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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σηµατοδοτεί την έναρξη έντονων στρατηγικών 
κινήσεων µε απώτερο σκοπό τον καθορισµό προϋποθέσεων για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών 
πόρων σε ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στη δηµιουργία υγιούς και 
πραγµατικού ανταγωνισµού τόσο στην παραγωγή όσο και στην προµήθειά της. Προς την κατεύθυνση αυτή 
και σε εφαρµογή σχετικών κοινοτικών οδηγιών εκδόθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο 
Κώδικας ∆ιαχείρισης και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι πελάτες θα έχουν δικαίωµα επιλογής 
ανάµεσα σε πολλούς προµηθευτές, γεγονός το οποίο καθιστά πιο πολύπλοκο και διαδραστικό τον έλεγχο 
και την τιµολόγηση σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση επικράτησης της καθετοποιηµένης ηλεκτρικής 
εταιρίας. Η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας θα διαµορφώνεται σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα ή 
συνεχώς, ανάλογα µε τον προµηθευτή, επιβάλλοντας νέες απαιτήσεις για τις µετρητικές διατάξεις. Οι 
διεσπαρµένες µονάδες παραγωγής οι οποίες συνδέονται πολύ κοντά στην κατανάλωση επιβάλλουν την 
διπλή κατεύθυνση ροής της ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας η περίσσεια ρέει στο δίκτυο. Σε αρκετές 
περιπτώσεις χρησιµοποιούνται τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, εξαρτώµενες άµεσα ως προς τη 
λειτουργία τους από τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, οι οποίες τυγχάνουν ευνοϊκών ρυθµίσεων 
διείσδυσης και ειδικών τιµολογίων ώστε να διασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη. Η ύπαρξη ενός 
σηµαντικού αριθµού παικτών σε διαφορετικά επίπεδα απαιτεί την διαθεσιµότητα των µετρήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας ολοκληρωµένα και αξιόπιστα εντοπίζοντας τα πιθανά σφάλµατα και τις ανοχές τους. 
Παράλληλα µε τις αξιοσηµείωτες αυτές αλλαγές θα πρέπει να διασφαλισθεί η ποιότητα της παρεχόµενης 
ισχύος η οποία επηρεάζεται σηµαντικά από την εκτεταµένη χρήση διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος τόσο 
από τους προµηθευτές όσο και από τους χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας. Το επίπεδο διαταραχών του 
συστήµατος ισχύος αυξάνεται από την παρουσία µη ηµιτονοειδών φαινόµενων και προκαλείται αύξηση των 
σφαλµάτων σε παραδοσιακά µετρητικά συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας ως συνέπεια αυξηµένες 
χρεώσεις στους τελικούς χρήστες µη ανταποκρινόµενες στην πραγµατική κατανάλωση. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: µετρήσεις, µετρητικές διατάξεις, ηλεκτρική ενέργεια. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των Μετρητών και των µετρήσεων, ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος : Α) Τηρεί και ενηµερώνει βάση δεδοµένων Μετρητών και µετρήσεων, η οποία περιλαµβάνει : 
(1) Το Μητρώο των µετρητών οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο (Καταχωρηµένοι 
Μετρητές). Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να συλλέγει και να ελέγχει τα στοιχεία των 
Καταχωρηµένων Μετρητών του Συστήµατος, και να καταχωρεί και να ενηµερώνει το Μητρώο Μετρητών 
για τα στοιχεία των Καταχωρηµένων Μετρητών. (2) Τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και 
Εκπροσώπων Μετρητών για τους Καταχωρηµένους Μετρητές, τµήµα του οποίου είναι ο Πίνακας 
Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. (3) Αρχεία µετρήσεων και ∆εδοµένων Μετρήσεων 
των Καταχωρηµένων Μετρητών. (4) Αρχείο ελέγχων και δοκιµών των Καταχωρηµένων Μετρητών. Β) 
Συλλέγει τις µετρήσεις των Καταχωρηµένων Μετρητών µε χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος συλλογής 
µετρήσεων το οποίο προµηθεύεται και λειτουργεί. Γ) Εφαρµόζει τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου 
των µετρήσεων, διόρθωσης ή εκτίµησης αυτών εάν είναι αναγκαίο και προσαρµογής των µετρήσεων, ώστε 
να προσδιορίσει τα ∆εδοµένα Μετρήσεων των Καταχωρηµένων Μετρητών. ∆) Μεριµνά ώστε να 
ενεργοποιείται οποιαδήποτε εγκατάσταση συνδέεται στο Σύστηµα, καθώς και να επιτρέπεται η ροή 
ενέργειας µε χρήση της σύνδεσης αυτής, µόνον όταν η ενέργεια αυτή µετράται από έναν τουλάχιστον 
Καταχωρηµένο Μετρητή. Ε) Μεριµνά για την παροχή πρόσβασης των Χρηστών και των Εκπροσώπων 
Μετρητών στα δεδοµένα των Καταχωρηµένων Μετρητών και των µετρήσεων αυτών τα οποία τους 
αφορούν. ΣΤ) Συντάσσει το Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων, το οποίο εγκρίνεται από τη Ρυθµιστική 
Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Ζ) Επιβλέπει την τήρηση της Τυποποιηµένης Συµφωνίας Κατανοµής Μετρητή 
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ανάµεσα σε Προµηθευτές ή / και Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες για τους Καταχωρηµένους Μετρητές, ο 
τύπος της οποίας καθώς και κάθε εξαίρεση εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε. Οι Χρήστες του Συστήµατος, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των Μετρητών και των µετρήσεων, υποχρεούνται : Α) Να παρέχουν 
στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος όλα τα στοιχεία για τους Μετρητές των εγκαταστάσεών τους και για τις 
σχετικές µετρήσεις, Β) Να µεριµνούν για την ασφάλεια των Μετρητών και των µετρήσεων. Ο ∆ιαχειριστής 
του ∆ικτύου, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των Μετρητών και των µετρήσεων : Α) Υπολογίζει 
και παρέχει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τα ποσοστά εκπροσώπησης κάθε Καταχωρηµένου Μετρητή 
Ορίων ∆ικτύου από τους Εκπροσώπους Φορτίου, σύµφωνα µε την καθοριζόµενη από τον ∆ιαχειριστή του 
∆ικτύου συνολική απορροφούµενη ενέργεια από κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου για Πελάτες του, κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ακριβής ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων Μετρητών, καθώς και η 
έγκαιρη, ακριβής και αποτελεσµατική εκτέλεση της διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Οι Εκπρόσωποι 
Φορτίου έχουν την πλήρη ευθύνη ως προς το Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά µε το 
φορτίο των Πελατών τους οι οποίοι συνδέονται στο ∆ίκτυο, και η Εκκαθάριση Αποκλίσεων διενεργείται 
θεωρώντας τις ∆ηλώσεις Φορτίου των Εκπροσώπων αυτών και τα ∆εδοµένα Μετρήσεων τα οποία 
υπολογίζονται. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν φέρει ευθύνη για τις συναλλαγές αυτές. Β) Οφείλει να 
εφαρµόζει σε περιοδική βάση διαδικασία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ∆ικτύου 
ανάµεσα σε Προµηθευτές και Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες όταν αυτοί εκπροσωπούν Πελάτες οι οποίοι 
δεν διαθέτουν µετρητή ωριαίων µετρήσεων. Η εκκαθάριση αυτή δεν αφορά στις πιστώσεις ή χρεώσεις οι 
οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Γ) Καθορίζει τους 
συντελεστές απωλειών ∆ικτύου σύµφωνα µε ειδική µελέτη, στην οποία υπολογίζονται οι µέσες απώλειες 
από τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του ∆ικτύου κατά τα δύο (02) προηγούµενα έτη. Οι συντελεστές 
απωλειών ∆ικτύου εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε. και ισχύουν από την έναρξη του επόµενου ηµερολογιακού 
έτους και για δύο (02) τουλάχιστον συνεχή έτη. Οι Καταχωρηµένοι Μετρητές διακρίνονται σε : Α) 
Μετρητές Παραγωγής, οι οποίοι µετρούν την ενέργεια η οποία εγχέεται από Μονάδες οι οποίες είναι 
συνδεδεµένες στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο στη µέση τάση. Κάθε Μετρητής Παραγωγής µετρά την ενέργεια 
µίας Μονάδας. Β) Μετρητές Φορτίου, οι οποίοι µετρούν την ενέργεια η οποία απορροφάται από 
εγκαταστάσεις Επιλεγόντων Πελατών ή Αντλητικές Μονάδες, οι οποίες είναι συνδεδεµένες στο Σύστηµα. 
Κάθε Μετρητής Φορτίου µετρά την ενέργεια µίας ανεξάρτητης εγκατάστασης Επιλέγοντος Πελάτη ή 
Αντλητικής Μονάδας, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η ενέργεια η οποία απορροφάται από µία 
εγκατάσταση µετράται από περισσότερους του ενός Μετρητές Φορτίου. Γ) Μετρητές Ορίων ∆ικτύου, οι 
οποίοι µετρούν την ποσότητα ενέργειας η οποία διακινείται από το Σύστηµα προς το ∆ίκτυο. ∆) Μετρητές 
Ελέγχου, οι οποίοι µετρούν τη ροή ενέργειας στο Σύστηµα ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η 
διόρθωση των µετρήσεων των Καταχωρηµένων Μετρητών. Ε) Εναλλακτικοί Μετρητές, ο καθένας από τους 
οποίους µετρά ποσότητες ενέργειας οι οποίες µετρώνται και από άλλο Καταχωρηµένο Μετρητή, ο οποίος 
σε σχέση µε τον προηγούµενο αναφέρεται ως Κύριος Μετρητής. ΣΤ) Μετρητές ∆ιασυνδέσεων, οι οποίοι 
µετρούν τη ροή ενέργειας στις ∆ιασυνδέσεις. Για την υποβολή των ∆ηλώσεων Φορτίου κάθε 
Καταχωρηµένος Μετρητής κατατάσσεται σε µία και µόνον Κατηγορία Μετρητών. Για τον ορισµό των 
Κατηγοριών Μετρητών χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια : Α) Είδος Καταχωρηµένου Μετρητή. Β) 
Τάση σύνδεσης. Γ) Γεωγραφική ή Λειτουργική Ζώνη του Συστήµατος. ∆) Συγκεκριµένοι Μετρητές οι 
οποίοι κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος είναι αναγκαίο να αποτελέσουν διακριτή 
κατηγορία. Οι Κατηγορίες Μετρητών καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος έπειτα από 
έγκριση της Ρ.Α.Ε., τρεις (03) µήνες πριν από την έναρξη του πρώτου ηµερολογιακού έτους για το οποίο 
ισχύουν οι Κατηγορίες αυτές. Οι Κατηγορίες Μετρητών ισχύουν για διάστηµα τριών (03) τουλάχιστον 
ηµερολογιακών ετών. Οι Καταχωρηµένοι Μετρητές εγκαθίστανται ως εξής : Α) Ένας µόνο Μετρητής 
Παραγωγής αντιστοιχεί σε µία Μονάδα. Β) Ένας µόνο Μετρητής Φορτίου αντιστοιχεί σε µία εγκατάσταση 
Επιλέγοντα Πελάτη ή Αντλητική Μονάδα. Γ) Οι Μετρητές Ορίων ∆ικτύου εγκαθίστανται σε υποσταθµούς 
υψηλής προς µέση τάση, και στις περιπτώσεις εγκατάστασης νέων Μετρητών Ορίων ∆ικτύου ή 
αντικατάστασής τους στην πλευρά υψηλής τάσης των Μ/Σ των υποσταθµών. ∆) Οι Μετρητές Ελέγχου 
εγκαθίστανται κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ε) Οι Εναλλακτικοί Μετρητές 
εγκαθίσταται κατά την κρίση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. ΣΤ) Οι Μετρητές ∆ιασύνδεσης 
εγκαθίσταται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες της Union for the Co - ordination of Transmission of 
Electricity (U.C.T.E.). Ο Κύριος του Συστήµατος διενεργεί την προµήθεια την εγκατάσταση και τη 
συντήρηση των νέων µετρητικών διατάξεων στο Σύστηµα καθώς και τη συντήρηση και αντικατάσταση των 
υπαρχόντων. Επιπλέον, ο Κύριος του Συστήµατος µεριµνά για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής 
σύνδεσης και διασφαλίζει τη δυνατότητα τηλεµετάδοσης για τους Καταχωρηµένους Μετρητές του 
Συστήµατος. Για την επίβλεψη και εποπτεία των προµηθειών αυτών συνάπτεται Σύµβαση Υλοποίησης 
ανάµεσα στο ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και στον Κύριο του Συστήµατος, η οποία τελεί υπό την εποπτεία 
και έγκριση της Ρ.Α.Ε. Οι Πελάτες και οι Παραγωγοί οι οποίοι συνδέονται στο Σύστηµα αναλαµβάνουν την 
αρχική δαπάνη προµήθειας και εγκατάστασης του Καταχωρηµένου Μετρητή τους και του συναφούς 
εξοπλισµού. Ο Κύριος του Συστήµατος, αναλαµβάνει το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης των λοιπών 
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Καταχωρηµένων Μετρητών του Συστήµατος και του συναφούς εξοπλισµού. Ο Κύριος του Συστήµατος 
αναλαµβάνει το κόστος συντήρησης, λειτουργίας και αντικατάστασης όλων των µετρητικών διατάξεων του 
Συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων αντικατάστασης υφιστάµενου µετρητή ο οποίος 
όµως δεν έχει δυνατότητα καταγραφής και τηλεµετάδοσης ωριαίων µετρήσεων, καθώς και το κόστος 
εγκατάστασης της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος αναλαµβάνει το κόστος 
λειτουργίας της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης των Καταχωρηµένων Μετρητών του Συστήµατος και των 
Καταχωρηµένων Μετρητών Ορίων ∆ικτύου. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αναλαµβάνει το κόστος 
προµήθειας και εγκατάστασης των µετρητικών διατάξεων των Καταχωρηµένων Μετρητών επί του ∆ικτύου, 
εκτός των Καταχωρηµένων Μετρητών Παραγωγής το κόστος των οποίων αναλαµβάνουν οι κάτοχοι της 
άδειας παραγωγής. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αναλαµβάνει το κόστος συντήρησης, λειτουργίας και 
αντικατάστασης των µετρητικών διατάξεων του ∆ικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων 
αντικατάστασης υφιστάµενου µετρητή. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την προµήθεια, την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση των µετρητικών διατάξεων οι οποίες εγκαθίστανται στο ∆ίκτυο. Επιπλέον, 
ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και διασφαλίζει τη 
δυνατότητα τηλεµετάδοσης για τους Καταχωρηµένους Μετρητές οι οποίοι εγκαθίστανται στο ∆ίκτυο. Ο 
∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να µεριµνά για την εγκατάσταση και συντήρηση µετρητικής διάταξης και 
εξοπλισµού τηλεµετάδοσης, εγκεκριµένων από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες συνδέονται στο ∆ίκτυο στη Μέση Τάση. Ο ∆ιαχειριστής του 
∆ικτύου οφείλει να παρέχει στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος όλα τα στοιχεία για τις µετρητικές διατάξεις 
των παραγωγών οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο, καθώς και να συνδράµει µε τις υπηρεσίες του στη 
συλλογή των µετρητικών δεδοµένων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει από τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προγραµµατίζει και ασκεί τη γενικότερη 
εποπτεία της προµήθειας, της εγκατάστασης και της συντήρησης των Καταχωρηµένων Μετρητών, καθώς 
και του συναφούς εξοπλισµού καταγραφής και διαβίβασης δεδοµένων. 
 
ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
Κάθε µέτρηση ποσότητας ενέργειας η οποία απαιτείται παρέχεται αποκλειστικά από Καταχωρηµένους 
Μετρητές. Οι Καταχωρηµένοι Μετρητές πρέπει να µετρούν ενεργό και άεργο ενέργεια, τουλάχιστον σε 
ωριαία βάση και να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, σύµφωνα µε τις τεχνικές και λειτουργικές 
απαιτήσεις. Οι διατάξεις των Καταχωρηµένων Μετρητών περιλαµβάνουν τον αναγκαίο εξοπλισµό για 
τηλεµετάδοση των µετρήσεών τους σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα και τις λοιπές προδιαγραφές του κεντρικού 
συστήµατος συλλογής των µετρήσεων του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ειδικότερα οι Μετρητές 
∆ιασυνδέσεων πρέπει να έχουν τις δυνατότητες οι οποίες καθορίζονται από τη U.C.T.E. και τις σχετικές 
συµφωνίες του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος µε τους διαχειριστές άλλων συστηµάτων µεταφοράς ενέργειας. 
Η συλλογή των µετρήσεων των Καταχωρηµένων Μετρητών διενεργείται από τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος, ο οποίος για το σκοπό αυτό προµηθεύεται και λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστηµα συλλογής και 
αυτόµατης µεταβίβασης των µετρήσεων σε αρχεία της βάσης δεδοµένων µετρητών και µετρήσεων. Η 
συλλογή των µετρήσεων των Καταχωρηµένων Μετρητών διενεργείται µε την ακόλουθη περιοδικότητα : Α) 
Αµέσως µετά το πέρας κάθε Ηµέρας Κατανοµής, για τις µετρήσεις οι οποίες αφορούν την έγχυση ενέργειας 
από Μονάδες και τις µετρήσεις των Μετρητών Ελέγχου, Β) Αµέσως µετά το πέρας κάθε Ηµέρας 
Κατανοµής για τις µετρήσεις των Καταχωρηµένων Μετρητών Φορτίου και των Μετρητών Ορίων ∆ικτύου, 
Γ) Για τους Μετρητές ∆ιασυνδέσεων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από τη U.C.T.E. και τις σχετικές 
συµφωνίες µε τους διαχειριστές άλλων συστηµάτων µεταφοράς ενέργειας, ∆) Για τους Εναλλακτικούς 
Μετρητές µε τη συχνότητα συλλογής µετρήσεων των αντίστοιχων Κύριων Μετρητών. Ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος είναι δυνατό να καθορίζει συντοµότερες χρονικές περιόδους συλλογής των Μετρήσεων. Στην 
περίπτωση κατά την οποία δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστηµα συλλογής µετρήσεων, η λήψη των 
µετρήσεων γίνεται µε κάθε άλλη πρόσφορη µέθοδο πριν το τέλος της επόµενης Ηµέρας Κατανοµής. Στην 
περίπτωση προβλήµατος το οποίο αφορά τη συλλογή των µετρήσεων Μετρητών Φορτίου και Μετρητών 
Παραγωγής του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει για το πρόβληµα τους 
Εκπροσώπους των Μετρητών αυτών, ενώ στην περίπτωση προβλήµατος συλλογής των µετρήσεων 
Καταχωρηµένων Μετρητών Ορίων ∆ικτύου ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ενηµερώνει τον Κύριο του 
Συστήµατος εάν η Μετρητής είναι εγκατεστηµένος στο Σύστηµα και τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Στην 
περίπτωση κατά την οποία η συλλογή των µετρήσεων Καταχωρηµένου Μετρητή δεν είναι δυνατό να γίνει 
µε χρήση του ηλεκτρονικού συστήµατος του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
δηµοσιεύει άµεσα στην ιστοσελίδα τους τις ακόλουθες πληροφορίες : (α) τον κωδικό του Καταχωρηµένου 
Μετρητή και περιγραφή των εγκαταστάσεων η ροή ενέργειας των οποίων µετράται από τον Μετρητή, (β) 
τους Εκπροσώπους του Μετρητή, (γ) την αιτία για την οποία δεν λειτούργησε το ηλεκτρονικό σύστηµα 
συλλογής µετρήσεων, και (δ) κάθε άλλη πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για λόγους διαφάνειας. 
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∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
Οι µετρήσεις οι οποίες συλλέγονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος υπόκεινται σε αυτόµατη 
πιστοποίηση και επαλήθευση, σε προσαρµογή των µετρήσεων, καθώς και σε διόρθωση ή εκτίµηση εάν είναι 
αναγκαίο. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν τα τελικά δεδοµένα µετρήσεων (∆εδοµένα Μετρήσεων). Σε 
όλες τις διαδικασίες στις οποίες απαιτούνται δεδοµένα µετρήσεων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο 
τα ∆εδοµένα Μετρήσεων. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι δυνατό να ζητά τη συνδροµή των 
Εκπροσώπων Μετρητών και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τη διόρθωση ή εκτίµηση των µετρήσεων. Η 
πιστοποίηση και ο έλεγχος των µετρήσεων διενεργείται για όλες τις µετρήσεις Καταχωρηµένων Μετρητών 
µε αυτόµατο τρόπο, αµέσως µετά τη συλλογή των µετρήσεων, από το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης των 
µετρήσεων. Στη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου των µετρήσεων περιλαµβάνεται η διαπίστωση 
σφαλµάτων στις µετρήσεις, τα οποία είναι δυνατό να οφείλονται στις συνθήκες λειτουργίας και σε βλάβες 
του λογισµικού ή του τεχνικού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων και σφαλµάτων του συστήµατος 
επικοινωνιών, καθώς και αποκλίσεων των µετρήσεων από τα προκαθορισµένα όρια ακριβείας και 
σφαλµάτων. Η πιστοποίηση και ο έλεγχος των µετρήσεων συνίσταται στα εξής : Α) Έλεγχος της 
συµβατότητας των µετρήσεων και της διαδικασίας συλλογής τους µε τις ακολουθούµενες προδιαγραφές. Β) 
Έλεγχος αντιστοιχίας των δεδοµένων των µετασχηµατιστών µετρήσεων µε τις ληφθείσες µετρήσεις, εάν τα 
δεδοµένα αυτά είναι διαθέσιµα. Γ) Επαλήθευση της εξαγωγής των µετρούµενων ποσοτήτων από τα 
πρωτογενή δεδοµένα τα οποία µεταδίδονται ηλεκτρονικά. ∆) Έλεγχος του συγχρονισµού του ρολογιού του 
Μετρητή. Ε) Έλεγχος επάρκειας του ηλεκτρονικού µέσου αποθήκευσης δεδοµένων του Μετρητή. ΣΤ) 
Παρακολούθηση µηνυµάτων σφάλµατος, σηµάνσεων και συναγερµών τα οποία λαµβάνονται από τον 
Μετρητή. Ζ) Σύγκριση ανάµεσα σε µετρήσεις Κύριου Μετρητή και Εναλλακτικού Μετρητή, εάν είναι 
εγκατεστηµένος, και ανάµεσα σε µετρήσεις Καταχωρηµένων Μετρητών και Μετρητών Ελέγχου. Ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι δυνατό να εφαρµόζει αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες πιστοποίησης και 
ελέγχου µετρήσεων. Εάν οι µετρήσεις οι οποίες συλλέγονται από Καταχωρηµένο Μετρητή, πιστοποιηθούν 
επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου, αναγνωρίζονται ως ∆εδοµένα Μετρήσεων 
έπειτα από την προσαρµογή των αριθµητικών τιµών τους. Εάν οι µετρήσεις οι οποίες συλλέγονται από 
Καταχωρηµένο Μετρητή, δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και 
ελέγχου ή δεν είναι διαθέσιµες, ακολουθείται η εξής διαδικασία : Α) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
ενηµερώνει σχετικά µε το πρόβληµα : α) τους Εκπροσώπους του Μετρητή, εάν πρόκειται για Μετρητή 
Παραγωγής ή Μετρητή Φορτίου ή Εναλλακτικό Μετρητή αντίστοιχου Κύριου Μετρητή, β) τον Κύριο του 
Συστήµατος εάν πρόκειται για Καταχωρηµένο Μετρητή εγκατεστηµένο στο Σύστηµα, και γ) τον 
∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, εάν πρόκειται για Καταχωρηµένο Μετρητή Ορίων ∆ικτύου. Β) Οι Εκπρόσωποι 
Μετρητών Παραγωγής, ή Μετρητών Φορτίου ή Εναλλακτικών Μετρητών αντίστοιχου Κύριου Μετρητή, ή 
ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου για τους Καταχωρηµένους Μετρητές Ορίων ∆ικτύου, όταν λάβουν γνώση του 
προβλήµατος, οφείλουν να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, σε συνεργασία µε τον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και στη συνεχεία : (1) Παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος κάθε δυνατή ενηµέρωση για τα αίτια του προβλήµατος και τις ενέργειες στις οποίες είναι 
δυνατό να προβούν για την αντιµετώπισή του, και (2) Παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος 
τεκµηριωµένη εκτίµηση της ποσότητας ενέργειας η οποία δεν µετρήθηκε ορθά, ανά Περίοδο Κατανοµής. Γ) 
Ο Κύριος του Συστήµατος ή ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, για τους Καταχωρηµένους Μετρητές οι οποίοι 
είναι εγκατεστηµένοι στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο αντίστοιχα, όταν διαπιστώσουν τα αίτια του προβλήµατος 
προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες : (1) Εάν το πρόβληµα οφείλεται σε αστοχία της µετρητικής διάταξης 
µεριµνούν για την επισκευή ή την ολική ή µερική αντικατάστασή της. (2) Εάν το πρόβληµα οφείλεται στη 
