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   Έγκριση λειτουργίας Αγορών Φυσικού Αερίου 

από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Χρηματι-

στήριο Ενέργειας Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 19 του ν. 4425/2016 (Α’185). 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσι-
κού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ.

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρι. 312/2014 της Επιτροπής 
της 26ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου 
όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα 
δίκτυα μεταφοράς.

3. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179), και ιδίως τα άρθρα 117Α - 
117Ε αυτού.

4. Το Κεφάλαιο Γ’ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν. 4425/2016 
«Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-

σεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 185) και ιδίως τις διατάξεις 
των άρθρων 11 και 19 του νόμου αυτού.

5. Την αίτηση της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργει-
ας Α.Ε.» για την έγκριση της λειτουργίας της ως Χρη-
ματιστήριο Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας 
Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 
και 11 του ν. 4425/2016, όπως υποβλήθηκε στη ΡΑΕ 
με το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-265469/23.07.2019 έγγραφο 
της ΕΧΕ Α.Ε.

6. Την υπ’ αρ. 36/15.1.2020 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 
και την παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011, όπως 
ισχύει, της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 
και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» ως Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» 
(B’ 742).

7. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο-81721/09.04.2020 έγγραφο 
της ΡΑΕ «Υλοποίηση Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου», 
με το οποίο η ΡΑΕ ζήτησε ενημέρωση από το ΕΧΕ σχετικά 
με την πρόθεσή του να αναπτύξει και να λειτουργήσει 
Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα.

8. Το υπ’ αρ. 1304/19.06.2020 έγγραφο της ΕΧΕ (ΡΑΕ 
Ι-283854/19.06.2020) «Υλοποίηση Βάθρου Εμπορίας Φυ-
σικού Αερίου», με το οποίο η ΕΧΕ ανέλαβε την υλοποίηση 
του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου.

9. Το υπ’  αρ. 879/24.06.2021 έγγραφο της ΕΧΕ 
και 519/24.06.2021 έγγραφο της ΕnExClear (ΡΑΕ 
Ι-305281/24.06.2021) «Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερί-
ου Χρηματιστηρίου Ενέργειας», με το οποίο ο Όμιλος 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας υπέβαλε την αρχική πρότασή 
του για το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας 
Φυσικού Αερίου.

10. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ο-90758/12.11.2021 έγγραφο 
προς την ΕΧΕ Α.Ε. «Έγκριση λειτουργίας αγορών Φυσικού 
Αερίου από την ΕΧΕ Α.Ε.», με την οποία η Αρχή ζήτησε 
από την ΕΧΕ στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσει την 
δυνατότητά της να διαχειρίζεται τις αγορές Φυσικού 
Αερίου.

11. Το υπ’ αρ. 19/07.01.2022 έγγραφο της ΕΧΕ (ΡΑΕ 
Ι-317395/11.01.2022) «Έγκριση λειτουργίας Αγορών 
Φυσικού Αερίου από την ΕΧΕ Α.Ε.», με το οποίο η ΕΧΕ 
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Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ τα ζητηθέντα με το σχετικό 10.
12. Το υπ’  αρ. 18/07.01.2022 έγγραφο της ΕΧΕ 

και 12/07.01.2022 έγγραφο της ΕnExClear (ΡΑΕ 
Ι-317393/07.01.2022) «Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου 
Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας», με το οποίο υπο-
βλήθηκε η τελική εισήγηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας για τον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας Φυσικού 
Αερίου Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τον Κανονισμό 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού 
Αερίου Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

13. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Επειδή, σύμφωνα με τον Κανονισμό 312/2014 (σχετικό 

2), οι χρήστες του συστήματος μεταφοράς έχουν την 
ευθύνη της εξισορρόπησης των εισροών και των απολή-
ψεών τους στο σύστημα φυσικού αερίου. Οι Διαχειριστές 
του Συστήματος Μεταφοράς διενεργούν τυχόν αναγκαία 
εναπομείνασα εξισορρόπηση των συστημάτων μεταφο-
ράς. Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, οι Διαχειριστές θα 
πρέπει να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της ποσότητας 
των αναγκών εξισορρόπησης φυσικού αερίου που καλύ-
πτεται μέσω της αγοράς και της πώλησης βραχυπρόθε-
σμων τυποποιημένων προϊόντων στη βραχυπρόθεσμη 
αγορά χονδρικής πώλησης αερίου.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Κα-
νονισμού 312/2014: «Ο διαχειριστής του συστήματος 
μεταφοράς εκτελεί πράξεις εξισορρόπησης μέσω: α) της 
αγοράς και της πώλησης βραχυπρόθεσμων τυποποιη-
μένων προϊόντων σε βάθρο εμπορίας […]».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 4) του Κανο-
νισμού 312/2014, ως Βάθρο Εμπορίας ορίζεται: «Ηλε-
κτρονικό σύστημα το οποίο παρέχει και χειρίζεται ο 
διαχειριστής του βάθρου εμπορίας, μέσω του οποίου 
οι συμμετέχοντες στη συναλλαγή επιτρέπεται να υπο-
βάλλουν και να αποδέχονται, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος να αναθεωρούν και να αποσύρουν, προ-
σφορές για φυσικό αέριο που απαιτείται για την κάλυψη 
των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ζήτησης ή της 
παροχής του φυσικού αερίου, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο εν λόγω βάθρο 
εμπορίας και βάσει των οποίων ο διαχειριστής του συ-
στήματος μεταφοράς προβαίνει σε εμπορικές συναλλα-
γές με σκοπό την ανάληψη πράξεων εξισορρόπησης».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 
312/2014: «1. Για τους σκοπούς της προμήθειας βραχυ-
πρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων, ο διαχειριστής 
του συστήματος μεταφοράς συναλλάσσεται σε βάθρο 
εμπορίας το οποίο πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

