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Βασικοί Ορισµοί 

Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 

Είναι οι γραµµές υψηλής τάσης, οι εγκατεστηµένες στην Ελληνική Επικράτεια 

διασυνδέσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες και όλες οι εγκαταστάσεις, εξοπλισµός και 

εγκαταστάσεις ελέγχου που απαιτούνται για την οµαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη 

διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από έναν σταθµό παραγωγής σε έναν υποσταθµό, 

από έναν υποσταθµό σε έναν άλλο ή προς ή από οποιαδήποτε διασύνδεση. Τα έργα 

διασύνδεσης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών µε το ΕΣΜΗΕ εντάσσονται στο ΕΣΜΗΕ. 

Στο Σύστηµα Μεταφοράς δεν περιλαµβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραµµές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν 

ενταχθεί στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, καθώς και τα δίκτυα των µη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών. 

Χρήστης 

Ως Χρήστης του Συστήµατος ορίζεται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που τροφοδοτεί 

µε ηλεκτρική ενέργεια ένα Σύστηµα Μεταφοράς ή ∆ίκτυο ∆ιανοµής ή που 

τροφοδοτείται από ένα τέτοιο Σύστηµα ή ∆ίκτυο.  

Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση Χρήστη 

Τα έργα επέκτασης για τη σύνδεση ενός Χρήστη περιλαµβάνουν το σύνολο των 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, που απαιτούνται για τη σύνδεση από το όριο των 
εγκαταστάσεων του Χρήστη µέχρι το υφιστάµενο Σύστηµα. 

Τα έργα επέκτασης του Συστήµατος για τη σύνδεση Χρήστη δύνανται εν γένει να 

υλοποιούνται είτε από τον Χρήστη είτε από τον Α∆ΜΗΕ και οι σχετικές ευθύνες 

προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση στη Σύµβαση Σύνδεσης. 

Το κόστος των έργων επέκτασης του Συστήµατος για τη σύνδεση Χρήστη βαρύνει 

τον εξυπηρετούµενο Χρήστη του Συστήµατος. 

Έργα Ενίσχυσης Συστήµατος 

Τα έργα ενίσχυσης που είναι αναγκαία λόγω της σύνδεσης νέου Χρήστη 
περιλαµβάνουν τα έργα που απαιτούνται επιπλέον του υφιστάµενου Συστήµατος 
λόγω της σύνδεσης νέου Χρήστη και τα οποία δεν είναι έργα επέκτασης για τη 
Σύνδεση. 

Ο Α∆ΜΗΕ υποχρεούται να εκπονεί µελέτες και να υλοποιεί τα απαιτούµενα έργα 

ενίσχυσης λόγω σύνδεσης, τα οποία και εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασµό και 

προγραµµατισµό ανάπτυξης του Συστήµατος που θα αναθεωρείται αναλόγως. Το 

κόστος των έργων αυτών ανακτάται από τον Α∆ΜΗΕ µέσω της Χρέωσης Χρήσης 

Συστήµατος. 
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Στους Χρήστες συµπεριλαµβάνονται: 

- οι Συµβατικοί Παραγωγοί (θερµικά, υδροηλεκτρικά, συµπαραγωγή), 

- οι Παραγωγοί ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, µικρά υδροηλεκτρικά, 

συµπαραγωγή κ.λ.π.),  

- ο ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ  

- οι Επιλέγοντες Πελάτες Υψηλής Τάσης (Πελάτες ΥΤ), και 

- οι Αυτοπαραγωγοί. 
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1 Σκοπός της ∆ιαδικασίας Σύνδεσης Χρηστών  

Αντικείµενο της ∆ιαδικασίας Σύνδεσης Χρηστών από τον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ) είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας, της 

αντικειµενικότητας και της ίσης µεταχείρισης των Χρηστών κατά την πρόσβαση τους 

στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), µέσω της 

εφαρµογής µιας ενιαίας διαδικασίας, κοινής και δηµόσια διαθέσιµης για όλους τους 

Χρήστες. 

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται η διαδικασία διεκπεραίωσης των 

αιτηµάτων των Χρηστών για τη σύνδεση τους στο ΕΣΜΗΕ από την υποβολή του 

αρχικού αιτήµατος έως και την τελική ηλέκτριση των Έργων Επέκτασης για τη 

σύνδεση και την ηλέκτριση των εγκαταστάσεων των Χρηστών. Συγκεκριµένα 

αναφέρεται: 

- Στις γενικές αρχές που εφαρµόζονται για τη σύνδεση ενός Χρήστη στο 

ΕΣΜΗΕ, 

- Στα κριτήρια βάσει των οποίων ο Α∆ΜΗΕ δύναται να αρνηθεί τη σύνδεση των 

Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, λόγω έλλειψης 

χωρητικότητας, 

- Στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο Χρήστης προκειµένου να 

συνδεθούν οι εγκαταστάσεις του στο Σύστηµα, µέχρι και την τελική 

ηλέκτρισή τους, 

- Στις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται από τον Α∆ΜΗΕ για την 

κατάρτιση της Προσφοράς Σύνδεσης, της Σύµβασης Σύνδεσης, της 

υλοποίησης της Σύµβασης και της ηλέκτρισης των εγκαταστάσεων του 

Χρήστη, 

- Στις πληροφορίες που διαθέτει ο Α∆ΜΗΕ σχετικά µε την ικανότητα του 

ΕΣΜΗΕ να ικανοποιεί τα αιτήµατα σύνδεσης των Χρηστών. 

∆εδοµένων των διαφορών και ιδιαιτεροτήτων που πιθανόν να παρατηρηθούν στις 

προς σύνδεση εγκαταστάσεις των Χρηστών, το έγγραφο αυτό αποτελεί ένα γενικό 

οδηγό, ο οποίος περιλαµβάνει τις γενικές αρχές σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ, και κατά 

συνέπεια δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις έργων 

σύνδεσης. Ιδιαιτέρως δε για περιπτώσεις που αφορούν σε τροποποιήσεις 

εγκαταστάσεων υφιστάµενων Χρηστών, οι φάσεις της διαδικασίας που 

περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες πιθανόν να είναι κατά µέρος εφαρµόσιµες 

ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. 
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2 Ρυθµιστικές απαιτήσεις & Νοµικό πλαίσιο 

Η διαδικασία και οι απαιτήσεις που περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες διέπονται 

και συµµορφώνονται πλήρως από το ακόλουθο νοµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο και θα 

ερµηνεύονται σύµφωνα µε αυτό: 

- Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

- Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α’ 2011) µε θέµα «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 

Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 

µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις», 

- Κώδικας ∆εοντολογίας του Α∆ΜΗΕ, 

- Κανονισµός Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος 

Μεταφοράς (ΦΕΚ Β΄ 360/4.4.2001), 

- Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’ 2010) µε θέµα «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπισης της κλιµατικής 

αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», 

- Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’ 2006) µε θέµα «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και 

Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», 

- Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α’ 1999) µε θέµα «Απελευθέρωση της Αγοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας – Ρύθµιση Θεµάτων Ενεργειακής Πολιτικής και Λοιπές 

∆ιατάξεις», 

- Γνωµοδότηση της ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 1/2007 µε θέµα «Έγκριση Όρων και 

Προϋποθέσεων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς», 

- Υ.Α. ∆6/Φ1/2000/2002 (ΦΕΚ 158 Β΄ 2002) µε θέµα «∆ιαδικασία έκδοσης 

αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µεγάλων 

υδροηλεκτρικών σταθµών και τύποι συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής 

ενέργειας», 

- Υ.Α. ∆6/Φ1/13310/2007 (ΦΕΚ 1153 Β’ 2007) µε θέµα «∆ιαδικασία έκδοσης 

αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας», 

- Απόφαση ΡΑΕ 787/2012 (ΦΕΚ 2655/28.09.2012) περί της διαδικασίας 

πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

∆ιαδικασία Σύνδεσης Χρηστών  Σελίδα 5 

στο ΕΣΜΗΕ 

3 Πεδίο Εφαρµογής 

Η ∆ιαδικασία αυτή, η οποία δηµοσιεύεται ως έχει στην επίσηµη ιστοσελίδα του 

Α∆ΜΗΕ, εφαρµόζεται και ισχύει για: 

- τη σύνδεση των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από τις διατάξεις της 

Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης υπ’ αριθµ. ∆6/Φ1/2000/2002 (ΦΕΚ 158 

Β΄ 2002) και της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης υπ’ αριθµ. 

∆6/Φ1/13310/2007 (ΦΕΚ 13310 Β΄ 1007), 

- τη σύνδεση των εγκαταστάσεων που υπόκεινται σε Πρόσφορα Σύνδεσης κατά 

την ηµεροµηνία έναρξης της παρούσας διαδικασίας, 

- την όποια σύνδεση νέας εγκατάστασης ή τροποποίηση υπάρχουσας σύνδεσης 

ή εγκατάστασης των Χρηστών. 

Για την σύνδεσή του στο ΕΣΜΗΕ, ο Χρήστης οφείλει να ολοκληρώσει, µε δικές του 

δαπάνες, τα απαιτούµενα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση, όπως θα του τα υποδείξει 

ο Α∆ΜΗΕ και θα οριστικοποιηθούν στη Σύµβαση Σύνδεσης. Τα έργα επέκτασης του 

Συστήµατος για τη σύνδεση Χρήστη δύνανται εν γένει να υλοποιούνται είτε από τον 

Χρήστη είτε από τον Α∆ΜΗΕ και οι σχετικές ευθύνες προσδιορίζονται σε κάθε 

περίπτωση στη Σύµβαση Σύνδεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις το κόστος υλοποίησης 

και θέσης σε λειτουργία των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση, και τυχόντων άλλων 

δαπανών, επιβαρύνει αποκλειστικά το Χρήστη. 
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4 Βασικές Αρχές 

Ο Α∆ΜΗΕ υποχρεούται να λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο, ώστε να διασφαλίζεται η 

νέα σύνδεση µε το Σύστηµα και χρήση αυτού από το Χρήστη, σύµφωνα µε το 

Κοινοτικό και Εθνικό ∆ίκαιο.  

Οι Βασικές Αρχές, οι οποίες διέπουν τη ∆ιαδικασία Σύνδεσης Χρηστών, είναι οι 

ακόλουθες: 

- Η διαφάνεια, η αντικειµενικότητα και η ισότιµη µεταχείριση όλων των 

Χρηστών, 

- Η τήρηση του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου που διέπουν τις αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας, 

- Η διασφάλιση της εµπιστευτικότητας όλων των εµπορικά ευαίσθητων 

πληροφοριών των Χρηστών, 

- Η διασφάλιση των αρχών ανταγωνισµού και της ελεύθερης λειτουργίας της 

αγοράς, 

- Η αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και η, εντός των ορίων 

χωρητικότητας του Συστήµατος, έγκαιρη σύνδεση των εγκαταστάσεων των 

Χρηστών, 

- Η διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ. 

Ο Α∆ΜΗΕ οφείλει να προτείνει στον εκάστοτε Χρήστη Προσφορά Σύνδεσης µε σκοπό 

τη σύναψη ή την τροποποίηση µίας Σύµβασης Σύνδεσης, εφαρµόζοντας σε κάθε 

περίπτωση τις παραπάνω αρχές, µε σκοπό την ασφαλή σύνδεση του Χρήστη στο 

ΕΣΜΗΕ και την τελική ηλέκτριση του. 

Το πλαίσιο λειτουργίας του Α∆ΜΗΕ διασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των εµπορικά 

ευαίσθητων πληροφοριών των Χρηστών οι οποίες του διατίθενται κατά την 

διαδικασία σύνδεσης τους. Ως εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες θεωρούνται αυτές 

οι οποίες µε την κοινοποίηση τους σε άλλους φορείς της αγοράς µπορούν να τους 

παρέχουν αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Ο Α∆ΜΗΕ λαµβάνει όλα τα 

κατάλληλα µέτρα ώστε οι πληροφορίες αυτές να µην κοινοποιούνται σε άλλους 

συµµετέχοντες στην αγορά. 
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5 Άρνηση Σύνδεσης – Κριτήρια Άρνησης 

Ο Α∆ΜΗΕ έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη σύνδεση ενός Χρήστη στο ΕΣΜΗΕ για 

λόγους που σχετίζονται µε την ασφάλεια του Συστήµατος. Η άρνηση σύνδεσης 

αιτιολογείται µε την εκπόνηση ειδικών µελετών σύνδεσης µε βάση αντικειµενικά 

τεχνικά κριτήρια που περιλαµβάνονται στον ισχύοντα Κώδικα ∆ιαχείρισης του 

Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής Κώδικας). Τα 

τεχνικά κριτήρια, τα οποία αναλύονται ακολούθως, εξειδικεύονται σε εκείνα που 

εξετάζουν αν µε τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του Χρήστη εξαντλείται η 

ικανότητα φόρτισης του Συστήµατος (χωρητικότητα) στην ευρύτερη περιοχή 

(κριτήρια στατικής ασφάλειας) και σε εκείνα που εξετάζουν κατά πόσον η σύνδεση 

των εγκαταστάσεων του Χρήστη θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

των υπολοίπων Χρηστών και του Συστήµατος εν γένει (προβλήµατα ευστάθειας, 

αρµονικές, αναλαµπή - Flicker και απότοµες µεταβολές τάσεως, παραβίαση οριακών 

τιµών ισχύος βραχυκύκλωσης). 

Σε περίπτωση που η άρνηση σύνδεσης σχετίζεται µόνο µε την εξάντληση της 

ικανότητας φόρτισης του Συστήµατος στην περιοχή όπου είναι εγκατεστηµένο το 

έργο του Χρήστη (κορεσµός), ο Α∆ΜΗΕ προτείνει στο Χρήστη τη σύνδεσή του σε 

εναλλακτικό, άµεσα διαθέσιµο σηµείο του ΕΣΜΗΕ εφόσον τούτο είναι δυνατόν ή την 

καταχώρησή του στη Λίστα Εκκρεµών Αιτηµάτων, ενηµερώνοντάς τον για τα 

αναγκαία Έργα Ενίσχυσης του Συστήµατος στα οποία πρόκειται να προβεί ο Α∆ΜΗΕ 

για την άρση των περιορισµών µεταφοράς στην περιοχή σύνδεσης, προκειµένου να 

καταστεί δυνατή η σύνδεσή του στο ΕΣΜΗΕ. Ως άµεσα διαθέσιµο σηµείο του 

Συστήµατος νοείται σηµείο σε άλλη περιοχή του Συστήµατος στην οποία δεν 

υφίσταται κορεσµός στο οποίο µπορεί να συνδεθεί ο Χρήστης. Η διαδικασία 

διεκπεραίωσης των αιτήσεων σύνδεσης των εγκαταστάσεων Χρηστών σε κορεσµένες 

περιοχές του ΕΣΜΗΕ αναλύεται στο Κεφάλαιο 7 

Ειδικά σε ό,τι αφορά Χρήστες ΑΠΕ, όπως προβλέπεται και στο Νόµο 3851/2010, 

λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης, η εξάντληση της ικανότητας 

φόρτισης αναφέρεται στο ΕΣΜΗΕ όπως αυτό πρόκειται να διαµορφωθεί µετά την 

ολοκλήρωση των έργων της πρώτης τριετίας του εκάστοτε ∆εκαετούς Προγράµµατος 

Ανάπτυξης (∆ΠΑ) του ΕΣΜΗΕ. 

Σε κάθε περίπτωση άρνησης σύνδεσης από τον Α∆ΜΗΕ ενηµερώνεται ο 

ενδιαφερόµενος χρήστης και η ΡΑΕ.  Σε περίπτωση που η άρνηση σύνδεσης 

σχετίζεται µε την ασφάλεια του Συστήµατος, ο Α∆ΜΗΕ οφείλει να ενηµερώσει το 

Χρήστη σχετικά µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις στις προδιαγραφές των 

εγκαταστάσεών του προκειµένου να καταστεί δυνατή η σύνδεσή του στο ΕΣΜΗΕ. 
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Τα τεχνικά κριτήρια βάσει των οποίων αιτιολογείται η άρνηση πρόσβασης στο 

Σύστηµα εξειδικεύονται στα 5.1 έως 5.4. κατωτέρω µε βάση τους Κώδικες 

∆ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ  όπως εκάστοτε ισχύουν. 

5.1 Κριτήρια στατικής ασφάλειας 

- Κριτήριο Ν: αναφέρεται στη λειτουργική κατάσταση όπου όλα τα στοιχεία 

του Συστήµατος είναι διαθέσιµα (κανονικές συνθήκες) και ορίζει ότι: 

• τα επίπεδα τάσεως στους ζυγούς του Συστήµατος θα πρέπει να 

διατηρούνται εντός των ακόλουθων ορίων: 

o 380kV έως 420kV στο Σύστηµα Μεταφοράς 400kV 

o 142.5kV έως 162kV στο Σύστηµα Μεταφοράς 150kV 

• οι φορτίσεις των Γ.Μ. θα πρέπει να διατηρούνται κάτω από τα θερµικά 

τους όρια.  

- Κριτήριο Ν-1: αναφέρεται στην κατάσταση µη διαθεσιµότητας (µη 

προγραµµατισµένης απώλειας) ενός στοιχείου του Συστήµατος (έκτακτες 

συνθήκες) και ορίζει ότι: 

• τα επίπεδα τάσεως στους ζυγούς του Συστήµατος θα πρέπει να 

διατηρούνται εντός των ακόλουθων ορίων: 

o 350kV έως 420kV στο Σύστηµα Μεταφοράς 400kV 

o 135kV έως 170kV στο Σύστηµα Μεταφοράς 150kV 

• οι φορτίσεις των Γ.Μ. θα πρέπει να διατηρούνται κάτω από τα θερµικά 

τους όρια  

Συγκεκριµένα, το κριτήριο Ν-1 αναφέρεται στην περίπτωση απώλειας των 

ακόλουθων στοιχείων του Συστήµατος: 

• Μονάδα Παραγωγής, 

• Κύκλωµα Γ.Μ. Συστήµατος (εναέρια ή καλωδιακή), 

• Αυτοµετασχηµατιστής (ΑΜ/Σ) 400/150kV, 

• Συσκευή αντιστάθµισης (πυκνωτής, πηνίο), 

• Σύνδεσµος DC (1 πόλος). 

