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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2015 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΔΗΕ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στην Αθήνα, την 15
η
 Ιανουαρίου 2015, και 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

1. Tις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 

Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», 

ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011, όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 122 έως και 128. 

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, και ιδίως τα άρθρα 25 έως και 27. 

3. Την υπ’ αριθμ. 82/2014 Απόφαση ΡΑΕ, με την οποία καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί της 

Άδειας Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της 

ΔΕΗ Α.Ε. (Άδεια Κυριότητας ΕΔΔΗΕ). 

4. Την υπ’ αριθμ. 83/2014 Απόφαση ΡΑΕ, με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Άδεια Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άδεια Διαχείρισης 

ΕΔΔΗΕ). 

5. Το υπ’ αριθμ. ΥΕΣΘΕΔ/478/11.4.2014 κοινό έγγραφο των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. με θέμα «Συμβάσεις ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ» (ΡΑΕ/Ι-183099/16.4.2014). 

6. Το υπ’ αριθμ. O-58825/16.6.2014 έγγραφο της ΡΑΕ με θέμα «Συμβάσεις ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ». 

7. Το υπ’ αριθμ. ΥΕΣΘΕΔ/1422/15.10.2014 κοινό έγγραφο των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. με θέμα «Συμβάσεις ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ» (ΡΑΕ/Ι-189152/16.10.2014). 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Επειδή, σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Διαχείρισης και της Άδειας Κυριότητας του 

ΕΔΔΗΕ, ορίζονται τα εξής: 

1. Ο Διαχειριστής και ο Κύριος του ΕΔΔΗΕ καταρτίζουν από κοινού και συνάπτουν 

συμβάσεις, οι οποίες διέπουν την ανάπτυξη των παγίων του ΕΔΔΗΕ (Συμβάσεις Ανάπτυξης 

ΕΔΔΗΕ), και αφορούν ειδικότερα τα εξής: 

 (α) τη διάθεση από τον Κύριο του ΕΔΔΗΕ των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για το 

σύνολο των έργων ανάπτυξης, και ιδίως: 
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(αα) την κατασκευή έργων επαναληπτικού χαρακτήρα. 

(ββ) την κατασκευή επωνύμων έργων Διανομής. 

(γγ) την επίβλεψη κατασκευαστικών έργων του ΑΔΜΗΕ στο ΕΔΔΗΕ. 

(β) την πώληση από τον Κύριο στο Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ των αποξηλωθέντων υλικών 

που προκύπτουν στο πλαίσιο των εργασιών ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ. 

2. Οι Συμβάσεις Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ διαμορφώνονται έτσι ώστε: 

(α) να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση και διευθέτηση κάθε ζητήματος, θα γίνεται κατά 

τρόπο που να επιτρέπει στα δύο μέρη να διεξάγουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους 
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει βάσει νόμων, Κανονισμών, 

Κωδίκων ή όρων των αδειών τους, 

(β) να εξυπηρετούν την ανάπτυξη, υπό οικονομικούς όρους, του ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζει ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, 

(γ) να μην παρεμποδίζουν, ούτε να καθιστούν αδύνατο τον ουσιαστικό ανταγωνισμό για 

την παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, 

(δ) να προάγουν χρηστές εμπορικές πρακτικές και αποτελεσματικότητα κατά την 
εφαρμογή και διαχείριση των ζητημάτων που καλύπτονται από τις Συμβάσεις αυτές. 

3. Ο Διαχειριστής και ο Κύριος του ΕΔΔΗΕ, ενεργώντας από κοινού, οφείλουν: 

(α) πριν την υπογραφή των Συμβάσεων Ανάπτυξης ΕΔΔΗΕ, καθώς και πριν από κάθε 
τροποποίηση, να τις υποβάλουν στη ΡΑΕ, η οποία εξετάζει το περιεχόμενό τους ως 

προς ζητήματα που άπτονται των ρυθμιστικών της αρμοδιοτήτων, 

(β) να υποβάλουν στη ΡΑΕ και όποιες τυχόν άλλες Συμβάσεις συνάψουν μεταξύ τους, 
όπως ενδεικτικά για την αγορά ή την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών,  

(γ) να εφαρμόζουν τυχόν ρυθμιστικές κατευθύνσεις που διατυπώνει η ΡΑΕ, οι οποίες 

αφορούν θέματα που άπτονται των ρυθμιστικών της αρμοδιοτήτων, τροποποιώντας, 

εάν απαιτείται, το περιεχόμενο των ανωτέρω Συμβάσεων. 

Επειδή, με το από 11.4.2014 κοινό έγγραφο των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(σχετικό 5) υποβλήθηκαν τα εξής: 

(α) σχέδια των Συμβάσεων Ανάπτυξης ΕΔΔΗΕ για έγκριση από τη ΡΑΕ, 

(β) Σύμβαση Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 

εγκεκριμένη από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών, για ενημέρωση της ΡΑΕ. 