α) παρέχει επαρκή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας παροχής αερίου τόσο στους χρήστες του δικτύ-
ου για τις εμπορικές τους συναλλαγές όσο και στους δια-
χειριστές των συστημάτων μεταφοράς για την ανάληψη 

κατάλληλων πράξεων εξισορρόπησης μέσω της εμπορί-
ας των σχετικών βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προ-
ϊόντων· β) παρέχει διαφανή πρόσβαση χωρίς διακρίσεις· 
γ) παρέχει υπηρεσίες με βάση την ισότιμη μεταχείριση· 
δ) διασφαλίζει την ανωνυμία της διαδικασίας μέχρι να 
ολοκληρωθεί η συναλλαγή· ε) παρέχει λεπτομερή επι-
σκόπηση των τρεχουσών προσφορών σε όλους τους 
συμμετέχοντες στη συναλλαγή· στ) διασφαλίζει ότι όλες 
οι συναλλαγές κοινοποιούνται δεόντως στον διαχειρι-
στή του συστήματος μεταφοράς. 2. Ο διαχειριστής του 
συστήματος μεταφοράς επιδιώκει τη διασφάλιση της 
εκπλήρωσης των κριτηρίων που καθορίζονται στην παρ. 
1 από τουλάχιστον ένα βάθρο εμπορίας. Σε περίπτω-
ση αδυναμίας εκπλήρωσης αυτών των κριτηρίων από 
τουλάχιστον ένα βάθρο εμπορίας, ο διαχειριστής του 
συστήματος μεταφοράς λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα 
για τη δημιουργία βάθρου εξισορρόπησης ή κοινού βά-
θρου εξισορρόπησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47. 
3. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, ο διαχειρι-
στής του βάθρου εμπορίας θέτει στη διάθεση των συμ-
μετεχόντων επαρκείς πληροφορίες για την επιβεβαίωση 
της συναλλαγής. 4. Ο συμμετέχων στη συναλλαγή είναι 
υπεύθυνος για την υποβολή κοινοποίησης της συναλλα-
γής στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5, εκτός εάν το καθήκον αυτό έχει 
ανατεθεί στον διαχειριστή του βάθρου εμπορίας ή σε 
τρίτο μέρος σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για 
το βάθρο εμπορίας. 5. Ο διαχειριστής του βάθρου εμπο-
ρίας: α) δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
την εξέλιξη της οριακής τιμής αγοράς και της οριακής 
τιμής πώλησης έπειτα από κάθε συναλλαγή ή β) παρέχει 
στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς πληροφο-
ρίες στην περίπτωση που ο εν λόγω διαχειριστής του 
συστήματος μεταφοράς επιλέγει να δημοσιεύσει την 
εξέλιξη της οριακής τιμής αγοράς και της οριακής τιμής 
πώλησης. Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς 
δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές χωρίς αδικαιολόγη-
τη καθυστέρηση. Όταν στην ίδια ζώνη εξισορρόπησης 
υπάρχουν περισσότεροι του ενός διαχειριστές βάθρου 
εμπορίας, εφαρμόζεται το στοιχείο β). 6. Ο διαχειριστής 
του βάθρου εμπορίας επιτρέπει στους χρήστες του δι-
κτύου να συναλλάσσονται στο οικείο βάθρο εμπορίας 
μόνον εάν δικαιούνται να προβαίνουν σε κοινοποιήσεις 
συναλλαγών. 7. Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφο-
ράς ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον 
διαχειριστή του βάθρου εμπορίας στην περίπτωση που 
χρήστης του δικτύου απολέσει το δικαίωμα να προβαίνει 
σε κοινοποιήσεις συναλλαγών δυνάμει της ισχύουσας 
συμβατικής ρύθμισης, με αποτέλεσμα την αναστολή 
του δικαιώματος του χρήστη του δικτύου να προβαίνει 
σε συναλλαγές στο βάθρο εμπορίας, με την επιφύλαξη 
των λοιπών έννομων μέσων προστασίας τα οποία στη 
εν λόγω περίπτωση έχει ενδεχομένως στη διάθεσή του 
ο διαχειριστής του βάθρου εμπορίας σύμφωνα με τους 
κανόνες που ισχύουν για το βάθρο εμπορίας».

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4425/2016 
(σχετικό 4): «1. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας που λειτουρ-
γεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου Β’ του 
παρόντος νόμου, δύναται να διαχειρίζεται Αγορές Φυ-
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σικού Αερίου καθώς και Περιβαλλοντικές Αγορές. Για τη 
λειτουργία των Αγορών Φυσικού Αερίου καθώς και των 
Περιβαλλοντικών Αγορών απαιτείται έγκριση από την 
ΡΑΕ εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 
13 και 14 του παρόντος νόμου. 2. Με απόφαση της ΡΑΕ 
μπορεί να εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
λειτουργίας των Αγορών Φυσικού Αερίου καθώς και των 
Περιβαλλοντικών Αγορών. Με την ίδια απόφαση δύναται 
να εξειδικεύονται και οι όροι λειτουργίας Αγορών Εξι-
σορρόπησης επί φυσικού αερίου και επί των προϊόντων 
που διαπραγματεύονται στις Περιβαλλοντικές Αγορές, 
στο πλαίσιο των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας 
και του ενωσιακού δικαίου».