- Κριτήριο Ν-2: Αφορά περιπτώσεις απώλειας περισσοτέρων του ενός 

στοιχείων του Συστήµατος κατόπιν ενός µεµονωµένου συµβάντος βλάβης, η 

επιλογή των οποίων γίνεται µε βάση την πιθανότητα εµφάνισης του 

συµβάντος και κυρίως τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που έχει για το 

Σύστηµα. Έτσι, το κριτήριο Ν-2 εφαρµόζεται: 
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• για όλο το Σύστηµα 400kV, λόγω του κρίσιµου ρόλου του στη µεταφορά 

ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ, καθώς και της αυξηµένης πιθανότητας ταυτόχρονης 

απώλειας των δύο κυκλωµάτων των Γ.Μ. 400kV λόγω της ανάρτησής τους 

επί κοινού φορέα, 

• στις περιπτώσεις ΑΜ/Σ που ελέγχονται από κοινό διακόπτη, µε αποτέλεσµα 

η πιθανότητα ταυτόχρονης απώλειάς τους να είναι αυξηµένη. 

5.2 Κριτήριο στατικής ευστάθειας 
Ελέγχεται η συµπεριφορά του Συστήµατος σε περιπτώσεις µικρών µεταβολών, όπως 

µεταβολές στο φορτίο και την τοπολογία, µε στόχο την ανίχνευση τυχόν 

ταλαντώσεων χαµηλής συχνότητας. 

5.3 Κριτήριο µεταβατικής ευστάθειας 
Ελέγχεται η ικανότητα του Συστήµατος να επανέλθει σε κανονική κατάσταση 

λειτουργίας µετά από µεγάλες και κρίσιµες διαταραχές (όπως απώλεια µονάδας 

παραγωγής ή σφάλµα σε Γ.Μ. ή ζυγούς κρίσιµων Υ/Σ ή ΚΥΤ), καθώς και η ικανότητα 

των µονάδων του Συστήµατος να παραµένουν σε συγχρονισµό. 

5.4 Κριτήριο ισχύος βραχυκυκλώσεως 

Υπολογίζονται οι µέγιστες τιµές ρευµάτων βραχυκυκλώσεως στους ζυγούς του 

Συστήµατος, σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60909 και ελέγχεται αν η µέγιστη 

υποµεταβατική στάθµη βραχυκυκλώσεως υπερβαίνει το 90% εκείνης που 

προβλέπεται στις προδιαγραφές του εξοπλισµού. 
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6 ∆ιαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ 

Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τις ενέργειες, τα έγγραφα και τις εργασίες που 

απαιτούνται για την σύνδεση ενός Χρήστη στο ΕΣΜΗΕ. Η διαδικασία αυτή διακρίνεται 

στις ακόλουθες ενότητες: 

- Προσφορά Σύνδεσης 

- Σύµβαση Σύνδεσης 

- Υλοποίηση Σύµβασης Σύνδεσης και Ηλέκτριση του Χρήστη 

6.1 Προσφορά Σύνδεσης 

Ο Α∆ΜΗΕ χορηγεί Προσφορά Σύνδεσης σε υποψήφιους Χρήστες για νέα σύνδεση 

στο Σύστηµα και σε υφιστάµενους Χρήστες για τροποποίηση υπάρχουσας σύνδεσης, 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα, καθώς και τις προβλέψεις της Υ.Α. 

∆6/Φ1/2000/2002 (ΦΕΚ 158 Β’ 2002), της Υ.Α. 13310/2007 «∆ιαδικασία έκδοσης 

αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε 

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ 1153Β/10-07-2007) και των 

τροποποιήσεών τους. Η διαδικασία χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης περιλαµβάνει 

τα ακόλουθα στάδια: 

- Υποβολή αιτήµατος σύνδεσης από τον υποψήφιο ή υφιστάµενο Χρήστη, 

- Εκπόνηση µελετών σύνδεσης από τον Α∆ΜΗΕ για τον καθορισµό του τρόπου 

σύνδεσης, 

- Έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης από τον Α∆ΜΗΕ, 

- Αποδοχή ή µη της Προσφοράς Σύνδεσης από το Χρήστη. 

Ειδικά για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης σε Παραγωγό (Συµβατικό ή ΑΠΕ ή 

Αυτοπαραγωγό), απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγουµένως εκδοθεί Άδεια 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

Ο Α∆ΜΗΕ χορηγεί στους Χρήστες Προσφορά Σύνδεσης η οποία: 

- σέβεται τους κανόνες που προβλέπονται από τον Κώδικα, 

- ανταποκρίνεται στο χαµηλότερο δυνατό κόστος. 

6.1.1 Υποβολή αιτήµατος σύνδεσης 

Για νέα Σύνδεση στο Σύστηµα ή τροποποίηση υπάρχουσας, οι Χρήστες 

παραλαµβάνουν από τον Α∆ΜΗΕ την Αίτηση Σύνδεσης και τα κατάλληλα 

ερωτηµατολόγια ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
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Οι αιτήσεις και τα ερωτηµατολόγια για τους Συµβατικούς Παραγωγούς, τους 

Παραγωγούς ΑΠΕ, και τους Πελάτες ΥΤ είναι διαθέσιµα και στην ιστοσελίδα του 

Α∆ΜΗΕ. Οι αιτήσεις και τα ερωτηµατολόγια περιγράφουν απαιτήσεις αναφορικά µε 

δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία από πλευράς του Χρήστη. 

Οι Χρήστες υποβάλουν στον Α∆ΜΗΕ γραπτώς την Αίτηση για Προσφορά Σύνδεσης, 

µε τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 

δικαιολογητικά έγγραφα και τα απαραίτητα στοιχεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Κεφαλαίου 55 του Κώδικα. 

Το αίτηµα σύνδεσης λαµβάνει Αριθµό Πρωτοκόλλου, µε την ηµεροµηνία παραλαβής, 

βάσει του οποίου τηρείται η σειρά προτεραιότητας επεξεργασίας των αιτηµάτων. 

Στη συνέχεια, ο Α∆ΜΗΕ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών του 

αιτήµατος σύνδεσης του Χρήστη. Εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο Χρήστης 

καλείται από τον Α∆ΜΗΕ εγγράφως να συµπληρώσει το φάκελο µε τα σχετικά 

έγγραφα. Η ηµεροµηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών 

είναι αυτή που λαµβάνεται υπόψη για την τήρηση της προτεραιότητας για την 

έκδοση της Προσφοράς Σύνδεσης. 

6.1.1.1 Προκαταρτικά Στοιχεία και ∆εδοµένα 

Τα δεδοµένα που παρέχονται µε την αίτηση ή συνυποβάλονται µε αυτήν στον 

Α∆ΜΗΕ για την υποστήριξή της αποτελούν τα προκαταρκτικά δεδοµένα σχεδιασµού 

έργου µέχρι ο Χρήστης να αποδεχθεί πλήρως την Προσφορά Σύνδεσης του 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος. 

Τα στοιχεία και δεδοµένα υποβάλονται ενηµερωµένα στον Α∆ΜΗΕ κατά τη διάρκεια 

σύναψης της Σύµβασης Σύνδεσης και οριστικοποιούνται µε την υπογραφή αυτής. 

6.1.2 Εκπόνηση Μελετών Σύνδεσης 

Με την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών της Αίτησης Σύνδεσης 

πραγµατοποιείται εξέταση της δυνατότητας σύνδεσης του Χρήστη στο Σύστηµα. Σε 

περίπτωση ελλιπούς υποβολής δικαιολογητικών ή µη ορθότητας των υποβληθέντων 

στοιχείων, ο Α∆ΜΗΕ επικοινωνεί µε το Χρήστη από τον οποίο ζητά την υποβολή των 

δικαιολογητικών που υπολείπονται. 

6.1.2.1 Σύνδεση Χρήστη µέσω του ∆ικτύου ∆ιανοµής 

Στην περίπτωση που το αίτηµα του Χρήστη αφορά αδειοδοτηµένο σταθµό 

παραγωγής που συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ µέσω του ∆ικτύου ∆ιανοµής, κατά κανόνα 

έργα µικρότερα των 8 MW, ο Α∆ΜΗΕ αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία και τους 

τεχνικούς φακέλους του έργου στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής για 

αξιολόγηση.  

Σε περίπτωση που είναι εφικτή η σύνδεση του Χρήστη στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής, ο 

Α∆ΜΗΕ διατυπώνει την Προσφορά Σύνδεσης σύµφωνα µε τους όρους και 
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προϋποθέσεις που έχουν δοθεί από τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου. Μετά  την παραλαβή  

της προσφοράς από τον Χρήστη ούτος οφείλει να απευθυνθεί στο ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου για την κατάρτιση της Σύµβασης Σύνδεσης. 

Στην περίπτωση αδειοδοτούµενων έργων ΑΠΕ µικρής ισχύος εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της Απόφασης ΡΑΕ 787/2012 (ΦΕΚ 2655/28.09.2012), περί της 

διαδικασίας πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε οµάδες παραγωγών ΑΠΕ 

µικρής ισχύος, όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα στο ∆ίκτυο. 

6.1.2.2 Χρονικές Προθεσµίες 

Ο Α∆ΜΗΕ οφείλει να εξετάσει το αίτηµα σύνδεσης του Χρήστη και να καθορίσει το 

βέλτιστο αποδεκτό τρόπο σύνδεσης και να εκδώσει σχετική Προσφορά Σύνδεσης 

εντός των προθεσµιών που τίθενται στην κείµενη νοµοθεσία και τους Κώδικες. Πιο 

συγκεκριµένα, για την περίπτωση Παραγωγών ΑΠΕ η προθεσµία είναι τέσσερις (4) 

µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος για τη χορήγηση µη δεσµευτικής 

προσφοράς σύνδεσης και ένας (1) µήνας για τη χορήγηση δεσµευτικής προσφοράς 

σύνδεσης σύµφωνα µε το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο. Για τις λοιπές περιπτώσεις 

χρηστών (Συµβατικών Παραγωγών και Πελατών ΥΤ), η προθεσµία καθορίζεται στους 

Κώδικες σε εξήντα (60) ηµέρες. Εάν ο Α∆ΜΗΕ θεωρεί τη σύνδεση σύνθετη, η 

προθεσµία εξέτασης της αίτησης παρατείνεται, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 268 του Κώδικα. Σε περίπτωση της παράτασης της 

προθεσµίας αυτής ο Α∆ΜΗΕ ενηµερώνει εγγράφως τον Χρήστη για τον επιπλέον 

χρόνο που θα απαιτηθεί, τεκµηριώνοντας τους λόγους για την παράταση. Κατά την 

εξέταση των αιτηµάτων των Χρηστών, ο Α∆ΜΗΕ τηρεί αυστηρή σειρά 

προτεραιότητας σύµφωνα µε την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των σχετικών φακέλων 

που υποβλήθηκαν από τους Χρήστες.   

Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες χρονικές προθεσµίες αφορούν µία εύλογη 

ροή υποβολής αιτηµάτων προς τον Α∆ΜΗΕ στα πλαίσια  των  εθνικών στόχων για 

διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστηµα.  

Ο Α∆ΜΗΕ δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του επικαιροποιηµένα στοιχεία αναφορικά µε 

όλα τα αιτήµατα χορήγησης προσφορών σύνδεσης περιλαµβάνοντας τα βασικά 

στοιχεία αυτών (Φορέας, Τεχνολογία, Περιοχή κ.λ.π.) καθώς και την εξέλιξη αυτών. 

Τα σχετικά στοιχεία επικαιροποιούνται ανά δίµηνο. 

6.1.2.3 Παραγωγοί ΑΠΕ 

Ειδικά για τους Παραγωγούς ΑΠΕ µε την προϋπόθεση δυνατότητας σύνδεσης των 

εγκαταστάσεων τους στο ΕΣΜΗΕ, χορηγείται µη δεσµευτική, µη οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης, η οποία περιέχει γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη σύνδεση των 

Παραγωγών στα σηµεία που έχουν αιτηθεί. 

Ο Α∆ΜΗΕ έχει την υποχρέωση να χορηγήσει εντός των ηµεροµηνιών που τίθενται 

από την κείµενη νοµοθεσία τη µη δεσµευτική, µη οριστική Προσφορά Σύνδεσης από 
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την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των σχετικών φακέλων που υποβλήθηκαν από τους 

Παραγωγούς ΑΠΕ. 

Η διαδικασία για την έκδοση δεσµευτικής και οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εκκινεί 

µε τη προσκόµιση από τον Παραγωγό ΑΠΕ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) 

και την υποβολή σχετικού αιτήµατος στον Α∆ΜΗΕ για τη χορήγηση οριστικής 

προσφοράς σύνδεσης, οπότε και ακολουθείται η υπόλοιπη διαδικασία. 

6.1.2.4 Μελέτες Σύνδεσης 

Ο Α∆ΜΗΕ εκπονεί τις βασικές µελέτες για τη βέλτιστη σύνδεση του Χρήστη στο 

Σύστηµα Μεταφοράς, στα πλαίσια των οποίων εξετάζεται αν οι συνθήκες που 

επικρατούν στα πιθανά σηµεία σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Χρήστη µε το 

υφιστάµενο Σύστηµα ή µε το Σύστηµα όπως αυτό πρόκειται να διαµορφωθεί µετά 

την ολοκλήρωση των προγραµµατισµένων έργων της πρώτης τριετίας του εκάστοτε 

∆ΠΑ (διαθέσιµη ισχύς στα σηµεία παροχής, ισχύς βραχυκυκλώσεως, αξιοπιστία, κλπ) 

είναι επαρκείς για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Χρήστη, χωρίς κίνδυνο για 

τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των υπολοίπων Χρηστών και χωρίς να προκαλούν 

µη αποδεκτές διαταραχές (προβλήµατα ευστάθειας, αρµονικές, αναλαµπή - Flicker 

και απότοµες µεταβολές τάσεως, παραβίαση οριακών τιµών ισχύος βραχυκύκλωσης), 

τόσο στο ίδιο το Σύστηµα, όσο και στη µεταφορά ισχύος και ενέργειας από ή προς το 

Σύστηµα και προς ή από τα σηµεία σύνδεσης των Χρηστών. 

Σε κάθε περίπτωση επιλέγεται ο οικονοµικά πλέον σύµφορος και τεχνικά αποδεκτός 

τρόπος σύνδεσης µε το υπάρχον Σύστηµα. Συγκεκριµένα, οι γενικές αρχές που 

ακολουθούνται για την επιλογή του τύπου και τη διαστασιολόγηση των έργων 

σύνδεσης είναι α) η ικανοποίηση των κριτηρίων ασφαλείας και β) η ελαχιστοποίηση 

του κόστους των έργων σύνδεσης µε την επιλογή του πλέον οικονοµικού για το 

Χρήστη τρόπου σύνδεσης, µεταξύ των τρόπων εκείνων που κρίνονται τεχνικά 

αποδεκτοί. 

6.1.2.5 Συνεργασία µε Χρήστη  

Στη παρούσα φάση, ο Α∆ΜΗΕ δύναται να συνεργάζεται µε το Χρήστη σχετικά µε 

τυχόν εναλλακτικές δυνατότητες σύνδεσης, µε αποκλειστικό σκοπό τον καθορισµό 

του βέλτιστα αποδεκτού τεχνοοικονοµικά τρόπου σύνδεσης του Χρήστη στο ΕΣΜΗΕ. 

Ο Α∆ΜΗΕ δεν κοινοποιεί σε καµία περίπτωση στο Χρήστη εµπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες άλλων Χρηστών, που έχουν έρθει στη διάθεσή του.  

6.1.2.6 Ειδικές  Μελέτες 

Ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα της αναγκαίας επέκτασης ή 

ανάπτυξης του Συστήµατος, που εξαρτάται από τη φύση, τη θέση και το χρόνο του 

προτεινόµενου Έργου Επέκτασης του Χρήστη, ο Α∆ΜΗΕ δύναται κατά περίπτωση να 
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εκπονεί εκτεταµένες ειδικές µελέτες για την πληρέστερη αξιολόγηση των 

επιπτώσεων του προτεινόµενου έργου στο Σύστηµα. 

Οι ειδικές µελέτες µπορεί να περιλαµβάνουν κατά περίπτωση τις ακόλουθες 

διερευνήσεις:  

− Μελέτες ανάλυσης στατικής ασφάλειας στα πλαίσια των οποίων αναλύεται η 

συµπεριφορά του Συστήµατος στη µόνιµη κατάσταση (µελέτες ροής φορτίου) 

σύµφωνα µε τα κριτήρια στατικής ασφάλειας. 

− Μελέτες ανάλυσης στατικής ευστάθειας στα πλαίσια των οποίων αναλύεται η 

συµπεριφορά του Συστήµατος σε περιπτώσεις µικρών µεταβολών, όπως 

µεταβολές στο φορτίο και την τοπολογία, µε στόχο την ανίχνευση τυχόν 

ταλαντώσεων χαµηλής συχνότητας.  

− Μελέτες ανάλυσης µεταβατικής ευστάθειας στα πλαίσια των οποίων ελέγχεται η 

ικανότητα του Συστήµατος να επανέλθει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας µετά 

από µεγάλες και κρίσιµες διαταραχές, καθώς και η ικανότητα των µονάδων του 

Συστήµατος να παραµείνουν σε συγχρονισµό. 

− Μελέτες υπερτάσεων, ιδίως αναφορικά µε καλωδιακές συνδέσεις. 

− Μελέτες ανάλυσης βραχυκυκλωµάτων στα πλαίσια των οποίων υπολογίζονται οι 

µέγιστες τιµές ρευµάτων βραχυκυκλώσεως στους ζυγούς του Συστήµατος, 

σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60909.  

Ο Α∆ΜΗΕ ενηµερώνει εγγράφως το Χρήστη σχετικά µε την ανάγκη εκπόνησης 

πρόσθετων εκτεταµένων ειδικών µελετών, τεκµηριώνοντας τους λόγους για την 

απόφαση του αυτή, χωρίς ωστόσο να τροποποιεί τη σειρά προτεραιότητας σύνδεσης 

του Χρήστη. Το κόστος των ειδικών µελετών επιβαρύνει αποκλειστικά το Χρήστη. Ο 

Χρήστης οφείλει να δηλώσει εγγράφως εάν είναι σύµφωνος µε την εκπόνηση των 

ειδικών µελετών από τον Α∆ΜΗΕ και την ανάληψης του σχετικού κόστους. Οι 

µελέτες που εκπονούνται από τον Α∆ΜΗΕ υποβάλλονται στον ενδιαφερόµενο 

Χρήστη αµέσως µετά την ολοκλήρωσή τους.  

Εναλλακτικά, οι απαιτούµενες ειδικές µελέτες µπορεί να εκπονούνται από δόκιµο 

µελετητή µε ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος αναλαµβάνει και το σχετικό κόστος. Στην 

περίπτωση αυτή, οι µελέτες υποβάλλονται στον Α∆ΜΗΕ για έλεγχο και αποδοχή και  

ο Χρήστης επιβαρύνεται µε το σχετικό κόστος ελέγχου των µελετών.  

