
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 460/2019 
   Επί της αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-252654/14.1.2019 αίτη-

σης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την Αναθεώρηση της αριθμ. 

1220/2018 απόφασης Ρυθμιστής Αρχής Ενέργειας 

«για την Τελική Πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρεί-

ας “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε-

ρίου” ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυ-

σικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας». 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 18/4/2019,
19/4/2019 και 22 Απριλίου 2019) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄179/22.08.2011), 
όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4, 
12, 19, 22, 23, 60, 61, 62, 63, 63Α , 63Ι, 64, 66, 67, 68, 69 
και 73, εφεξής ο «νόμος».

2. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α΄313/
27.12.2005), όπως ισχύει, και ιδίως τη διάταξη του άρ-
θρου 7, παρ. 1 έως 6, αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί ανώνυμων εται-
ρειών» (ΦΕΚ Α΄ 144/30.6.1920), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄45), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 
2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά φυσικού αερίου και με την κατάργηση της Οδη-
γίας 2003/55/ΕΚ, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων L 211/94 της 14.8.2009, και ιδίως τα άρθρα 
9 και 10 αυτής, εφεξής η «Οδηγία».

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης 
στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005, Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 211/36 της 
14.8.2009 και ιδίως το άρθρο 3 αυτού, εφεξής ο «Κανο-
νισμός».

7. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 139/2004 
της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκε-
ντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 24/1 της 29.1.2004.

8. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρω-
σης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010, Επίση-
μη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 280 της 
28.10.2017.

9. Τα ερμηνευτικά σημειώματα για την εφαρμογή της 
Οδηγίας 2009/72/EΚ για τον ηλεκτρισμό καθώς και της 
Οδηγίας 2009/73/EΚ για το φυσικό αέριο, και ιδίως το ερ-
μηνευτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
με τον διαχωρισμό με τίτλο «Commission Staff Working 
Paper, The Unbundling Regime, Brussels, 22 January 
2010», (https://ec.europa.eu/energy/si tes/ener/files/
documents/2010_01_21_the_unbundling_regime.pdf) 
και τη Σύγκρουση Συμφερόντων στην περίπτωση επεν-
δυτών, «Commission Staff Working Paper, Ownership 
Unbundling - The Commission’s Practice in assessing 
the presence of a conflict of interest including in case of 
financial investors, SWD (2013)177final/08.05.2013»,(htt 
ps://ec.europa.eu/energy/sites/ ener/files/documents/
swd_2013_0 177_en.pdf).

10. Τo κείμενο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με την πιστοποίηση των Διαχειριστών Συστη-
μάτων Μεταφοράς κατά το άρθρο 10 της Οδηγίας και το 
άρθρο 3 του Κανονισμού, καθώς και το ερωτηματολό-
γιο που το συνοδεύει με τίτλο «Staff Working Paper and 
Questionnaire [SEC(2011)1095, 21/09/2011]».

11. Την αριθμ. 1412/2011 απόφαση της Ρ.Α.Ε. με 
τίτλο «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πιστοποίηση 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς», με την οποία 
περιγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησης και αναλύ-
ονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και τεκμηρίωση 
για τον έλεγχο του Φακέλου Πιστοποίησης Διαχειριστή 
Μεταφοράς.

12. Την αριθμ. 523/2014 απόφαση της Ρ.Α.Ε. με τίτλο 
«Τελική Απόφαση Πιστοποίησης της εταιρείας «Διαχει-
ριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) 
Α.Ε. ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου» (ΦΕΚ Β’ 2572/26.9.2014).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την αριθμ. 515/2013/R/Gas απόφαση της Ιταλικής 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΑRERA), με την οποία πι-
στοποιήθηκε η εταιρεία SNAM RETE GAS S.p.A ως Δια-
χειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά 
το μοντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

14. Την αριθμ. 318/2016/R/Gas απόφαση της Ιταλικής 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΑRERA), με την οποία επι-
βεβαιώθηκε εκ νέου η πιστοποίηση της εταιρείας SNAM 
RETE GAS S.p.A ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου κατά το μοντέλο του ιδιοκτησιακού δι-
αχωρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 
Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