Επειδή, έπειτα από πρωτοβουλία της Αρχής και με τη 
συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας και του ΔΕΣΦΑ, εκπονήθηκε από το Ελληνικό Χρημα-
τιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.) μελέτη σκοπιμότητας, η 
οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2019 και ανέδειξε 
την ανάγκη υλοποίησης βάθρου εμπορίας για το φυσικό 
αέριο στην Ελλάδα, καθώς και τη βιωσιμότητά του. Το 
καλοκαίρι του 2020, έπειτα από υπενθυμίσεις της Αρχής 
(σχετικό 7), η ΕΧΕ Α.Ε. (εφεξής η «ΕΧΕ») αποφάσισε την 
ανάπτυξη και λειτουργία του βάθρου εμπορίας στην 
Ελλάδα (σχετικό 8) σύμφωνα με τη δυνατότητα που της 
είχε δοθεί από τον ν. 4425/2016.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
ν. 4425/2026, όπως ισχύει: «1. Το Χρηματιστήριο Ενέρ-
γειας διαθέτει επαρκείς συναλλακτικές ρυθμίσεις για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του, μη θιγομένων των υπο-
χρεώσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με την ενωσιακή 
νομοθεσία.

2. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας εφαρμόζει αποτελε-
σματικούς μηχανισμούς και διαδικασίες σχετικά με τις 
Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς 
που διαχειρίζεται, για την τακτική παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των Συμμετεχόντων με τους κανόνες 
τους που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό του. Προ-
κειμένου να εντοπίζονται οι παραβάσεις των κανόνων 
του Κανονισμού του, οι ανώμαλες συνθήκες διαπραγμά-
τευσης και οι συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν 
κατάχρηση της αγοράς, παρακολουθεί τις συναλλαγές 
που καταρτίζονται στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και 
Ενδοημερήσιας Αγοράς από τους χρήστες τους μέσω 
των συστημάτων τους.

3. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αναφέρει στη ΡΑΕ τις 
σημαντικές παραβάσεις των κανόνων του Κανονισμού 
του, τις ανώμαλες συνθήκες διαπραγμάτευσης και τις 
συμπεριφορές που ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση 
της αγοράς και διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στη ΡΑΕ 
τις σχετικές πληροφορίες για τη διερεύνηση των περι-
πτώσεων κατάχρησης της αγοράς και παρέχει στη ΡΑΕ 
κάθε συνδρομή για τη διερεύνηση των περιπτώσεων 
κατάχρησης της αγοράς που έχουν επιχειρηθεί στα συ-
στήματα του ή μέσω αυτών.

4. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί τις τρέ-
χουσες τιμές προσφοράς και ζήτησης και το βάθος του 
συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές που ανακοι-
νώνονται μέσω των συστημάτων των Αγορών Επόμενης 
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς που διαχειρίζεται, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του. Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού 
υπό εύλογους εμπορικούς όρους και συνεχώς κατά τις 
κανονικές ώρες συναλλαγών. Με απόφαση της ΡΑΕ μπο-
ρεί να απαλλάσσεται το Χρηματιστήριο Ενέργειας από 
την υποχρέωση να ανακοινώνει δημόσια τα αναφερόμε-
να στο πρώτο εδάφιο στοιχεία, ανάλογα με το μοντέλο 
αγοράς ή το είδος και το μέγεθος της εντολής θέτοντας 
σχετικά κριτήρια για τον καθορισμό τους.

5. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας δημοσιοποιεί τουλά-
χιστον την τιμή, τον όγκο και το χρόνο των συναλλαγών 
που εκτελούνται στα πλαίσια των συστημάτων των Αγο-
ρών Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. Τα 
στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται υπό εύλογους εμπορι-
κούς όρους και, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο χρόνο 
κατάρτισης κάθε συναλλαγής. Η ΡΑΕ μπορεί με απόφασή 
της να επιτρέπει στο Χρηματιστήριο Ενέργειας να με-
ταθέτει χρονικά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των 
συναλλαγών ανάλογα με τον τύπο ή τον όγκο τους, θέ-
τοντας σχετικά κριτήρια για τον καθορισμό τους. Με την 
ίδια απόφαση της η ΡΑΕ μπορεί να απαλλάσσει από την 
υποχρέωση δημοσιοποίησης συναλλαγές που καταρ-
τίζονται διμερώς και δηλώνονται στα συστήματα του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, θέτοντας σχετικούς όρους 
απαλλαγής. Ο τρόπος μετάθεσης της δημοσιοποίησης 
των στοιχείων των συναλλαγών εγκρίνεται εκ των προ-
τέρων από την ΡΑΕ και ανακοινώνεται στους Συμμετέ-
χοντες και στο ευρύ κοινό».

Επειδή, το άρθρο 11 του ν. 4425/2016, το οποίο αφορά 
στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται αναλογι-
κώς και για τις Αγορές Φυσικού Αερίου σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4425/2016. Κατά συνέπεια, 
η έγκριση λειτουργίας της ΕΧΕ για τις Αγορές Φυσικού 
Αερίου χορηγείται από τη ΡΑΕ εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 11 του νόμου. 
Περαιτέρω, το Χρηματιστήριο Ενέργειας λειτουργεί ως 
ανώνυμη εταιρεία και ως εκ τούτου διέπεται από τις δι-
ατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες.

ΙΙ. Αξιολόγηση προϋποθέσεων των διατάξεων των άρ-
θρων 19 και 11 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει.

Επειδή, η ΕΧΕ με το σχετικό 9 υπέβαλε στη ΡΑΕ την αρ-
χική πρότασή της για το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου 
Εμπορίας Φυσικού Αερίου, η οποία ετέθη σε δημόσια 
διαβούλευση από την Αρχή.

