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     ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

 
-  Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο 
 
-  Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του  
   Σχεδίου του Προγράμματος Συμμόρφωσης 
 
-  Ενημέρωση για την εξέλιξη σχετικά με την   
   έγκριση από τη ΡΑΕ του Προγράμματος  
   Συμμόρφωσης  
 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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    ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   

 
           -  ΟΔΗΓΙΑ 2009/72 

             - ν4001/2011 
 
 
 
 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης : 

 
- Αποσκοπεί στην αποφυγή τυχόν διακριτικής συμπεριφοράς, 

μεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού. 

 

- Καθορίζει τις υποχρεώσεις του Προσωπικού και της Διοίκησης. 

 

- Καθορίζει τα μέτρα για αποφυγή των παραπάνω και για τη 
διασφάλιση εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης από το 
προσωπικό. 

 
- Καθορίζει τον τρόπο και τα μέσα για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της εκτέλεσης.  

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Ειδικότερα αφορά κανόνες, διαδικασίες και υποχρεώσεις του 
προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με : 

 

- Τη διαφύλαξη των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. 

 

- Την ισότιμη πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες που μπορεί να 
παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα. 

 

- Τον καθορισμό και διαβάθμιση (ή καθορισμό κριτηρίων 
διαβάθμισης) των πληροφοριών ως και των κανόνων διαχείρισής 
τους. 

 

- Το διαχωρισμό της εταιρικής ταυτότητας και του αντικειμένου 
του ΔΕΔΔΗΕ από τις λοιπές δράσεις της ΔΕΗ και ιδίως Παραγωγής 
και Προμήθειας. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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-Την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητα των 
συμβατικών σχέσεων των χρηστών με λοιπούς κατόχους αδειών 
και χωρίς να τους δεσμεύει άμεσα ή έμμεσα με άλλα μέρη της 
ΔΕΗ. 
 
-Την ενημέρωση του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για το Πρόγραμμα 
Συμμόρφωσης, τα μέτρα, τις συνέπειες ως και την εκπαίδευση για 
την τήρησή του. 
 
-Τη συγκέντρωση, καταγραφή στοιχείων και τήρηση αρχείου 
σχετικά με την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης.  
 

-Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του Υπεύθυνου 
Συμμόρφωσης στις εγκαταστάσεις και σε κάθε αναγκαίο στοιχείο 
ή πληροφορία στο πλαίσιο των καθηκόντων ελέγχου της 
Συμμόρφωσης με το Πρόγραμμα. 
 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 



7 

 

-Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο 
Συμμόρφωσης σε συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ εντός 3μήνου από 
το Νομικό και Λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων. 

(έως 23/07/2012) 

 

- Υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ που μπορεί να επιβάλει 
τροποποιήσεις. 

[άρθρο 124 / § 7 (Ν 4001/2011)] 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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 Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης : 

 

 - Ορίζεται από το ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ εντός 2 μηνών από την πρώτη 

συγκρότησή του με την επιφύλαξη έγκρισης της ΡΑΕ. 

 

- Η § 1/ άρθρο 124 εφαρμόζεται και για τον Υπεύθυνο 
Συμμόρφωσης (καμία επαγγελματική ευθύνη, αμοιβή μη 
εξαρτώμενη από δραστηριότητες και αποτελέσματα της ΔΕΗ ΑΕ).  

 

Είναι Υπεύθυνος για την : 

    

 -  Παρακολούθηση & Έλεγχο του Προγράμματος  

 Συμμόρφωσης 

 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Εκπονεί:  
 
     - Ετήσια έκθεση προς ΡΑΕ έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους που 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εντός 5 ημερών που 
αφορά μέτρα, αξιολογείται η επάρκεια και διατυπώνονται 
προτάσεις. 

 

     - Τριμηνιαίες αναφορές για την εκτέλεση του προγράμματος. 

 

     - Εκθέσεις σε σχέση με εμπορικές και οικονομικές σχέσεις ΔΕΗ 
ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Η ΡΑΕ 

 
 Παρακολουθεί και εποπτεύει (άρθ. 22): 

 
• Το βαθμό και την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού. 

• Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τα σχετικά τέλη. 

• Τα παράπονα των πελατών. 

• Την εμφάνιση στρεβλώσεων ή περιορισμού του ανταγωνισμού και 
περιοριστικών συμβατικών πρακτικών. 

• Την τήρηση των ειδικών ρυθμιστικών υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων 
που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες.  

• Το επίπεδο διαφάνειας. 

• Ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμενες επιδοτήσεις. 

 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Άρθρο 124: 

 

- Αξιολογεί το βαθμό ανεξαρτησίας του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

- Δύναται να αρνηθεί να εγκρίνει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης 
μόνο για: 

          1. έλλειψη ανεξαρτησίας 

          2. έλλειψη επαγγελματικών προσόντων   

            

- Δύναται να εντέλλει την αντικατάστασή του για ιδίους λόγους 
λαμβάνοντας υπόψη την επίδοσή του.  

 

- Τροποποιεί το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 

 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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- Με απόφαση της ΡΑΕ επιβάλλονται στους κύριους και τους 
διαχειριστές των συστημάτων και δικτύων διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας πρόστιμα ύψους έως 10% του ετήσιου κύκλου 
εργασιών τους εφόσον παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου (άρθ. 36, §1) 

 

- Η επιβολή των προστίμων δεν αποκλείει την επιβολή για την 
ίδια παράβαση άλλων διοικητικών κυρώσεων 

 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Ο ΔΕΔΔΗΕ : 
 

- Εκτελεί το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 

 

- Εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση του Υπεύθυνου 
Συμμόρφωσης σε Στοιχεία, Πληροφορίες, Εγκαταστάσεις χωρίς 
προειδοποίηση 
 

-Εξασφαλίζει ότι τα εμπορικά της σήματα και οι επικοινωνιακές 
της πρακτικές δεν προκαλούν σύγχυση με ΔΕΗ Προμήθεια. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
(Ν 4001/2011) 

 

1. άρθρο 122 / § 3 

 

       Η ΔΕΗ ως κύριος του ΕΔΔΗΕ υποχρεούται ιδίως να 
εξασφαλίζει τη διάθεση οικονομικών και άλλων πόρων 
όπως καθορίζονται στην απόφαση της ΡΑΕ για την άδεια 
αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου για την 
απρόσκοπτη υλοποίηση της ανάπτυξης του Δικτύου 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί ο 
Διαχειριστής. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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2.  άρθρο 124 / § 1 

Τα μέλη του ΔΣ και των διοικητικών οργάνων του ΔΕΔΔΗΕ 

δεν κατέχουν καμία επαγγελματική θέση ή έχουν οικονομικά 
οφέλη από Επιχειρήσεις ή Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου που  

δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής προμήθειας, ή μεταφοράς  

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 
 
 

3.  άρθρο 124 / § 2 

Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα που ασκούν  

καθήκοντα εκπροσώπησης και διαχείρισης κατ΄ εξουσιοδότηση του 

ΔΣ και σε αυτά που λογοδοτούν απευθείας σε αυτά. 

 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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4.  άρθρο 124 / § 5 

Τα αναγκαία κεφάλαια και πόροι για τη λειτουργία κλπ 
καθορίζονται αποκλειστικά από το ΔΕΔΔΗΕ με επιφύλαξη του 
άρθρου 124 / § 6. 

 
 

5.  άρθρο 124 / § 6 

Με την άδεια (άρθρο 122) καθορίζονται όροι κλπ για την προστασία 
των οικονομικών δικαιωμάτων της ΔΕΗ ΑΕ και εποπτείας (έγκριση 
ετήσιου προϋπολογισμού, γενικά όρια δανεισμού).  