15. Την αριθμ. ΙΕΤ/1942/2014 απόφαση της Ισπανικής 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία πιστοποιή-
θηκε η εταιρεία Enagas Transporte SAU ως Διαχειριστής 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά το μο-
ντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

16. Την αριθμ. (B) 120927-CDC-1166 απόφαση της 
Βελγικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία 
πιστοποιήθηκε η εταιρεία Fluxys S.A. ως Διαχειριστής 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά το μο-
ντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

17. Την αριθμ. πρωτ. 1160/11.05.2018 (αριθμ. πρωτ. 
ΡΑΕ Ι-236641/14.05.2018) επιστολή της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. A.E. 
προς τη Ρ.Α.Ε. με την οποία έγινε η «Γνωστοποίηση 
σχεδιαζόμενης συναλλαγής κατ’ άρθρο 64 παρ. 4 του 
ν. 4001/2011» [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

18. Την αριθμ. πρωτ. 1169/08.06.2018 (αριθμ. πρωτ. 
ΡΑΕ Ι-240691/11.06.2018) επιστολή της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. 
προς τη Ρ.Α.Ε. με την οποία υπέβαλε «Αίτηση ελέγχου της 
πλήρωσης των κριτηρίων πιστοποίησης του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
υπό το πρότυπο του πλήρους ιδιοκτησιακά διαχωρισμέ-
νου διαχειριστή» [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

19. Τα αριθμ. πρωτ. 1178/05.07.2018 (αριθμ. πρωτ. 
ΡΑΕ Ι-242386/06.07.2018), Ι-242439/09.07.2018, 
1183/06.07.2018 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-242444/09.07.2018), 
1184/10.07.2018 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-242625/11.07.2018) 
και 1187/13.07.2018 (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-242818/
16.07.2018) έγγραφα της εταιρείας Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. προς 
τη ΡΑΕ, με τα οποία υποβλήθηκαν οι απαιτούμενες, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, πληροφορίες και 
στοιχεία [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

20. Τα αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-72565/3.7.2018 και 
Ο-72578/4.7.2018 έγγραφα της Αρχής, με τα οποία ζη-
τήθηκε η υποβολή πρόσθετων στοιχείων σχετικά με την 
πιστοποίηση της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ως Διαχειριστή Συστή-
ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά το μοντέλο του 
ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, προκειμένου για την πλη-
ρότητα του σχετικού φακέλου [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

21. Τα αριθμ. πρωτ. 36137/05.07.2018 (αριθμ. πρωτ. 
ΡΑΕ Ι-242400/06.07.2018), και Ι-242419/06.07.2018 έγ-
γραφα του ΤΑΙΠΕΔ, με τα οποία υποβλήθηκαν στη Ρ.Α.Ε. 
οι απαιτούμενες, στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποί-
ησης, πληροφορίες και στοιχεία [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

22. Το αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-243674/30.07.2018 ηλεκτρο-
νικό έγγραφο της εταιρείας Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. προς τη Ρ.Α.Ε., 

με το οποίο υποβλήθηκε σχέδιο του καταστατικού της 
εταιρείας Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης 
της σχεδιαζόμενης συναλλαγής [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

23. Την αριθμ. C(2018) 4748 (τελική) απόφαση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής υπό το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ του 
Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων, στην υπόθεση M.8953 – SNAM/
DESFA (2018/C 277/01).

24. Την αριθμ. 767/2018 απόφαση Ρ.Α.Ε. «Προκαταρ-
κτική Πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας “Διαχειρι-
στής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου” ως Διαχει-
ριστή Μεταφοράς Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.».

25. Την από 27.8.2018 κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή της απόφασης Ρ.Α.Ε. 767/2018, κατά την προ-
σήκουσα διαδικασία και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 10 της Οδηγίας και το άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009.

