Νόμος υπ'Αριθμ. 3426
Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωσητης αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α΄) αντικαθίσταται, ως εξής: Δίκτυο, είναι το
δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια,
το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό
Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστημα μέσω των
υποσταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ) Όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το
διακοπτικό μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του μετασχηματιστή ισχύος του υποσταθμού και το
οποίο αποτελεί στοιχείο του Δικτύου Για τις περιοχές, στο Δίκτυο των οποίων ανήκουν γραμμές ΥΤ, το
όριο μεταξύ Συστήματος και Δικτύου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από
εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου και γνώμη της Ανεξάρτητης
Αρχής που συνιστάται με το άρθρο 4 και του Κυρίου του Συστήματος και του Δικτύου.

2.

Το έβδομο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής: Επικουρικές Υπηρεσίες, είναι οι
υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Συστήματος ή του Δικτύου, όπως η ρύθμιση της
τάσης, η ρύθμιση της συχνότητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή αέργου ισχύος, η επανεκκίνηση του
Συστήματος, μετά από διακοπή και η παρακολούθηση της διακύμανσης του φορτίου.

3.

Το δέκατο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής: Καθέτως
Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, είναι η επιχείρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων, των οποίων οι μεταξύ τους
σχέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού 4064/1989 του
Συμβουλίου (ΕΕΕΚ L. 395), όπως ισχύει και οι οποίες ασκούν τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες
μεταφοράς ή διανομής και τουλάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας.

4.

Στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί: «Απευθείας Γραμμή, είναι
η γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία συνδέει είτε απομονωμένη μονάδα παραγωγής με απομονωμένο
πελάτη είτε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία

προμηθεύει απευθείας τις δικές της εγκαταστάσεις, θυγατρικές της επιχειρήσεις ή Επιλέγοντες Πελάτες. Οι
Απευθείας Γραμμές δεν εντάσσονται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.» «Απομονωμένο Μικροδίκτυο, είναι το
δίκτυο κάθε Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 1996 συνολική ετήσια κατανάλωση
ενέργειας μικρότερη των 500 GWh.» «Πρόσβαση, είναι η σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς και το
Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση αυτών.» «Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, είναι οι
επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), καθώς και οι
επιχειρήσεις που ανήκουν στους ίδιους μετόχους.».

Άρθρο 2
1.

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

2.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθεται μετά την περίπτωση β΄ νέα περίπτωση γ΄
και αναριθμούνται οι περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ ως δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄, ως εξής: 1 Γνωμοδοτεί για τον
καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής
και εγκρίνει τις μεθοδολογίες για την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 29.

3.

Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999, όπως αναριθμήθηκε σε περίπτωση στ΄,
αντικαθίσταται, ως εξής:

4.

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής: Η αίτηση
ακύρωσης εκδικάζεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημέρα κατάθεσής της και η απόφαση
εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, από την εκδίκασή της Αναβολή της συζήτησης
επιτρέπεται μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της συζήτησης δεν
επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από ένα (1) μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός εάν συντρέχει
περίπτωση συνεκδίκασης με άλλη αίτηση.

5.

Στο άρθρο 5 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 7 και 8, ως εξής: 7 Όποιος έχει έννομο
συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της Ρ.Α.Ε. καταγγελία κατά του Κυρίου και του Διαχειριστή
του Συστήματος, του Κυρίου και του Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού,
των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί
Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Ρ.Α.Ε. εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών Η προθεσμία αυτή μπορεί να
παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται πριν να λήξει
η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που
απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται,
μόνο κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία Δεν απαιτείται συναίνεση, όταν η
καταγγελία αφορά τα τιμολόγια σύνδεσης για νέες μονάδες παραγωγής ισχύος πάνω από 100 ΜW Η
απόφαση της Ρ.Α.Ε. είναι δεσμευτική για τα μέρη και προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας. 8 Έως το έτος 2010, η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και στοιχεία που της
παρέχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους,
έκθεση σχετικά με την κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και συμπεριφορές που αντιβαίνουν στους
κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού Στην ανωτέρω έκθεση συνοψίζονται και οι εξελίξεις που αφορούν
τις αλλαγές ιδιοκτησίας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση των διασυνδέσεων και του
ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Από την 1.1.2010 και εφεξής, η ανωτέρω έκθεση
υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε δύο (2) έτη.