Για την εκπόνηση των µελετών αυτών, ο Α∆ΜΗΕ µπορεί να απαιτήσει από το Χρήστη 

την υποβολή συµπληρωµατικών δεδοµένων, την απαίτηση των οποίων ο Α∆ΜΗΕ 

οφείλει επίσης να τεκµηριώσει εγγράφως προς το Χρήστη. 

Στην περίπτωση ανάγκης εκπόνησης εκτεταµένων µελετών η χρονική προθεσµία που 

προβλέπεται στην παράγραφο 6.1.2.2 δύναται να παραταθεί ανάλογα. 
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6.1.2.7 Κόστος Μελετών 

Για την εκπόνηση των µελετών σύνδεσης από τον Α∆ΜΗΕ, ή ελέγχου αυτών εφόσον 

εκπονούνται από τον Χρήστη, ο υποψήφιος Χρήστης καταβάλει στον Α∆ΜΗΕ τίµηµα 

το ύψος του οποίου προσδιορίζεται βάσει δηµοσιευµένων στοιχείων ωριαίου κόστους 

του προσωπικού του Α∆ΜΗΕ ανά ειδικότητα.. 

6.1.2.8 Τροποποίηση Στοιχείων και ∆εδοµένων 

Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων και δεδοµένων που προβλέπονται, ο 
Χρήστης οφείλει να ενηµερώνει τον Α∆ΜΗΕ, ο οποίος εφόσον το κρίνει αναγκαίο 
τροποποιεί την Προσφορά Σύνδεσης. Σε περίπτωση που ο Α∆ΜΗΕ κρίνει ότι οι 
τροποποιήσεις των στοιχείων απαιτούν επανεξέταση της δυνατότητας σύνδεσης του 
Χρήστη στο ΕΣΜΗΕ, ο Α∆ΜΗΕ ενηµερώνει εγγράφως το Χρήστη να αιτηθεί νέας 
Προσφοράς Σύνδεσης, τεκµηριώνοντας την απόφαση του. Μέχρι την έκδοση νέας 
προσφοράς σύνδεσης, θα ισχύει η παλιά προσφορά για την ισχύ µε την οποία 
εξεδόθη.  

Τα προβλεπόµενα στο εδάφιο ισχύουν επίσης και για κάθε περίπτωση επαύξησης 
ισχύος 

6.1.3 Έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης 

Με την ολοκλήρωση των µελετών, ο Α∆ΜΗΕ υποβάλει στο Χρήστη την Προσφορά 

Σύνδεσης η οποία περιλαµβάνει το βέλτιστο σηµείο σύνδεσης του Χρήστη στο 

Σύστηµα, ή και εναλλακτικές λύσεις σύνδεσης κατά την κρίση του. Στη διατύπωση 

της Προσφοράς Σύνδεσης, ο Α∆ΜΗΕ λαµβάνει υπ’ όψιν τις Προσφορές Σύνδεσης 

που έχουν παρασχεθεί και προς άλλους χρήστες. 

Η Προσφορά Σύνδεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

- Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της σύνδεσης, 

- Γενική περιγραφή του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στη σύνδεση, 

- Προκαταρτική εκτίµηση των δαπανών που συνεπάγεται η υλοποίηση των 

έργων επέκτασης της προτεινόµενης σύνδεσης, 

- Την προθεσµία αποδοχής της Προσφοράς Σύνδεσης από το Χρήστη, 

- Το χρόνο ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης, 

Η προκαταρτική εκτίµηση του κόστους των Έργων Σύνδεσης γίνεται βάσει του 

εκάστοτε ισχύοντος Τιµολογίου Σύνδεσης στο Σύστηµα που δηµοσιοποιεί ο Α∆ΜΗΕ 

στην ιστοσελίδα του. 

Ο τρόπος υλοποίησης της σύνδεσης που προτείνεται στο Χρήστη είναι κατά κανόνα ο 

πλέον τεχνικά και οικονοµικά σύµφορος. Σε περίπτωση που ο Χρήστης 

προτείνει/αντιπροτείνει τρόπο σύνδεσης τεχνικά αποδεκτό από τον Α∆ΜΗΕ, ο οποίος 

είναι πιο δαπανηρός από τον τεχνικά και οικονοµικά πλέον σύµφορο, όπως π.χ. 

χρήση καλωδίων αντί εναέριων Γ.Μ. ή σύνδεση σε πιο αποµακρυσµένο σηµείο του 
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Συστήµατος, προς αποφυγή χρονοβόρων αδειοδοτικών διαδικασιών, το αυξηµένο 

κόστος σύνδεσης αναλαµβάνεται και πάλι εξ ολοκλήρου από τον συνδεόµενο 

Χρήστη. Ωστόσο, ο Α∆ΜΗΕ δύναται να προτείνει τρόπο σύνδεσης που 

διαφοροποιείται από τον πλέον οικονοµικά σύµφορο, όταν συντρέχουν λόγοι 

ορθολογικής ανάπτυξης και ασφαλούς λειτουργίας του Συστήµατος. ∆ιευκρινίζεται 

ότι στην περίπτωση αυτή, όπου για λόγους βέλτιστης και ορθολογικής ανάπτυξης 

του Συστήµατος προτείνονται κατά την χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης 

επιπλέον έργα, τα οποία αποτελούν έργα ενίσχυσης του Συστήµατος, το κόστος 

αυτών βαρύνει τον Α∆ΜΗΕ και αποπληρώνεται µέσω του µηχανισµού Χρέωσης του 

Συστήµατος Μεταφοράς, κατόπιν εγκρίσεως από την ΡΑΕ. Ο Α∆ΜΗΕ τεκµηριώνει 

εγγράφως τους λόγους επιλογής του τρόπου σύνδεσης που προτείνει στο Χρήστη. 

Σε κάθε περίπτωση, οι Προσφορές Σύνδεσης που υποβάλονται στους Χρήστες 

κοινοποιούνται στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

6.1.4 Αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης 

Με την παραλαβή της προσφοράς ο Χρήστης υποχρεούται να απαντήσει γραπτώς 

εντός σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

Προσφοράς Σύνδεσης, για την αποδοχή της είτε για να αιτηθεί τροποποιήσεις. Μετά 

την παρέλευση της προθεσµίας αυτής η Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει. 

Ανάλογα µε το εύρος των τροποποιήσεων που θα αιτηθεί ο Χρήστης η διαδικασία 

έκδοσης Προσφοράς Σύνδεσης δύναται να επαναληφθεί. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν 

οι διατάξεις του κείµενου θεσµικού πλαισίου.  

Σε περίπτωση κοινής προσφοράς σύνδεσης εάν ένας ή περισσότεροι Χρήστες που 

περιλαµβάνονται στην κοινή προσφορά δεν την αποδεχθούν η προσφορά 

εξακολουθεί να ισχύει για τους λοιπούς Χρήστες, εφόσον αυτοί την αποδέχονται.  

6.1.4.1 Οριστικοποίηση Προσφοράς Σύνδεσης 

Ειδικότερα για τις Προσφορές Σύνδεσης που αφορούν τους Παραγωγούς ΑΠΕ, η 

Προσφορά Σύνδεσης οριστικοποιείται και καθίσταται δεσµευτική µετά την έκδοση της 

απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις εγκαταστάσεις του Παραγωγού 

ΑΠΕ ή αν δεν απαιτείται απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), µε τη 

βεβαίωση από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας ότι ο 

σταθµός Α.Π.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή όπως προβλέπει ο Ν. 

3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’ 2010). Προς τούτο ο ενδιαφερόµενος χρήστης οφείλει να 

υποβάλει στον Α∆ΜΗΕ αίτηµα χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης 

συνοδευόµενο από την οικεία ΕΠΟ ή βεβαίωση περί απαλλαγής. 

6.1.4.2 Ισχύς Προσφοράς Σύνδεσης 

Η Προσφορά Σύνδεσης για τους Συµβατικούς Παραγωγούς και τους Πελάτες ΥΤ 

ισχύει για δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής, ενώ για τους 
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Παραγωγούς ΑΠΕ ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.  

Με την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης, και εντός του χρόνου ισχύος της 

Προσφοράς ο Χρήστης πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης της Σύµβασης 

Σύνδεσης. Τα προβλεπόµενα στο παρόν εδάφιο ισχύουν και για επαυξήσεις / 

τροποποιήσεις ισχύος του Σ.Π.  ή της ισχύος κατανάλωσης εφόσον πρόκειται για 

καταναλωτή. Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος του χρήστη για τροποποίηση της 

προσφοράς σύνδεσης, µέχρι της τροποποιήσεως αυτής από τον Α∆ΜΗΕ (εφόσον η 

τροποποίηση αυτή είναι δυνατή) ισχύουν οι όροι της ήδη εκδοθείσας προσφοράς 

σύνδεσης εφόσον ο/οι χρήστες την αποδέχονται. 

6.2 Σύµβαση Σύνδεσης 

Ο Χρήστης αφού έχει αποδεχτεί τη τελική Προσφορά Σύνδεσης, προχωρά στο 

σχεδιασµό της υλοποίησης και στη διαδικασία κατάρτισης της Σύµβασης Σύνδεσης. 

Η Σύµβαση Σύνδεσης συνάπτεται µεταξύ του Α∆ΜΗΕ και του Χρήστη και προβλέπει 

τις υποχρεώσεις των δύο µερών για την υλοποίηση των Έργων Επέκτασης για τη 

Σύνδεση και για την ηλέκτριση και σύνδεση στο Σύστηµα των εγκαταστάσεων του 

Χρήστη. Στη Σύµβαση ορίζονται ο τρόπος σύνδεσης του Χρήστη στο Σύστηµα, οι 

τεχνικοί, νοµικοί και οικονοµικοί όροι της σύνδεσης, καθώς και το τίµηµα για τα έργα 

και τις υπηρεσίες που αναλαµβάνει ο Α∆ΜΗΕ, το οποίο επιβαρύνει αποκλειστικά το 

Χρήστη. 

Η διαδικασία της κατάρτισης της Σύµβασης Σύνδεσης βασίζεται σε έξι (6) βασικά 

βήµατα: 

- Βεβαίωση Καταλληλότητας Γηπέδου των Έργων Επέκτασης, 

- Υποβολή δικαιολογητικών, σχετικών στοιχείων και των δεδοµένων 

σχεδιασµού έργου από το Χρήστη στον Α∆ΜΗΕ, 

- Καθορισµός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που θα 

συµπεριληφθούν στη Σύµβαση, 

- Καθορισµός τιµήµατος που θα καταβάλει ο Χρήστης στον Α∆ΜΗΕ για τα έργα 

και τις υπηρεσίες που θα αναλάβει ο Α∆ΜΗΕ, 

- Κατάρτιση της Σύµβασης, 

- Υπογραφή της Σύµβασης. 

6.2.1 Καταλληλότητα γηπέδου των Έργων Επέκτασης  

Ο Χρήστης πρέπει να παραλάβει βεβαίωση της καταλληλότητας του γηπέδου στο 

οποίο θα κατασκευαστούν τα Έργα Επέκτασης για τη σύνδεση του. Ο Χρήστης 

υποβάλει εγγράφως αίτηµα στον Α∆ΜΗΕ, για την εξέταση της καταλληλότητας του 

γηπέδου που θα κατασκευαστούν τα Έργα Επέκτασης, καταθέτοντας φάκελο µε: 
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- τοπογραφικά διαγράµµατα σε κλίµακες 1:500, 1:5.000 και 1:50.000, σε 

συντεταγµένες ΕΓΣΑ (έντυπα και σε ηλεκτρονική µορφή) 

- µετρήσεις ειδικής αντίστασης εδάφους (έντυπα και σε ηλεκτρονική µορφή) 

- προµελέτη όδευσης Γραµµής Μεταφοράς υψηλής τάσης (εάν υπάρχει γραµµή 

µεταφοράς).  

Ο Α∆ΜΗΕ, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός, απαντά εγγράφως στο Χρήστη 

γνωστοποιώντας του τα ακόλουθα: 

- Κόστος για τη προµελέτη όδευσης  (έλεγχος προµελέτης Χρήστη ή εκπόνηση 

νέας), 

- Κόστος για αυτοψία του γηπέδου και τη χωροθέτηση εξοπλισµού 

(προβλεπόµενη ανάπτυξη), 

- Κόστος για τον έλεγχο της ειδικής αντίστασης του εδάφους και για την 

κατάρτιση προτάσεων των µέτρων που πρέπει ο Χρήστης να εφαρµόσει, για 

τη συµµόρφωση του γηπέδου µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές. 

Ο Α∆ΜΗΕ, µε την πληρωµή του παραπάνω κόστους από το Χρήστη προχωρά σε 

έλεγχο του φακέλου των τοπογραφικών και της χωροθέτησης του εξοπλισµού και 

των εγκαταστάσεων των Έργων Επέκτασης, εφόσον ο φάκελος αυτός είναι πλήρης. 

Επίσης, το τεχνικό προσωπικό του Α∆ΜΗΕ διενεργεί αυτοψία του χώρου, και 

µέτρηση της ειδικής αντίστασης του εδάφους σε περίπτωση που έχει συµφωνηθεί µε 

το Χρήστη. 

Ακόµα και στην περίπτωση που για κάποιο γήπεδο έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση 

καταλληλότητας από τον Α∆ΜΗΕ για προηγούµενο Χρήστη, κάθε νέος Χρήστης που 

πρόκειται να συνδεθεί στο Σύστηµα πρέπει να λάβει βεβαίωση καταλληλότητας και 

προβλεπόµενη ανάπτυξη από τον Α∆ΜΗΕ για την σύνδεση του. ∆ιευκρινίζεται 

περαιτέρω ότι η βεβαίωση καταλληλότητας απαιτείται και στην περίπτωση που η 

σύνδεση πραγµατοποιείται σε υφιστάµενο Υ/Σ, δεδοµένου ότι η καταλληλότητα δεν 

αφορά µόνο θέµατα γειώσεως του υποσταθµού αλλά και χωροθέτησης του 

εξοπλισµού, καθώς και θέµατα αποστάσεων ασφαλείας µε βάση τα διεθνή πρότυπα. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, ο Α∆ΜΗΕ αποστέλλει επιστολή προς το Χρήστη, 

µε διευκρινίσεις για τη συνδεσιµότητα και τη χωροθέτηση, τα προτεινόµενα µέτρα 

και την καταλληλότητα του γηπέδου εντός 45 ηµερολογιακών ηµερών από την 

ηµεροµηνία πληρωµής. 

O Α∆ΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να κρίνει ακατάλληλο ένα προτεινόµενο από τον 

Χρήστη γήπεδο, εάν αυτό είναι πολύ περιορισµένων διαστάσεων (οδηγεί σε δυσχερή 

ανάπτυξη του Υ/Σ), είτε εάν εµφανίζει ιδιαίτερα υψηλή ειδική αντίσταση εδάφους 

(οδηγεί σε επισφαλή σχεδιασµό του δικτύου γείωσης), ή υπάρχουν πολύ µεγάλες 

κλίσεις του φυσικού εδάφους (οδηγεί σε ανάπτυξη του Υ/Σ σε πολλαπλά επίπεδα) ή 

λόγω ύπαρξης γειτνιαζόντων λατοµείων.  
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Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να αιτηθεί και να λάβει βεβαίωση καταλληλότητας 

γηπέδου των Έργων Επέκτασης πριν τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, 

χωρίς τούτο να δεσµεύει τον Α∆ΜΗΕ για τη χορήγηση της προσφοράς. Σε περίπτωση 

αλλαγής της προσφοράς σύνδεσης θα διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας µε 

πρόσθετο κόστος. 

Ο Χρήστης δεν µπορεί να προχωρήσει σε υποβολή αιτήµατος σύναψης Σύµβασης 

Σύνδεσης µε τον Α∆ΜΗΕ, πριν την έγκριση της καταλληλότητας του γηπέδου των 

Έργων Επέκτασης. 

 

6.2.2 Υποβολή δικαιολογητικών 

Η διαδικασία  κατάρτισης της Σύµβασης Σύνδεσης εκκινεί µετά την χορήγηση της 

δεσµευτικής – οριστικής προσφοράς σύνδεσης και µετά τη λήψη βεβαίωσης 

καταλληλότητας γηπέδου των Έργων Επέκτασης. Στη συνέχεια ο Χρήστης πρέπει να 

υποβάλει στον Α∆ΜΗΕ αίτηµα για σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης στο ΕΣΜΗΕ, 

συνοδευόµενο από φάκελο µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα: 

- Άδεια Παραγωγής, η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, 

- Βεβαιώσεις ΡΑΕ περί µεταβολής στοιχείων που δεν επιφέρουν τροποποίηση 

της άδειας παραγωγής, 

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)1,  

- Άδεια εγκατάστασης, εκτός από την περίπτωση ΑΠΕ όπου δεν απαιτείται 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν3851/2010) 

- Οριστική προσφορά σύνδεσης και αποδοχή αυτής από το Χρήστη 

- Βεβαίωση καταλληλότητας γηπέδου των Έργων Επέκτασης συνοδευόµενη 

από την Προβλεπόµενη Ανάπτυξη Υ/Σ, 

- Προµελέτη όδευσης γραµµής µεταφοράς υψηλής τάσης εγκεκριµένη από τον 

Α∆ΜΗΕ εάν δεν απαιτείται από τη νοµοθεσία ΕΠΟ, 

- Άδεια χρήσης αιγιαλού/παραλίας και παρακείµενου θαλάσσιου χώρου 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,  

- Τοπογραφικά διαγράµµατα 1:50.000 & 1:5.000 µε τη θέση του σταθµού 

παραγωγής (ή των εγκαταστάσεων σε περίπτωση  Επιλέγοντος Πελάτη 

                                      

1  ∆ιευκρινίζεται ότι η ΕΠΟ που υποβάλεται για την σύναψη της Σύµβασης Σύνδεσης περιλαµβάνει οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις ή αλλαγές έχουν επέλθει από της χορηγήσεως της ΕΠΟ που  υπεβλήθη για την οριστική 

προσφορά σύνδεσης, περιλαµβάνει τα έργα Υ/Σ και Γ.Μ. υψηλής τάσης, και έχει προέλθει από οριστική µελέτη 

εγκεκριµένη από τον Α∆ΜΗΕ  
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υψηλής τάσης) και των έργων σύνδεσης µέχρι το υφιστάµενο Σύστηµα, όπου 

θα συµπεριλαµβάνεται και η όδευση γραµµής µεταφοράς µέσης τάσης, 

- Επικαιροποιηµένα τεχνικά στοιχεία και δεδοµένα σχεδιασµού έργου,  

-  Εκτιµώµενο συνοπτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  της κατασκευής και 

θέσης σε λειτουργία των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση και των 

εγκαταστάσεων του Χρήστη. 

- Νοµιµοποιητικά έγγραφα Χρήστη (σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ) .  