26. Την υπό στοιχεία C(2018)7147 final/24.10.2018 Γνώ-
μη της Επιτροπής “pursuant to Article 3(1) of Regulation 
(EC) No 715/2009 and Article 10 of Directive 2009/73/
EC - Greece - Certification of DESFA.”.

27. Την αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-74582/19.11.2018 επι-
στολή της Ρ.Α.Ε. προς τις Ρυθμιστικές Αρχές για την 
Ενέργεια σε Ιταλία, Βέλγιο και Ισπανία, ήτοι στις ARERA, 
CREG και CNMC, αντιστοίχως, με θέμα «Certification 
of the Hellenic Gas Transmission System Operator S.A. 
(hereafter, “DESFA”) as a TSO for gas in accordance with 
the ownership unbundling model.» [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

28. Την αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-250269/29.11.2018 επιστο-
λή της CREG με θέμα «Certification of the Hellenic Gas 
TSO S.A. in accordance with the OU model» [ΕΜΠΙΣΤΕΥ-
ΤΙΚΟ].

29. Την αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-250335/30.11.2018 επιστο-
λή της CNMC [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

30. Την αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-250533/5.12.2018 επιστολή 
της ARERA [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

31. Την αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-74636/20.11.2018 επιστο-
λή της Ρ.Α.Ε. στην εταιρεία «ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ » 
με θέμα «Certification of the Hellenic Gas TSO S.A. in 
accordance with the OU model» [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

32. Την αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-250270/30.11.2018 επιστο-
λή της ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ Α.Ε. με θέμα «Πιστοποίηση της εται-
ρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας: Τελική 
απόφαση Ρ.Α.Ε. σε συνέχεια σχετικής Γνώμης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (ΡΑΕ: Ο-75636)» [ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ].

33. Την υπό στοιχεία C(2018)6454/1.10.2018 Γνώμη της 
Επιτροπής “pursuant to Article 3(1) of Regulation (EC) 
No 715/2009 and Article 10 of Directive 2009/73/EC - 
Italy - Certification of Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A.”.

34. Την αριθμ. 1220/2018 απόφαση Ρ.Α.Ε. «για την Τε-
λική Πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας “Διαχειριστής 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου” ως Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Διαχωρισμέ-
νης Ιδιοκτησίας» (εφεξής, «η προσβαλλόμενη» ή «η 
Απόφαση Πιστοποίησης», η οποία κοινοποιήθηκε στην 
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ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (σε εμπιστευτική έκδοση) στις 19.12.2018, με 
το αριθμ. πρωτ. Ο-75082/19.12.2018 έγγραφο Ρ.Α.Ε. και 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 
5740/19.12.2018) στις 19.12.2018 (σε μη εμπιστευτική 
έκδοση).

35. Την αριθμ. Ι-252654/14.1.2019 αίτηση της ανώνυ-
μης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(εφεξής, «η Αιτούσα» ή «η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.» ή «ο Διαχειρι-
στής») περί αναθεωρήσεως της αριθμ. 1220/2018 από-
φασης Ρ.Α.Ε. (εφεξής, Αίτηση Αναθεώρησης ή Αίτηση).

36. Το γεγονός ότι η παρούσα Αίτηση Αναθεώρησης 
υποβάλλεται εμπροθέσμως και παραδεκτώς.

Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Ιστορικό
Η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» υπέ-
βαλε την αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-252654/14.1.2019 αίτηση 
Αναθεώρησης κατά της αριθμ. 1220/2018 απόφασης της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την οποία η Αιτούσα 
πιστοποιήθηκε ως «Διαχειριστής Συστήματος Μεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας». Ειδι-
κότερα, η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. προσβάλλει την απόφαση ΡΑΕ 
1220/2018, κατά το μέρος που αυτή θέτει στο σημείο 2 
του Διατακτικού της τους ακόλουθους όρους: 2.2, 2.5, 
2.6, 2.8, 2.13, 2,15, 2.16 και 2.17.