Επειδή, με το από 16.6.2014 έγγραφό της (σχετικό 6), η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

της βάσει των σχετικών όρων των Αδειών Διαχείρισης και Κυριότητας του ΕΔΔΗΕ, διατύπωσε 
τις παρατηρήσεις της επί των υποβληθέντων σχεδίων των Συμβάσεων Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ 

και κάλεσε τον Διαχειριστή και τον Κύριο του ΕΔΔΗΕ να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ 

νέου τα εν λόγω σχέδια. Οι παρατηρήσεις της ΡΑΕ αφορούσαν κυρίως τα εξής θέματα: 

(α) Εναρμόνιση των όρων των συμβάσεων κατασκευής έργων του ΕΔΔΗΕ με τους όρους 

των αδειών διαχείρισης και κυριότητας του ΕΔΔΗΕ, σε ότι αφορά τα δικαιώματα του 

Κυρίου του Δικτύου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και τον τρόπο 
άσκησης των δικαιωμάτων αυτών στο πλαίσιο της έγκρισης του προγράμματος και του 

προϋπολογισμού ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, καθώς και τυχόν αποκλίσεων κατά την 

υλοποίησή τους. 

(β) Χρόνοι πληρωμής του Διαχειριστή από τον Κύριο του ΕΔΔΗΕ και απόδοσης στον 

Κύριο του ΕΔΔΗΕ των ποσών από τις συμμετοχές πελατών. 

(γ) Αποσαφήνιση του ρόλου της ΡΑΕ στην επίλυση διαφορών κατά την εκτέλεση των 

συμβάσεων. 
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Επειδή, με το από 16.10.2014 κοινό έγγραφο των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 
(σχετικό 7), υποβλήθηκαν εκ νέου τροποποιημένα σχέδια των Συμβάσεων Ανάπτυξης του 

ΕΔΔΗΕ. 

Επειδή, διαπιστώνεται ότι τα σχέδια αυτά έχουν τροποποιηθεί ως προς τα σημεία που επεσήμανε 

η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Αρχής, με εξαίρεση τους 
όρους που αφορούν τη σχετικά μεγάλη χρονική προθεσμία που προέβλεπαν οι συμβάσεις για την 

πληρωμή του Διαχειριστή από τον Κύριο του ΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή έργων ανάπτυξης του 

Δικτύου Διανομής. Η παρατήρηση της ΡΑΕ για τη σύντμηση της προθεσμίας αυτής 
αποσκοπούσε στη μείωση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης του Διαχειριστή. Γίνεται, 

ωστόσο, παραδεκτό ότι εφόσον ο Διαχειριστής εφαρμόζει και αυτός την ίδια πολιτική για την 

πληρωμή των πιστωτών του, δεν τίθεται θέμα διόγκωσης του κεφαλαίου κίνησής του. 

Επειδή, ως προς τα λοιπά σημεία, τα τροποποιημένα σχέδια των Συμβάσεων Ανάπτυξης του 

ΕΔΔΗΕ δεν διαφοροποιούνται από τα αρχικώς υποβληθέντα. 

Επειδή, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των έργων ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, περιλαμβανομένων των 

έργων που κατασκευάζονται από τον ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο συμβάσεων με τον Κύριο του 
ΕΔΔΗΕ, εγκρίνονται από τη ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της Αρχής για τον καθορισμό των τιμολογίων χρήσης του ΕΔΔΗΕ. Οι συμβάσεις 

για την κατασκευή των έργων ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, όπως και η σύμβαση για την επίβλεψη 
από το ΔΕΔΔΗΕ των έργων που κατασκευάζει ο ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο συμβάσεων με τη ΔΕΗ, 

περιλαμβάνουν αναφορές στον προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος των αντίστοιχων 

έργων για τα έτη 2012 έως και 2015. Παρατηρείται, ωστόσο, ότι τα ποσά που αναφέρονται στις 
ως άνω συμβάσεις δεν συμβαδίζουν με τους αντίστοιχους εγκεκριμένους από τη ΡΑΕ 

προϋπολογισμούς για τα έτη 2012 έως και 2014, ή τον προϋπολογισμό που υποβλήθηκε από το 

ΔΕΔΔΗΕ για το 2015, αλλά ούτε και με τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία επενδύσεων για 

την περίοδο 2012-2013. Η αναντιστοιχία αυτή κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί στο πλαίσιο 

έγκρισης των Συμβάσεων Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ. 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνεται ότι οι υποβληθείσες Συμβάσεις Ανάπτυξης 

του ΕΔΔΗΕ μπορούν να εγκριθούν. 

  Αποφασίζει: 

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της βάσει του όρου 3 της Άδειας Κυριότητας του ΕΔΔΗΕ και του 
όρου 4 της Άδειας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, εγκρίνει τους όρους των Συμβάσεων Ανάπτυξης του 

ΕΔΔΗΕ που υπέβαλλαν από κοινού ο Κύριος και ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ με το υπ’ αριθμ. 

ΥΕΣΔΕΘ/1422/15.10.2014 έγγραφό τους (ΡΑΕ/Ι-189152/16.10.2014), εξαιρουμένων των όρων 

που αναφέρονται στους προϋπολογισμούς των έργων ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, οι οποίοι 
εγκρίνονται από τη ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής για τον καθορισμό των 

τιμολογίων χρήσης του Δικτύου Διανομής. 

2. Επισημαίνει την ανάγκη ελέγχου των ποσών που αναφέρονται στις Συμβάσεις Ανάπτυξης του 
ΕΔΔΗΕ ως προϋπολογισμοί έργων ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, και διόρθωσής τους, έτσι ώστε να 

συμβαδίζουν είτε με τους εγκεκριμένους από τη ΡΑΕ προϋπολογισμούς, ή, δεδομένης της 

αναδρομικής τους ισχύος από το 2012, με τα υποβληθέντα στη ΡΑΕ απολογιστικά στοιχεία 

επενδυτικών δαπανών. 

Αθήνα, 15.1.2015 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

Δρ. Νίκος Βασιλάκος 