 

Στη συνέχεια ο Α∆ΜΗΕ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου ως προς τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ελλιπούς υποβολής δικαιολογητικών ή µη ορθότητας 

των υποβληθέντων στοιχείων, ο Α∆ΜΗΕ επικοινωνεί µε το Χρήστη από τον οποίο 

ζητά την υποβολή των δικαιολογητικών που υπολείπονται ή τη διόρθωσή τους.. Κατά 

την εξέταση των δικαιολογητικών τηρείται σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε την 

ηµεροµηνία υποβολής τους. Η ηµεροµηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε ο φάκελος 

δικαιολογητικών ως προς την πληρότητά του είναι αυτή που λαµβάνεται υπόψη για 

την τήρηση προτεραιότητας για τη σύναψη της Σύµβασης Σύνδεσης των Χρηστών.  

6.2.3 Καθορισµός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που 

θα συµπεριληφθούν στη Σύµβαση 

Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών του Χρήστη, ο Α∆ΜΗΕ καθορίζει τις τεχνικές 

και λειτουργικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν για την αξιόπιστη και 

ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος προς όφελος όλων των Χρηστών, καθώς και των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που συνδέονται στο Σύστηµα. Ο Α∆ΜΗΕ παρέχει 

τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές στο Χρήστη και τον ενηµερώνει για τυχόν 

αναθεώρηση τους. Σε κάθε περίπτωση οι προδιαγραφές που παρέχονται στον 

Χρήστη ισχύουν για τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης 

Σύνδεσης, και σε κάθε περίπτωση για διάστηµα όχι µικρότερο από το χρόνο ισχύος 

της Άδειας Εγκατάστασης. 

Επίσης, ο Α∆ΜΗΕ καταρτίζει αναλυτική τεχνική περιγραφή των Έργων Επέκτασης 

ή/και ενίσχυσης που απαιτούνται λόγω της σύνδεσης και τα οποία θα 

συµπεριληφθούν στη Σύµβαση λαµβάνοντας υπ’ όψιν την υφιστάµενη τοπολογία του 

Συστήµατος, καθώς και τυχόν περιορισµούς στο σηµείο σύνδεσης που έχουν  

διατυπωθεί στην προσφορά σύνδεσης. Μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής 

περιγραφής, ο Α∆ΜΗΕ την κοινοποιεί στο Χρήστη. 

Σηµειώνεται ότι στην προσφορά σύνδεσης δεν περιλαµβάνονται οι τεχνικές 

λεπτοµέρειες εφαρµογής οι οποίες καθορίζονται και περιλαµβάνονται στην σύµβαση 

σύνδεσης. Επίσης, δεδοµένου ότι η προσφορά σύνδεσης ισχύει για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα ενδέχεται να υπάρξουν µικρής έκτασης τροποποιήσεις και ιδιαιτερότητες 

µέχρι την υπογραφή της Σύµβασης Σύνδεσης. 
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Στη συνέχεια ο Α∆ΜΗΕ καταρτίζει και κοινοποιεί στο Χρήστη το τελικό ηλεκτρικό 

µονογραµµικό διάγραµµα των εγκαταστάσεων του Χρήστη, και καθορίζει την 

ονοµατολογία του εξοπλισµού, το οποίο θα συµπεριληφθεί στη Σύµβαση (απαραίτητο 

για τη σύνδεση και την ασφαλή λειτουργία του µε το Σύστηµα). 

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω, ο Α∆ΜΗΕ, σε συνεργασία µε το Χρήστη, 

προχωρά στην οριστικοποίηση των δεδοµένων σχεδιασµού έργου.  

6.2.4 Καθορισµός τιµήµατος που θα καταβάλει ο Χρήστης στον 

Α∆ΜΗΕ για τις υπηρεσίες που θα αναλάβει ο Α∆ΜΗΕ 

Ο Α∆ΜΗΕ και ο Χρήστης καθορίζουν από κοινού τις υπηρεσίες και τις ευθύνες που 

θα αναλάβει κάθε µέρος στην υλοποίηση της Σύµβασης, όπως επίσης και τα έργα 

που θα αναλάβει ο Α∆ΜΗΕ για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του Χρήστη µε το 

Σύστηµα. Τα έργα και οι υπηρεσίες, που θα συµφωνηθούν, θα περιγραφούν 

αναλυτικά στη Σύµβαση Σύνδεσης. Για τα έργα που θα εκτελέσει και τις υπηρεσίες 

που θα προσφέρει ο Α∆ΜΗΕ, ο Χρήστης θα πρέπει να καταβάλει ανάλογο τίµηµα 

σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο Σύνδεσης στο Σύστηµα που δηµοσιοποιεί 

ο Α∆ΜΗΕ στην ιστοσελίδα του. Κατά την διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης 

Σύνδεσης, οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που θα αναλάβει ο Α∆ΜΗΕ παραµένουν 

σταθερές για 24 µήνες και στη συνέχεια θα αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το 

εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο του Α∆ΜΗΕ. 

6.2.5 Κατάρτιση της Σύµβασης Σύνδεσης 

Κατόπιν οριστικοποίησης των παραπάνω, ο Α∆ΜΗΕ συντάσσει προσχέδιο της 

Σύµβασης Σύνδεσης το οποίο κοινοποιείται τόσο στο Χρήστη όσο και τις 

εµπλεκόµενες τεχνικές και νοµικές υπηρεσίες του Α∆ΜΗΕ για τυχόν παρατηρήσεις. 

Στη συνέχεια ο Α∆ΜΗΕ, αφού λάβει υπ’ όψιν τυχόν σχόλια των εµπλεκοµένων 

υπηρεσιών του και του Χρήστη, καταρτίζει την τελική Σύµβαση Σύνδεσης, την οποία 

και αποστέλλει στο Χρήστη για υπογραφή. 

Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών κατά την 

εκτέλεση της υπόψη Σύµβασης Σύνδεσης και υπάρξει αδυναµία επίλυσης µε φιλικές 

διαπραγµατεύσεις, η υπόθεση παραπέµπεται στη µόνιµη διαιτησία της ΡΑΕ, σύµφωνα 

µε το άρθρο 37 του ν. 4001/2011. Εφόσον ούτε µε τη διαδικασία αυτή επιτευχθεί η 

επίλυση της διαφοράς, αρµόδια καθίστανται τα ∆ικαστήρια Αθηνών. 

6.2.6 Υπογραφή και ισχύς της Σύµβασης Σύνδεσης 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Χρήστη υπογράφει τη Σύµβαση, αποδεχόµενος τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της, και την επιστρέφει στον Α∆ΜΗΕ. Ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του Α∆ΜΗΕ υπογράφει τη Σύµβαση και ο Α∆ΜΗΕ επιστρέφει 

υπογεγραµµένο αντίτυπο στο Χρήστη. Η σύµβαση θεωρείται ότι τίθεται σε ισχύ µε 
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την υπογραφή της και από τα δύο µέρη, εκτός αν σε άρθρο της ορίζεται 

διαφορετικά. 

Ο Χρήστης οφείλει να έχει εκκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης της Σύµβασης, το 

αργότερο έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της Προσφοράς 

Σύνδεσης ώστε να παρέχεται εύλογο διάστηµα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

κατάρτισης και υπογραφής της Σύµβασης Σύνδεσης όσο η Προσφορά είναι σε ισχύ. 

Σε περίπτωση που λήξει η προθεσµία ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης και η 

διαδικασία κατάρτισης και υπογραφής της Σύµβασης Σύνδεσης δεν έχει 

ολοκληρωθεί, ο Χρήστης πρέπει να αιτηθεί νέας Προσφοράς Σύνδεσης, ενώ 

ακυρώνεται αυτοµάτως η τρέχουσα διαδικασία κατάρτισης της Σύµβασης Σύνδεσης. 

∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η Άδεια Εγκατάστασης πριν την 

ηµεροµηνία λήξεως της προσφοράς Σύνδεσης η προσφορά Σύνδεσης εξακολουθεί να 

ισχύει για τον χρόνο ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης. 

 

6.2.7 Σύνδεση Χρηστών σε κοινά Έργα Επέκτασης 

Σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του ενός Χρηστών ή σε περίπτωση που στο 

µέλλον συνδεθεί νέος Χρήστης σε σηµείο που περιλαµβάνεται στα Έργα Επέκτασης 

για σύνδεση, γίνεται από τους εµπλεκόµενους  Χρήστες επιµερισµός του κόστους της 

σύνδεσης µε βάση την εγκαταστηµένη ισχύ, την ηµεροµηνία σύνδεσης των 

Χρηστών, και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις αντίστοιχες χρηµατοοικονοµικές δαπάνες.  

Οι βασικές αρχές επιµερισµού του κόστους είναι: 

• Επακριβής προσδιορισµός των έργων επέκτασης για σύνδεση και του 

εξοπλισµού, που επιµερίζονται. 

• Κλείδα επιµερισµού είναι η εγκατεστηµένη ισχύς των συνδεόµενων Χρηστών. 

• Εάν η σύµβαση όλων των Χρηστών δεν πραγµατοποιηθεί ταυτόχρονα ή εντός 

χρονικού διαστήµατος ενός έτους τότε, ο Χρήστης που συνάπτει σύµβαση µε 

µεταγενέστερο στάδιο επιβαρύνεται µε τις χρηµατοοικονοµικές δαπάνες µε 

βάση το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC) που εγκρίνει η ΡΑΕ. 

Σε κάθε περίπτωση επιδιώκεται η συµφωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων Χρηστών για 

την εκτίµηση και την καταβολή των ποσών που αναλογούν. Σε περίπτωση που οι 

εµπλεκόµενοι Χρήστες γνωρίσουν στον Α∆ΜΗΕ ότι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη 

συµφωνίας: 

• Ο Α∆ΜΗΕ προβαίνει σε εκτίµηση του κόστους των κοινών έργων επέκτασης 

για σύνδεση και επιµερισµού αυτών εντός ενός µηνός 

• Η ως άνω εκτίµηση του Α∆ΜΗΕ γνωστοποιείται στους εµπλεκόµενους Χρήστες 

και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

∆ιαδικασία Σύνδεσης Χρηστών  Σελίδα 23 

στο ΕΣΜΗΕ 

• Εφόσον τα εµπλεκόµενα µέρη διαφωνούν επί της εκτίµησης του Α∆ΜΗΕ 

καθιστούν τούτο γνωστό στον Α∆ΜΗΕ εντός 10 ηµερών και στη συνέχεια 

προσφεύγουν στη ΡΑΕ η οποία και αποφαίνεται. 

Αντίστοιχη διαδικασία εφαρµόζεται και για τη σύνδεση κάθε επόµενου Χρήστη που 

εµπίπτει στην παραπάνω περίπτωση. 

Η αποτίµηση του κόστους των κοινών έργων επέκτασης γίνεται µε βάση το εκάστοτε 

ισχύον και εγκεκριµένο από τη ΡΑΕ τεύχος Τιµολογίων Σύνδεσης στο Σύστηµα, για 

τα έργα µεταφοράς και τα επιµέρους στοιχεία αυτών (modules), που δηµοσιοποιεί ο 

Α∆ΜΗΕ στην ιστοσελίδα του. 

 

6.3 Υλοποίηση της Σύµβασης Σύνδεσης και Ηλέκτριση των 

Εγκαταστάσεων του Χρήστη 

Τα έργα επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση Χρηστών µπορεί να 

υλοποιούνται  είτε από τον εκάστοτε Χρήστη είτε από τον Α∆ΜΗΕ. Τα εδάφια που 

ακολουθούν αφορούν την συνήθη περίπτωση κατά την οποία το σύνολο ή το 

σηµαντικότερο µέρος των έργων σύνδεσης υλοποιούνται από το Χρήστη.    

Από την ηµεροµηνία που η Σύµβαση Σύνδεσης του Χρήστη τεθεί σε ισχύ, ξεκινά η 

συνεργασία του Χρήστη µε τον Α∆ΜΗΕ για την υλοποίηση των Έργων Επέκτασης για 

τη Σύνδεση και την ηλέκτριση αυτών καθώς και την ηλέκτριση των εγκαταστάσεων 

του Χρήστη. 

Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τον έλεγχο και τη θεώρηση των µελετών για τα 

Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση, τους ελέγχους πιστοποίησης και παραλαβής των 

Έργων Επέκτασης, την ένταξη των εγκαταστάσεων στο Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας, 

την κατάρτιση και παρακολούθηση του προγράµµατος δοκιµών συµµόρφωσης προς 

τις απαιτήσεις του Κώδικα και τη δοκιµαστική λειτουργία της εγκατάστασης, 

σύµφωνα µε όσα περιγράφονται αναλυτικά στα επί µέρους άρθρα και στα 

Παραρτήµατα της Σύµβασης Σύνδεσης µεταξύ του Α∆ΜΗΕ και του Χρήστη. 

6.3.1 Υλοποίηση και επίβλεψη έργου 

Ο Χρήστης, µόλις η Σύµβαση Σύνδεσης τεθεί σε ισχύ, υποχρεούται να καταβάλει την 

προκαταβολή που προβλέπεται από τη Σύµβαση για τα έργα και τις υπηρεσίες που θα 

εκτελέσει ο Α∆ΜΗΕ. 

Με την καταβολή του ποσού ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης και επίβλεψης των 

Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση η οποία τυπικά περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

- Υποβολή στοιχείων και δεδοµένων, 

- Υποβολή µελετών των Έργων Επέκτασης, έλεγχος και έγκριση τους, 

- Επιθεώρηση Εξοπλισµού & Υλικών προς Εγκατάσταση, 
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- Πιστοποίηση Υλικών Μετρητικών διατάξεων, 

- Επίβλεψη και δοκιµές κατασκευών των Έργων Επέκτασης, 

- Κατασκευές και εγκατάσταση εξοπλισµού υποχρεώσεων Α∆ΜΗΕ. 

Τα παραπάνω στάδια µπορεί να διαφέρουν χρονικά στην εξέλιξη τους ή ακόµα και να 

επικαλύπτονται ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών του Χρήστη.  

6.3.1.1 Υποβολή στοιχείων και δεδοµένων 

Ο Χρήστης οφείλει εντός εξήντα (60) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία που 

τίθεται σε ισχύ η Σύµβαση Σύνδεσης να υποβάλει επικαιροποιηµένα στον Α∆ΜΗΕ τα 

στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 55 του Κώδικα. Κατόπιν 

αποδοχής τους από τον Α∆ΜΗΕ, τα δεδοµένα αυτά αποτελούν τα «Συµφωνηµένα 

∆εδοµένα Σχεδιασµού Έργου». 

Σε περίπτωση που τα ∆εδοµένα Σχεδιασµού Έργου τροποποιούνται επειδή τεχνικοί 

λόγοι το επιβάλουν και µόνο εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές του Κώδικα και της 

υπογεγραµµένης Σύµβασης Σύνδεσης, ο Χρήστης οφείλει άµεσα να ενηµερώνει 

εγγράφως τον Α∆ΜΗΕ. 

Επίσης ο Χρήστης οφείλει εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ η Σύµβαση Σύνδεσης  να υποβάλει στον Α∆ΜΗΕ 

αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης2 της κατασκευής και θέσης σε λειτουργία 

των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση και των εγκαταστάσεών του, το οποίο θα 

πρέπει να είναι συµβατό µε το συνοπτικό εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

που έχει συµπεριληφθεί στη Σύµβαση Σύνδεσης. 

 

6.3.1.2 Υποβολή µελετών των Έργων Επέκτασης, έλεγχος και έγκριση τους 

Ο Χρήστης, σύµφωνα µε το Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης των Έργων Επέκτασης που 

έχει καταθέσει στον Α∆ΜΗΕ, υποβάλει αρχικά στον Α∆ΜΗΕ χρονοδιάγραµµα 

υποβολής µελετών και στη συνέχεια, υποβάλει τµηµατικά τις µελέτες του 

Παραρτήµατος Α για έλεγχο και θεώρηση, και αιτείται τον έλεγχο και έγκριση τους 

και εν συνεχεία την επίβλεψη των σχετικών έργων. 

Εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών ηµερών, από την υποβολή στον Α∆ΜΗΕ των 

µελετών, εφόσον τηρείται από το Χρήστη το χρονοδιάγραµµα υποβολής µελετών, ο 

Α∆ΜΗΕ επιστρέφει στο Χρήστη ένα αντίγραφο καθενός από τα έγγραφα αυτά, µε τις 

ενδείξεις «Θεωρηµένο» ή «Θεωρηµένο µε Παρατηρήσεις» ή «Για ∆ιόρθωση».  Εάν ο 

Χρήστης, µε βάση το Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης που έχει υποβάλει, καθυστερήσει 

την υποβολή των µελετών, το χρονικό διάστηµα των σαράντα (40) ηµερών 

                                      

2  Το Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης δεν περιλαµβάνεται µέχρι τώρα στη σύµβαση σύνδεσης, αλλά υποβάλεται 

εντός 60 ηµερών από τη στιγµή που αυτή θα υπογραφεί ή γενικά θα τεθεί σε ισχύ 
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εξακολουθεί να ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής των µελετών. Εάν η υποβολή 

των µελετών από τον Χρήστη προηγηθεί της ηµεροµηνίας υποβολής όπως 

καθορίζεται στο Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης, το ως άνω χρονικό διάστηµα των 

σαράντα (40) ηµερών ισχύει µετά την ηµεροµηνία υποβολής που προβλέπεται στο 

σχετικό χρονοδιάγραµµα. 

Ο Χρήστης δύναται να προχωρήσει στην κατασκευή των σχετικών εγκαταστάσεων, 

µόνο σε περίπτωση επιστροφής των σχεδίων σε αυτόν µε τις ενδείξεις «Θεωρηµένο» 

ή «Θεωρηµένο µε Παρατηρήσεις», και µόνο εφόσον τηρήσει τις παρατηρήσεις του 

Α∆ΜΗΕ.  

Σε περίπτωση που ο Α∆ΜΗΕ δεν έχει επιστρέψει εντός της παραπάνω προθεσµίας τα 

αντίγραφα των µελετών στο Χρήστη, θεωρείται ότι οι µελέτες ή τα σχέδια αυτά είναι 

κατάλληλα προς κατασκευή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης, στο τέλος των 

τριάντα (30) πρώτων ηµερών το έχει υπενθυµίσει εγγράφως στον Α∆ΜΗΕ και 

εφόσον µε τα ως άνω έγγραφα δεν τροποποιούνται οι απαιτήσεις και οι όροι της 

Σύµβασης Σύνδεσης. 

