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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                     ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                         Α.Π./∆5/ΗΛ/Β/Φ1/ 

∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β�                             

Ταχ. ∆/νση: Μιχαλακοπούλου 80                                                ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 7706528 

FAX: 7757560 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του 
Συστήµατος στην Εταιρεία �∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.Ε.�  

Ο Υπουργός Ανάπτυξης 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26-7-1985) «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 381/89 (ΦΕΚ 

Α΄ 168) «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας» και τις διατάξεις του Π.∆. 27/96 (ΦΕΚ Α΄19) «Συγχώνευση των 

Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και 

Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/22-12-1999) «Απελευθέρωση της 

Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας � Κανονισµός Θεµάτων Ενεργειακής Πολιτικής 

και λοιπές ∆ιατάξεις». 

3. Την υπ� αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.6296/29.3.2001 (ΦΕΚ 360/B/4-4-2001) 

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισµός Άδειας ∆ιαχείρισης και 

Εκµετάλλευσης του Συστήµατος». 
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4. Την υπ� αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.591 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης «Καθορισµός τελών άσκησης 

δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελούν πόρους της 

Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ 43/Β/22-01-2001). 

5.  Τη γνώµη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), όπως διατυπώθηκε στην 

υπ� αριθµ. O-0146/4-4-2001 απόφασή της. 

6. Την υπ� αριθµ. 47/15.2.01 αίτηση του ∆ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για χορήγηση άδειας διαχείρισης και 

εκµετάλλευσης του Συστήµατος. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Ι. 1. Στην ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «∆ιαχειριστής του 

Συστήµατος», που έχει συσταθεί µε το προεδρικό διάταγµα 328/2000 (ΦΕΚ 

268/Α/12-12-2000), χορηγείται άδεια διαχείρισης και εκµετάλλευσης του Συστήµατος, 

η οποία καλύπτει και κάθε µελλοντική επέκτασή του, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 

2 του Ν. 2773/1999. 

2. Από την 3η Μαΐου 2001 περιέρχονται αυτοδικαίως στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

τα δικαιώµατα λειτουργίας και εκµετάλλευσης του Συστήµατος, καθώς και όλων των 

ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και των 

εγκαταστάσεων ελέγχου και κατανοµής φορτίου και κάθε άλλου κινητού και ακινήτου 

πράγµατος ή δικαιώµατος που είναι απαραίτητα για την άσκηση της διαχείρισης του 

Συστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 2773/1999.  

ΙΙ. Η παρούσα άδεια διέπεται από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του 

Κανονισµού Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος (ΦΕΚ 360/Β/4-

4-2001) και τους εξής ειδικότερους όρους: 
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1. Γενικές υποχρεώσεις 

α) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε το Ν. 2773/99, τις 

κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ� εξουσιοδότηση του νόµου αυτού, και 

σύµφωνα µε το Καταστατικό του, το οποίο εγκρίθηκε µε το Π.∆ 328/2000. 

β) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να τηρεί τον Κώδικα Συναλλαγών 

Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και να µεριµνά 

ώστε οι Κώδικες αυτοί να τηρούνται από όλους τους υπόχρεους.  

γ) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να καταβάλλει τα τέλη που του αναλογούν 

σύµφωνα µε την υπ� αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/Φ1/οικ.591 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης «Καθορισµός τελών άσκησης 

δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελούν πόρους της Ρυθµιστικής 

Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β� 43). 

δ) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να δίδει τις απαραίτητες για την άσκηση 

των δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων του οδηγίες στον Κύριο του Συστήµατος. 

ε) Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων και των αρµοδιοτήτων του ο ∆ιαχειριστής 

του Συστήµατος οφείλει να εφαρµόζει γενικά, αµερόληπτα, διαφανή και αντικειµενικά 

κριτήρια και δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε αδικαιολόγητες διακρίσεις µεταξύ των 

υπόχρεων και ιδίως υπέρ των µετόχων του. 

στ) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος µπορεί να δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του τον 

Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας όπως εκάστοτε ισχύουν σε µορφή κωδικοποιηµένη. 

2. Σύµβαση παραχώρησης ελέγχου του Συστήµατος 

Έως την 27η Απριλίου 2001 ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να υποβάλει στον 

Υπουργό Ανάπτυξης σχέδιο της σύµβασης παραχώρησης ελέγχου του Συστήµατος, 

που συνάπτει µε τον Κύριο του Συστήµατος σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 

παράγραφος 2 του Κανονισµού Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του 

Συστήµατος (ΦΕΚ 360/Β/4-4-2001).  
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3. Επικουρικές υπηρεσίες 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να προµηθεύεται τις αναγκαίες επικουρικές 

υπηρεσίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κανονισµού Άδειας 

∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος (ΦΕΚ 360/Β/4-4-2001). 