Επειδή, η Αρχή, ζήτησε από την ΕΧΕ (σχετικό 10) την 
υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων και στοιχείων για 
την τεκμηρίωση διάθεσης των επαρκών οργανωτικών 
και συναλλακτικών ρυθμίσεων, καθώς και των κατάλ-
ληλων προσώπων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και 
λειτουργία των Αγορών Φυσικού Αερίου.

Επειδή, η ΕΧΕ υπέβαλε στη ΡΑΕ με το σχετικό 11, τα 
στοιχεία που είχε ζητήσει η Αρχή και πιο συγκεκριμένα: 
α) Κωδικοποιημένο καταστατικό της ΕΧΕ, όπως ισχύει, 
β) Επιχειρηματικό Σχέδιο, γ) Συναλλακτικές ρυθμίσεις 
για την άσκηση της αρμοδιότητας οργάνωσης και δι-
αχείρισης των Αγορών Φυσικού Αερίου από την ΕΧΕ, 
δ) Μηχανισμούς και διαδικασίες παρακολούθησης της 
συμμόρφωσης των Συμμετεχόντων με τους κανόνες που 
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περιλαμβάνονται στον Κανονισμό και ε) Συμβατικό πλαί-
σιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΧΕ και του Διαχειριστή του 
ΕΣΦΑ και αιτήθηκε την έγκριση της Αρχής σύμφωνα με 
το άρθρο 19 του ν. 4425/2016.

Επειδή, η ΡΑΕ με την υπ’ αρ. 36/2020 απόφασή της 
(σχετικό 6) ενέκρινε τη λειτουργία της Ελληνικό Χρη-
ματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ως Χρηματιστήριο Ενέργειας 
για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016 και 
της παρ. 1 του άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011. Προς το 
σκοπό αυτό, η ΕΧΕ είχε υποβάλει στη ΡΑΕ φάκελο με τα 
ζητηθέντα στοιχεία (σχετικό 5).

Επειδή, στο άρθρο 3 του κωδικοποιημένου καταστατι-
κού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό 
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.», όπως αυτό καταχωρίστη-
κε την 28η.01.2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (υπ’ αρ. 
καταχώρισης 1649467) και το οποίο περιλαμβάνεται στα 
έγγραφα που υπέβαλε η ΕΧΕ (σχετικό 11), αναφέρεται 
ρητά ότι: «Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η οργάνωση και 
διαχείριση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας Επόμενης 
Ημέρας και Ενδοημερήσιας, Φυσικού Αερίου, Περιβαλ-
λοντικών Αγορών, και Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών 
Αγορών, ως και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα. …».

Επειδή, στο άρθρο 15 του καταστατικού αναφέρεται 
ότι: «1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευ-
θύνεται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των 
εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ιδιαίτερα 
ευθύνεται, εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή 
ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική 
κατάσταση της Εταιρείας.…5. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν 
ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητες του, οφείλουν να απο-
καλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να 
ανακύψουν από τις συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες 
εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη 
σύγκρουση ίδιων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας 
ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.…».

Επειδή, στο πλαίσιο της έγκρισης λειτουργίας της ΕΧΕ 
από τη ΡΑΕ για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (σχετικό 
6), η ΕΧΕ υπέβαλε απόφαση του Διοικητικού της Συμ-
βουλίου - η οποία περιλαμβάνεται στο σχετικό 5 - με 
την οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΧΕ διαθέτει εγκεκριμένο 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας με τον οποίο καθο-
ρίζονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά τα ακόλουθα: (α) η 
διαδικασία απόκτησης ιδίων μετοχών από την ΕΧΕ Α.Ε., 
(β) η υποχρέωση γνωστοποίησης των επαγγελματικών 
και οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΧΕ Α.Ε. καθώς και των προσώ-
πων που ασκούν διευθυντικά ή διοικητικά καθήκοντα σε 
αυτή, (γ) η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων 
από τον Πρόεδρο, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τους κατέχοντες διευθυντική θέση στην 
ΕΧΕ Α.Ε. καθώς και (δ) οι διαδικασίες γνωστοποίησης και 
δημοσιοποίησης συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδε-
μένες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στον εν λόγω Κανονισμό 

Εσωτερικής Λειτουργίας περιγράφεται η οργανωτική 
δομή της ΕΧΕ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία η εταιρεία δια-
θέτει, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένη οργανωτική μονάδα 
σε επίπεδο Διεύθυνσης με βασικές αρμοδιότητες την 
παρακολούθηση των Τιμών και του Όγκου Συναλλαγών 
καθώς και την περιοδική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
των Αγορών προκειμένου για τον εντοπισμό καταχρη-
στικών συμπεριφορών.