Ο Α∆ΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα στη περίπτωση που κατά τον έλεγχο των σχεδίων ή 

των µελετών θεωρήσει απαραίτητο να ζητήσει από το Χρήστη να παρέχει 

διευκρινίσεις, τα σχέδια/µελέτες θα κρατηθούν σε εκκρεµότητα µέχρι ο Α∆ΜΗΕ να 

λάβει γραπτώς τις διευκρινίσεις αυτές. Ο Α∆ΜΗΕ οφείλει να υποστηρίξει, γραπτώς, 

το σκεπτικό βάσει του οποίου ζητούνται διευκρινίσεις µε αναλυτική τεκµηρίωση, ενώ 

οι παραπάνω προθεσµίες παύουν να ισχύουν. 

Σχέδια ή µελέτες που επιστρέφονται «Θεωρηµένα µε Παρατηρήσεις» ή «Για 

∆ιόρθωση» αναθεωρούνται από το Χρήστη, σύµφωνα µε τις προτάσεις του Α∆ΜΗΕ, 

(διαφορετικά θα αιτιολογείται πλήρως η µη αποδοχή των προτάσεων αυτών) και 

υποβάλονται εκ νέου για έλεγχο. Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσµία για θεώρησή 

τους από τον Α∆ΜΗΕ, περιορίζεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον τα 

υποβληθέντα έγγραφα είναι πλήρη. 

6.3.1.3 Επιθεώρηση Εξοπλισµού & Υλικών προς εγκατάσταση 

Ο Χρήστης µε τη παραλαβή των µελετών µε τις ενδείξεις «Θεωρηµένο» ή 

«Θεωρηµένο µε Παρατηρήσεις», θα πρέπει να φροντίσει ώστε να διεξαχθεί ποιοτικός 

έλεγχος από τον Α∆ΜΗΕ για τον εξοπλισµό και τα υλικά που πρόκειται να 

εγκαταστήσει, ώστε να προχωρήσει στην κατασκευή των Έργων Επέκτασης για τη 

Σύνδεση. 

Ο Χρήστης καταθέτει αρχικά ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα αποστολής του εξοπλισµού 

και των υλικών των Έργων. Το χρονοδιάγραµµα αυτό δύναται να κατατεθεί και ως 

µέρος του Χρονοδιαγράµµατος Υλοποίησης µε την υπογραφή της Σύµβασης 

Σύνδεσης. 
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Για την επιθεώρηση του εξοπλισµού και των υλικών, ο Χρήστης αποστέλλει στον 

Α∆ΜΗΕ έγγραφη Αναγγελία Ετοιµότητας Εξοπλισµού & Υλικών, τουλάχιστον είκοσι 

(20) εργάσιµες ηµέρες πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία διενέργειας της 

επιθεώρησης. Η Αναγγελία Ετοιµότητας Εξοπλισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

- Επιθυµητή ηµεροµηνία διενέργειας της επιθεώρησης, 

- Περιγραφή του εξοπλισµού (είδος, προµηθευτή, ποσότητα), 

- Στοιχεία επικοινωνίας προµηθευτή, εργαστηριών πιστοποίησης κτλ, 

- Τόπος/Εγκαταστάσεις που θα διενεργηθεί η επιθεώρηση. 

Ο Α∆ΜΗΕ εξετάζει τα στοιχεία της Αναγγελίας Ετοιµότητας Εξοπλισµού & Υλικών και, 

ανάλογα µε τον εξοπλισµό, προχωρά σε επί τόπου επιθεώρηση του εξοπλισµού και 

των υλικών ή απαιτεί από το Χρήστη να προσκοµίσει τα απαραίτητα Πιστοποιητικά 

∆οκιµών (δοκιµές σειράς, παραλαβής, ειδικές δοκιµές και δοκιµές τύπου). Ο έλεγχος 

πραγµατοποιείται προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση του εξοπλισµού και 

των υλικών µε τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στη Σύµβαση Σύνδεσης και 

τα «Θεωρηµένα» ή µε τα «Θεωρηµένα µε Παρατηρήσεις» σχέδια. 

Έλεγχος Πιστοποιητικών 

Για περιπτώσεις όπου κατά τον έλεγχο της Αναγγελίας Ετοιµότητας Εξοπλισµού & 

Υλικών, ο Α∆ΜΗΕ διαπιστώσει ότι για τον ποιοτικό έλεγχο αρκεί ο έλεγχος 

πιστοποιητικών (π.χ. για δόκιµο εξοπλισµό και υλικά που έχουν χρησιµοποιηθεί από 

τον Α∆ΜΗΕ και είναι ιδίων προδιαγραφών), ζητά από το Χρήστη να του προσκοµίσει 

τα απαραίτητα Πιστοποιητικά ∆οκιµών Τύπου για έλεγχο. 

Ο Α∆ΜΗΕ θα πρέπει να ολοκληρώσει τον έλεγχο και να απαντήσει εγγράφως στο 

Χρήστη για την αποδοχή ή µη του εξοπλισµού, εντός προθεσµίας δέκα (10) 

εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή των πιστοποιητικών. 

Με την ολοκλήρωση του έλεγχου και εφόσον ικανοποιούνται οι προδιαγραφές που 

έχει θέσει ο Α∆ΜΗΕ, εκδίδεται Άδεια Φόρτωσης, η οποία απευθύνεται στο Χρήστη. Ο 

Χρήστης µε την παραλαβή της Άδειας Φόρτωσης δύναται να αποστείλει στο Έργο και 

να εγκαταστήσει τον εξοπλισµό που ελέγχθηκε. 

Σε περίπτωση που ο έλεγχος καταλήξει σε παρατηρήσεις, ο Α∆ΜΗΕ, τεκµηριώνοντας 

εγγράφως τους λόγους της απόφασης του, ζητά από το Χρήστη να προσκοµίσει νέα 

Πιστοποιητικά ∆οκιµών ή/και να πραγµατοποιήσει επιπλέον δοκιµές που θα 

πιστοποιούν τη καταλληλότητα του εξοπλισµού. Το κόστος των παραπάνω ενεργειών 

επιβαρύνει αποκλειστικά το Χρήστη.  

Ο Α∆ΜΗΕ, δύναται να ζητά από το Χρήστη τη διενέργεια επιθεώρησης του 

εξοπλισµού σε τόπο που θα του υποδείξει ο Χρήστης, εφόσον διαπιστώσει ότι οι 

απαιτούµενες προδιαγραφές δεν πιστοποιούνται από τα Πιστοποιητικά ∆οκιµών που 

έχουν προσκοµισθεί. Ο Α∆ΜΗΕ τεκµηριώνει εγγράφως την απόφαση του αυτή. Στην 
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περίπτωση αυτή ο Χρήστης θα πρέπει να καταθέσει νέα Αναγγελία Ετοιµότητας 

Εξοπλισµού & Υλικών. 

 

Επιθεώρηση εξοπλισµού 

Εφόσον ο Α∆ΜΗΕ κρίνει αναγκαία την επιθεώρηση εξοπλισµού, προχωρά σε 

συνεννόηση µε το Χρήστη, τον κατασκευαστή και όποια άλλα εµπλεκόµενα µέρη 

(π.χ. εργαστήρια πιστοποίησης) και ορίζει την ηµεροµηνία διενέργειας των 

επιθεωρήσεων. 

Η επιθεώρηση διενεργείται σε τόπο που θα υποδείξει ο Χρήστης εντός προθεσµίας 

είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της Αναγγελίας Ετοιµότητας 

Εξοπλισµού & Υλικών. Η προθεσµία αυτή ισχύει για κάθε τύπο υλικού που βρίσκεται 

στον ίδιο τόπο που θα διενεργηθεί η επιθεώρηση, ενώ δύναται να τροποποιηθεί αν 

έχει καθοριστεί διαφορετική ηµεροµηνία σε συνεννόηση µε το Χρήστη ή συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας και αιτιολογηµένης µη διαθεσιµότητας. 

Ο Α∆ΜΗΕ, µετά τη διενέργεια της επιθεώρησης, υπογράφει επί τόπου το 

Πρωτόκολλο Επιθεώρησης, στο οποίο περιγράφει τα ευρήµατα και τις διαπιστώσεις 

της επιθεώρησης. Ο Α∆ΜΗΕ κατόπιν εκδίδει ανάλογα µε την περίπτωση: 

- «Άδεια Φόρτωσης», επιτρέποντας στο Χρήστη να αποστείλει στο Έργο και να 

εγκαταστήσει τον εξοπλισµό, ή 

- «Άδεια Φόρτωσης µε Παρατηρήσεις», επιτρέποντας στο Χρήστη να αποστείλει 

στο Έργο και να εγκαταστήσει τον εξοπλισµό µε την προϋπόθεση ότι ο 

Χρήστης θα έχει προβεί σε όλες τις διορθώσεις των Παρατηρήσεων που έχει 

επισηµάνει ο Α∆MΗΕ, ή 

- «Αναφορά Μη Συµµόρφωσης», σε περίπτωση που η επιθεώρηση του Α∆ΜΗΕ 

κατέληξε ότι δεν τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές, µη επιτρέποντας 

στο Χρήστη να παραλάβει τον εξοπλισµό. 

Στην τελευταία περίπτωση ο Χρήστης υποβάλει νέα Αναγγελία Ετοιµότητας 

Εξοπλισµού & Υλικού. 

6.3.1.4 Πιστοποίηση Υλικών Μετρητικών διατάξεων 

Ο Χρήστης αποστέλλει στον Α∆ΜΗΕ, αίτηση για έλεγχο του εξοπλισµού µετρητικών 

διατάξεων των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση που προτίθεται να εγκαταστήσει. 

Κατόπιν παραλαβής της αίτησης, ο Α∆ΜΗΕ ενηµερώνει εντός δέκα (10) εργασίµων 

ηµερών το Χρήστη για την ηµεροµηνία ελέγχου του εξοπλισµού. 

Ο Χρήστης µεταφέρει τον εξοπλισµό, στην ηµεροµηνία και στις εγκαταστάσεις που 

θα υποδείξει ο Α∆ΜΗΕ ώστε να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος του εξοπλισµού. 
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Ο Α∆ΜΗΕ ελέγχει τον εξοπλισµό και πιστοποιεί εγγράφως προς τον Χρήστη ότι τηρεί 

τις απαιτούµενες προδιαγραφές και είναι κατάλληλος για εγκατάσταση. Αντίστοιχα σε 

περίπτωση µη καταλληλότητας του εξοπλισµού ο Α∆ΜΗΕ ενηµερώνει εγγράφως το 

Χρήστη, τεκµηριώνοντας τους λόγους για τη µη καταλληλότητα του εξοπλισµού. 

6.3.1.5 Επίβλεψη και δοκιµές κατασκευών των Έργων Επέκτασης 

Ο Χρήστης, τηρουµένου του Χρονοδιαγράµµατος Υλοποίησης, και µε την παραλαβή 

των Θεωρηµένων σχεδίων ή µελετών, υποβάλει έγγραφη ειδοποίηση στον Α∆ΜΗΕ, 

µαζί µε αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων, για τον προγραµµατισµό 

των επιβλέψεων των Έργων Επέκτασης τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες 

από την επιθυµητή ηµεροµηνία διενέργειας της επίβλεψης από τις τεχνικές υπηρεσίες 

του Α∆ΜΗΕ. 

Ο Α∆ΜΗΕ οφείλει εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή της 

έγγραφης ειδοποίησης από το Χρήστη, να προβεί σε επίβλεψη των Έργων 

Επέκτασης, πραγµατοποιώντας επί τόπου αυτοψίες και ελέγχους βάσει των 

Θεωρηµένων σχεδίων ή µελετών.  

Ο Χρήστης θα πρέπει στην συνέχεια να υποβάλει δεκαπενθήµερα προγράµµατα 

εργασιών ΕΠΜ και Η/Μ, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν την έναρξη 

εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. 

Η επίβλεψη και όλες οι σχετικές δοκιµές πραγµατοποιούνται, µε δαπάνες και ευθύνη 

του Χρήστη και σύµφωνα µε τη Σύµβαση Σύνδεσης. 

Ο Α∆ΜΗΕ, κατόπιν διαπίστωσης ότι οι κατασκευές πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε 

τα θεωρηµένα σχέδια ή µελέτες και ότι οι παρατηρήσεις έχουν αποκατασταθεί, 

προχωρά σε έγκριση τους. Σε αντίθετη περίπτωση, παρέχει τεκµηριωµένη 

επισήµανση παρατηρήσεων και εκκρεµοτήτων, τις οποίες κοινοποιεί εγγράφως στο 

Χρήστη και ο Χρήστης, µε τη σειρά του, οφείλει να αποκαταστήσει. Η αποκατάσταση 

των παρατηρήσεων και εκκρεµοτήτων επανελέγχεται κατόπιν νέας ειδοποίησης από 

το Χρήστη. 

6.3.1.6 Υποχρεώσεις Α∆ΜΗΕ για την εκτέλεση κατασκευών και την 

εγκατάσταση εξοπλισµού  

Βάσει του Χρονοδιαγράµµατος Υλοποίησης, ο Α∆ΜΗΕ προγραµµατίζει από κοινού µε 

το Χρήστη την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης εξοπλισµού και την κατασκευή 

τµηµάτων των Έργων Σύνδεσης, που εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του Α∆ΜΗΕ 

σύµφωνα µε τη Σύµβαση Σύνδεσης. 

6.3.2 Παραλαβή των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση και 

Ηλέκτριση των εγκαταστάσεων του Χρήστη 

Με την ολοκλήρωση των Έργων Επέκτασης και κατόπιν αιτήµατος του Χρήστη, 

ξεκινά η διαδικασία ηλέκτρισης και ένταξης των έργων στο Σύστηµα. Στα πλαίσια της 
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διαδικασίας αυτής ο Α∆ΜΗΕ πραγµατοποιεί έλεγχο και παραλαβή των Έργων 

Επέκτασης, ηλέκτριση των εγκαταστάσεων και δοκιµές λειτουργίας. 

Για την έναρξη της διαδικασίας αυτής ο Χρήστης παρέχει στον Α∆ΜΗΕ, αντίγραφα 

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων, της Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και αντίγραφα όλων των οικοδοµικών αδειών. 

6.3.2.1 Περάτωση Έργων Επέκτασης 

Η ολοκλήρωση όλων των κατασκευών των Έργων Επέκτασης, σύµφωνα µε τα 

Θεωρηµένα σχέδια ή µελέτες, τις συµφωνηµένες τεχνικές προδιαγραφές και τους 

όρους της Σύµβασης καθορίζεται σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: 

- Υποβολή από τον Χρήστη στον Α∆ΜΗΕ, έγγραφης Αναγγελίας Ετοιµότητας 

προς Παραλαβή την ηµεροµηνία αποπεράτωσης του Έργου, µε την 

ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων εργασιών των Έργων Επέκτασης 

εφόσον έχουν εκτελεστεί ικανοποιητικά η επίβλεψη και όλες οι 

προβλεπόµενες δοκιµές. 

- Εκτέλεση τελικού ελέγχου από τον Α∆ΜΗΕ, για τη διαπίστωση πιθανών 

ελλείψεων και οικονοµικών εκκρεµοτήτων του Χρήστη.  

Εάν ο Α∆ΜΗΕ διατηρεί επιφυλάξεις για την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω 

ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την επίβλεψη της κατασκευής και οι ελλείψεις 

θεωρούνται επουσιώδεις, δηλαδή ελλείψεις που δεν επηρεάζουν άµεσα την ασφάλεια 

και την λειτουργία των εγκαταστάσεων του Χρήστη ή/και του Συστήµατος, τότε ο 

Α∆ΜΗΕ γνωστοποιεί εγγράφως στο Χρήστη τις ελλείψεις που έχουν επισηµανθεί, µε 

αντίστοιχη τεκµηρίωση, και τον καλεί να προβεί στην αποκατάστασή τους.  

Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις και τα ελαττώµατα που 

διαπιστώθηκαν είναι ουσιώδη, ή αν δεν περατώθηκαν από το Χρήστη οι εργασίες 

αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων όπως αναφέρεται ανωτέρω, η κατασκευή 

των Έργων Επέκτασης θεωρείται ως µη αποπερατωθείσα και δεν εκκινεί η διαδικασία 

παραλαβής των Έργων Επέκτασης. 

Με την ολοκλήρωση και των εργασιών αποκατάστασης βάσει τυχόν παρατηρήσεων 

του Α∆ΜΗΕ σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο Χρήστης ενηµερώνει εγγράφως τον 

Α∆ΜΗΕ ο οποίος οφείλει να επιβεβαιώσει κατόπιν ελέγχου την ικανοποιητική 

ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ως ηµεροµηνία 

περάτωσης των Έργων Επέκτασης θεωρείται η ηµεροµηνία επιβεβαίωσης από τον 

Α∆ΜΗΕ της ικανοποιητικής ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής ή η ηµεροµηνία 

επιβεβαίωσης αποκατάστασης όλων των παρατηρήσεων του Α∆ΜΗΕ που έχουν 

διατυπωθεί κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης.  
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6.3.2.2 Έλεγχος και Παραλαβή των Έργων Επέκτασης 

Με την περάτωση των κατασκευών των Έργων Επέκτασης, όπως περιγράφεται στην 

παραπάνω ενότητα, ξεκινά η διαδικασία Ελέγχου και Παραλαβής των Έργων. 

Οι παραλαβές των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση προτεραιοποιούνται από τον 

Α∆ΜΗΕ ανά γεωγραφική περιοχή σύµφωνα µε την ηµεροµηνία περάτωσης των 

κατασκευών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τυχόν τεχνικές αλληλεπιδράσεις στη 

λειτουργία των Έργων Επέκτασης που πιθανόν να προκύπτουν από την παραλαβή 

άλλων Έργων. 

Για την εκτέλεση της διαδικασίας Ελέγχου και Παραλαβής, ο Α∆ΜΗΕ ειδοποιεί τον 

Χρήστη τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες πριν την εκτέλεση των 

δοκιµών για την παραλαβή των Έργων. 

Κατόπιν συνεννόησης µε το Χρήστη, πραγµατοποιείται τµηµατική παραλαβή των 

Έργων Επέκτασης, σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις του Κώδικα και 

τηρουµένων των Θεωρηµένων σχεδίων ή µελετών. 

Για τα τµήµατα των Έργων Επέκτασης που παραλαµβάνονται, οι µελέτες, τα τελικά 

σχέδια και όποια άλλα σχετικά έγγραφα, θεωρούνται µε την σφραγίδα «ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ». Για τα τµήµατα των Έργων, στα οποία ο Α∆ΜΗΕ αρνείται την 

παραλαβή λόγω παρατηρήσεων ή δυσλειτουργιών στα πλαίσια τόσο των µελετών 

όσο και εύλογων τεχνικών παραδοχών, ο Χρήστης οφείλει να προβεί στην άµεση 

αποκατάσταση τους. Στην περίπτωση που ο Χρήστης δεν προβεί σε άµεση 

αποκατάσταση των παρατηρήσεων αυτών, ο Α∆ΜΗΕ έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη 

παραλαβή των Έργων. 