Άρθρο 3

1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

2.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

3.

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999, προστίθεται νέο
εδάφιο, ως εξής: Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μετά
από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικα Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της
συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τ.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους
επιστήμονες και τεχνικούς, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών
για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 4
1.

Το άρθρο 11 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

Άρθρο 5
1.

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Με την
άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του Συστήματος για τη διαφύλαξη,
κατά τρόπο αποτελεσματικό, του λειτουργικού διαχωρισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ
Α.Ε. από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

2.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως
εξής:

3.

Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 2773/1999 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: Για τη χρήση του Συστήματος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος Δεν
απαιτείται η έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος για τη χρήση τεχνολογίας καλωδίων οπτικών ινών
Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, μόνο αν η επιδιωκόμενη χρήση
ενδέχεται να βλάψει την ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Η
πράξη άρνησης του Διαχειριστή του Συστήματος κατά το προηγούμενο εδάφιο εγκρίνεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.

4.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

Άρθρο 6
1.

Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

2.

Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέα
εδάφια, ως εξής: Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιοποιεί, κάθε
έτος, σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.), σύμφωνα με τον Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήματος Στη Μ.Α.Σ.Μ. εντάσσονται τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία ο
Διαχειριστής κρίνει αναγκαία για τη διακίνηση ισχύος μέσω του Συστήματος, την αντιμετώπιση των
αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών σε αυτό και των αναγκών διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το
Δίκτυο, για τα επόμενα πέντε (5) έτη Η Μ.Α.Σ.Μ. περιλαμβάνει τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό
και τον προϋπολογισμό των έργων ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία εκτελούνται στο ανωτέρω
χρονικό διάστημα ή των οποίων η εκτέλεση πρόκειται να αρχίσει εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος
Κατά την εκπόνηση του σχεδίου Μ.Α.Σ.Μ. ο Διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη μελέτες,
μεταξύ των οποίων και μελέτες τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας, προβλέψεις και εκτιμήσεις σχετικά με

την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τη δυνατότητα του Συστήματος να αντιμετωπίσει τις
προβλεπόμενες ανάγκες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύνδεση νέων μονάδων παραγωγής στο
Σύστημα και τις ανάγκες ενίσχυσης της διασύνδεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο και συνεκτιμά
δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του Συστήματος Επίσης, κατά την εκπόνηση της Μ.Α.Σ.Μ.
και ειδικότερα για το χρονικό προγραμματισμό των έργων ενίσχυσης του Συστήματος, ο Διαχειριστής
του Συστήματος λαμβάνει υπόψη τους χρόνους που είναι αναγκαίοι σύμφωνα με το ευρύτερο
κανονιστικό πλαίσιο Οι ανωτέρω μελέτες, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις εκπονούνται και
δημοσιοποιούνται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, κάθε έτος και αναφέρονται στην επόμενη
τουλάχιστον πενταετία Η Μ.Α.Σ.Μ., όπως και κάθε τροποποίησή της, εγκρίνονται με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του
Συστήματος Η εγκρινόμενη Μ.Α.Σ.Μ. αποτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς
Οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο, τη διαδικασία έγκρισης και τη δημοσιοποίηση της Μ.Α.Σ.Μ.
καθορίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος που
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς εκτελούνται από τον Κύριο του
Συστήματος ή από τρίτο, όταν ο Κύριος του Συστήματος επικαλείται, με τεκμηριωμένο τρόπο, λόγους
αδυναμίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη Μ.Α.Σ.Μ. ή
χρηματοδότησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Τα έργα
επέκτασης λόγω σύνδεσης με το Σύστημα εκτελούνται ακόμη και αν δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς.
3.

Στο άρθρο 15 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6, ως εξής: 5 Ο Διαχειριστής του
Συστήματος παρέχει επαρκείς πληροφορίες στο διαχειριστή κάθε άλλου συστήματος με το οποίο είναι
διασυνδεδεμένο το Σύστημα, για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και για τη
διαλειτουργικότητα του Συστήματος Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει στους χρήστες του
Συστήματος τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική πρόσβασή τους σε αυτό. 6 Με
την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης, που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών,
ο Διαχειριστής του Συστήματος διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων
πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαχειριστή, οι οποίες ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά
πλεονεκτήματα, παρέχονται προς τρίτους, χωρίς διακρίσεις.

