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Διεύθυνση Δικτύου 



ΔΕΔΔΗΕ A.E.

• Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

(ΕΔΔΗΕ)

• Συστάθηκε το 2012 με απόσχιση του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ

• Ν. 4001/2011 στο πλαίσιο της Οδηγίας ΕΕ 2009/72/ΕΚ

• ανεξάρτητη λειτουργικά και αμερόληπτη

• Έργο του ΔΕΔΔΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του

Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και των συστημάτων

ηλεκτρισμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.



Στοιχεία Δικτύου

• Στόχος: Συνεχής βελτίωση της
ποιότητας της ηλεκτρικής
ενέργειας με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος

Συνδέσεις 7.6Μ

Διανεμόμενη 

Ενέργεια

43 ΤWh

(2019)

Μήκος 

Δικτύου
242.000 km

Υποσταθμοί 240 (MV) &

163k (LV)

Εργαζόμενοι 5.800



Ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ - Ηλεκτροκίνηση

• Διαφανής και αμερόληπτη πρόσβαση όλων των
Χρηστών Ηλεκτροκίνησης στο Δίκτυο Διανομής

• Βέλτιστη ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στο
Δίκτυο και μεγιστοποίηση της χρήσης ΑΠΕ

• Υιοθέτηση Ηλεκτροκίνησης αποκλειστικά για
τον εταιρικό στόλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ν. 4643/2019: «Δεν επιτρέπεται στους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να
διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά
οχήματα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες οι Διαχειριστές Δικτύων
Διανομής έχουν στην ιδιοκτησία τους ιδιωτικά σημεία φόρτισης αποκλειστικά
για δική τους χρήση.»



Δράσεις Τομέα Ηλεκτροκίνησης

• Καθορισμός όρων σύνδεσης
YEHO

• Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής
υποβολής αιτήσεων σύνδεσης
φορτιστών

• Υποστήριξη Δήμων στην
υλοποίηση των ΣΦΗΟ &
Οργανισμών Αστικών
Συγκοινωνιών

Eγκατάσταση υποδομής 

επαναφόρτισης ΗΟ τόσο 

σε νέα παροχή όσο και σε 

υφιστάμενη παροχή 

με/χωρίς ενδιάμεσο 

μετρητή

Υποστήριξη Δήμων 

στην εκπόνηση των 

ΣΦΗΟ

Tεχνικές προδιαγραφές 

υποδομών φόρτισης 

ΗΟ σε δημοσίως 

προσβάσιμους 

χώρους

Κατάρτιση 

εφαρμογής αίτησης/ 

ενημέρωσης βάσει 

Ν.4710/2020

Μεταβολή μητρώου 

ΔΕΔΔΗΕ για την 

παρακολούθηση των  

υποδομών 

επαναφόρτισης

Υποστήριξη σχεδιασμού  

εξηλεκτρισμού στόλου 

των ΟΑΣΑ/ΟΑΣΘ



• Συμμετοχή σε πιλοτικά έργα (Αστυπάλαια, Χάλκη)

• Μελέτη & Έρευνα (Η2020 programs – Parity,
Erigrid 2.0)
• Επίδραση της ηλεκτροκίνησης στο Δίκτυο
• Βέλτιστη ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης

στο Δίκτυο και Μεγιστοποίηση της χρήσης
ΑΠΕ

• Εφαρμογή νέων μοντέλων στην αγορά
ευελιξίας

• Μελέτη εξηλεκτρισμού στόλου ΔΕΔΔΗΕ

Astypalea: Smart 

& Sustainable

Island

Μελέτη 

εξηλεκτρισμού του 

στόλου του ΔΕΔΔΗΕ

EV R&D

Δράσεις Τομέα Ηλεκτροκίνησης



Σύνδεση Υποδομών Επαναφόρτισης 

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΥΕΗΟ)