Το κόστος των υπηρεσιών πιστοποίησης, δοκιµών και παραλαβής βαρύνει 

αποκλειστικά το Χρήστη. Στο κόστος αυτό περιλαµβάνονται και τυχόν κόστη που θα 

υποστεί ο Α∆ΜΗΕ για επανέλεγχο των εγκαταστάσεων προκειµένου να πιστοποιηθεί 

η αποκατάσταση δυσλειτουργιών, τα οποία δεν έχουν προϋπολογιστεί στη Σύµβαση 

Σύνδεσης και τα οποία θα κοινοποιούνται στον Χρήστη απολογιστικά µε την 

κατάλληλη τεκµηρίωση. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής των Έργων 

Επέκτασης, εφόσον δεν υφίστανται οικονοµικές εκκρεµότητες από πλευράς του 

Χρήστη, ο Α∆ΜΗΕ εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης την οποία αποστέλλει στο Χρήστη. 

6.3.2.3 Ηλέκτριση των Έργων Επέκτασης και των εγκαταστάσεων του 

Χρήστη 

Μετά την παραλαβή των Έργων Επέκτασης από τον Α∆ΜΗΕ ο Χρήστης δύναται να 

αιτηθεί την ηλέκτριση της εγκατάστασης του. Προϋπόθεση της υποβολής αιτήµατος 

ηλέκτρισης αποτελεί η έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης από τον Α∆ΜΗΕ και η 

προσκόµιση βεβαίωσης από τον Χρήστη για την περάτωση των έργων εντός των 

εγκαταστάσεων του. 
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Κατόπιν της υποβολής της αίτησης για ηλέκτριση του Χρήστη, ο Α∆ΜΗΕ υποχρεούται 

να προβεί στην ηλέκτριση των Έργων Επέκτασης εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 

εργασίµων ηµερών από τη λήψη αυτής (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως 

αυτές ορίζονται στη Σύµβαση Σύνδεσης) και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 

οικονοµικές εκκρεµότητες από την πλευρά του Χρήστη. Επίσης θα πρέπει ο Χρήστης 

να έχει συνάψει την απαιτούµενη σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Από την ηµεροµηνία ηλέκτρισης ο Α∆ΜΗΕ αναλαµβάνει τον χειρισµό και τον έλεγχο 

των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση. Από την ηλέκτριση των Έργων Επέκτασης 

για τη Σύνδεση µέχρι το τέλος της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας ο Χρήστης οφείλει να 

συνεπικουρεί το προσωπικό του Α∆ΜΗΕ για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τη 

λειτουργία των εν λόγω Έργων και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση 

οποιασδήποτε ανωµαλίας η δυσλειτουργίας του Συστήµατος προκύψει από την 

λειτουργία των Έργων αναλαµβάνοντας το σχετικό κόστος. Οι επεµβάσεις του 

Χρήστη γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες του 

Α∆ΜΗΕ για τη λειτουργία και συντήρηση των Έργων Επέκτασης, τηρουµένων όλων 

των διαδικασιών που προβλέπονται από τον Κανονισµό των Κέντρων Ελέγχου 

Ενέργειας. 

Σε κάθε περίπτωση το κόστος εργασιών αποκατάστασης βλαβών η ζηµιών και 

συντήρησης των Έργων Σύνδεσης του Χρήστη βαρύνει τον Χρήστη έως και την 

ηµεροµηνία µεταβίβασης των παγίων των Έργων στη κυριότητα του Α∆ΜΗΕ κατά τα 

προβλεπόµενα στον Κώδικα. 

6.3.2.4 ∆οκιµαστική Λειτουργία 

Κατόπιν της ηλέκτρισης των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση των εγκαταστάσεων 

του Χρήστη ξεκινά η διαδικασία ∆οκιµαστικής λειτουργίας αυτών. Επίσης στην 

περίπτωση σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µετά από την αποπεράτωση 

των εγκαταστάσεων του σταθµού και την ηλέκτριση των εγκαταστάσεων ξεκινά η 

δοκιµαστική λειτουργία του Σταθµού. 

Η διάρκεια της περιόδου ∆οκιµαστικής Λειτουργίας της εγκατάστασης ορίζεται σε έξι 

(6) µήνες για Συµβατικούς Παραγωγούς και εξήντα (60) ηµέρες για τους 

Παραγωγούς ΑΠΕ, µε δυνατότητα παράτασης ή σύντµησής της κατόπιν υποβολής 

σχετικού γραπτού αιτήµατος του Χρήστη προς τον Α∆ΜΗΕ και σύµφωνης γνώµης 

του Α∆ΜΗΕ. 

Κατά τη διάρκεια της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας γίνονται οι απαιτούµενες δοκιµές των 

εγκαταστάσεων, ο έλεγχος των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους (δοκιµές 

απόδοσης κλπ.), καθώς και η ένταξη τους στο Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας. 

Κατά το τελευταίο στάδιο της περιόδου της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων 

Επέκτασης για τη Σύνδεση και των σταθµών παραγωγής θα πρέπει να επιτευχθεί 

περίοδος δεκαπέντε (15) ηµερών αδιατάρακτης λειτουργίας τους µε ενταγµένες τις 
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εγκαταστάσεις του Χρήστη στο Σύστηµα, δηλαδή λειτουργίας χωρίς ανωµαλίες ή 

διακοπές για τις οποίες θα είναι υπεύθυνος ο Χρήστης. 

Για την εκτέλεση των δοκιµών και ελέγχων ο Χρήστης υποβάλει για έγκριση στο 

Α∆ΜΗΕ, πριν την έναρξη της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας, το πρόγραµµα της 

∆οκιµαστικής Λειτουργίας των εγκαταστάσεων του για συγκεκριµένες χρονικές 

περιόδους. Οι εγκαταστάσεις του Χρήστη λειτουργούν κατά την περίοδο 

∆οκιµαστικής Λειτουργίας µόνο σύµφωνα µε εγκεκριµένο από τον Α∆ΜΗΕ 

πρόγραµµα λειτουργίας  και παραγωγής, µε εξαίρεση σταθµούς παραγωγής από ΑΠΕ 

των οποίων η παραγωγή είναι στοχαστική. 

Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού διαστήµατος ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των 

Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση χωρίς ικανοποίηση της απαίτησης των δεκαπέντε 

(15) ηµερών αδιατάρακτης λειτουργίας, η ∆οκιµαστική Λειτουργία των Έργων 

παρατείνεται για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για να αρθούν οι ελλείψεις και 

εκκρεµότητες και να επιτευχθεί δεκαπενθήµερη αδιατάρακτη λειτουργία των Έργων.  

Στην περίπτωση αυτή ο Χρήστης επιβαρύνεται εκ νέου µε τυχόν έξοδα επίβλεψης, 

επανελέγχου και νέας παραλαβής που ενδεχοµένως προκύψουν. 

Ο Α∆ΜΗΕ κατά τη ∆οκιµαστική Λειτουργία διατηρεί το δικαίωµα αποσύνδεσης των 

εγκαταστάσεων του Χρήστη για λόγους ασφαλείας του Συστήµατος, αφού πρώτα 

εγγράφως και µε πλήρη τεκµηρίωση ενηµερώσει το Χρήστη. 

Σε κάθε περίπτωση η ∆οκιµαστική Λειτουργία συνεχίζεται από το σηµείο που 

διακόπηκε. 

Ο Χρήστης, το αργότερο µέχρι την ολοκλήρωση της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του 

Έργου, υποβάλει στον Α∆ΜΗΕ σε ηλεκτρονική µορφή, καθώς και σε διαφάνειες µε 

ρέλι προστασίας και αρίθµηση σύµφωνα µε τις οδηγίες του Α∆ΜΗΕ, όλα τα σχετικά 

σχεδία και έγγραφα που έλαβαν την ένδειξη «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ» κατά τη 

φάση ελέγχου τους από τις τεχνικές υπηρεσίες του Α∆ΜΗΕ. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας την υποβολή των 

σχεδίων όπως περιγράφεται παραπάνω και του αιτήµατος από το Χρήστη, χορηγείται  

από τον Α∆ΜΗΕ η σχετική βεβαίωση περί ολοκλήρωσης της κατασκευής των έργων 

σύνδεσης και περάτωσης της δοκιµαστικής λειτουργίας εντός χρονικού διαστήµατος 

είκοσι (20) εργασίµων ηµερών µε την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί όλοι οι 

όροι της Σύµβασης ώστε να  προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης της Άδειας 

Λειτουργίας από τις αρµόδιες υπηρεσιακές Αρχές, που σηµατοδοτεί την έναρξη της 

εµπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης. 
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6.3.2.5 Μεταβίβαση Παγίων των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση από το 

Χρήστη στον Α∆ΜΗΕ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 273 του Κώδικα, ο Χρήστης οφείλει να µεταβιβάσει η 

κυριότητα του τµήµατος των Έργων Επέκτασης που αποτελούν µέρος του ΕΣΜΗΕ 

στον Α∆ΜΗΕ.  

Εντός έξι (6) µηνών από την επιτυχή ολοκλήρωση της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας, 

όπως αυτή περιγράφεται στην παραπάνω ενότητα, Χρήστης θα πρέπει να προβεί σε 

όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τη µεταβίβαση των ως άνω παγίων. 

 

7 Λίστα Εκκρεµών Αιτηµάτων 

Οι Χρήστες οι οποίοι έχουν λάβει προσωρινά αρνητική απάντηση στο αίτηµα 

σύνδεσής τους στο ΕΣΜΗΕ λόγω εξάντλησης της ικανότητας (κορεσµού) του 

Συστήµατος στην περιοχή της σύνδεσης καταχωρούνται στη Λίστα Εκκρεµών 

Αιτηµάτων ανά περιοχή που διατηρεί ο Α∆ΜΗΕ, η οποία και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του. Η εν λόγω λίστα αντανακλά τη σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης 

του αιτήµατός τους µετά την άρση των περιορισµών µεταφοράς στην περιοχή 

σύνδεσης.  

Ο Α∆ΜΗΕ οφείλει να ενηµερώνει τους Χρήστες που καταχωρούνται στη Λίστα 

Εκκρεµών Αιτηµάτων σχετικά µε τα προγραµµατισµένα Έργα Ενίσχυσης του 

Συστήµατος στα οποία πρόκειται να προβεί για την άρση των περιορισµών 

µεταφοράς στην περιοχή σύνδεσής τους, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 

σύνδεσή τους στο ΕΣΜΗΕ. 

Επισηµαίνεται ότι η καταχώρηση στη Λίστα Εκκρεµών Αιτηµάτων γίνεται µε βάση την 

ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του σχετικού φακέλου υποβολής του αιτήµατος σύνδεσης 

του Χρήστη. 

Κατά την εκπόνηση του ∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης (∆ΠΑ) του Συστήµατος 

ο Α∆ΜΗΕ λαµβάνει υπόψη τους Εθνικούς Στόχους που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη 

ΑΠΕ εντός του χρονικού ορίζοντα του προγράµµατος, σε συνδυασµό µε τα εκκρεµή 

αιτήµατα. 

7.1 Τροποποίηση Αιτήµατος  

Εάν ο Χρήστης επιθυµεί να τροποποιήσει το σηµείο σύνδεσής του, τα στοιχεία του 

αιτήµατος ή τις προδιαγραφές της εγκατάστασης του µετά την καταχώρηση του στη 

Λίστα Εκκρεµών Αιτηµάτων, ενηµερώνει εγγράφως τον Α∆ΜΗΕ για τις πιθανές 

αλλαγές και στην περίπτωση αυτή ο Α∆ΜΗΕ δύναται να προβεί σε επανέλεγχο της 

δυνατότητας σύνδεσης του στο ΕΣΜΗΕ.  
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7.2 Άρση Κορεσµού 

Με την άρση των περιορισµών µεταφοράς σε κάποια περιοχή του ΕΣΜΗΕ, ο Α∆ΜΗΕ 

προβαίνει σε επανεξέταση των σχετικών εκκρεµών αιτηµάτων µε βάση τη Λίστα 

Εκκρεµών Αιτηµάτων. 
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Παράρτηµα Α - Μελέτες 

Μελέτες για Υ/Σ 

Οµάδα Κατάλογος µελετών και σχεδίων τυπικού υπαίθριου Υ/Σ 20/150 kV προς εξυπηρέτηση 

Χρηστών 

Α1 ∆ιάταξη εξοπλισµού ισχύος Υ/Σ 

  Σχέδιο γενικής διάταξης Η/Μ εξοπλισµού του Υ/Σ-Κάτοψη 

  Σχέδιο γενικής διάταξης Η/Μ εξοπλισµού του Υ/Σ-Τοµές 

  Σχέδιο διάταξης εξοπλισµού στο κτήριο του Υ/Σ 

  Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας Υ/Σ 

  Μελέτη γείωσης Υ/Σ 

  Σχέδιο γείωσης Υ/Σ-Κάτοψη 

  Σχέδιο γείωσης Υ/Σ-Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 

  Μελέτη επάρκειας γεωµετρικού σχεδιασµού 

  Μελέτη τανύσεων-βελών εύκαµπτων αγωγών ισχύος 

  Μελέτη αναπτυσσόµενων δυνάµεων σε συνθήκες βραχυκυκλώµατος 

  Μελέτη µηχανικής αντοχής ικριωµάτων στήριξης αγωγών και εξοπλισµού ισχύος. 

Α2 Επιλογές εξοπλισµού ισχύος 

  Σχέδια για κάθε στοιχείο εξοπλισµού ισχύος 

  Υποστηρικτικές µελέτες επιλογής/διαστασιολόγησης αγωγών και καλωδίων ισχύος 

Α3 Εξωτερικός Φωτισµός 

  Μελέτες φωτοτεχνίας  

  Σχέδια εξωτερικού και περιµετρικού φωτισµού 

Α4 Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηρίου Υ/Σ 

  Μελέτη και σχέδια εγκατάστασης ύδρευσης 

  Μελέτη και σχέδια εγκατάστασης πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης 

  Μελέτη και σχέδια εγκατάστασης αποχέτευσης 

  Μελέτη και σχέδια εγκατάστασης θέρµανσης-κλιµατισµού-αερισµού 

  Μελέτη και σχέδια εγκατάστασης θεµελιακής γείωσης 

  Μελέτη και σχέδια εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων 

  Μελέτη και σχέδια εγκατάστασης ασθενών ρευµάτων 
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Οµάδα Κατάλογος µελετών και σχεδίων τυπικού υπαίθριου Υ/Σ 20/150 kV προς εξυπηρέτηση 

Χρηστών 

Α5 Συστήµατα διανοµής Εναλλασσόµενου Ρεύµατος 400/230 V στον Υ/Σ 

  Μονογραµµικό διάγραµµα διανοµής ΕΡ 

  Σχηµατικό τριγραµµικό σχέδιο διανοµής ΕΡ στα στοιχεία εξοπλισµού του Υ/Σ 

  Σχέδια πινάκων διανοµής ΕΡ 

  Μελέτες διαστασιολόγησης καλωδίων/αγωγών/διακοπτικών στοιχείων συστήµατος διανοµής ΕΡ 

  Κατασκευαστικά σχέδια στοιχείων εξοπλισµού συστήµατος διανοµής ΕΡ 

Α6 Συστήµατα διανοµής Συνεχούς Ρεύµατος 110 V στον Υ/Σ 

  Μονογραµµικό διάγραµµα διανοµής ΣΡ 

  Σχηµατικό τριγραµµικό σχέδιο διανοµής ΣΡ στα στοιχεία εξοπλισµού του Υ/Σ 

  Σχέδια πινάκων διανοµής ΣΡ 

  Μελέτες διαστασιολόγησης καλωδίων/αγωγών/διακοπτικών στοιχείων συστήµατος διανοµής ΣΡ 

  Κατασκευαστικά σχέδια στοιχείων εξοπλισµού συστήµατος διανοµής ΣΡ 

Α7 Λειτουργία, προστασία και έλεγχος του Υ/Σ 

  Μονογραµµικό διάγραµµα του Υ/Σ 

  Εποπτικό σχέδιο/διάγραµµα συστηµάτων προστασίας και ελέγχου  

  Μελέτη αλληλασφαλίσεων 

 Σχηµατικά σχέδια όλου του πρωτεύοντος εξοπλισµού του Υ/Σ 

  Σχέδια πινάκων προστασίας και ελέγχου 

  Σχέδια πινάκων ψηφιακού συστήµατος ελέγχου 

  Σχέδια πινάκων επικοινωνίας µε αποµακρυσµένα κέντρα ελέγχου 

  Σχέδια τοπικών πινάκων στοιχείων εξοπλισµού ισχύος 

  Σχέδια καλωδιώσεων για όλα τα στοιχεία εξοπλισµού 

  Σχέδια οδεύσεων καλωδίων στον υπαίθριο χώρο του Υ/Σ 

  Σχέδια οδεύσεων καλωδίων στον κτήριο του Υ/Σ 

  Κατάλογος σηµάτων 
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Μελέτες για εναέριες Γ.Μ 150 & 400 KV 

Οµάδα Απαιτούµενες προµελέτες και οριστικές µελέτες εναερίων Γ.Μ. 150 & 400 ΚV προς 

εξυπηρέτηση των Χρηστών 

B1 Προµελέτη Γ.Μ. 150 ΚV ή 400 KV 

  Χάρτες σε κλίµακα 1:50.000 µε την προτεινόµενη όδευση 

  Χάρτες σε κλίµακα 1:5.000 µε την προτεινόµενη όδευση 

Β2 Οριστική Μελέτη Γ.Μ. 150ΚV ή 400 KV 

  Γενικά Στοιχεία 

  Πίνακες Πύργων 

  Πίνακες Αποσβεστών Ταλαντώσεων 

 Πίνακες Μονωτήρων 

 Μελέτες Συντονισµού Μονώσεων 

  
Πίνακες εγκατάστασης επιµηκύνσεων αλυσίδων τέρµατος – αλυσίδων γεφυρωτών – διαχωριστών 
γεφυρωτών 

  Ενδεικτικός Χάρτης Τριγωνισµού κλίµακας 1:50.000 

  Χάρτης Ηλεκτρικών ∆ιασταυρώσεων κλίµακας 1:50.000 

  Χάρτης Σιδηροδροµικών ∆ιασταυρώσεων κλίµακας 1:50.000 

  Αντιστάσεις Γειώσεως Πύργων και εγκατάσταση αγωγού εδάφους 

  Μηκοτοµές 

 ∆ιατοµές Πύργων 

  ∆ιάταξη Αγωγών Φάσεων & Προστασίας 
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Παράρτηµα Β – Πίνακες Ενεργειών 

Προσφορά Σύνδεσης 

Βήµα Χρήστης Α∆ΜΗΕ Ενότητα Χρόνος 

1 Υποβολή Αίτησης 
για Προσφορά 
Σύνδεσης µε τα 
κατάλληλα 
ερωτηµατολόγια και 
δικαιολογητικά  

 6.1.1 

Για την περίπτωση 
Παραγωγών ΑΠΕ η 
προθεσµία για την 
έκδοση Προσφοράς 
Σύνδεσης είναι 
τέσσερις (4) µήνες 
από την 
ηµεροµηνία 
υποβολής του 
αιτήµατος, ενώ για 
τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις 
(Συµβατικών 
Παραγωγών και 
Πελατών ΥΤ), η 
προθεσµία αυτή 
περιορίζεται σε 
εξήντα (60) 
ηµέρες. 