Άρθρο 7
1.

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Η
σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι την 31.12.2010.

2.

Στο άρθρο 17 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4, ως εξής: 3 Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του Διαχειριστή του Συστήματος πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώπου των
εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου ή εντολής, με
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή του Συστήματος, που υποδεικνύονται από τη
ΔΕΗ Α.Ε., παρέχονται εγγυήσεις ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προκειμένου να
τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που έχουν, λόγω της συμμετοχής τους στον Διαχειριστή του
Συστήματος. 4 Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οικείου
Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του προέδρου και

αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου Τ.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, καθώς
και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και
την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 8
1.

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής: Με την
άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα αναγκαία μέτρα
διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή του Συστήματος προκειμένου α) Τα πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές επιχειρήσεων οι
οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας β) Να
διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση
του Συστήματος λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία.

Άρθρο 9
1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

2.

Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 αντικαθίστανται, ως εξής: 1
Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Συστήματος. 2 Οι προϋποθέσεις
για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι ελάχιστες
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο Σύστημα Η πρόσβαση των δικαιουμένων
στο Σύστημα Μεταφοράς γίνεται με τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις
μεταξύ των χρηστών και μεταξύ των κατηγοριών χρηστών του Συστήματος Ο Διαχειριστής του
Συστήματος μπορεί να αρνείται την πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα, μόνο για λόγους
εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης του Δικτύου Η άρνηση της πρόσβασης πρέπει να αιτιολογείται
πλήρως Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης, ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του Συστήματος.

3.

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

4.

Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως
εξής:

5.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 προστίθενται περιπτώσεις η΄ και θ΄ και η υφιστάμενη
η΄ αναριθμείται σε ι΄, ως εξής: 1 Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης και συντήρησης
του Συστήματος, οι σχετικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος και το
ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτονται για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του
Συστήματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 12. 2 Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών
σχετικά με την πρωτογενή μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν όσοι εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο
Σύστημα, καθώς και σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα.

6.

Στο άρθρο 19 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 και η παράγραφος 3, όπως ισχύει,
αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται, ως εξής: 3 Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του
Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του
Συστήματος, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν. 4 Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές
εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, αποφασίζονται
από τη Ρ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα
Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή

του Συστήματος.

Άρθρο 10
1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

2.

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

3.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα περίπτωση στ΄, ως εξής: 1 Το είδος,
το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από τους
χρήστες του Συστήματος αναλογικά με την ενέργεια που απορροφούν από το Σύστημα, κατά τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση τυχόν
αδυναμίας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ημερήσιου
ενεργειακού προγραμματισμού και της κατανομής φορτίου σε πραγματικό χρόνο.

4.

Στο άρθρο 20 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 και η υφιστάμενη παράγραφος 3, όπως
ισχύει, αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται, ως εξής: 3 Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του
Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας. 4 Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή του
Συστήματος Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται με
απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.

Άρθρο 11
1.

Το άρθρο 21 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

Άρθρο 12
1.

Το άρθρο 22 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

2.

Μετά το άρθρο 22 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο άρθρο 22α ως εξής:

Άρθρο 13
1.

Το άρθρο 23 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 14
1.

Μετά το άρθρο 23 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο άρθρο 23α, ως εξής:

Άρθρο 15
1.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

2.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

3.

Στο άρθρο 24 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως εξής:

Άρθρο 16
1.

Το άρθρο 25 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

Άρθρο 17
1.

Το άρθρο 27 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

Άρθρο 18
1.

Στο άρθρο 28 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:

Άρθρο 19
1.

Στο άρθρο 29 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 2 και οι υφιστάμενες παράγραφοι 2, 3 και 4
αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως, ως εξής:

2.

Στο τέλος της αναριθμούμενης παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 προστίθεται περίπτωση
η΄, ως εξής: 1 Οι δαπάνες για τις μελέτες, την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή των έργων
ανάπτυξης και ενίσχυσης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Άρθρο 20
1.