τηλεπικοινωνιακή σύνδεση του µετρητή προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος. (3) Ειδικά όταν πρόκειται για Καταχωρηµένο Μετρητή Φορτίου ή Παραγωγής ο Κύριος του 
Συστήµατος ενηµερώνει τον Επιλέγοντα Πελάτη ή τον Παραγωγό αντίστοιχα, στις εγκαταστάσεις του 
οποίου είναι εγκατεστηµένος ο Μετρητής. ∆) Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε διόρθωση ή 
εκτίµηση των µετρήσεων. Οι µετρήσεις οι οποίες προκύπτουν αναγνωρίζονται ως ∆εδοµένα Μετρήσεων 
έπειτα από την προσαρµογή των αριθµητικών τιµών τους. Ο Κύριος του Συστήµατος και ο ∆ιαχειριστής του 
∆ικτύου οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε κάθε πρόβληµα σε Καταχωρηµένους 
Μετρητές οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο αντίστοιχα, να επιλύεται εντός 
εβδοµήντα δύο (72) ωρών από τη γνωστοποίηση του προβλήµατος σε αυτούς. Στην περίπτωση κατά την 
οποία οι µετρήσεις Κύριου Μετρητή δεν είναι διαθέσιµες ή δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύµφωνα µε τη 
διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος χρησιµοποιεί για τον καθορισµό των 
∆εδοµένων Μετρήσεων τις µετρήσεις του Εναλλακτικού Μετρητή, εάν αυτές πιστοποιούνται επιτυχώς. 
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται Εναλλακτικός Μετρητής και οι µετρήσεις του 
Καταχωρηµένου Μετρητή δεν είναι διαθέσιµες ή δεν πιστοποιηθούν επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία 
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πιστοποίησης και ελέγχου, διενεργείται εκτίµηση των ∆εδοµένων Μετρήσεων. Οµοίως και στην περίπτωση 
κατά την οποία τόσο οι µετρήσεις Κύριου όσο και Εναλλακτικού Μετρητή δεν είναι διαθέσιµες ή δεν 
πιστοποιηθούν επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου. Για τη διόρθωση ή εκτίµηση 
της ποσότητας ενέργειας η οποία εγχέεται από Μονάδες, θεωρούνται τα εξής : Α) Οι Εντολές Κατανοµής οι 
οποίες εκδόθηκαν προς τη Μονάδα κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο δεν υπάρχει επαρκής µέτρηση. 
Β) Η συµµόρφωση της Μονάδας προς αυτές τις Εντολές Κατανοµής η οποία εκτιµάται από τα δεδοµένα τα 
οποία συλλέγονται από το σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών κατανοµής. Γ) Οι µετρήσεις κατάλληλων 
Μετρητών Ελέγχου. ∆) Άλλα δεδοµένα τα οποία κρίνει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος σκόπιµο να 
θεωρήσει. Για τη διόρθωση ή εκτίµηση της ποσότητας ενέργειας η οποία αντιστοιχεί σε Καταχωρηµένους 
Μετρητές Φορτίου ή Μετρητές Ορίων ∆ικτύου, θεωρούνται τα εξής : Α) Εάν η περίοδος κατά την οποία οι 
µετρήσεις δεν είναι διαθέσιµες ή δεν πιστοποιήθηκαν επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και 
ελέγχου είναι µικρότερη από µία Περίοδο Κατανοµής, η εκτίµηση των ∆εδοµένων Μετρήσεων βασίζεται 
στον σταθµισµένο µέσο όρο των ∆εδοµένων Μετρήσεων του ίδιου Μετρητή αµέσως πριν και αµέσως µετά 
τη χρονική περίοδο κατά την οποία εµφανίστηκε το πρόβληµα. Η στάθµιση γίνεται µε συντελεστές οι οποίοι 
αντιστοιχούν στη χρονική απόσταση της εκτιµώµενης µέτρησης από το σηµείο συλλογής των ∆εδοµένων 
Μετρήσεων. Β) Εάν η περίοδος κατά την οποία οι µετρήσεις δεν είναι διαθέσιµες ή δεν πιστοποιήθηκαν 
επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου είναι µεγαλύτερη από µία Περίοδο 
Κατανοµής, η εκτίµηση ∆εδοµένων Μετρήσεων βασίζεται στο µέσο όρο των ∆εδοµένων Μετρήσεων οι 
οποίες συλλέχθηκαν κατά τρεις (03) πρόσφατες και κατά το δυνατόν παρόµοιες ως προς το φορτίο Ηµέρες 
Κατανοµής για τις ίδιες Περιόδους Κατανοµής. Γ) Οι µετρήσεις κατάλληλων Μετρητών Ελέγχου. ∆) Άλλα 
δεδοµένα τα οποία κρίνει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος σκόπιµο να θεωρήσει. Για τη διόρθωση ή 
εκτίµηση της ποσότητας ενέργειας η οποία µετράται από Μετρητές ∆ιασυνδέσεων εφαρµόζονται οι 
εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της U.C.T.E. και τα οριζόµενα στις σχετικές συµφωνίες του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος µε τους διαχειριστές άλλων συστηµάτων µεταφοράς ενέργειας. Ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος διενεργεί τη διόρθωση ή εκτίµηση των µετρήσεων εντός ενενήντα έξι (96) ωρών από τη λήξη 
της Ηµέρας Κατανοµής την οποία αφορούν. Στην περίπτωση διόρθωσης ή εκτίµησης µετρήσεων, η 
καταχώριση των αντίστοιχων ∆εδοµένων Μετρήσεων στη βάση δεδοµένων µετρητών και µετρήσεων 
συνοδεύεται από σχετική σήµανση, ενώ σε ιδιαίτερο αρχείο καταχωρούνται όλα τα δεδοµένα και η µέθοδος 
τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τη διόρθωση ή την εκτίµηση των µετρήσεων. Ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος δηµοσιεύει κάθε µήνα στην ιστοσελίδα του κατάλογο των περιπτώσεων διόρθωσης ή 
εκτίµησης µετρήσεων, ο οποίος περιλαµβάνει : Α) Τον κωδικό του Καταχωρηµένου Μετρητή και 
περιγραφή των εγκαταστάσεων η ροή ενέργειας των οποίων µετράται από τον Μετρητή, Β) Τον 
Εκπρόσωπο ή τους Εκπροσώπους του Μετρητή, Γ) Περιγραφή του λόγου για τον οποίο ήταν αναγκαία η 
διόρθωση ή εκτίµηση των µετρήσεων, και ∆) Κάθε άλλη πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για λόγους 
διαφάνειας. Για όλες τις Μονάδες εκτός των Μονάδων Αυτοπαραγωγών, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
αφαιρεί τα ∆εδοµένα Μετρήσεων τα οποία αφορούν το βοηθητικό φορτίο κάθε Μονάδας από τα ∆εδοµένα 
Μετρήσεων τα οποία αφορούν την έγχυση ενέργειας από τη Μονάδα, εάν οι εγκαταστάσεις βοηθητικού 
φορτίου τροφοδοτούνται από κόµβους του Συστήµατος και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας ή 
την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών από τη Μονάδα, µε εξαίρεση την περίπτωση της χρήσης τους για την 
εξόρυξη πρώτων υλών ή καυσίµου. Συστήµατα τροφοδοσίας µε καύσιµο µίας Μονάδας, τα οποία 
βρίσκονται στην ίδια θέση µε τη Μονάδα θεωρούνται εγκαταστάσεις βοηθητικού φορτίου, εάν στον 
οριζόντιο ή κάθετο λογιστικό διαχωρισµό επιβαρύνουν τη δραστηριότητα παραγωγής της Μονάδας. Στην 
περίπτωση κατά την οποία περισσότερες Μονάδες είναι εγκατεστηµένες στην ίδια θέση και δεν 
προσδιορίζεται σαφώς, ποια τροφοδοτεί µε ενέργεια τις εγκαταστάσεις βοηθητικού φορτίου, ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος κατανέµει την ποσότητα ενέργειας η οποία πρέπει να αφαιρεθεί, µε βάση ποσοστά 
κατανοµής, τα οποία προκαθορίζονται από τους κατόχους άδειας παραγωγής για τις Μονάδες αυτές. Το 
άθροισµα των ποσοστών κατανοµής είναι ίσο µε εκατό τοις εκατό (100 %). Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος 
οφείλει να αφαιρεί τα ∆εδοµένα Μετρήσεων του βοηθητικού φορτίου από τα αντίστοιχα της παραγωγής 
ορισµένης Μονάδας Αυτοπαραγωγού, εάν η Μονάδα του Αυτοπαραγωγού είναι συγχρονισµένη µε το 
Σύστηµα και παράγει ποσότητα ενέργειας η οποία επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου του βοηθητικού της 
φορτίου. Η αφαίρεση αυτή δεν επιτρέπεται, εάν το βοηθητικό φορτίο εξυπηρετείται µε χρήση γραµµής η 
οποία δεν συνδέεται στον υποσταθµό µε τον οποίο είναι συνδεδεµένη η Μονάδα. Από την παραγωγή µίας 
Μονάδας δεν αφαιρούνται τα ∆εδοµένα Μετρήσεων του φορτίου το οποίο δεν αντιστοιχεί σε βοηθητικά 
φορτία της Μονάδας. Το φορτίο αυτό, στην περίπτωση κατά την οποία συνδέεται µε το βοηθητικό σύστηµα 
µίας Μονάδας και εξυπηρετείται από αυτή, προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας την οποία παράγει η 
Μονάδα αυτή. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος τηρεί πλήρες αρχείο µετρήσεων και ∆εδοµένων 
Μετρήσεων, το οποίο περιλαµβάνει : Α) Τις µετρήσεις. Β) Τα ∆εδοµένα Μετρήσεων, µε σήµανση στην 
περίπτωση κατά την οποία αυτά καθορίστηκαν έπειτα από διόρθωση ή εκτίµηση. Γ) Αρχείο των δεδοµένων 
και των µεθόδων διόρθωσης ή εκτίµησης των µετρήσεων. Τα στοιχεία του αρχείου αυτού τηρούνται από 
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τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για διάστηµα πέντε (05) τουλάχιστον ετών από την καταχώρισή τους. Οι 
Χρήστες του Συστήµατος έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά εάν έχουν έννοµο συµφέρον. 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
 
