
 1 

 

 

  
Πειραιώς 132,  
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Web: www.rae.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 138/2021 

 

Για την τροποποίηση της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος 
Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με 
διακριτικό τίτλο «GASTRADE Α.Ε.» λόγω μεταβολής της μετοχικής 

της σύνθεσης. 

 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 4η Φεβρουαρίου 2021, και  

Λαμβάνοντας υπόψη:  

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

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και 

άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύει, (εφεξής ο «Νόμος») και 

ειδικότερα τα άρθρα 13, 74 έως 76 και 90 αυτού. 

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά φυσικού αερίου και την κατάργησης της Οδηγίας 2003/55/EK». 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 

της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α’121/18.06.2001). 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 178065/08.08.2018 απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β’ 

3430/17.08.2018) (εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»). 

5. Την υπ’ αριθμ.. Δ1/Α/19466/19.08.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος 

Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) στην εταιρεία με την επωνυμία «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό 

τίτλο «GASTRADE Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 60/2017, 

406/2018, 1532/2020, 1377/2020 και 1580/2020 Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-289251/02.10.2020 έγγραφό της εταιρείας με την επωνυμία 

«GASTRADE A.E.» (εφεξής ο «Αιτών» ή η «Εταιρεία») με το οποίο υποβλήθηκε προς 

τη ΡΑΕ αίτημα προκαταρκτικής εξέτασης της μεταβολής στην μετοχική σύνθεση της 
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εταιρείας GASTRADE A.E., σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.8 του Κανονισμού Αδειών 

Φυσικού Αερίου (εφεξής η «Αίτηση»). 

7. Την από 14.10.2020 δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ περίληψης της υποβληθείσας 

αίτησης τροποποίησης της Άδειας ΑΣΦΑ του Αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 

3 του «Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β’ 3430/17.08.2018). 

8. Την υπ’ αριθμ. 1532/2020 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα «Για την προκαταρκτική εξέταση της 

μεταβολής της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας 

«GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «GASTRADE Α.Ε.» λόγω επικείμενης μεταβολής της 

μετοχικής της σύνθεσης» με την οποία η Αρχή αποφάσισε θετικά ως προς την 

προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της Άδειας ΑΣΦΑ η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. Δ1/Α/19466/19.08.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 60/2017, 

406/2018, 1377/2020, 1532/2020 και 1580/2020 Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) της εταιρείας GASTRADE Α.Ε. λόγω επικείμενης μεταβολής της 

μετοχική σύνθεση του κατόχου της Άδειας, από ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 

ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ:60%, GASLOG CYPRUS INVESTMENTS LTD: 20% και ΔΕΠΑ 

Α.Ε:20% σε ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ:40%, GASLOG CYPRUS 

INVESTMENTS LTD: 20%, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε:20% και BULGARTRANSGAZ 

EAD (BTG): 20%. 

9.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-295887/2.02.2021 επιστολή της εταιρείας GASTRADE 

A.E. με τα συμπληρωματικά έγγραφα αυτής, με την οποία βεβαιώνεται ότι 

ολοκληρώθηκε στις 28/01/2021 κατόπιν της έγκρισης των αρμοδίων αρχών 

Ανταγωνισμού, η μεταβίβαση των μετοχών από την κα ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 

ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ προς την αγοράστρια εταιρεία BULGARTRANSGAZ EAD (BTG). 

10. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

 

Σκέφθηκε ως εξής: 

 

Επειδή, η εταιρεία με την επωνυμία «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «GASTRADE Α.Ε.»» 

(εφεξής η «Εταιρεία») είναι κάτοχος της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου 

(ΑΣΦΑ) δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1/Α/19466/19.08.2011 Απόφασης του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 

αριθ. 60/2017, 406/2018, 1377/2020, 1532/2020 και 1580/2020 Αποφάσεις της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), 

Επειδή, η εταιρεία υπέβαλε αίτημα στη ΡΑΕ για την προκαταρκτική εξέταση της μεταβολής 

στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας GASTRADE A.E., σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 8 

του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου  από ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ: 60%, 

GASLOG CYPRUS INVESTMENTS LTD: 20% και ΔΕΠΑ Α.Ε:20% σε ΑΣΗΜΙΝΑ 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ: 40%, GASLOG CYPRUS INVESTMENTS LTD: 20%, ΔΕΠΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε:20% και BULGARTRANSGAZ EAD (BTG): 20% (εφεξής η «Αίτηση»). 