2  Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών 6.1.1 

3 

 

Εξέταση δυνατότητας σύνδεσης 

Καταχώρηση του Χρήστη στη Λίστα 
Εκκρεµών Αιτηµάτων σε περίπτωση 
προσωρινής άρνησης σύνδεσης, σύµφωνα 
µε τα Κριτήρια Άρνησης (βλ. Κεφ.5) 

6.1.2 

4 

 

Εκπόνηση Βασικών Μελετών Σύνδεσης 

Σε περίπτωση πολύπλοκων έργων 
διενεργούνται Εκτεταµένες Μελέτες (βλ. 
6.1.2.6) 

6.1.2.4, 

6.1.2.6 

5 Συνεργασία µε το Χρήστη σχετικά µε πιθανές τροποποιήσεις του 
αιτήµατος του για τον καθορισµό του βέλτιστα αποδεκτού 
τεχνοοικονοµικά τρόπου σύνδεσης του. 

6.1.2.5 

6 

 

Έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης 

Η Προσφορά Σύνδεσης περιλαµβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα στοιχεία που περιγράφονται 
στην ενότητα 6.1.3 

6.1.3 

7 Αποδοχή της 
Προσφοράς ή 
αίτηση 
τροποποίησης αυτής 

 6.1.4 
45 ηµερολογιακές 
µέρες 

8 Έκδοση οριστικής 
Προσφοράς 
Σύνδεσης 
(παραγωγοί ΑΠΕ) 

Υποβολή Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών 
Όρων για την 
οριστικοποίηση της 
προσφοράς 

 6.1.4.1 

∆εν ορίζεται 
συγκεκριµένος 
χρονικός 
περιορισµός  
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Σύµβαση Σύνδεσης 

Α. Καταλληλότητα Γηπέδου των Έργων Επέκτασης 

Βήµα Χρήστης Α∆ΜΗΕ Ενότητα Χρόνος 

1 Υποβολή Αίτησης για 
χορήγηση της 
Βεβαίωσης 
Καταλληλότητας 

 

6.2.1 

- 

2  Γνωστοποίηση στον Χρήστη των 
απαιτούµενων µελετών και του σχετικού 
κόστους (βλ.6.2.1) 

1 µήνας 

3 Γραπτή συµφωνία και 
καταβολή του 
ορισθέντος κόστους 
από τον Α∆ΜΗΕ 

 

- 

4 Υποβολή φακέλου 
δικαιολογητικών, 
µελετών, 
τοπογραφικών 
διαγραµµάτων κτλ. 

 

45 ηµερολογιακές 

ηµέρες από την 

ηµεροµηνία 

πληρωµής και 

εφόσον ο φάκελος 

είναι πλήρης 

5  Εφόσον ο φάκελος δικαιολογητικών είναι 
πλήρης 

Έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων, 
σχεδίων χωροθέτησης εξοπλισµού, 
διενέργεια αυτοψίας, µέτρηση ειδικής 
αντίστασης 

ή 

Εκπόνηση των µελετών κτλ όπως έχει 
συµφωνηθεί στο βήµα 3. 

6  Βεβαίωση Καταλληλότητας Γηπέδου των 
Έργων Επέκτασης (συµπεριλαµβανοµένων 
διευκρινίσεων σχετικά µε την συνδεσιµότητα 
και τη χωροθέτηση, τα προτεινόµενα µέτρα 
και την καταλληλότητα του Γηπέδου) 
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Β. Κατάρτιση Σύµβασης Σύνδεσης 

Βήµα Χρήστης Α∆ΜΗΕ Ενότητα Χρόνος 

1 

Υποβολή αιτήµατος 
για σύναψη 
Σύµβασης Σύνδεσης, 
συνοδευόµενο από 
φάκελο 
δικαιολογητικών 
εγγράφων 

 6.2.2 
Ο Χρήστης οφείλει 
να εκκινήσει τη 
διαδικασία 
τουλάχιστον έξι 
(6) µήνες πριν από 
τη ηµεροµηνία 
λήξης ισχύος της 
Προσφοράς 
Σύνδεσης  

Η Σύµβαση 
Σύνδεσης για να 
υπογραφεί, θα 
πρέπει να 
βρίσκεται σε ισχύ 
(εκτός των άλλων) 
οριστική 
Προσφορά 
Σύνδεσης. 

 

2  Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών 6.2.2 

3  Καθορισµός τεχνικών και λειτουργικών 
προδιαγραφών για την υλοποίηση των 
Έργων Επέκτασης για τη σύνδεση του 
Χρήστη στο Σύστηµα (εφόσον τα 
δικαιολογητικά είναι πλήρη) 

6.2.3 

4 Ο Α∆ΜΗΕ και ο Χρήστης καθορίζουν από κοινού τις υπηρεσίες και τις 
ευθύνες που θα αναλάβει κάθε µέρος κατά την υλοποίηση της 
Σύµβασης, όπως επίσης και τα έργα που θα αναλάβει ο Α∆ΜΗΕ για τη 
σύνδεση των εγκαταστάσεων του Χρήστη µε το Σύστηµα. 

6.2.4 

5  Κατάρτιση της Σύµβασης Σύνδεσης και 
κοινοποίηση αυτής στο Χρήστη 

6.2.5 

7 Υπογραφή της 
Σύµβασης Σύνδεσης 

 
6.2.6 
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Υλοποίηση Σύµβασης Σύνδεσης και Ηλέκτριση του Χρήστη 

Α. Υλοποίηση και επίβλεψη έργου 

Βήµα Χρήστης Α∆ΜΗΕ Ενότητα Χρόνος 

1 Καταβολή 
συµφωνηµένης 
προκαταβολής όπως αυτή 
προβλέπεται από τη 
Σύµβαση 

 6.3.1 
Εντός προθεσµιών που 
προβλέπονται στη 
Σύµβαση σύνδεσης 

2 
Υποβολή στοιχειών και 
δεδοµένων, κτλ. 

 6.3.1.1 
60 εργ. ηµέρες από την 
ηµεροµηνία που τίθεται 
σε ισχύ η Σύµβαση  

3 
 

Έλεγχος και Αποδοχή των στοιχειών από 
τον Α∆ΜΗΕ. 

6.3.1.1 - 

4 Υποβολή αναλυτικού 
Χρονοδιαγράµµατος 
Υλοποίησης των Έργων 
Επέκτασης 

 6.3.1.2 

60 εργ. ηµέρες από την 
ηµεροµηνία που τίθεται 
σε ισχύ η Σύµβαση 

  

4α(1) Υποβολή 
χρονοδιαγράµµατος 
υποβολής µελετών 

 6.3.1.2 - 

4α(2) Τµηµατική υποβολή των 
µελετών των Έργων 
Επέκτασης του 
Παραρτήµατος Α 
σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα 
υποβολής µελετών 

 6.3.1.2 - 

4α(3) 

 

Έλεγχος και θεώρηση µελετών µε τις 
ενδείξεις «Θεωρηµένο» ή «Θεωρηµένο 
µε Παρατηρήσεις» ή «Για ∆ιόρθωση» 

Ανάλογα µε την ένδειξη της θεώρησης 
από τον Α∆ΜΗΕ ακολουθείται η 
διαδικασία που περιγράφεται στην 
ενότητα 6.3.1.2 

6.3.1.2 
40 ηµερολογιακές 
µέρες από την υποβολή 
των µελετών 

4β(1) Υποβολή ενδεικτικού 
χρονοδιαγράµµατος 
παραλαβής εξοπλισµού & 
υλικών 

 

6.3.1.3 

- 

4β(2) Αναγγελία Ετοιµότητας 
Εξοπλισµού & Υλικών για 
τον προγραµµατισµό της 
επιθεώρησης του 
εξοπλισµού και των 
υλικών σύµφωνα µε τις 
Θεωρηµένες µελέτες και 
τις απαιτούµενες 
προδιαγραφές 

 

Τουλάχιστον είκοσι 
(20) εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την επιθυµητή 
ηµεροµηνία 
επιθεώρησης 
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στο ΕΣΜΗΕ 

Βήµα Χρήστης Α∆ΜΗΕ Ενότητα Χρόνος 

4β(3) 
 

Προκαταρτικός έλεγχος της Αναγγελίας. 
Ετοιµότητας Εξοπλισµού & Υλικών 

6.3.1.3 

 

4β(4) 

 
Έλεγχος των Πιστοποιητικών ∆οκιµών 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην ενότητα 6.3.1.3. 

10 εργ. µέρες από 
την παραλαβή των 
Πιστοποιητικών 
∆οκιµών 

4β(5)
 
  

 

Επιθεώρηση Εξοπλισµού και Υλικών  

Επί τόπου επιθεώρηση του εξοπλισµού και 
των υλικών στο τόπο που θα υποδείξει ο 
Χρήστης. Ο Α∆ΜΗΕ κατόπιν εκδίδει 
ανάλογα µε την περίπτωση «Άδεια 
Φόρτωσης» ή «Άδεια Φόρτωσης µε 
Παρατηρήσεις» ή «Αναφορά Μη 
Συµµόρφωσης» και ακολουθείται η 
διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 
6.3.1.3. 

20 εργ. ηµέρες από 
την παραλαβή της 
Αναγγελίας 
Ετοιµότητας 
Εξοπλισµού & Υλικών 

4β(6) Παραλαβή και 
εγκατάσταση του 
εξοπλισµού κατόπιν 
εγκρίσεως του 
Α∆ΜΗΕ. 

 - 

4γ(1)* Αίτηση για έλεγχο 
των µετρητικών 
διατάξεων 

 

6.3.1.4 

- 

4γ(2)* 
 

Ενηµέρωση του Χρήστη για την 
ηµεροµηνία ελέγχου των µετρητικών 
διατάξεων 

10 εργ. ηµέρες από 
την παραλαβή του 
αιτήµατος 

4γ(3)* Αποστολή των 
µετρητικών 
διατάξεων στις 
εγκαταστάσεις του 
Α∆ΜΗΕ 

 - 

4γ(4)* 

 

Έλεγχος των µετρητικών διατάξεων στις 
ηµεροµηνίες και στους χρόνους που 
κοινοποιήθηκαν στο Χρήστη 

Έγγραφη ειδοποίηση για την 
καταλληλότητα και πιστοποίηση ή µη των 
µετρητικών διατάξεων 

∆εν ορίζεται 
συγκεκριµένος 
χρονικός περιορισµός 

4γ(5)* Παραλαβή των 
µετρητικών 
διατάξεων από τις 
εγκαταστάσεις του 
Α∆ΜΗΕ 

 - 

4ε(1) Έγγραφη ειδοποίηση 
για διενέργεια 
επίβλεψης από τις 
τεχνικές υπηρεσίες 
του Α∆ΜΗΕ 

 6.3.1.5 

20 εργ. µέρες από 
την επιθυµητή 
ηµεροµηνία 
διενέργειας της 
επίβλεψης 
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Βήµα Χρήστης Α∆ΜΗΕ Ενότητα Χρόνος 

4ε(2) 

 

Επίβλεψη των Έργων Επέκτασης, 
πραγµατοποίηση επί τόπου αυτοψιών και 
έλεγχων. 

Ανάλογα µε τη πρόοδο των Έργων τηρείται 
η διαδικασία που περιγράφεται στην 
ενότητα 6.3.1.5 

6.3.1.5 

30 ηµερολογιακές 
ηµέρες από την 
παραλαβή της 
ειδοποίησης από το 
Χρήστη 

5** 

 

Εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης 
εξοπλισµού και κατασκευή τµηµάτων των 
Έργων Σύνδεσης, που εµπίπτουν στις 
υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τη Σύµβαση 
Σύνδεσης. 

6.3.1.6 

Σύµφωνα µε τους 
όρους της Σύµβασης 
Σύνδεσης, το 
Χρονοδιάγραµµα 
Υλοποίησης και 
κατόπιν συµφωνίας 
µε το Χρήστη 

 

*Οι ενέργειες του βήµατος 4 είναι µέρος µιας δυναµικής διαδικασίας όπου οι ενέργειες αυτές δύναται να γίνονται 

παράλληλα και να επαναλαµβάνονται για κάθε µέρος του εξοπλισµού ή τµήµατος των Έργων Επέκτασης που 

κατασκευάζεται. Οι ενέργειες 4γ(1) – 4γ(5) συνήθως πραγµατοποιούνται χρονικά κοντά στην ολοκλήρωση των 

κατασκευών των Έργων Επέκτασης. 

**Οι ενέργειες του βήµατος 5 πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση σύµφωνα πάντα µε τους όρους της εκάστοτε 

Σύµβασης Σύνδεσης που έχει υπογραφεί µε το Χρήστη. 
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στο ΕΣΜΗΕ 

Β. Ηλέκτριση του Χρήστη 

Βήµα Χρήστης Α∆ΜΗΕ Ενότητα Χρόνος 

1 Επιτυχής 
ολοκλήρωση 
κατασκευής Έργων 
Επέκτασης  

Επιτυχής ολοκλήρωση των Επιβλέψεων 
κατασκευής των Έργων Επέκταση 

6.3.2.1 
Σύµφωνα µε τπ 
Χρονοδιάγραµµα 
Υλοποίησης 

2 Υποβολή αντίγραφων 
της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων των 
Έργων, της Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών 
Όρων και όλων των 
οικοδοµικών αδειών 

 6.3.2.1 
Σύµφωνα µε τπ 
Χρονοδιάγραµµα 
Υλοποίησης 

3 Υποβολή έγγραφης 
Αναγγελίας 
Ετοιµότητας προς 
Παραλαβή την 
ηµεροµηνία 
αποπεράτωσης των 
Έργων 

 6.3.2.1 

Ηµεροµηνία 
αποπεράτωσης των 
κατασκευών των 
Έργων Επέκτασης 

3α 
 

Εκτέλεση τελικού τεχνικού ελέγχου για 
τη διαπίστωση πιθανών ελλείψεων και 
οικονοµικών εκκρεµοτήτων 

6.3.2.1 
∆εν ορίζεται 
συγκεκριµένος 
χρονικός περιορισµός 

3β 

 

Σε περίπτωση που ο Α∆ΜΗΕ διατηρεί 
επιφυλάξεις για την ολοκλήρωση των 
εργασιών ακολουθείται η προβλεπόµενη 
διαδικασία της ενότητας 6.3.2.1. 

6.3.2.1 
∆εν ορίζεται 
συγκεκριµένος 
χρονικός περιορισµός 

3γ 
 

Έγγραφη ειδοποίηση προς το Χρήστη για 
την εκτέλεση των δοκιµών για την 
παραλαβή των Έργων Επέκτασης 

6.3.2.2 

20 µέρες πριν την 
εκτέλεση των δοκιµών 
και των παραλαβών 

4 

Κατόπιν συνεννόησης µε το Χρήστη, πραγµατοποιείται τµηµατική 
παραλαβή των Έργων Επέκτασης, σύµφωνα µε τις λειτουργικές 
απαιτήσεις του Κώδικα και τηρουµένων των Θεωρηµένων σχεδίων 
ή µελετών σύµφωνα µε την ενότητα 6.3.2.2 

Προτεραιοποιούνται 
ανά γεωγραφική 
περιοχή σύµφωνα µε 
την ηµεροµηνία 
περάτωσης των 
κατασκευών, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν 
και τυχόν τεχνικές 
αλληλεπιδράσεις που 
ίσως προκύπτουν από 
την παραλαβή άλλων 
Έργων. 