Το άρθρο 30 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

Άρθρο 21
1.

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής: Με το ίδιο προεδρικό
διάταγμα παρέχεται εξουσιοδότηση στους ανωτέρω Υπουργούς, να θεσπίζουν, με απόφασή τους, ειδικές
προδιαγραφές ή υποχρεώσεις για κατηγορίες ή είδη ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων και να
ορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας, όσον αφορά τη σύνδεση με
εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα διανομής, με εξοπλισμό άμεσα συνδεδεμένων καταναλωτών, με
κυκλώματα διασυνδέσεων και με απευθείας γραμμές, κατά τρόπο αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις,
προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των δικτύων.

Άρθρο 22
1.

Το άρθρο 33 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

Άρθρο 23
1.

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 2773/ 1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: Οι
διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για τους παραγωγούς μέσω
συμπαραγωγής, εφόσον πρόκειται για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 50 ΜWe και η
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται κυρίως σε εκτέλεση συμβάσεων και μέσω Απευθείας
Γραμμών σε Πελάτες, στους οποίους παρέχεται θερμική ενέργεια, όπως προβλέπεται στη σχετική άδεια
προμήθειας.

Άρθρο 24
1.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν. 2773/1999 εφαρμόζεται για τη σύνδεση όλων των
ηλεκτροπαραγωγών με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο Διαχειριστής ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες για την
κατασκευή των έργων επέκτασης, λόγω σύνδεσης, που εκτελούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο
και παραλαμβάνει τα έργα αυτά μετά την ολοκλήρωσή τους. Μετά την παραλαβή, τα έργα αυτά
αποτελούν μέρος του Συστήματος ή του Δικτύου και περιέρχονται στην κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο 25

1.

Στο άρθρο 38 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:

Άρθρο 26
1.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη της πλέον αντιπροσωπευτικής ομοσπονδίας
εργαζομένων προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Κατάστασης του Προσωπικού της
εταιρείας που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει και
ρυθμίζονται τα θέματα μεταφοράς, ένταξης και ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στον
Διαχειριστή, κατά τρόπο που δεν θίγει τα ασφαλιστικά δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 34 του
ν. 2773/ 1999, τα μισθολογικά δικαιώματα και κάθε άλλο δικαίωμα υπηρεσιακής κατάστασης που
προβλέπεται από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) της ΔΕΗ Α.Ε.

2.

Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται στον Διαχειριστή του Συστήματος, οφείλει εντός έξι (6)
μηνών από τη θέσπιση του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού που προβλέπεται στην παράγραφο 1
να δηλώσει αν επιθυμεί να μεταφερθεί στον Διαχειριστή. Εάν η απασχόληση αρχίζει μετά την έναρξη
ισχύος του νόμου αυτού, η προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο παρατείνεται μέχρι τη
συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της απασχόλησής του στον Διαχειριστή. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, τεκμαίρεται ότι ο εργαζόμενος δεν
επιθυμεί τη μεταφορά του στον Διαχειριστή. Με κοινή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και
του Διαχειριστή καθορίζεται ο χρόνος μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού που αναφέρεται στα
προηγούμενα εδάφια, καθώς και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον Διαχειριστή των εργαζομένων
που δεν επιθυμούν να μεταφερθούν σε αυτόν.

3.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας
Δεοντολογίας ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος. Με τον Κώδικα
Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή του
Συστήματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συστήματος,
προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο
Σύστημα, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα
παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής του
Συστήματος υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την
τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος,
κατά τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την έκθεση αυτή, η
Ρ.Α.Ε. αξιολογεί, κάθε έτος, το βαθμό ανεξαρτησίας του Διαχειριστή του Συστήματος και μπορεί να
προτείνει μέτρα για περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

Άρθρο 27
1.

Οι δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και της διαχείρισης των
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εντάσσονται στην οργανωτική δομή της εταιρείας κατά τρόπο που
εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό λειτουργικό διαχωρισμό τους. Για το σκοπό αυτόν, προκειμένου για
τους τομείς της μεταφοράς και της διανομής, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών και προκειμένου για τον
τομέα της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εντός προθεσμίας δεκαοκτώ (18) μηνών, από τη
δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να προβεί στις

αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και να υποβάλει σχετικό υπόμνημα στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη
Ρ.Α.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται τυχόν αλλαγές
που κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του ανωτέρω λειτουργικού
διαχωρισμού.
2.

Τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι υπεύθυνα για θέματα του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα Δικτύου
και τα στελέχη που είναι αρμόδια για θέματα του Συστήματος, απαγορεύεται να συμμετέχουν, με
οποιονδήποτε τρόπο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ταυτόχρονα, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε
τρόπο, στους τομείς επιχειρήσεων που αφορούν την παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα στελέχη αυτά δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο
Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. Οι επικεφαλής κάθε μονάδας που συνιστάται για τις διαρθρωτικές αλλαγές της
ΔΕΗ Α.Ε. κατά την παράγραφο 1 ορίζονται με θητεία τριών (3) ετών και συνάπτουν, για το σκοπό αυτόν,
ειδική σύμβαση με τη ΔΕΗ Α.Ε.

3.

Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που εργάζεται στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και της
διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών υποχρεούται να διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα
των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του. Οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες στους ανωτέρω τομείς, οι οποίες
μπορεί να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται σε τρίτους με τρόπο που δεν εισάγει
διακρίσεις. Η ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, Κανονισμό
Πρόσβασης σε Πληροφορίες ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.

4.

Η ΔΕΗ Α.Ε. μεριμνά για την εξασφάλιση επαρκών και κατάλληλων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων
για τις οργανωτικές δομές της που συνιστώνται για την απρόσκοπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της
οι οποίες αναφέρονται στους τομείς της μεταφοράς, της διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

5.

Το αργότερο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, στην οργανωτική δομή της εταιρείας που συνιστάται κατά την παράγραφο 1 και είναι
αρμόδια για τις δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στον τομέα διανομής, συνιστάται μονάδα διαχείρισης
του Δικτύου, στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 22α του ν. 2773/1999. Με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 26 ρυθμίζονται τα θέματα μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού που
απασχολείται στη μονάδα που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή στην εταιρεία που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2773/1999.

6.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας
Δεοντολογίας που καταρτίζεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι
υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στις άδειες
που χορηγούνται σ’ αυτήν και τα αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών μέτρα,
προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματικός λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, η ΔΕΗ Α.Ε. υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε.
έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα
Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση
έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την ανωτέρω έκθεση, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί, κάθε έτος, την
αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί και μπορεί να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την
αποτελεσματικότερη διασφάλιση του λειτουργικού διαχωρισμού.

Άρθρο 28

1.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη
δημοσίευση του νόμου αυτού, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι κάτοχοι άδειας που χορηγείται
κατά τις διατάξεις του ν. 2773/1999, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.

2.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός προθεσμίας τριών (3)
μηνών από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθορίζεται η μεθοδολογία
υπολογισμού του ανταλλάγματος που οφείλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων των κατόχων άδειας
που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Το ύψος του εκάστοτε οφειλόμενου ανταλλάγματος για την
παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας εγκρίνεται, κάθε έτος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το
ανωτέρω αντάλλαγμα καταβάλλεται, εφόσον τηρούνται όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.

3.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί ειδικό λογαριασμό για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο
λογαριασμό αυτόν χρεώνονται τα ανταλλάγματα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και πιστώνονται τα έσοδα από χρεώσεις που επιβάλλονται στους κατόχους
άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
δικαιούνται να ανακτούν το κόστος των χρεώσεων αυτών από τους πελάτες τους, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου
29 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει.

4.

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στους οποίους
απεικονίζονται τουλάχιστον οι οικονομικές αντισταθμίσεις που παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές για
την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και οι χρεώσεις που επιβάλλουν
στους πελάτες τους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η Ρ.Α.Ε. είναι
αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

5.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν.
2773/1999, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 23 του ν.
3175/2003 (ΦΕΚ 207 Α΄).

Άρθρο 29
1.