Επειδή, η ΕΧΕ διαθέτει, βάσει σχετικών αποφάσεων 
του Διοικητικού της Συμβουλίου - οι οποίες περιλαμβά-
νονται στο σχετικό 5 έγγραφό της - εγκεκριμένη Πολιτική 
Εξωτερικής Ανάθεσης καθώς και εγκεκριμένη Πολιτική 
Διαχείρισης Αρχείων. Ειδικότερα, στην Πολιτική Εξωτερι-
κής Ανάθεσης η ΕΧΕ θέτει τις αρχές και τους κανόνες που 
αφορούν στην ανάθεση κρίσιμων λειτουργικών δραστη-
ριοτήτων της σε εξωτερικούς παρόχους, οι οποίοι θα 
παρέχουν υπηρεσίες ή/και θα ασκούν δραστηριότητες 
που συνδέονται με τις κύριες επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της. 
Στην Πολιτική Διαχείρισης Αρχείων η ΕΧΕ θέτει τις βασι-
κές αρχές, τους κανόνες και τις οδηγίες για τη συλλογή, 
την ασφαλή διατήρηση και συντήρηση, την ταχεία πρό-
σβαση και την αναζήτηση καθώς και τη διάθεση ή/και 
την καταστροφή των αρχείων και των πληροφοριών που 
αυτά περιέχουν, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση 
της εταιρείας με το κανονιστικό πλαίσιο και τις εμπορικές 
της δεσμεύσεις αναφορικά με την επεξεργασία και τη 
δημοσίευση δεδομένων και πληροφοριών. Αναφορικά 
με τα ως άνω, ήτοι τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ-
γίας, την Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης καθώς και την 
Πολιτική Διαχείρισης Αρχείων δεν γνωστοποιήθηκε στη 
ΡΑΕ οποιαδήποτε μεταβολή.

Επειδή, σύμφωνα με την τελική εισήγηση της ΕΧΕ (σχε-
τικό 12), στον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας του Χρημα-
τιστηρίου Ενέργειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:

α) Στο Κεφάλαιο 4, υποενότητα 4.1.1, παρ. 2 του Κα-
νονισμού: «Η διαπραγμάτευση στο Βάθρο Εμπορίας δι-
ενεργείται ανώνυμα τόσο ως προς τις διαβιβαζόμενες σε 
αυτό εντολές, όσο και ως προς τις διεξαγόμενες σε αυτό 
συναλλαγές. Η ανωνυμία μπορεί να αίρεται στις περι-
πτώσεις που κρίνεται αναγκαίο για την πρόσβαση από 
το ΕΧΕ και τις Αρμόδιες Αρχές και φορείς στα στοιχεία 
των παραπάνω εντολών και συναλλαγών και εν γένει για 
την άσκηση των νομίμων καθηκόντων τους».

β) Στο Κεφάλαιο 4, υποενότητα 4.1.2, παρ. 2 του Κα-
νονισμού: «Το Βάθρο Εμπορίας που διαχειρίζεται το ΕΧΕ 
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: α) παρέχει επαρκή στήρι-
ξη καθ’ όλη τη διάρκεια της Ημέρας Αερίου τόσο στους 
Χρήστες Μεταφοράς για τις εμπορικές τους συναλλαγές 
που διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας όσο και στον 
ΔΕΣΦΑ για την ανάληψη κατάλληλων Πράξεων Εξισορ-
ρόπησης, μέσω της εμπορίας των σχετικών βραχυπρό-
θεσμων τυποποιημένων Προϊόντων τηρουμένων των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014, του Κώδικα Δι-
αχείρισης του ΕΣΦΑ και του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης 
Φορτίου που καταρτίζεται από τον ΔΕΣΦΑ, β) παρέχει 
διαφανή πρόσβαση χωρίς διακρίσεις, γ) παρέχει υπηρε-
σίες με βάση την ισότιμη μεταχείριση, δ) διασφαλίζει την 
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ανωνυμία της διαπραγμάτευσης, ε) παρέχει λεπτομερή 
επισκόπηση των τρεχουσών προσφορών σε όλους τους 
Συμμετέχοντες, στ) επιβεβαιώνει προς τους Συμμετέχο-
ντες μέσω του Συστήματος Συναλλαγών τις συναλλαγές 
που διενήργησαν και τις λεπτομέρειες αυτών αμέσως 
μετά τη διενέργειά τους, ζ) διασφαλίζει ότι για όλες τις 
συναλλαγές παρέχονται μέσω στου Συστήματος Συναλ-
λαγών Κοινοποιήσεις Συναλλαγών στον ΔΕΣΦΑ, τηρου-
μένων των όρων των υποενοτήτων 4.6.2 και 4.6.7. Οι 
Κοινοποιήσεις Συναλλαγών από το ΕΧΕ στον ΔΕΣΦΑ είναι 
οριστικές και δεν ανακαλούνται, με την επιφύλαξη των 
προβλέψεων της υποενότητας 4.2.1 παρ. 8 […]».

γ) Στο Κεφάλαιο 3, υποενότητα 3.6.4, παρ. 1 του Κα-
νονισμού: «Το ΕΧΕ παρακολουθεί τον τρόπο διενέργειας 
συναλλαγών από τους Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπο-
ρίας στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας της αγο-
ράς σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις προβλέψεις της 
νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό διαθέτει μηχανισμούς και 
διαδικασίες προς διευκόλυνση της παρακολούθησης 
των σχετικών συναλλαγών. Σε περίπτωση ενδείξεων ή 
υπονοιών κατάχρησης αγοράς ή άλλων μεθοδεύσεων το 
ΕΧΕ ενημερώνει σχετικά τη ΡΑΕ με βάση τις διαδικασίες 
του».

δ) Στο Κεφάλαιο 3, υποενότητα 3.6.4, παρ. 2 του Κανο-
νισμού: «Το ΕΧΕ ελέγχει την τήρηση από τους Συμμετέ-
χοντες των κανόνων λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων επιβάλλει τα 
ενδεδειγμένα κατά περίπτωση μέτρα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου 5».

ε) Στο Κεφάλαιο 4, υποενότητα 4.8.1, παρ. 1 του Κα-
νονισμού: «Το ΕΧΕ ανακοινώνει στους Συμμετέχοντες τις 
τρέχουσες τιμές αγοράς και πώλησης και το βάθος του 
συναλλακτικού ενδιαφέροντος στις τιμές αυτές που ανα-
κοινώνονται μέσω του Συστήματος του Βάθρου Εμπορί-
ας για τα Προϊόντα που τελούν υπό διαπραγμάτευση».