Το οριζόµενο σηµείο µέτρησης βρίσκεται από την πλευρά του σηµείου σύνδεσης του Χρήστη είτε µε το 
∆ίκτυο ή µε το Σύστηµα κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται στην σύµβαση σύνδεσης. Έπειτα από έγκριση 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος είναι δυνατόν το πραγµατικό σηµείο µέτρησης να διαφέρει από το 
οριζόµενο σηµείο µέτρησης. Όταν το πραγµατικό και το οριζόµενο σηµείο µέτρησης διαφέρουν, τυχόν 
απώλειες των µετασχηµατιστών ισχύος και των γραµµών διορθώνονται, ώστε να πληρείται η συνολική 
απαιτούµενη ακρίβεια στο οριζόµενο σηµείο µέτρησης. Η διόρθωση είναι δυνατό να εφαρµόζεται τοπικά 
εντός της µετρητικής διάταξης ή από απόσταση. Κάθε Χρήστης οφείλει να επιτρέπει στον ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος, και ιδίως στους υπαλλήλους, στους εκπροσώπους και στους υπεργολάβους του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος την πρόσβαση σε κάθε τµήµα των εγκαταστάσεών του, εάν αυτό απαιτείται για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται. Ως δικαίωµα πρόσβασης νοείται ειδικότερα η 
είσοδος, η διέλευση και η παραµονή στις εγκαταστάσεις του Χρήστη, καθώς και η εγκατάσταση και χρήση 
οχηµάτων, µηχανηµάτων ή άλλου εξοπλισµού στους χώρους των εγκαταστάσεων του Χρήστη, ο οποίος 
απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται. Κάθε Χρήστης φροντίζει για τη 
σύναψη και την τήρηση των συµφωνιών και των προβλέψεων οι οποίες διευκολύνουν την άσκηση του 
δικαιώµατος πρόσβασης, καθώς και την επανεξέτασή τους. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι δυνατό να 
έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις µετρητικές διατάξεις, τις οποίες θεωρεί 
αναγκαίες για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του συστήµατος εκκαθάρισης. Κάθε αλλαγή η οποία 
αφορά ορισµένο µετρητή ή το Χρήστη στο όνοµα του οποίου έχει καταχωρηθεί ο µετρητής γνωστοποιείται 
άµεσα στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ως µετρητική διάταξη Καταχωρηµένου Μετρητή ορίζεται ένα 
σύνολο εξοπλισµού, το οποίο περιλαµβάνει µετρητή, εξοπλισµό καταγραφής, εξοπλισµό διαβίβασης 
δεδοµένων και µετασχηµατιστές οργάνων. Οι µετρητικές διατάξεις πρέπει να εφαρµόζουν πρωτόκολλο 
επικοινωνίας DLMS - IEC 62056 το οποίο καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Οι 
προδιαγραφές και απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται, εφαρµόζονται τόσο στους κύριους µετρητές όσο και 
στους µετρητές επαλήθευσης. Οι µετρητές οι οποίοι χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου. 
Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος συντάσσει και τηρεί κατάλογο των εγκεκριµένων τύπων µετρητών, ο 
οποίος διατίθεται στους Χρήστες έπειτα από σχετική αίτηση. Για τους µετρητές και τους µετασχηµατιστές 
εφαρµόζονται τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα : A) IEC 61036, Στατοί µετρητές Wh εναλλασσοµένου 
ρεύµατος για πραγµατική ενέργεια (κλάση 1 & 2), Β) IEC 62053 - 22, Στατοί µετρητές Wh 
εναλλασσοµένου ρεύµατος για πραγµατική ενέργεια (κλάση 0,2S & 0,5S), Γ) IEC 62053 - 23, Στατοί 
µετρητές VArh εναλλασσοµένου ρεύµατος για άεργο ενέργεια (κλάση 2 & 3), ∆) IEC 60044 - 1, 
Μετασχηµατιστές έντασης, Ε) IEC 60044 - 2, Μετασχηµατιστές τάσης, ΣΤ) IEC 60044 - 3, 
Μετασχηµατιστές οργάνων - Συνδυασµένοι Μ/Σ, Ζ) IEC 62056 - 42 / 46 / 53 / 61 / 62, Πρωτόκολλο 
επικοινωνίας DLMS για ανταλλαγή δεδοµένων, ενδείξεις µετρητών και έλεγχο τιµολογίων και φορτίων. 
Κάθε µετρητική διάταξη πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές οι οποίες προβλέπονται. Οι προδιαγραφές 
αυτές τροποποιούνται θεωρώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις µε εισήγηση του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, 
η οποία εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε., τηρουµένων των υποχρεώσεων και διαδικασιών των διατάξεων του 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος 39 / 2001 (ΦΕΚ Α’ 28 / 20.02.2001), µε το οποίο ενσωµατώθηκε η Οδηγία 1998 / 
34 / ΕΚ (ΕΕ L 204 / 37 της 21.07.1998) και η Οδηγία 1998 / 48 / ΕΚ (ΕΕ L 217 / 1998 της 05.08.1998). 
Κάθε µετρητής τοποθετείται σε κατάλληλα σχεδιασµένο ερµάριο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
περιβάλλοντος εγκατάστασης, τις οποίες καθορίζει ο κατασκευαστής του, και οι οποίες εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον την προστασία από υγρασία ή διείσδυση σκόνης και από φυσική ζηµιά και κραδασµούς και τη 
διατήρηση της κατάλληλης θερµοκρασίας. Το ερµάριο πρέπει να ασφαλίζεται κατά τρόπο ώστε να 
εµποδίζεται η αυθαίρετη πρόσβαση σε αυτό. Για τη διενέργεια των µετρήσεων εγκαθίσταται ένας 
µετασχηµατιστής έντασης, όπως καθορίζεται στο πρότυπο IEC 60044 - 1 ή σε ισοδύναµο ευρωπαϊκό 
πρότυπο και ένας µετασχηµατιστής τάσης, όπως καθορίζεται στο πρότυπο IEC 60044 - 2 ή σε ισοδύναµο 
ευρωπαϊκό πρότυπο. Όταν εγκαθίστανται ενιαίες µονάδες µετασχηµατιστών τάσης και έντασης διενεργείται 
έλεγχος ακρίβειας, ο οποίος καλύπτει και την αλληλεπίδρασή τους, όπως προβλέπεται στο πρότυπο IEC 
60044 - 3. Οι µετρητές συνδέονται µε µετασχηµατιστές τάσης και έντασης και τοποθετούνται σε ερµάριο 
µέτρησης το οποίο σφραγίζεται ασφαλώς και βρίσκεται κοντά στον εξοπλισµό καταγραφής δεδοµένων και 
τηλεπικοινωνίας, σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 62053 - 22 ή IEC 62053 - 21 τα οποία ισχύουν για αυτούς ή 
σύµφωνα µε άλλο ισοδύναµο ευρωπαϊκό πρότυπο. Η αποθήκευση των δεδοµένων γίνεται είτε εσωτερικά 
είτε εξωτερικά του µετρητή µε χρήση καταγραφέα δεδοµένων. Όταν χρησιµοποιείται εξωτερικός 
καταγραφέας δεδοµένων πρέπει να παρέχεται µία (01) έξοδος ανά µετρούµενη ποσότητα. Οι νέοι µετρητές 
και οι µετρητές οι οποίοι εγκαθίστανται σε αντικατάσταση παλαιότερων πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον 
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οκτώ (08) καταγραφές καταναλισκόµενης ενέργειας και τέσσερις (04) καταγραφές ζήτησης ισχύος. 
Επιπλέον, οι νέοι µετρητές καθώς και µετρητές οι οποίοι εγκαθίστανται σε αντικατάσταση παλαιών πρέπει 
να τηλεµετρούν τις τιµές ζήτησης και τις καταγραφές µέγιστης ζήτησης ενέργειας. Οι µετρητές πρέπει να 
διαθέτουν ένα (01) αθροιστικό καταχωρητή ενέργειας, ο οποίος διατηρεί τη µετρηµένη καταχωρηµένη 
ποσότητα σε κάθε περίπτωση. Όλος ο εξοπλισµός της επικοινωνίας των δεδοµένων πρέπει να πληροί τα 
σχετικά πρότυπα τα οποία αφορούν µεταφορά δεδοµένων µε χρήση των συστηµάτων τηλεπικοινωνίας. 
Ειδικές απαιτήσεις µόνωσης εφαρµόζονται σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής επαγγελµατικής πρακτικής 
και σε αντιστοιχία µε τις ειδικές απαιτήσεις του προµηθευτή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τα 
υπολογιστικά συστήµατα και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, για τη διαδικασία συλλογής µετρήσεων, πρέπει 
να είναι συµβατά µε τις προδιαγραφές του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και να ικανοποιούν τα ισχύοντα 
πρότυπα. Η ακρίβεια των διαφόρων τµηµάτων της µετρητικής διάταξης πρέπει να πληροί τα σχετικά 
πρότυπα IEC ή άλλα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ως ονοµαστική ισχύς του κυκλώµατος σε MVA 
ορίζεται η χαµηλότερη ονοµαστική ισχύς των βασικών στοιχείων των εγκαταστάσεων, και ιδίως η 
ικανότητα των µετασχηµατιστών ή η ικανότητα των γραµµών του κυκλώµατος. Οι προβλέψεις σχετικά µε 
την ακρίβεια της µετρητικής διάταξης πρέπει να θεωρούν κάθε µελλοντική αύξηση ισχύος της ήδη 
υπάρχουσας βασικής εγκατάστασης. Για την εκτίµηση αυτή χρησιµοποιούνται οι µέγιστες συνεχείς 
ικανότητες σε MVA των βασικών στοιχείων των εγκαταστάσεων. Η κλάση ακρίβειας ή άλλο ισοδύναµο 
µέγεθος καθορίζονται σύµφωνα µε την ικανότητα µεταφοράς της σύνδεσης σε MVA και πρέπει να 
αντιστοιχούν τουλάχιστον στις προβλέψεις του παρακάτω πίνακα : 
 