Επειδή, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου (άρθρα 17 & 18), εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου της 

Αίτησης που υποβλήθηκε για την προκαταρκτική εξέταση της μεταβολής στην μετοχική 

σύνθεση της εταιρείας GASTRADE A.E. της Άδειας ΑΣΦΑ ως προς την τυπική πληρότητά 

της καθώς και ως προς το/τα κριτήριο/κριτήρια αξιολόγησης που τυχόν επηρεάζονται από 

την προτεινόμενη μεταβολή. Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της αίτησης 

διαπιστώθηκε ότι ο αιτών στην αίτησή του αναφέρει λεπτομερώς τους λόγους της αιτούμενης 
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μεταβολής της προκείμενης αλλαγής στη μετοχική σύνθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 17 & 18 του Κανονισμού Αδειών, συνυποβάλλοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία που 

τεκμηριώνουν το αίτημά του και ως εκ τούτου η Αίτησή του είναι τυπικώς πλήρης.  

Επειδή, περαιτέρω, διαπιστώθηκε από την αξιολόγηση της αίτησης, ότι η μεταβολή της 

μετοχικής σύνθεσης του αιτούντος δεν επηρεάζει την πλήρωση των κριτηρίων χορήγησης της 

Άδειας. Σημειώνεται ότι ο νέος μέτοχος, η εταιρεία BULGARTRANSGAZ EAD (BTG) 

αποτελεί το διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας. 

Επειδή, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 1532/2020 Απόφασή της αποφάσισε θετικά ως προς την 

προκαταρκτική εξέταση τροποποίησης της Άδειας ΑΣΦΑ σύμφωνα με την υποβληθείσα 

αίτηση. 

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-295887/2.02.2021 επιστολή της εταιρείας 

GASTRADE A.E. με τα συμπληρωματικά έγγραφα αυτής, βεβαιώνεται η ολοκλήρωση, 

κατόπιν της έγκρισης των αρμοδίων αρχών Ανταγωνισμού, της μεταβίβασης των μετοχών 

από την μέτοχο ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ προς την αγοράστρια εταιρεία 

BULGARTRANSGAZ EAD (BTG) σύμφωνα με το αρχικό αίτημα τροποποίησης. 

Επειδή, από τα στοιχεία του υποβληθέντος φακέλου προκύπτει ότι πέραν της αλλαγής στη 

μετοχική σύνθεση της εταιρείας ουδεμία άλλη αλλαγή έχει επέλθει. Ο αιτών συνεχίζει να 

διαθέτει την τεχνική επάρκεια αλλά και την κατάλληλη οργανωτική και διοικητική δομή που 

εγγυώνται την άρτια και ασφαλή κατασκευή, καθώς και την ασφαλή και αξιόπιστη 

λειτουργία του έργου. Συνεπώς πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη θετική απόφαση 

της Αρχής ως προς την τροποποίηση της Άδειας λόγω αλλαγής της μετοχικής της σύνθεσης. 

 

Αποφασίζει: 

 

Θετικά ως προς την τροποποίηση της Άδειας ΑΣΦΑ η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. Δ1/Α/19466/19.08.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 60/2017, 406/2018, 

1377/2020, 1532/2020 και 1580/2020 Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 

της εταιρείας «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «GASTRADE Α.Ε.» λόγω μεταβολής της 

μετοχική σύνθεση του κατόχου της Άδειας, από ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ:60%, 

GASLOG CYPRUS INVESTMENTS LTD: 20% και ΔΕΠΑ Α.Ε:20% σε ΑΣΗΜΙΝΑ 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ:40%, GASLOG CYPRUS INVESTMENTS LTD: 20%, ΔΕΠΑ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε:20% και BULGARTRANSGAZ EAD (BTG): 20%. 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί αίτηση αναθεώρησης, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση της απόφασης, σύμφωνα με τη διάταξη 

της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011.                                                    
             

        Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021 

                                                                                                            Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

                                                                                                      Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 