στ) Στο Κεφάλαιο 4, υποενότητα 4.8.1, παρ. 2 του Κα-
νονισμού: «Το ΕΧΕ ανακοινώνει στους Συμμετέχοντες 
την τιμή, τον όγκο και τον χρόνο των συναλλαγών που 
καταρτίζονται στο Βάθρο Εμπορίας όσο πλησιέστερα 
στον πραγματικό χρόνο είναι τεχνικά εφικτό».

ζ) Στην ενότητα 5.2 του Κανονισμού περιγράφονται 
αναλυτικά (α) οι κατηγορίες των μέτρων που επιβάλλο-
νται στους Συμμετέχοντες σε περίπτωση παραβίασης 
των προβλέψεων του Κανονισμού, (β) οι περιπτώσεις 
επιβολής των εν λόγω μέτρων καθώς και (γ) τα αρμόδια 
όργανα και η διαδικασία επιβολής των μέτρων.

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του 
ν. 4425/2016.

ΙΙΙ. Αξιολόγηση προϋποθέσεων των διατάξεων του 
άρθρου 10 του Κανονισμού 312/2014

Επειδή, με βάση την τελική εισήγηση της ΕΧΕ για τον 
Κανονισμό του Βάθρου Εμπορίας (σχετικό 12) πληρού-
νται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού 
312/2014 καθώς:

α) Η κανονική περίοδος διαπραγμάτευσης προϊόντων 
στο Βάθρο Εμπορίας είναι ημερήσια, συμπεριλαμβα-
νομένων των εργάσιμων ημερών, των αργιών και του 
Σαββατοκύριακου, από τις 09.00 μέχρι τις 19.00 ενώ 

προβλέπεται και εκτεταμένη περίοδος διαπραγμάτευ-
σης που έχει διάρκεια από τις 08.00 έως τις 02.30. Με 
τον τρόπο αυτό παρέχεται επαρκή στήριξη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας παροχής αερίου τόσο στους Συμ-
μετέχοντες όσο και στο Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις 
συναλλαγές φυσικού αερίου.

β)  Η διαδικασία πρόσβασης στο Βάθρο Εμπορίας 
μέσω της απόκτησης της ιδιότητας του Συμμετέχο-
ντος, ιδιότητα την οποία υποχρεούται να αποκτήσει και 
ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ προκειμένου να συμμετέχει 
στο Βάθρο Εμπορίας είναι κοινή για όλους, σαφής και 
διαφανής διασφαλίζοντας την ισότιμη χωρίς διακρίσεις 
μεταχείριση των συμμετεχόντων. Προϋπόθεση για την 
απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος είναι η υπο-
γραφή Σύμβασης πλαισίου με τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ 
για τη μεταφορά φυσικού αερίου.

γ) Η διαπραγμάτευση στο Βάθρο Εμπορίας διενεργεί-
ται ανώνυμα τόσο ως προς τις διαβιβαζόμενες σε αυτό 
εντολές, όσο και ως προς τις διεξαγόμενες σε αυτό συ-
ναλλαγές μέχρι ωσότου αυτές ολοκληρωθούν. Κατόπιν, 
ο Διαχειριστής του Βάθρου Εμπορίας έχει υποχρέωση 
να υποβάλλει στον ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 10 του Κανονισμού 312/2014, το σύνολο των 
Κοινοποιήσεων Συναλλαγών οι οποίες περιλαμβάνουν, 
κατ’ ελάχιστον, i) την ημέρα αερίου που αφορούν, ii) τον 
Κωδικό EIC Συμμετέχοντος, iii) εάν πρόκειται για κοινο-
ποίηση συναλλαγής αγοράς ή πώλησης και iv) την πο-
σότητα της συναλλαγής. Η διαδικασία κοινοποιήσεων 
συναλλαγών περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 4.8.1 
του σχεδίου του Κανονισμού, στον Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ καθώς και στη Συμφωνία Βάθρου Εμπορίας μεταξύ 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Διαχειριστή ΕΣΦΑ.

δ) Η ΕΧΕ, σύμφωνα με την ενότητα 4.7 του σχεδίου 
του Κανονισμού, δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη κα-
θυστέρηση, την εξέλιξη της οριακής τιμής πώλησης και 
της οριακής τιμής αγοράς αερίου εξισορρόπησης έπειτα 
από κάθε συναλλαγή τηρουμένων των διατάξεων του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. Επιπλέον συμπράττει με 
τον ΔΕΣΦΑ παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία τιμών 
και συναλλαγών όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο για τον 
προσδιορισμό των οριακών τιμών αγοράς και πώλησης 
φυσικού αερίου.

ε) Η συμμετοχή στο Βάθρο Εμπορίας επιτρέπεται απο-
κλειστικά στους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι περιέ-
χονται στον Κατάλογο Επιλέξιμων Συμμετεχόντων στο 
Βάθρο Εμπορίας (ΚΕΣΒΕ) που τηρείται από τον ΔΕΣΦΑ. Ο 
ΔΕΣΦΑ πριν την έναρξη κάθε Ημέρας Αερίου αποστέλλει 
στο ΕΧΕ τον ΚΕΣΒΕ και ενημερώνει το ΕΧΕ για έκτακτη 
τροποποίησή του σε περίπτωση αφαίρεσης Συμμετέ-
χοντος από τον ΚΕΣΒΕ. Η διαδικασία συνεργασίας ΕΧΕ 
και ΔΕΣΦΑ αποτυπώνεται αναλυτικά στη Συμφωνία Βά-
θρου Εμπορίας μεταξύ Χρηματιστηρίου Ενέργειας και 
Διαχειριστή ΕΣΦΑ.