Ουδέν μέρος της κάθετα ολοκληρωμένης Επιχείρησης επιτρέπεται να 
επηρεάζει την καθημερινή δραστηριότητα του ΔΕΔΔΗΕ (αποφάσεις 
για κατασκευή, αναβάθμιση υποδομών εάν δεν υπερβαίνει τους 
όρους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού).  
Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις άρθρου 36. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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6.  άρθρο 125 / § 4 

Για χρονικό διάστημα 5 ετών η ΔΕΗ ΑΕ δύναται να υποστηρίζει τη 
λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ (ενδεικτικές υπηρεσίες υγείας και 
ασφάλειας, νομικής υποστήριξης) έναντι εύλογου ανταλλάγματος 
που θα καλύπτει το κόστος παροχής. 

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει υπηρεσίες στη ΔΕΗ ΑΕ όσον αφορά τη σχέση 
που δημιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων και η ανάπτυξή τους από 
το ΔΕΔΔΗΕ. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Ο ΑΔΜΗΕ παρέχει Υπηρεσίες στο ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια της 
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των σχετιζομένων εγκαταστάσεων 
έναντι ευλόγου ανταλλάγματος (συνθήκες αγοράς). 
Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει πέραν των ανωτέρω Υπηρεσίες σε ισότιμες 
σχέσεις με όλους τους παραγωγούς και προμηθευτές. 
 
7.  άρθρο 125 / § 5 
Το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να ενεργεί με αμεροληψία 
και να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με το Προγράμματος 
Συμμόρφωσης. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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8.  άρθρο 126 / § 2 / γ 
Με την άδεια διαχείρισης Δικτύου Διανομής καθορίζονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της 
ανεξαρτησίας, του λειτουργικού διαχωρισμού, της 
αμερόληπτης και μη διακριτικής συμπεριφοράς του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 
9.  άρθρο 127 / § 1 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διασφαλίζει με τον πλέον διαφανή, άμεσο και 
αμερόληπτο τρόπο την πρόσβαση των χρηστών στο ΕΔΔΗΕ 
σύμφωνα με την άδεια διαχείρισης και τον Κώδικα Διαχείρισης του 
ΕΔΔΗΕ. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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10.  άρθρο 127 / § 2 / δ 

Ο ΔΕΔΔΗΕ διασφαλίζει την πρόσβαση στον ΕΔΔΗΕ των κατόχων 
αδειών παραγωγής καθώς και των παραγωγών που εξαιρούνται, 
των προμηθευτών και των πελατών σύμφωνα με όρους, 
προϋποθέσεις και τιμολόγια που καθορίζονται στον Κώδικα. 
 
 
11.  άρθρο 127 / § 2 / ε 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διασφαλίζει τη σύνδεση με το ΕΔΔΗΕ όσων το ζητούν 
σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια που 
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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12.  άρθρο 127 / § 2 / η 

Ο ΔΕΔΔΗΕ απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ χρηστών και ιδίως 
υπέρ συνδεδεμένων Επιχειρήσεων. 

 

13.  άρθρο 127 / § 3 

Ο ΔΕΔΔΗΕ διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Κοινοποιεί χωρίς 
διακρίσεις πληροφορίες που μπορεί να παρέχουν εμπορικά 
πλεονεκτήματα για δικές της δραστηριότητες . 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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14.  άρθρο 141 

Οι ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις παραθέτουν στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις τις σημαντικές πράξεις που έχουν 
πραγματοποιήσει με τις συνδεδεμένες Επιχειρήσεις. 

 

15.  άρθρο 127 / § 4 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δημοσιοποιεί μεθοδολογία υπολογισμού χρεώσεων 
σύνδεσης, μοναδιαίες τιμές, και κάθε αναγκαία πληροφορία. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΕΔΔΗΕ 

 
1.  άρθρο 128 / § 2 / β 

Με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και τα τιμολόγια πρόσβασης στο ΕΔΔΗΕ (πελάτες, 
προμηθευτές, παραγωγοί) κατά τον πλέον διαφανή και άμεσο 
τρόπο. Για τον σκοπό αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται ιδίως να τηρεί 
πρωτόκολλο σχετικά με τις αιτήσεις σύνδεσης το οποίο και να 
δημοσιοποιεί. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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2.  άρθρο 128 / § 2 / γ 

Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει επαρκή αιτιολόγηση άρνησης σύνδεσης και 
στοιχεία για δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής τους…… 

 

 

3.  άρθρο 128 / § 2 / δ 

Ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου καθορίζει προθεσμία εντός της 
οποίας υποχρεούται να αποφασίζει ο ΔΕΔΔΗΕ για τις αιτήσεις 
σύνδεσης. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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4.  άρθρο 128 / § 2 / στ 

Με τον κώδικα καθορίζονται οι προδιαγραφές των μετρητών,….. 
οι κανόνες παροχής στοιχείων….. ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση Δικαιώματος Επιλογής 
Προμηθευτή, η πρόσβαση όσων έχουν έννομο συμφέρον στα 
δεδομένα. 
 

5.  άρθρο 129 / § 1 / γ 

Με την άδεια Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ 
καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της αμερόληπτης 
και χωρίς διακρίσεις συμπεριφοράς της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έναντι 
παραγωγών και προμηθευτών. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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6.  άρθρο 129 / § 2 / γ 

Η ΔΕΔΔΗΕ απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών 
των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ)…... 

 

7.  άρθρο 130 / § 2 / iα 

Με τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ 
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης 
πληροφοριών για τη συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
…..και τη χωρίς διακρίσεις λειτουργίας της. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Βασικές Αρχές – Κριτήρια 
 

Οι Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης όπως προκύπτει από το παραπάνω Νομοθετικό 
Πλαίσιο κωδικοποιούνται ως κατωτέρω: 

 

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

Ο καθορισμός, η διαβάθμιση και η διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά 

ευαίσθητων πληροφοριών, τόσο αυτών που αφορούν στους χρήστες όσο και αυτών που αφορούν στις 
πληροφορίες για τις Δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 Η ισότιμη παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν στη Δραστηριότητα του ΔΕΔΔΗΕ 

 

ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  

Η ισότιμη αντιμετώπιση των χρηστών χωρίς διακριτικές συμπεριφορές, μεροληπτικές πρακτικές και 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.  

 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο διαχωρισμός της εταιρικής ταυτότητας και του αντικειμένου των Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ από τη ΔΕΗ ΑΕ 
και η επικοινωνία τους στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η εκπαίδευση του Προσωπικού για το Πρόγραμμα Συμμόρφωση, τα μέτρα εφαρμογής του και τις συνέπειες 
που επισύρει η παραβίαση των όρων του.  

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΗ 

Οι εμπορικές και οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και να καταγράφονται. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Η Δομή του Προγράμματος Συμμόρφωσης 

 

Για τη διαμόρφωση του Προγράμματος Συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ, εξετάστηκαν οι 
Δραστηριότητές του σε σχέση με τις Βασικές Αρχές – Κριτήρια του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης όπως αυτές προκύπτουν από το Νομοθετικό Πλαίσιο. Για κάθε 
κρίσιμη Δραστηριότητα, για την οποία δηλαδή προκύπτει ότι αυτή επηρεάζει κάποια 
από τις Βασικές Αρχές – Κριτήρια του Προγράμματος Συμμόρφωσης, γίνεται η 
παρακάτω ανάλυση με τη συμπλήρωση αντίστοιχων παραγράφων:  

Αναλυτική περιγραφή της Δραστηριότητας :  

Γίνεται αναλυτική περιγραφή της Δραστηριότητας, της διαδικασίας που ακολουθείται 
και του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που τη διέπει, ώστε να είναι δυνατή η 
κατανόηση της δομής της και του τρόπου με τον οποίο αυτή διεκπεραιώνεται. 

Καταγράφονται επίσης τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται αλλά και 
οι πληροφορίες σε έγγραφα που διακινούνται ή διαφυλάσσονται κατά την υλοποίησή 
της. 