4. Προϋπολογισµός δαπανών λειτουργίας του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

Τρεις (3) µήνες τουλάχιστον πριν την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους, ο ∆ιαχειριστής 

του Συστήµατος οφείλει να εκπονεί και να υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και 

τη ΡΑΕ προϋπολογισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4 του Κανονισµού 

Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος (ΦΕΚ 360/Β/4-4-2001).  

5. Χρεώσεις σύνδεσης στο Σύστηµα και χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος 

α) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επιβάλλει τις χρεώσεις σύνδεσης στο Σύστηµα και 

τις χρεώσεις χρήσης του Συστήµατος που προβλέπονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης 

του Συστήµατος και τις εισπράττει σύµφωνα µε τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας. 

β) Έως την έναρξη ισχύος της άδειας που χορηγείται σε προµηθευτή ηλεκτρικής 

ενέργειας πλην της ∆ΕΗ, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να ανακοινώσει το 

ποσό της µοναδιαίας χρέωσης, που αντιστοιχεί στη χρήση του Συστήµατος 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος.  

γ) Τρεις (3) µήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους, ο 

∆ιαχειριστής του Συστήµατος εκπονεί και υποβάλλει στον Υπουργός Ανάπτυξης και 

στη ΡΑΕ προϋπολογισµό, ο οποίος περιλαµβάνει τα προϋπολογιζόµενα συνολικά 

έσοδα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος από την παροχή υπηρεσιών χρήσης του 

Συστήµατος για το επόµενο οικονοµικό έτος, και το προϋπολογιζόµενο αντάλλαγµα 

που θα καταβάλει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος στον Κύριο του Συστήµατος 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 6.γ του Κανονισµού Άδειας ∆ιαχείρισης και 

Εκµετάλλευσης του Συστήµατος (ΦΕΚ 360/Β/4-4-2001). 
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6. ∆ηµοσιότητα λογιστικών λογαριασµών και παροχή πληροφοριών  

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να δηµοσιεύει τους λογιστικούς 

λογαριασµούς του όπως ορίζεται στο νόµο και στο καταστατικό του και να παρέχει 

στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ κάθε πληροφορία σχετικά µε την τήρηση 

στοιχείων ή λογαριασµών, όπως και όποτε ζητηθούν. 

 

7. Ανάπτυξη του Συστήµατος και των διασυνδέσεων 

Από την 3η Μαΐου 2001 ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι υπεύθυνος για τον 

προγραµµατισµό της ανάπτυξης του Συστήµατος µε σκοπό τη διατήρηση ενός 

τεχνικά άρτιου, οικονοµικά αποδοτικού και ολοκληρωµένου Συστήµατος, σύµφωνα 

µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και τη διάταξη του άρθρου 3 

παράγραφος 8 του Κανονισµού Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του 

Συστήµατος (ΦΕΚ 360/Β/4-4-2001). 

 

8. Προγραµµατισµός της συντήρησης του Συστήµατος 

Από την 3η Μαίου 2001  ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι υπεύθυνος για τον 

προγραµµατισµό και τη διασφάλιση της συντήρησης του Συστήµατος, των 

διασυνδέσεων µε τα άλλα συστήµατα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των 

συνδέσεων µε το Σύστηµα και την παροχή συναφών οδηγιών στον Κύριο του 

Συστήµατος, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και τη διάταξη 

του άρθρου 3 παράγραφος 9 του Κανονισµού Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης 

του Συστήµατος (ΦΕΚ 360/Β/4-4-2001). 

 
9. Μητρώο Επιλεγόντων Πελατών 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να τηρεί µητρώο Επιλεγόντων Πελατών, 

σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 10 του Κανονισµού Άδειας ∆ιαχείρισης και 

Εκµετάλλευσης του Συστήµατος (ΦΕΚ 360/Β/4-4-2001). 

 

10. Παρακολούθηση της παραγωγικής ισχύος και των περιθωρίων εφεδρείας του 

κατόχου άδειας προµήθειας 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να παρακολουθεί συστηµατικά την τήρηση 

από κάθε κάτοχο άδειας προµήθειας του Ν. 2773/99 και των όρων της άδειας 
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προµήθειας που του έχει χορηγηθεί σχετικά µε την παραγωγική ισχύ που κατέχει και 

την εφεδρεία παραγωγικής ισχύος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να 

ειδοποιεί τον Υπουργό Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ αµέσως, όταν πιθανολογεί ότι 

ορισµένος κάτοχος άδειας προµήθειας, που είναι υπόχρεος κατά τον Κώδικα 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, αθετεί ή ενδέχεται να αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του.  