Κλάση ακριβείας εξοπλισµού 
Ισχύς συνδέσεων Τύπος Εξοπλισµού 

> 50 MVA 10 MVA - 50 MVA 1 MVA - 10 MVA < 1 MVA 
Μετασχηµατιστής 

έντασης 0,2S 0,2S 0,5S 0,5S 

Μετασχηµατιστής 
τάσης 0,2S 0,5S 0,5S 0,5S 

Μετρητές 0,2S 0,5S 1 2 
 
Για κάθε ανεξάρτητο κύκλωµα η µετρητική διάταξη κάθε Χρήστη πρέπει να µετρά την εισερχόµενη 
ποσότητα ενέργειας σε kWh και την εισερχόµενη ποσότητα ενέργειας σε kVArh. Για κάθε ανεξάρτητο 
κύκλωµα η µετρητική διάταξη κάθε εγκατάστασης κατόχου άδειας παραγωγής και κάθε εγκατάστασης 
αυτοπαραγωγής πρέπει επιπλέον να µετρά την εξερχόµενη ενέργεια σε kWh και την εξερχόµενη ενέργεια σε 
kVArh. Οι µετρήσεις διεξάγονται µε περίοδο δεκαπέντε (15) λεπτών. Οι µετρητικές διατάξεις ολοκλήρωσης 
πρέπει να να υπολογίζουν τη ροή της ενεργού και αέργου ισχύος στη διάρκεια κάθε περιόδου µέτρησης για 
κάθε οριζόµενο σηµείο µέτρησης. Η ποσότητα της καθαρής ενέργειας η οποία παραδίδεται άµεσα στο 
Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο από κάθε µονάδα παραγωγής, η οποία είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, µετράται 
ανεξάρτητα από εκείνη την οποία παραδίδει κάθε άλλη µονάδα. Οι ποσότητες της ενέργειας τις οποίες 
παραδίδει ένας αυτοπαραγωγός στο Σύστηµα, της ενέργειας µε την οποία τροφοδοτείται από το Σύστηµα, 
καθώς και της συνολικής ενέργειας την οποία παράγει µετρώνται ανεξάρτητα. Τα µέσα τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των πληροφοριών των µετρητών πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις 
εξής προϋποθέσεις : Α) Να διαθέτουν χωρητικότητα αποθήκευσης ενενήντα έξι (96) περιόδων την ηµέρα 
τουλάχιστον για εξήντα (60) ηµέρες και για όλες τις τιµές ζήτησης. Β) Οι αποθηκευµένες τιµές ζήτησης 
πρέπει να αντιστοιχούν σε ακέραιες τιµές kW ή kVΑr ή αριθµού παλµών και να έχουν ανάλυση καλύτερη 
από ~ 0,1 % σε πλήρες φορτίο. Γ) Η ακρίβεια των τιµών ενέργειας οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε τις 
τιµές ζήτησης πρέπει να παραµένει εντός των ορίων ± 0,1 % σε πλήρες φορτίο της µετρούµενης ενέργειας 
από τον αντίστοιχο µετρητή. ∆) Η τιµή κάθε µετρούµενης ποσότητας ενέργειας της περιόδου ζήτησης η 
οποία δεν αποθηκεύθηκε για τη συγκεκριµένη περίοδο ζήτησης πρέπει να µεταφέρεται στην επόµενη 
περίοδο. Ε) Σε περίπτωση βλάβης της τροφοδοσίας της µετρητικής διάταξης, η µετρητική διάταξη πρέπει να 
προστατεύει όλες τις πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύθηκαν έως τη χρονική στιγµή της βλάβης και να 
διατηρεί την ακρίβεια της ώρας. ΣΤ) Σε περίπτωση διαταραχής της τάσης µέτρησης ή της παροχής 
τροφοδότησης του µετρητή θα πρέπει οι µετρούµενες τιµές, το ρολόι, οι παράµετροι και όλα τα δεδοµένα να 
αποθηκεύονται σε µνήµη EPROM για προστασία χωρίς τη χρήση µπαταρίας. Ζ) Οι λειτουργίες 
“ανάγνωσης” δεν επιτρέπεται να διαγράφουν ή να τροποποιούν τα καταµετρηµένα και αποθηκευµένα 
δεδοµένα. Η) Έπειτα από απαίτηση του ηλεκτρονικού συστήµατος λήψης και αυτόµατης µεταβίβασης των 
αποτελεσµάτων των µετρήσεων, κάθε µετρητική διάταξη πρέπει να παρέχει οποιοδήποτε τµήµα των 
δεδοµένων τα οποία είναι αποθηκευµένα σε αυτήν. Στις συνδέσεις οι οποίες έχουν ισχύ µεγαλύτερη από 10 
MVA τοποθετούνται κύριοι µετρητές και µετρητές επαλήθευσης (Εναλλακτικοί Μετρητές), οι οποίοι 
λειτουργούν από ανεξάρτητα τυλίγµατα µετασχηµατιστών τάσης και έντασης. Τα τυλίγµατα των 
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µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και τα καλώδια σύνδεσης τέτοιων τυλιγµάτων µε τους κύριους 
µετρητές εξυπηρετούν αποκλειστικά τις προαναφερθείσες συνδέσεις. Τα καλώδια και οι συνδέσεις 
σφραγίζονται µε ασφαλή τρόπο. Τα τυλίγµατα των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και τα καλώδια 
σύνδεσης των τυλιγµάτων µε τους εναλλακτικούς µετρητές επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται και για άλλους 
σκοπούς, µόνο εάν πληρούνται οι συνολικές απαιτήσεις ακρίβειας και η τιµή των επιπρόσθετων φορτίων 
είναι δυνατόν να ελέγχεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Ο κύριος µετρητής, ο µετρητής 
επαλήθευσης και τα επιπρόσθετα συνδεδεµένα φορτία, πρέπει να έχουν ανεξάρτητες ασφάλειες στην 
τροφοδοσία τους από τους µετασχηµατιστές τάσης. Επιπλέον των βασικών µετρήσεων +Α, +Ri, +Rc, οι 
µετρητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα µέτρησης απωλειών χαλκού (~ Ι2) των µετασχηµατιστών ισχύος 
- γραµµών µεταφοράς και των απωλειών σιδήρου (~ U2) των µετασχηµατιστών ισχύος. Σε αυτή την 
περίπτωση ο µετρητής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (04) καταχωρητές για την καταγραφή 
των απωλειών. Για τον υπολογισµό των απωλειών αυτών θα πρέπει να προγραµµατίζονται στο µετρητή η 
αντίσταση χαλκού των γραµµών και η αντίσταση σιδήρου και χαλκού του µετασχηµατιστή, µε σκοπό την 
καταχώρηση των ακόλουθων µετρητικών ποσοτήτων : Α) Πραγµατικής ενέργειας των απωλειών χαλκού 