Επειδή, ως προς το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΕΧΕ 
και Διαχειριστή ΕΣΦΑ, το οποίο καθορίζεται στη Συμ-
φωνία Βάθρου Εμπορίας (σχετικό 11) και λαμβάνοντας 
υπόψη και τα προβλεπόμενα στην εισήγηση της ΕΧΕ για 
τον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας (σχετικό 12), ισχύουν 
τα ακόλουθα:
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α) Στο άρθρο 5 της Συμφωνίας Βάθρου Εμπορίας: 
«5. Το ΕΧΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να:

5.1. Λειτουργεί το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου σε 
συμφωνία με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 
και με τη Σύμβαση. Για τον σκοπό της εκκαθάρισης των 
συναλλαγών που καταρτίζονται στο Βάθρο Εμπορίας το 
ΕΧΕ συνεργάζεται με εκκαθαριστικό οίκο και συγκεκρι-
μένα με την EnExClear, εταιρεία η οποία λειτουργεί ως 
Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με τον ν. 4425/2016. 5.2. 
Διασφαλίζει ότι το Βάθρο Εμπορίας πληροί τα προβλε-
πόμενα, στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014, 
κριτήρια. 5.3. Παρέχει επαρκή στήριξη στον ΔΕΣΦΑ καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Ημέρας Αερίου ως προς τις υπο-
χρεώσεις του από τον BAL κατά τα προβλεπόμενα στον 
Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας και στη Σύμβαση.

5.4. Δημοσιεύει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
την εξέλιξη της οριακής τιμής αγοράς και της οριακής 
τιμής πώλησης στο πλαίσιο των προβλέψεων της παρ. 5 
του άρθρου 10 και της παρ. 4 του άρθρου 22 του Κα-
νονισμού (EΕ) 312/2014. 5.5. Υποβάλει το σύνολο των 
Κοινοποιήσεων Συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 10 
παρ. 4 του Κανονισμού (EΕ) 312/2014 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 5 αυτού, καθώς και σύμφωνα με τους ειδικό-
τερους όρους του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας. Σε 
περίπτωση λανθασμένης διαβίβασης στοιχείων προς 
τον ΔΕΣΦΑ το ΕΧΕ προβαίνει σε διόρθωση των σχετικών 
στοιχείων με βάση τις τεχνικές διαδικασίες που προβλέ-
πονται στο Παράρτημα 2’. 5.6. Μεριμνά για την ενεργο-
ποίηση της Μεθόδου Διαπραγμάτευσης 2 (Αυτόματη 
και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών - Δημοπρασία) στο 
Βάθρο Εμπορίας με στόχο τη διεξαγωγή προαναγγελ-
θεισών δημοπρασιών για τις ανάγκες εξισορρόπησης 
του ΕΣΜΦΑ, κατόπιν σχετικών αιτημάτων του ΔΕΣΦΑ, 
τα οποία υποβάλλονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Παραρτήματος Β’».

β) Στον Κεφάλαιο 1, υποενότητα 1.1, παρ 1. του σχεδί-
ου Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου: «Το 
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) διαχειρίζεται 
το Βάθρο Εμπορίας που λειτουργεί υπό την εποπτεία 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) τηρουμένων των 
διατάξεων του ν. 4425/2016 ως και του Κανονισμού (ΕΕ) 
312/2014. Το ΕΧΕ έχει ως αρμοδιότητα την ανάπτυξη και 
τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας κατά τρόπο που 
να διασφαλίζεται η διαφανής πρόσβαση σε αυτό χωρίς 
διακρίσεις και εν γένει η παροχή υπηρεσιών με βάση την 
ισότιμη μεταχείριση και η ανωνυμία των συναλλαγών, 
ως και η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες 
τιμές αγοράς και πώλησης σε όλους τους Συμμετέχο-
ντες. Το ΕΧΕ τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει ως δια-
χειριστής βάθρου εμπορίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 312/2014 για το Βάθρο Εμπορίας που διαχειρίζεται 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. […] 
Οι συναλλαγές που διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας 
κοινοποιούνται στον ΔΕΣΦΑ, ο οποίος υποχρεούται να 
προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήμα-
τος Φυσικού Αερίου. Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ έχει πρόσβαση 
στο Βάθρο Εμπορίας, αποκτώντας την ιδιότητα του Συμ-
μετέχοντος, με σκοπό την αγορά ή πώληση ποσοτήτων 

Φυσικού Αερίου στο πλαίσιο ανάληψης Πράξεων Εξι-
σορρόπησης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΜΦΑ), σύμφωνα με τον ν. 4001/2011 και τον 
Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ), όπως εκάστοτε 
ισχύει, και τις κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου 
κανονιστικές πράξεις, τον Κανονισμό (ΕΕ) 312/2014 και 
τους όρους του Κανονισμού».

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, ικανοποιούνται οι προϋ-
ποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 10 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 312/2014.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι πληρού-
νται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 19 
και 11 του ν. 4425/2016 καθώς και του άρθρου 10 του 
Κανονισμού 312/2014, για την έγκριση της λειτουργίας 
της ΕΧΕ για τις Αγορές Φυσικού Αερίου, αποφασίζει:

1. Την έγκριση της λειτουργίας και διαχείρισης των 
Αγορών Φυσικού Αερίου από την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ Α.Ε.» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει.

2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην 
εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.».