Που επηρεάζει τα Κριτήρια -Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης: 

Προσδιορίζονται οι Βασικές Αρχές – Κριτήρια που διατρέχουν τον κίνδυνο να 
παραβιαστούν από την ελλειπή υλοποίηση της συγκεκριμένης κρίσιμης 
Δραστηριότητας, ώστε να προκύψουν οι περιοχές ρίσκου αλλά και το περιεχόμενο 
των μέτρων που θα ληφθούν για να ελεγχθεί το ρίσκο αυτό. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Μέτρα :  

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να 
θεσπιστούν ώστε να διασφαλιστεί ότι η Δραστηριότητα αυτή και ο κίνδυνος (ρίσκο) 
παραβίασης κάποιας Βασικής Αρχής του Προγράμματος Συμμόρφωσης είναι υπό 
έλεγχο.  

Κάθε μέτρο είναι δομημένο ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ποια 
Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή του, με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα και 
με ποιο τρόπο ελέγχεται η υλοποίηση του μέτρου αυτού.  

 

Έτσι κάθε μέτρο δομείται ως κατωτέρω:  

Ενέργειες και αρμόδια Υπηρεσία : 

Εδώ αναφέρεται η Υπηρεσία που είναι αρμόδια, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. 

Τρόπος ελέγχου : 

Εδώ αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται η υλοποίηση του συγκεκριμένου 
μέτρου. Αν ο έλεγχος αυτός δε γίνεται με απλή διαπίστωση από τον Υπεύθυνο 
Συμμόρφωσης, τότε γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο μέτρο 6.1.2, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω.   

Οι Δραστηριότητες οι οποίες, από την παραπάνω εργασία, προέκυψε ότι είναι 
κρίσιμες διότι επηρεάζουν κάποιες από τις Βασικές Αρχές – Κριτήρια του 
Προγράμματος Συμμόρφωσης ως και ο τρόπος με τον οποίο αυτές ομαδοποιούνται 
αναλύεται σε επόμενη ενότητα.  

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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- ΙΣΟΤΙΜΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΧΡΗΣΤΩΝ 

- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ-

ΤΗΤΑ 

- ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΩΝ 

- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

- ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

ΣΤΗ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΜΕ 

ΜΗΤΡΙΚΗ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΕ 

ΠΑΡΑΓΩ- 

ΓΟΥΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΕ 

ΠΡΟΜΗ- 

ΘΕΥΤΕΣ 

 

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΕ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

- ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ 

- ΠΩΣ 

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ 

- ΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

- ΠΟΙΕΣ ΟΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

- ΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

- ΠΩΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑ-

ΣΤΕ ΠΑΡΑΠΟΝΑ, 

ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ, 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΤΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Υπεύθυνος Συμμόρφωσης (Συντονιστής) 

Διαχειριστές Ομάδων (5 Ομάδες) 

(Project Managers) 

Σχήμα Διαχείρισης Έργου  

Διευθύνων Σύμβουλος  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

ΕΡΓΟΥ, ΔΟΜΗ, κλπ 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ  

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  

ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΥΝΘΕΣΗ) 

 

ΝΟΜΙΚΗ κλπ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

 

3/5 

15/5 

11/5 3/5 

8/5 

15/5 

11/6 

5/6 

22/5 

29/5 15/6 
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        ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

                                              ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
-   3/5/2012 : Σύσταση Ομάδων Εργασίας από ΔΝΣ 

- 11/7/2012 : Παρουσίαση του Σχεδίου του Προγράμματος  

                     Συμμόρφωσης στο Συμβούλιο Διανομής 

- 17/7/2012 : Έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης από  

                      το ΔΣ  

- 17/7/2012 : Αποστολή  του Προγράμματος Συμμόρφωσης  

                     στη ΡΑΕ 

- 27/7/2012 : Ανάρτηση για δημόσια διαβούλευση στον  

                      ιστότοπο της ΡΑΕ  

 

 

-   1/10/2012      : Λήξη Διαβούλευσης 

- 11ος/12ος 2012 : Συνεργασία με ΡΑΕ για την τελική διαμόρφωση του  

                            Προγράμματος Συμμόρφωσης  

- 1ος   2013         : Έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης 

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 