• Ν. 4710/2020

• Υποχρέωση Καταχώρησης ΥΕΗΟ στον ΔΕΔΔΗΕ

• Υποχρέωση διαχείρισης ισχύος φόρτισης σε Δημόσια 
Προσβάσιμες ΥΕΗΟ

• Τοποθέτηση τηλεμετρούμενων μετρητών σε παροχές ΥΕΗΟ

• Μηδενική χρέωση αντικατάστασης

• Μελέτη επίδρασης νέου φορτίου στο Δικτύου

• Μειωμένες χρεώσεις δικτύου (νυχτερινό τιμολόγιο)

• Δυνατότητα παροχής ευνοϊκής τιμολόγησης (ωριαίες 
χρεώσεις) από προμηθευτές στο μέλλον

• Αναγκαία συνθήκη για τη συμμετοχή σε αγορές ευελιξίας



• Δυνατότητες Σύνδεσης στο Δίκτυο:

• Υφιστάμενη Παροχή με ή χωρίς επαύξηση

• Νέα Παροχή αποκλειστικά για ΥΕΗΟ

• Εγκατάσταση Εσωτερικού Μετρητή

• σε παροχές > 55kVA 

• διακριτή μέτρηση & διακριτή τιμολόγηση της ενέργειας (ίδιος 
χρήστης & Προμηθευτής)

• Ενημερωτικό υλικό σύνδεσης ΥΕΗΟ στο Δίκτυο

• Νέα ψηφιακή εφαρμογή αιτήσεων

Σύνδεση Υποδομών Επαναφόρτισης 

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΥΕΗΟ)

https://www.deddie.gr/en/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/egkatastasi-ypodomon-epanafortisis-ilektrokiniton-oximaton/
https://apps.deddie.gr/ElectricMobility/


Εγκατάσταση φορτιστή σε Παροχές  Νο. 2

Θύρα 
P1 

~ 1.500.000 παροχές Νο2

Νο2 → 25kVA

Τυπική κατανάλωση οικίας ~10kVA

Φόρτιση οχήματος → 11kVA

Εγκατάσταση φορτιστή χωρίς επαύξηση ισχύος

Μετρητής ΔΕΔΔΗΕ → Θύρα P1 → Παροχή ανά 5 sec 
της κατανάλωσης της εγκατάστασης → Προσαρμογή 

ταχύτητας φόρτισης στη διαθέσιμη ισχύ με την 
εγκατάσταση συσκευής διαχείρισης ισχύος από τον 

καταναλωτή



Ενημερωτικό υλικό σύνδεσης ΥΕΗΟ στο Δίκτυο

• Αίτηση/Ενημέρωση σύνδεσης υποδομών επαναφόρτισης σε παροχή ΧΤ

• Αίτηση/Ενημέρωση σύνδεσης υποδομών επαναφόρτισης σε παροχή ΜΤ

• Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

• Ενημερωτικό Σημείωμα για την Εσωτερική Μετρητική Διάταξη ΥΕΗΟ

• Ενημερωτικό Σημείωμα με Τεχνικές Απαιτήσεις σε Δημόσιους Χώρους 

• Έντυπο Συμμετοχής του ΔΕΔΔΗΕ στη διαδικασία εκπόνησης των ΣΦΗΟ



Σύνδεση Σταθμών Φόρτισης ΗΟ 

Δημόσιων Χώρων

➢ Υπόγεια σύνδεση με το Δίκτυο 

➢ Διαμέρισμα σύνδεσης εντός σταθμού φόρτισης παροχές 

=<Νο 4 (<55kVA) 

➢ Υποστήριξη συστοιχίας ΣΦ (master – slave)

11



Ψηφιακή εφαρμογή αιτήσεων

• Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, χωρίς φυσική παρουσία 

• Δυναμική εμφάνιση ανάλογα με τις επιλογές που γίνονται κατά τη διαδικασία 
συμπλήρωσης των πεδίων

• Έλεγχος της ορθότητας των πληροφοριών που εισάγονται



Νέα Διαδραστική εφαρμογή για επιλογή σύνδεσης 



Νέα Διαδραστική εφαρμογή για επιλογή σύνδεσης 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