Οι γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
που βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγράφεται στις διατάξεις του Άρθρου Πρώτου του
ν. 2338/ 1995 (ΦΕΚ 202 Α΄) και οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου κατασκευάζονται,
αναπτύσσονται και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», καθώς
και οι μελλοντικές επεκτάσεις αυτών εντός της ίδιας έκτασης, αποτελούν το Δίκτυο του Διεθνούς
Αερολιμένα Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ) και δεν εντάσσονται στο Δίκτυο, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.
2773/1999.

2.

Στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» χορηγείται, με το νόμο αυτόν, άδεια αποκλειστικής
διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ (Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ). Ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ είναι υπεύθυνος
για τη λειτουργία του Δικτύου ΔΑΑ, καθώς και για τον προγραμματισμό και τη διασφάλιση της
συντήρησης και της ανάπτυξης του Δικτύου αυτού. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και τις σχετικές
διατάξεις του ν. 2338/1995, ο Διαχειριστής του Δικτύου ΔΑΑ είναι αρμόδιος ιδίως να:.
α.

διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου ΔΑΑ, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος,

β.

διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου ΔΑΑ,

γ.

διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του
Δικτύου ΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των
Πελατών,

δ.

εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Δίκτυο στους κατόχους αδειών προμήθειας και στους Επιλέγοντες
Πελάτες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφαση που
εκδίδεται κατά την παράγραφο 3,

ε.

διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των
μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο ΔΑΑ,

ζ.

παρέχει στους χρήστες του Δικτύου ΔΑΑ, στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και τον Κύριο του
Δικτύου τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο,

η.
3.

απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι όροι και
περιορισμοί της άδειας αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται,
ιδίως, οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ σχετικά με την ανάπτυξη, ενίσχυση και συντήρηση
του Δικτύου ΔΑΑ, τις σχέσεις μεταξύ Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ και Διαχειριστή του Δικτύου, την παροχή
πρόσβασης σε τρίτους, την έγκριση από τη Ρ.Α.Ε. της μεθοδολογίας τιμολόγησης που εφαρμόζει ο
Διαχειριστής ΔΑΑ για την παροχή πρόσβασης σε τρίτους και τον τρόπο και τη διαδικασία δημοσίευσης
των εφαρμοστέων τιμολογίων χρήσης του Δικτύου ΔΑΑ, κατά τρόπο ώστε: α) η πρόσβαση των
δικαιουμένων στο Δίκτυο ΔΑΑ να γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς
διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ και β) τα κριτήρια
καθορισμού της μεθοδολογίας τιμολόγησης, που ισχύουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.
2773/1999 για τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής, να εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Διαχειριστή
Δικτύου ΔΑΑ, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του Δικτύου ΔΑΑ.

4.

Κατά του Διαχειριστή του Δικτύου ΔΑΑ επιτρέπεται η υποβολή καταγγελίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999.

Άρθρο 30
1.

Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 2773/1999 εξακολουθούν να
ισχύουν μέχρι να αντικατασταθούν με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι σχετικές κανονιστικές
πράξεις πρέπει να εκδοθούν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

2.

Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2773/1999 και του
Κανονισμού Αδειών, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με το νόμο αυτόν.

3.

Η φράση «ψυχρή εφεδρεία», όπου απαντάται στις διατάξεις του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, καθώς και στις
πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, αντικαθίσταται από τη φράση «εφεδρεία εκτάκτων
αναγκών».

4.

Οι διαγωνισμοί που διεξάγονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 2773/ 1999, αφορούν σε ισχύ που προβλέπεται να
ενταχθεί στο Σύστημα έως την 31.12.2010. Η μελέτη με βάση την οποία επιτρέπεται προσαύξηση της
ισχύος των εννιακοσίων (900) ΜW, κατά τετρακόσια (400) ΜW, σύμφωνα με το εδάφιο ε΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999, αφορά στην επάρκεια ισχύος έως την 31.12.2010.

5.

Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α΄) μπορεί

να αίρεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος ή
Δικτύου, η οποία αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για τη μεταφορά και διανομή
ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

Άρθρο 31
Καταργούμενες διατάξεις
1.

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις: α) της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 5, των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1, της παραγράφου 2 και των
εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2773/1999, β) της παραγράφου 4 του άρθρου 5
του ν. 2244/1994 και γ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των
διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
1.

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση
του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2005-12-22
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