Την ανάρτηση της παρούσας Απόφασης στην επίσημη 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση υπόκειται σε αίτηση αναθεώρη-
σης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση ή τη 
δημοσίευσή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32 του ν. 4001/2011.

  Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022 

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ

Ι

      Αριθμ. 8069/1/36 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για πολιτι-

κούς υπαλλήλους του Ταμείου Πρόνοιας Απασχο-

λουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) 

για το έτος 2022 .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176), 

β) των άρθρων 94 και 136 του ν. 3655/2008 «Διοικητι-
κή και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» 
(Α’ 85), 

γ) του άρθρου 15 του ν. 4760/2020 «Ρυθμίσεις σωφρο-
νιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας 
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Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές δια-
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 247), 
με το οποίο μετονομάστηκε το Ταμείο Ασφάλισης και 
Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας 
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) σε Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων 
στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.),

δ) των άρθρων 75 επ. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

2. Την υπό στοιχεία 8000/28/28-ε’ από 04-03-2021 
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία 8000/28/1-Β’/17.02.2020 
απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δι-
ορισμός Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και Αναπλη-
ρωματικό μέλους - Εκπροσώπου Ελληνικής Αστυνομίας 
στο Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα 
Σώματα Ασφαλείας (Τ.Α.Π.Α.Σ.Α.)» (ΥΟΔΔ 189)», με την 
οποία διορίζεται o Ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ ΚΟΥΚΑΡΗΣ Πα-
ντελής του Γεωργίου, με Α.Γ.Μ.Σ. 232588, ως Πρόεδρος 
Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

3. Το υπ’ αρ. 55.19 από 22-12-2021 πρακτικό - απόφαση 
του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (ΑΔΑ: 6ΒΓΤΟΡΡΞ-Ψ2Ω).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

5. Το άρθρο 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

6. Την υπό στοιχεία ΔΕΣΟΔ000000015 από 21-01-2022 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΜΗΣΟΡΡΞ-
7ΘΒ).

7. Την υπ’ αρ. 1030/2/00001151 από 21-12-2021 από-
φαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Έγκριση 
προϋπολογισμού ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., οικονομικού έτους 2022» - 
(ΑΔΑ: 6ΦΒΧ46ΜΤΛΒ-Ν1Μ).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(5.500,00 €), για το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΚΑΕ 0261, η οποία θα κατανεμηθεί 
σε μηνιαία βάση και με κριτήριο τις ανάγκες του Ταμείου 
για υπερωριακή απασχόληση.

10. Την από 15-12-2021 βεβαίωση εγγραφής πίστω-
σης στον Προϋπολογισμό Δαπανών, Διοίκησης και Λει-
τουργίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., οικονομικού έτους 2022 του 
Τμήματος Λογιστηρίου, που αφορά αποζημίωση υπε-
ρωριακής εργασίας Πολιτικών Υπαλλήλων (Κ.Α.Ε. 0261) 

χρηματικού ποσού ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (5.500,00 €).

11. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., προκειμένου να διεκπεραιω-
θούν οι εξής εργασίες: αυξημένες ανάγκες του Κλάδου 
Υγείας συνεπεία επέκτασής του σε νέα μέλη με ταυτό-
χρονη αύξηση παροχών, σύνταξη Ισολογισμού - Απολο-
γισμού των Τομέων του Ταμείου έτους 2021, ανάπτυξη 
και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων, αξι-
οποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου, διαδι-
καστικές ενέργειες που αφορούν στη ροή εξόδου των 
μετόχων του Ταμείου, τήρηση αρχείων και διεκπεραίωση 
αλληλογραφίας, διαχείριση του Ενσήμου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 
της διοικητικής υποστήριξης, χορήγηση οικονομικών 
ενισχύσεων του ν. 826/1978, όπως τροποποιηθείς ισχύει, 
η παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη 
των εσόδων κάθε Τομέα και του Κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015, με αμοιβή απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας των πολιτικών υπαλλήλων του 
Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφα-
λείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), για το έτος 2022 και συγκεκριμένα για 
τέσσερις (4) υπαλλήλους, για εννιακόσιες εξήντα (960) 
ώρες εργασίας, οι οποίες θα παρέχονται από Δευτέρα 
μέχρι και Παρασκευή, μετά το πέρας του ωραρίου και 
μέχρι την 20:00’ ώρα, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανά-
γκες και εντός της εγκεκριμένης πίστωσης.

2. Οι ως άνω ώρες υπερωριακής εργασίας, καθ’ υπέρ-
βαση άλλης υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν:

- τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως,
- τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο 

εξάμηνο του έτους 2022 και τις εκατόν είκοσι (120) κατά 
το δεύτερο εξάμηνο αυτού.

3. Υπεύθυνοι ελέγχου και παρακολούθησης της πραγ-
ματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης, ορίζο-
νται οι εκάστοτε Προϊστάμενοι των Τμημάτων - Αυτοτε-
λών Γραφείων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., καθώς και οι Αναπληρωτές 
αυτών, οι οποίοι παρέχουν βεβαιώσεις στο Τμήμα Γραμ-
ματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και εν 
συνεχεία, ο Προϊστάμενος του εν λόγω Τμήματος ή ο 
Αναπληρωτής αυτού χορηγεί βεβαίωση, στην οποία εμ-
φαίνονται, συγκεντρωτικά, ο αριθμός των υπαλλήλων, τα 
ονοματεπώνυμά τους, καθώς και οι υπερωριακές ώρες 
εργασίας τους. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση 
για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 31-12-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΚΑΡΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4644 Τεύχος B’ 454/07.02.2022

*02004540702220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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