των γραµµών και των τυλιγµάτων του µετασχηµατιστή, Β) Πραγµατικής ενέργειας των απωλειών σιδήρου 
του µετασχηµατιστή ισχύος, Γ) Ολικών απωλειών στη θετική κατεύθυνση, ∆) Ολικών απωλειών στην 
αρνητική κατεύθυνση. Επιπλέον, κάθε µετρητής πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές : Α) Να διαθέτει 
καταγραφές και στις τρεις φάσεις σχετικά µε την ποιότητα ισχύος και διαγνωστικά : Αριθµός των βυθίσεων 
τάσης και τη σχετική χρονική διάρκεια, Άθροισµα αρµονικών παραµορφώσεων (THD) ανά φάση της 
πραγµατικής ενέργειας, Τάση και ένταση ανά φάση, Φασικές γωνίες ανάµεσα σε τάσεις, Φασικές γωνίες 
ανάµεσα σε τάση και ένταση, Πτώση φάσης, Αριθµός διακυµάνσεων υπερτάσεων και υποτάσεων (µε 
δυνατότητα προγραµµατισµένων ορίων και χρονικών καθυστερήσεων). Για τις δυνατότητες αυτές 
απαιτούνται πρόσθετοι διαθέσιµοι καταχωρητές. Β) Να διατίθεται πρόγραµµα υποστήριξης σε ευραίως 
διαδεδοµένο λειτουργικό περιβάλλον σε φορητό υπολογιστή για την παραµετροποίηση του µετρητή µε 
χρήση οπτικής σύνδεσης, σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 62056 - 21 και πρωτόκολλο επικοινωνίας DLMS 
σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 62056 - 42 / 46 / 53 / 61 / 62. Γ) Να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής 
κατάλληλου κωδικού σε πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας για τον προγραµµατισµό του µετρητή και την 
προστασία των παραµέτρων και των µετρήσεων. ∆) Να παρέχεται δυνατότητα παραµετροποίησης του 
µετρητή για τα ακόλουθα µεγέθη : Τιµές µετρήσεων για το πρωτεύον ή το δευτερεύον, Λόγος τάσης και 
έντασης των µετασχηµατιστών, Αξίες παλµών (kWh / imp., kVArh / imp.), Σηµάνσεις και λειτουργικές 
ενδείξεις, Ανάλυση καταχωρητών (αριθµητήρων), Αριθµός και τύπος των µετρούµενων τιµών, Μονάδες 
µέτρησης και δεκαδικά ψηφία, διαφορετικά για εισερχόµενα (+Α) και εξερχόµενα (-Α). Εάν οι ήδη 
εγκατεστηµένοι µετασχηµατιστές µετρήσεων δεν πληρούν όλους τους όρους, γίνονται δεκτοί, εάν 
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις : Α) Σε περίπτωση σηµαντικής αλλαγής στην ηλεκτρική 
εγκατάσταση οι εγκαταστηµένοι µετασχηµατιστές αντικαθίστανται από νέους µετασχηµατιστές µετρήσεων 
οι οποίοι πληρούν τους όρους. Β) Εάν οι εγκαταστηµένοι µετασχηµατιστές δεν διενεργούν αποκλειστικά τις 
µετρήσεις οι οποίες χρειάζονται για την εκκαθάριση, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι πρόσθετες 
φορτίσεις να ποσοτικοποιούνται και να θεωρούνται στη βαθµονόµηση και τις δοκιµές. Οι πρόσθετες 
φορτίσεις δεν επιτρέπεται να αλλάζουν χωρίς να ενηµερώνεται ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος. Γ) Οι 
κύριοι µετρητές, οι µετρητές επαλήθευσης και οι πρόσθετες φορτίσεις πρέπει να τροφοδοτούνται από τους 
µετασχηµατιστές τάσης µε χρήση ανεξαρτήτων ασφαλειών. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
 
Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι αρµόδιος για την έγκριση του τύπου κάθε µετρητή, τη διακρίβωσή 
του και την πραγµατοποίηση δοκιµών για την πιστοποίηση της συµβατότητάς του, σύµφωνα µε τους όρους 
της άδειας κάθε Χρήστη. Για την πιστοποίηση των µετρητών ισχύουν τα εξής : Α) Κάθε νέα µετρητική 
διάταξη υποβάλλεται στις προβλεπόµενες δοκιµές πιστοποιήσεων. Οι δοκιµές διενεργούνται σύµφωνα µε τα 
πρότυπα IEC. Β) Μετά τις δοκιµές πιστοποιήσεων εκδίδονται πιστοποιητικά µετρητών, τα οποία ισχύουν 
για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών είναι δυνατόν να διαφέρει, ανάλογα 
µε τον τύπο του µετρητή και να τροποποιείται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Γ) Μετά την πιστοποίηση ο 
µετρητής σφραγίζεται. Η σφράγιση πρέπει να διατηρείται άθικτη ώστε ο µετρητής να διατηρείται στην 
πιστοποιηµένη κατάσταση. ∆) Μετρητές οι οποίοι τίθενται εκτός λειτουργίας πιστοποιούνται εκ νέου πριν 
επανασυνδεθούν για χρήση. Τα πιστοποιητικά των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και των δοκιµών 
των µετρητών πρέπει να διατίθενται για επιθεώρηση από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Για τη µέτρηση 
της ενεργού και άεργου ισχύος, κάθε µετρητική διάταξη δοκιµάζεται και ρυθµίζεται ώστε να λειτουργεί 
εντός των συνολικών ορίων σφαλµάτων, τα οποία αναφέρονται στους πίνακες οι οποίοι ακολουθούν, αφού 
συνυπολογισθούν σφάλµατα των µετασχηµατιστών τάσης και έντασης και η αντίσταση της καλωδίωσης ή 
των κυκλωµάτων προστασίας. Η διάταξη ρύθµισης βασίζεται σε εθνικά ή αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα. 
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Όρια σφαλµάτων στον δηλωµένο συντελεστή ισχύος 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ 
Ισχύς συνδέσεων Ρεύµα ως ποσοστό 

του ρεύµατος 
µέτρησης 

Συντελεστής 
Ισχύος > 50 MVA 10 MVA - 50 MVA 1 MVA - 10 MVA < 1 MVA

120 % - 10 % 1 ± 0,5 % ± 1,0 % ± 2,0 % ± 3,0 % 
10 % - 5 % 1 ± 0,7 % ± 1,5 % ± 2,5 % ± 3,5 % 
5 % - 1 % 1 ± 1,5 % ± 2,5 % ± 3,5 % ± 4,0 % 