 

11. Παρακολούθηση της συµπεριφοράς των κατόχων άδειας παραγωγής και 

διαδικασία υποβολής προσφορών 

Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να ενηµερώνει αµέσως τον Υπουργό 

Ανάπτυξης και τη ΡΑΕ, όταν πιθανολογεί ότι ορισµένος κάτοχος άδειας παραγωγής, 

που είναι υπόχρεος κατά τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, παραβαίνει 

τις διατάξεις του Ν. 2773/99 ή τους όρους της άδειάς του σε σχέση µε το 

περιεχόµενο οποιασδήποτε προσφοράς που υποβάλλει σύµφωνα µε τον Κώδικα 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ή τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, ή 

συµπεριφέρεται κατά τρόπο που αντίκειται στους κανόνες υγιούς ανταγωνισµού ή 

επιχειρεί να εκµεταλλευτεί ή να καταχραστεί τυχόν δεσπόζουσα θέση του στην αγορά 

µε οποιοδήποτε τρόπο. 

 

12. Απαγορευµένες δραστηριότητες  

α) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δεν επιτρέπεται να έχει οποιοδήποτε οικονοµικό ή 

άλλο άµεσο ή έµµεσο συµφέρον σε οποιονδήποτε φορέα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2 

και 3 του Ν. 2773/1999. 

β) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δεν επιτρέπεται να αποκτά κατά κυριότητα 

οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις µεταφοράς, διανοµής και προµήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας ούτε και να διαχειρίζεται άλλες τέτοιες εγκαταστάσεις, που δεν ανήκουν 

στο Σύστηµα µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση.  

γ) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δεν επιτρέπεται να λαµβάνει ούτε και να χορηγεί 

διασταυρούµενες επιδοτήσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αυτού ή σε 

οποιονδήποτε µέτοχο είτε του ίδιου ή άλλης συνδεδεµένης µε αυτόν επιχείρησης.  
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δ) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις µεταξύ 

των χρηστών του Συστήµατος σε σχέση µε την πρόσβαση σε αυτό και τη χρήση του, 

εκτός εάν αποδεδειγµένα συντρέχουν ειδικοί λόγοι και µόνον έπειτα από 

προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και της ΡΑΕ.  

 

13. Αξιολόγηση της λειτουργίας του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 

Εντός προθεσµίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας άδειας, ο 

∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να υποβάλει στον Υπουργό Ανάπτυξης για 

έγκριση εισήγηση, στην οποία παραθέτονται τα κριτήρια µε βάση τα οποία 

αποτιµάται η απόδοση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ιδίως σε σχέση µε τη 

διατήρηση της ασφάλειας του Συστήµατος και τη διαθεσιµότητα και την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχει. Με βάση τα κριτήρια αυτά ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 

οφείλει να υποβάλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη ΡΑΕ εντός προθεσµίας τριών 

µηνών από το τέλος κάθε οικονοµικού έτους έκθεση, σχετικά µε την απόδοση του 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος κατά τη διάρκεια του προηγούµενου οικονοµικού έτους. 

 
ΙΙΙ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης 

 

Νίκος Χριστοδουλάκης 

 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. ΥΠΕΘΟ 
(Γρ. κ. Υπουργού) 
(Γρ. κ. Γενικού Γραµµατέα) 
Γεν. ∆/νση Οικονοµικής Ανάλυσης 
∆/νση Μακροοικονοµικής Ανάλυσης 
Τµήµα Τιµών 
Πλ. Συντάγµατος 
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101 80 ΑΘΗΝΑ 
2. Ρ.Α.Ε. 
(υπόψη κ. Κάπρο) 
3. ∆ΕΗ 
-Γραφείο Προέδρου 
-Γραφείο ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
Γραφείο Γενικού ∆/ντή Οικονοµικού 
-Χαλκοκονδύλη 30 
104 32 ΑΘΗΝΑ 
4. ∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 
Χαλκοκονδύλη 30 
104 32 ΑΘΗΝΑ 
5. Εθνικό Τυπογραφείο 
Σολωµού 51 
104 32 ΑΘΗΝΑ 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
3. ∆/νση ∆5/Τµ. Β�  
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