5 Υποβολή βεβαίωσης 
περάτωσης των 
έργων εντός των 
εγκαταστάσεων του 

Υποβολή 
προγράµµατος της 
∆οκιµαστικής 
Λειτουργίας 

Επιτυχής παραλαβή των Έργων 
Επέκτασης 

Έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης 
εφόσον έχουν τακτοποιηθεί και οι 
οικονοµικές εκκρεµότητες του Χρήστη 

∆εν ορίζεται κάποιος 
χρονικός περιορισµός 
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Βήµα Χρήστης Α∆ΜΗΕ Ενότητα Χρόνος 

6 

Αίτηση ηλέκτρισης 
Ηλέκτριση των εγκαταστάσεων του 
Χρήστη, σύµφωνα µε την ενότητα 
6.3.2.3 

6.3.2.3 

Εντός 15 εργ. 
ηµερών από την 
παραλαβή του 
αιτήµατος 

7 

 

Έναρξη της περιόδου ∆οκιµαστικής 
Λειτουργίας και ανάληψη του χειρισµού 
και του ελέγχου των Έργων Επέκτασης 
µέχρι την αποπεράτωση αυτής, σύµφωνα 
µε την ενότητα 6.3.2.4 

6.3.2.4 

6 µήνες για 
Συµβατικούς 
Παραγωγούς 

60 Ηµέρες για 
παραγωγούς ΑΠΕ  

7α 

Επίτευξη περιόδου δεκαπέντε (15) ηµερών αδιατάρακτης 
λειτουργίας τους µε ενταγµένες τις εγκαταστάσεις του Χρήστη στο 
Σύστηµα 

6 µήνες για 
Συµβατικούς 
Παραγωγούς 

60 Ηµέρες για 
παραγωγούς ΑΠΕ 

7β Υποβολή όλων των 
σχετικών σχεδίων και 
µελετών µε την 
ένδειξη «ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ» 
κατά τη φάση ελέγχου 
και παραλαβών από 
τον Α∆ΜΗΕ 

 

Μέχρι την 
ολοκλήρωση της 
∆οκιµαστικής 
Λειτουργίας 

7γ 
Η ολοκλήρωση της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας οριοθετείται από την 
έκδοση από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Άδειας Λειτουργίας και 
σηµατοδοτεί την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 

6 µήνες για 
Συµβατικούς 
Παραγωγούς 

60 Ηµέρες για 
παραγωγούς ΑΠΕ 

8 Μεταβίβαση στον 
Α∆ΜΗΕ της κυριότητας 
του τµήµατος των 
Έργων Επέκτασης που 
αποτελούν µέρος του 
ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε 
την ενότητα 6.3.2.5 

 6.3.2.5 

6 µήνες από την 
ολοκλήρωση της 
∆οκιµαστικής 
Λειτουργίας 
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Παράρτηµα Γ - ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Στα επόµενα εδάφια παρατίθενται παραδείγµατα τυπικών διατάξεων σύνδεσης για τις 

συνηθέστερες περιπτώσεις έργων σύνδεσης Χρηστών µε το Σύστηµα. Στο επόµενο 

σχήµα φαίνεται το υπόµνηµα των συµβόλων που χρησιµοποιούνται για τη σχηµατική 

απεικόνιση και κατηγοριοποίηση των έργων σύνδεσης. Επίσης, για κάθε έργο 

σύνδεσης καταδεικνύεται ο φορέας ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης, ο φορέας 

που βαρύνεται µε τις δαπάνες υλοποίησης, καθώς και ο φορέας που αποκτά την 

κυριότητα του έργου µετά την υλοποίησή του. Το όριο µεταξύ του Συστήµατος 

Μεταφοράς και των εγκαταστάσεων του Χρήστη ορίζεται από το διακοπτικό στοιχείο 

που βρίσκεται στην πλευρά υψηλής τάσης του µετασχηµατιστή ισχύος του Χρήστη, 

σύµφωνα µε τη γενική περίπτωση που προβλέπεται στις διατάξεις του Κ∆Σ (Άρθρο 

270). Βάσει αυτών των διατάξεων, ο διακόπτης ισχύος της πύλης στην πλευρά ΥΤ ή 

ΥΥΤ του µετασχηµατιστή ισχύος του Χρήστη παραµένει στην κυριότητα του Χρήστη, 

ενώ ο αντίστοιχος αποζεύκτης ζυγού περιέρχεται στην κυριότητα του Α∆ΜΗΕ. Ειδικά 

για την περίπτωση σύνδεσης σταθµού παραγωγής από ΑΠΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 

11 του Ν 3851/2010, ο πιο πάνω διακόπτης ισχύος περιέρχεται στην κυριότητα του 

Α∆ΜΗΕ. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΕΩΣΗ 

ΕΡΓΩΝ 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΝΕΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  
Ζυγός ΥΤ ή ΥΥΤ υφιστάµενου 

Υ/Σ ή ΚΥΤ του Συστήµατος 
  Α∆ΜΗΕ 

  

Επέκταση ζυγού ΥΤ ή ΥΥΤ 

υφισταµένου Υ/Σ ή ΚΥΤ του 

Συστήµατος 

Α∆ΜΗΕ Χρήστης Α∆ΜΗΕ 

  

Αποζεύκτης πύλης 

αναχώρησης ΥΤ ή ΥΥΤ σε 

υφιστάµενο Υ/Σ ή ΚΥΤ του 

Συστήµατος 

Α∆ΜΗΕ Χρήστης Α∆ΜΗΕ 

 
 

∆ιακόπτης ισχύος πύλης 

αναχώρησης ΥΤ ή ΥΥΤ σε 

υφιστάµενο Υ/Σ ή ΚΥΤ του 

Συστήµατος 

Α∆ΜΗΕ Χρήστης Α∆ΜΗΕ 

  
Υφιστάµενη Γ.Μ. ΥΤ ή ΥΥΤ 

του Συστήµατος 
  Α∆ΜΗΕ 

  

Κύκλωµα Γ.Μ. ΥΤ  ή ΥΥΤ για 

σύνδεση του Υ/Σ του Χρήστη 

µε το Σύστηµα 

Χρήστης ή 

Α∆ΜΗΕ  
Χρήστης Α∆ΜΗΕ 

  
Ζυγός ΥΤ ή ΥΥΤ στον Υ/Σ του 

Χρήστη 

Χρήστης ή 

Α∆ΜΗΕ 
Χρήστης Α∆ΜΗΕ 

  
Αποζεύκτης ΥΤ ή ΥΥΤ στον 

Υ/Σ του Χρήστη 

Χρήστης ή 

Α∆ΜΗΕ 
Χρήστης Α∆ΜΗΕ 

  
∆ιακόπτης ισχύος ΥΤ ή ΥΥΤ 

στον Υ/Σ του Χρήστη 

Χρήστης ή 

Α∆ΜΗΕ 
Χρήστης Α∆ΜΗΕ 

  
∆ιακόπτης ισχύος ΥΤ ή ΥΥΤ 

στον Υ/Σ του Χρήστη 
Χρήστης Χρήστης Χρήστης 

  
Μετασχηµατιστής Υ/Σ Χρήστη Χρήστης Χρήστης Χρήστης 

Σχήµα 1 : Υπόµνηµα συµβόλων απεικόνισης των έργων σύνδεσης 
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Α.1.  ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 400 kV 

Α.1.1. Σύνδεση σε Υφιστάµενο ΚΥΤ του Συστήµατος 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη σε 

υφιστάµενο ΚΥΤ του Συστήµατος µέσω µίας Γ.Μ. 400 kV διπλού κυκλώµατος. Ο Υ/Σ 

του Χρήστη περιλαµβάνει διπλό ζυγό 400 kV και δύο Μ/Σ ανύψωσης, ενώ το 

υφιστάµενο ΚΥΤ περιλαµβάνει τριπλό ζυγό 400 kV. 

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

ΖΥΓΟΙ 400 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΥΤ

ΖΥΓΟΙ 400 kV

 

Σχήµα 2 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής στους ζυγούς 400 kV υφιστάµενου 
ΚΥΤ του Συστήµατος 
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Α.1.2. Σύνδεση σε Ενδιάµεσο Σηµείο Υφιστάµενης Γ.Μ. 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη µε 

είσοδο – έξοδο σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 400 kV του Συστήµατος, 

µέσω µίας Γ.Μ. 400 kV διπλού κυκλώµατος. Ο Υ/Σ του Χρήστη θεωρείται όµοιος µε 

εκείνον της προηγούµενης παραγράφου. 

 

ΖΥΓΟΙ 400 kV

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

Γ.Μ. 400 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

Σχήµα 3 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης 
Γ.Μ. 400 kV του Συστήµατος 
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Α.1.3.Τροποποίηση Υφιστάµενου Υ/Σ 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση ενός νέου Μ/Σ ανύψωσης σε 

υφιστάµενο Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη, ο οποίος περιλαµβάνει διπλό ζυγό 400 kV 

και έναν επιπλέον Μ/Σ ανύψωσης. 

 

   ΖΥΓΟΙ 400 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

 

Σχήµα 4 : Σύνδεση νέου Μ/Σ ανύψωσης στους ζυγούς 400 kV υφιστάµενου Υ/Σ ανύψωσης 
σταθµού παραγωγής 

 

 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

∆ιαδικασία Σύνδεσης Χρηστών  Σελίδα 51 

στο ΕΣΜΗΕ 

Α.2. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV 

Α.2.1. Σύνδεση σε Υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη σε 

υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος. Ο Υ/Σ 

του Χρήστη περιλαµβάνει διπλό ζυγό 150 kV, όπως και ο υφιστάµενος Υ/Σ του 

Συστήµατος, καθώς και δύο Μ/Σ ανύψωσης. 

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

ΖΥΓΟΙ 150 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ

ΖΥΓΟΙ 150 kV

 

Σχήµα 5 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής στους ζυγούς 150 kV υφιστάµενου 
Υ/Σ του Συστήµατος 
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Α.2.2. Σύνδεση σε Ενδιάµεσο Σηµείο Υφιστάµενης Γ.Μ. 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη µε 

είσοδο – έξοδο σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος µέσω 

µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος. Ο Υ/Σ του Χρήστη θεωρείται όµοιος µε εκείνον 

της προηγούµενης παραγράφου. 

 

ΖΥΓΟΙ 150 kV

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

Γ.Μ. 150 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

Σχήµα 6 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης 
Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος 
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Α.2.3. Τροποποίηση Υφιστάµενου Υ/Σ 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση ενός νέου Μ/Σ ανύψωσης σε 

υφιστάµενο Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη, ο οποίος περιλαµβάνει διπλό ζυγό 150 kV 

και έναν επιπλέον Μ/Σ ανύψωσης. 

 

   ΖΥΓΟΙ 150 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

 

Σχήµα 7 : Σύνδεση νέου Μ/Σ ανύψωσης στους ζυγούς 150 kV υφιστάµενου Υ/Σ ανύψωσης 
σταθµού παραγωγής 
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Α.3. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

150 kV  

Α.3.1. Σύνδεση σε Υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος  

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη σε 

υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV απλού κυκλώµατος. 

Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει απλό ζυγό 150 kV.  

 
 

ΖΥΓΟΣ 150 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

ΖΥΓΟΙ 150 kV

 

Σχήµα 8 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής από ΑΠΕ στους ζυγούς 150 kV 
υφιστάµενου Υ/Σ του Συστήµατος 

 

Το συγκεκριµένο σχήµα σύνδεσης (µία Γ.Μ. απλού κυκλώµατος και απλός ζυγός 150 

kV) επιλέγεται εφόσον ο Α∆ΜΗΕ κρίνει ότι δεν συντρέχουν γενικότεροι λόγοι 

ασφαλείας του Συστήµατος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 272 του Κ∆Σ. 

Σε αντίθετη περίπτωση, επιλέγεται το σχήµα της παραγράφου Α.2.1. 
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Α.3.2. Σύνδεση σε Ενδιάµεσο Σηµείο Υφιστάµενης Γ.Μ.  

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη µε 

είσοδο – έξοδο σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος, 

µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος. Ο ζυγός 150 kV του Υ/Σ του Χρήστη 

περιλαµβάνει έναν αποζεύκτη τοµής ζυγού µεταξύ των δύο πυλών αναχώρησης. 

 

 

Γ.Μ. 150 kV

ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

ΖΥΓΟΙ 150 kV

 

Σχήµα 9 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής από ΑΠΕ σε ενδιάµεσο σηµείο 
υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος 

 

Α.4. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Υ.Τ. ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV  

Α.4.1. Σύνδεση σε Υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ υποβιβασµού του Χρήστη 

σε υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος. Ο 

Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει απλό ζυγό 150 kV και δύο Μ/Σ ανύψωσης, ενώ ο 

υφιστάµενος Υ/Σ περιλαµβάνει διπλό ζυγό 150 kV. 
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Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

ΖΥΓΟΣ 150 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ

ΖΥΓΟΙ 150 kV

 

Σχήµα 10 : Σύνδεση Υ/Σ Χρήστη αποµάστευσης φορτίου Υ.Τ. στους ζυγούς 150 kV 
υφιστάµενου Υ/Σ του Συστήµατος 

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Υ/Σ Χρήστη αποµάστευσης φορτίου Υ.Τ. είναι 

µικρής ισχύος, η σύνδεση µπορεί να γίνει µέσω µίας Γ.Μ. απλού κυκλώµατος, 

εφόσον ο Α∆ΜΗΕ κρίνει ότι δεν συντρέχουν γενικότεροι λόγοι ασφαλείας 

Συστήµατος και εφόσον ο Χρήστης αποδέχεται τη συνεπαγόµενη µειωµένη αξιοπιστία 

λειτουργίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 271 του Κ∆Σ. 
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Α.4.2. Σύνδεση σε Ενδιάµεσο Σηµείο Υφιστάµενης Γ.Μ. 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ υποβιβασµού του Χρήστη 

µε είσοδο – έξοδο σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος 

µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος. Ο Υ/Σ του Χρήστη θεωρείται όµοιος µε 

εκείνον της προηγούµενης παραγράφου. 

 

ΖΥΓΟΣ 150 kV

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

Γ.Μ. 150 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

 

Σχήµα 11 : Σύνδεση Υ/Σ Χρήστη αποµάστευσης φορτίου Υ.Τ. σε ενδιάµεσο σηµείο 
υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος 

 

 

Α.4.3. Τροποποίηση Υφιστάµενου Υ/Σ 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση ενός νέου Μ/Σ υποβιβασµού σε 

υφιστάµενο Υ/Σ υποβιβασµού του Χρήστη, ο οποίος περιλαµβάνει απλό ζυγό 150 kV 

και έναν επιπλέον Μ/Σ ανύψωσης. 

 



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

∆ιαδικασία Σύνδεσης Χρηστών  Σελίδα 58 

στο ΕΣΜΗΕ 

   ΖΥΓΟΣ 150 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

 

Σχήµα 12 : Σύνδεση νέου Μ/Σ υποβιβασµού στους ζυγούς 150 kV υφιστάµενου Υ/Σ Χρήστη 
αποµάστευσης φορτίου Υ.Τ. 
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Παράρτηµα ∆ – Νοµιµοποιητικά Έγγραφα Χρήστη  

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Όλοι Χρήστες ανεξαρτήτως της µορφής τους, υποχρεούνται σε: 

 

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται. Επίσης, 

πρέπει να παρέχει κάθε χρήστης τα παρακάτω στοιχεία:  

• πλήρης ονοµασία  

• διεύθυνση του Χρήστη,  

• ο αρµόδιος για την επικοινωνία,  

•  ο αριθµός τηλεφώνου,  

• ο αριθµός φαξ και  

• η ηλεκτρονική διεύθυνση 

2. Πιστοποιητικό εγγραφής και µεταβολών από το οικείο Επιµελητήριο 

3. Πιστοποιητικό καταβολής των ετήσιων εισφορών προς το οικείο Επιµελητήριο  

4. Πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης (Τµήµατος Πινακίων Ειδικών ∆ιαδικασιών και 

Τµήµατος Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείο) (θα έχει εκδοθεί δέκα ηµέρες πριν από 

την υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης και στη συνέχεια θα υποβληθεί στον 

Α∆ΜΗΕ)  

5. Πιστοποιητικό περί θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (Τµήµα Ασφ. Μέτρων 

Πρωτοδικείου) (θα έχει εκδοθεί δέκα ηµέρες πριν από την υπογραφή της 

σύµβασης σύνδεσης και στη συνέχεια θα υποβληθεί στον Α∆ΜΗΕ 

6. Βεβαίωση καταχώρισης, µεταβολών κλπ από την οικεία Περιφέρεια. (θα έχει 

εκδοθεί δέκα ηµέρες πριν από την υπογραφή της σύµβασης σύνδεσης και στη 

συνέχεια θα υποβληθεί στον Α∆ΜΗΕ  

7. Τίτλους κτήσης του ακινήτου των εγκαταστάσεων ή νόµιµη χρήση αυτών από το 

φορέα του σταθµού, που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστο το χρονικό διάστηµα 

ισχύος της άδειας παραγωγής. 
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Β. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών ειδικότερα και αναλόγως της µορφής της 

εταιρείας προκειµένου να διευκρινιστούν τα πλήρη στοιχεία ονοµασίας ή επωνυµίας 

του Χρήστη, νόµιµης σύστασης και λειτουργίας αυτού απαιτούνται επιπλέον: 

1. Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρίες - Αστικές Κερδοσκοπικές Ο.Ε. - 

Ε.Ε.  

• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν 

έχουν γίνει τροποποιήσεις), όπως έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από το 

Πρωτοδικείο Αθηνών.  

• ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. περί  ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ.  

2. Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) - Αστικές Κερδοσκοπικές 

Ε.Π.Ε.  

• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού. 

• Φ.Ε.Κ. (Φύλλο Εφηµερίδος Κυβέρνησης), που δηµοσιεύεται η ανακοίνωση 

κάθε περίληψης του καταστατικού της Ε.Π.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το 

ΦΕΚ) καταστατικό συµβόλαιο σύστασης θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο 

Αθηνών και το ΤΑΠΕΤ (απόδειξη του Εθνικού Τυπογραφείου), στην οποία να 

αναγράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία του ΦΕΚ, στο οποίο θα δηµοσιευθεί 

η περίληψη του συνυποβαλλόµενου καταστατικού ως και κάθε 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. 

3. Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) - Αστικές Κερδοσκοπικές Α.Ε.  

• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού. 

• Φ.Ε.Κ.  που δηµοσιεύεται η ανακοίνωση κάθε περίληψης του καταστατικού 

της Α.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) ανακοίνωση Περιφέρειας µε 

την υπό δηµοσίευση περίληψη του καταστατικού.  

• Φ.Ε.Κ., που δηµοσιεύονται τα µέλη του ∆.Σ. µε τις αρµοδιότητές τους και την 

ανάθεση εκπροσώπησης της Α.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) η 

σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας. 
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4. Υποκαταστήµατα Αλλοδαπών Εταιρειών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)  

• Φ.Ε.Κ. (Φύλλο Εφηµερίδος Κυβέρνησης), που δηµοσιεύεται η ανακοίνωση της 

Νοµαρχίας(ή πλέον Περιφέρειας) µε την οποία χορηγείται η έγκριση για την 

εγκατάσταση του Υποκαταστήµατος Αλλοδαπής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. στην Ελλάδα και για το διορισµό του Πληρεξουσίου - 

Αντιπροσώπου και Αντικλήτου στην Ελλάδα ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το 

ΦΕΚ) ανακοίνωση Νοµαρχίας στην οποία να περιέχονται τα ανωτέρω στοιχεία. 

{ Φ.Ε.Κ., που δηµοσιεύεται η ανακοίνωση της Νοµαρχίας, για το διορισµό του 

νέου Πληρεξουσίου - Αντιπροσώπου και Αντικλήτου στην Ελλάδα (σε 

περιπτώσεις αντικατάστασης του αρχικά διορισθέντος) ή (αν δεν έχει 

κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) ανακοίνωση Νοµαρχίας στην οποία να περιέχονται τα 

ανωτέρω στοιχεία.}.  Άλλως :  

• Καταστατικό (της µητέρας εταιρείας) σε επίσηµη µετάφραση και Σχετικό Νόµο 

ή ∆ιακρατική Σύµβαση (απ' όπου προκύπτει η εξαίρεση, για τη χορήγηση 

Έγκρισης Εγκατάστασης από τη Νοµαρχία).  

 

Γ.  Ακόµη διευκρινίζεται ότι : 

• Αν εταίρος ΟΕ ή ΕΕ είναι νοµικό πρόσωπο απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του 

καταστατικού σύστασης ως και του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού του 

νοµικού προσώπου.  

• Αν είναι εταίρος ΑΕ,  απαιτείται ΦΕΚ σύστασης, ΦΕΚ τελευταίου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή της ΑΕ στην 

εταιρεία  

• Αν εταίρος είναι εταιρεία µε αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο απαιτείται καταστατικό 

µε σφραγίδα (apostille) επίσηµα µεταφρασµένο από το Υπουργείο Εξωτερικών 

ή θεωρηµένο από προξενική αρχή, αντίγραφο εγγράφου πληρεξουσιότητας 

για το διορισµό νόµιµου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Ελλάδα, 

πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας έδρας του νοµικού προσώπου για 

ύπαρξη της εταιρείας. 