120 % - 10 % 0,5 επαγωγικός ± 1,0 % ± 2,0 % ± 3,0 % ± 3,5 % 
120 % - 10 % 0,8 χωρητικός ± 1,0 % ± 2,0 % ± 3,0 % ± 3,5 % 

 
Όρια σφαλµάτων στον δηλωµένο συντελεστή ισχύος 

ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ 
Ισχύς συνδέσεων Ρεύµα ως ποσοστό 

του ρεύµατος 
µέτρησης 

Συντελεστής 
Ισχύος > 50 MVA 10 MVA - 50 MVA 1 MVA - 10 MVA < 1 MVA

120 % - 10 % 0 ± 4 % ± 4 % ± 4 % ± 4 % 
120 % - 20 % 0,866 επαγωγικός ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % 
120 % - 20 % 0,866 χωρητικός ± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % 

 
Οι µετρητές, οι µετασχηµατιστές έντασης και οι µετασχηµατιστές τάσης υποβάλλονται σε δοκιµές αρχικής 
επαλήθευσης κατά την προµήθειά τους. Για την επιβεβαίωση της λειτουργίας τους εντός των 
προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος, είναι δυνατόν να διενεργούνται επιπλέον δοκιµές κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, ως εξής : 
 

Συµφωνηµένη 
ισχύς > 50 MVA 10 MVA - 50 MVA 1 MVA - 10 MVA < 1 MVA 

Περιοδικότητα 
ελέγχου 1 έτος 3 έτη 5 έτη 5 έτη 

 
Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος είναι δυνατό ανάλογα µε τη συµπεριφορά του µετρητή να επεκτείνει ή να 
µειώνει την περίοδο δοκιµών καθώς και να διενεργεί πρόσθετους ειδικούς ελέγχους. Τόσο οι κύριοι 
µετρητές όσο και οι µετρητές επαλήθευσης πρέπει να διαθέτουν σε µικρή απόσταση κατάλληλα κιβώτια 
δοκιµών, ώστε να διευκολύνονται οι επιτόπιες δοκιµές. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος διεξάγει τους 
ελέγχους τους οποίους κρίνει απαραίτητους, για να επιβεβαιώσει εάν η καταγραφόµενη µέτρηση ενέργειας 
σε κάθε σηµείο µέτρησης αντανακλά την πραγµατική κατανάλωση Πελάτη ή έγχυση Μονάδας. Οι µετρητές 
ελέγχονται εκτάκτως όταν υπάρχει απόκλιση ανάµεσα στον κύριο µετρητή και στον µετρητή επαλήθευσης 
µεγαλύτερη από 1,5 φορές από τα προκαθορισµένα όρια. Κάθε Χρήστης είναι δυνατό να απαιτεί τη 
διεξαγωγή δοκιµών στο µετρητή του. Εάν ο µετρητής λειτουργεί εντός των προκαθορισµένων ορίων 
σφάλµατος ο Χρήστης επιβαρύνεται µε το κόστος των δοκιµών. Οι Χρήστες ενηµερώνονται σχετικά µε τις 
δοκιµές οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν και τα αποτελέσµατά τους, και δικαιούνται να παρίστανται κατά 
τη διεξαγωγή τους. Κατά τη διεξαγωγή των δοκιµών διασφαλίζεται η αποφυγή ή η ελαχιστοποίηση της 
διάρκειας τυχόν διακοπής µέτρησης, χρησιµοποιείται διακριβωµένος εξοπλισµός δοκιµών ο οποίος έχει 
ιχνηλασιµότητα σε αναγνωρισµένα πρωτεύοντα πρότυπα, και πρέπει να πληρούνται τα εθνικά ή 
αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα αναφοράς. Η διεξαγωγή των δοκιµών είναι δυνατό να ανατίθεται σε 
διαπιστευµένο ανεξάρτητο εργαστήριο του οποίου τα πρότυπα έχουν ιχνηλασιµότητα σε αναγνωρισµένα 
πρωτεύοντα πρότυπα. Η µετρητική διάταξη επανατίθεται σε λειτουργία και ελέγχεται για τη λειτουργία της 
εντός των προκαθορισµένων ορίων ακρίβειας, το συντοµότερο δυνατό. Όταν από µία δοκιµή αποδεικνύεται 
η ύπαρξη σφάλµατος, το οποίο υπερβαίνει τα όρια, το σφάλµα αυτό καταγράφεται πριν την άµεση ρύθµιση, 
επισκευή ή αντικατάσταση της µετρητικής διάταξης ή τυχόν ελαττωµατικού εξαρτήµατός της. Οι 
καταγραφές των σχετικών δεδοµένων τα οποία απαιτούνται για τον χαρακτηρισµό µιας δοκιµής ή 
βαθµονόµησης ως επιτυχούς καταχωρούνται και επικαιροποιούνται, στη βάση δεδοµένων µετρητών και 
µετρήσεων. Για την επαλήθευση των αποτελεσµάτων τα οποία συλλέγονται τηλεµετρικά, ο ∆ιαχειριστής 
του Συστήµατος είναι δυνατό να ζητήσει, περιοδικά, να συλλέγονται και οι τοπικές ενδείξεις των µετρητών. 
Αποκλίσεις µεγαλύτερες του 0,1 % από τη σύγκριση των τιµών της τηλεµέτρησης και της τοπικής ένδειξης 
των µετρητών, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, σηµειώνονται και αναφέρονται για έλεγχο. Ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος µεριµνά για τη σφράγιση των µετρητών, του εξοπλισµού συλλογής πληροφοριών και των 
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συνδεδεµένων modems καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων. Οι µετρητές εγκαθίστανται κατά τρόπο 
ώστε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων τα οποία περιέχονται σε αυτούς να προστατεύονται από κάθε 
επιτόπια ή αποµακρυσµένη ηλεκτρονική πρόσβαση, µε χρήση κατάλληλων κωδικών πρόσβασης και 
ελέγχων ασφαλείας οι οποίοι καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος. Οι τοπικές ενδείξεις των 
µετρητών πρέπει να είναι πάντοτε εύκολα αναγνώσιµες. Εάν ορισµένη µετρητική διάταξη ή µέρος ή 
εξάρτηµά της καταστραφεί ή υποστεί ζηµιά ή παύσει να λειτουργεί ή βρίσκεται έξω από τα 
προκαθορισµένα όρια ακρίβειας, πρέπει να ρυθµίζεται, να αντικαθίσταται ή να επισκευάζεται άµεσα, ώστε 
να λειτουργεί εντός των προκαθορισµένων ορίων ακρίβειας το συντοµότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός 
εβδοµήντα δύο (72) ωρών. Κάθε µετρητική διάταξη ρυθµίζεται ετησίως στη θερινή ώρα σύµφωνα µε το 
Universal Time Clock (U.T.C.). Οι ρυθµίσεις του χρόνου επιτρέπεται να γίνονται και έπειτα από 
επικοινωνία µε το κεντρικό σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων το οποίο προβλέπεται στον Κώδικα 
∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Κάθε περίοδος ζήτησης πρέπει να 
αρχίζει εντός χρονικής περιόδου ± 10 δευτερολέπτων της πραγµατικής ώρας. Η διάρκεια κάθε περιόδου 
ζήτησης πρέπει να είναι ακριβής εντός ορίων ± 0,1 %, εκτός εάν ο συγχρονισµός του χρόνου έχει συµβεί σε 
αυτή την περίοδο. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάσθηκαν οι όροι, το αντικείµενο και το πλαίσιο της κατάλληλης διαχείρισης των 
µετρητικών διατάξεων και των µετρήσεων ώστε να επιβεβαιώνεται η τεχνικά και ποιοτικά αξιόπιστη 
παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας. Το ενδιαφέρον εστιάσθηκε τόσο στα δεδοµένα των 
µετρήσεων (λήψη, πιστοποίηση και έλεγχος, διόρθωση και εκτίµηση, προσαρµογή, δηµιουργία αρχείων) 
όσο και στις µετρητικές διατάξεις (γενικές προδιαγραφές, ισχύοντα πρότυπα, ακρίβεια εξοπλισµού και όρια 
σφαλµάτων, µετρούµενα µεγέθη και παράµετροι, αποθήκευση πληροφοριών, κύριοι και εναλλακτικοί 
µετρητές, µετασχηµατιστές µετρήσεων, έγκριση, πιστοποίηση, δοκιµές, περιοδικός έλεγχος, καταγραφή 
αποτελεσµάτων, παρακολούθηση λειτουργίας, προστασία και αντικατάσταση εξοπλισµού, συγχρονισµός). 
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