Αναλυτικότερα, σε σχέση με την υπό κρίση υπόθεση 
και το ιστορικό της προσβαλλόμενης απόφασης, ανα-
φέρονται τα εξής:

1. Η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 με τον 
ν. 3428/2005 «για την απελευθέρωση της αγοράς φυσι-
κού αερίου». Κατά τη σύστασή της, η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ήταν 
100% θυγατρική εταιρεία της Δημόσιας Επιχείρησης Φυ-
σικού Αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.). Μέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε. 
ήταν (και εξακολουθούν να είναι) το Ελληνικό Δημόσιο 
σε ποσοστό 65 % και η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε.» σε ποσοστό 35 %.

2. Η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. είναι ιδιοκτήτης του Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) και έχει τα πλήρη και 
αποκλειστικά δικαιώματα στη λειτουργία, διαχείριση, 
εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του ν. 4001/2011, καθώς και 
στη δευτερογενή νομοθεσία. Με την αριθμ. 523/2014 
απόφαση Ρ.Α.Ε., η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. πιστοποιήθηκε ως Ανε-
ξάρτητος Διαχειριστής Φυσικού Αερίου.

3. Σε συνέχεια της αριθμ. 206/25.04.2012 απόφασης 
της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, ο εκ 
των μετόχων της Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., Ελληνικό Δημόσιο, με-
ταβίβασε το ποσοστό του επί του μετοχικού κεφαλαίου 
της ΔΕΠΑ Α.Ε. στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Ακολούθως, με την αριθμ. 
51/01.03.2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου 
για την Οικονομική Πολιτική, οργανώθηκε η διαδικασία 
αναδιοργάνωσης της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., η οποία προέβλεπε: 
(α) τη διάθεση σε επενδυτή / επενδυτές του 66 % των 
μετοχών που κατέχει η Δ.Ε.ΠΑ. Α.Ε. επί του μετοχικού 
κεφαλαίου του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., μέσω διεθνούς διαγωνιστικής 
διαδικασίας, που επρόκειτο να διεξαχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, 

και (β) τη μεταβίβαση του υπολοίπου 34 % των μετοχών 
του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. στο Ελληνικό Δημόσιο.

4. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, η Κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A, 
Enagas Internacional S.L.U. και Fluxys S.A. ανακηρύχθηκε 
ως προτιμητέος επενδυτής. Όπως εξειδικεύτηκε, οι εται-
ρείες - μέλη της Κοινοπραξίας συνέστησαν την εταιρεία 
«ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» (εφεξής ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ 
Α.Ε.), η οποία και κατέχει πλέον το 66 % του μετοχικού 
κεφαλαίου της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Περαιτέρω, το Ελληνικό 
Δημόσιο κατέχει το 34 % του μετοχικού κεφαλαίου και 
εκπροσωπείται στην άσκηση των δικαιωμάτων του από 
τον Υπουργό Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 63Α παρ. 2 πρώτο εδάφιο του ν. 4001/2011 (εφε-
ξής «Νόμος»).

5. Η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε, ενόψει της σχεδιαζόμενης μεταβο-
λής του ελέγχου επί της Εταιρείας και της αναδιοργά-
νωσής της και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στη 
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 64 του νόμου («Κάθε 
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στη Ρ.Α.Ε. κάθε 
σχεδιαζόμενη συναλλαγή που ενδεχομένως καθιστά 
αναγκαία την επανεκτίμηση της συμμόρφωσης του προς 
τις επιταγές του παρόντος κεφαλαίου»), γνωστοποίη-
σε στη Ρ.Α.Ε. τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή με το αριθμ. 
Ι-236641/14.5.2018 (Σχετ. 17) έγγραφό της. Δεδομένου 
ότι η ολοκλήρωση των σχετικών διεργασιών επρόκειτο 
να επιφέρει την παύση της ισχύος της αριθμ. 523/2014 
απόφασης Ρ.Α.Ε., δυνάμει της οποίας η εταιρεία είχε πι-
στοποιηθεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΙΤΟ), η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., με το 
αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-240691/11.6.2018 έγγραφό της (Σχετ. 
18), υπέβαλε αίτηση πιστοποίησής της κατά το πρότυπο 
του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού (βλ. και τα υποβληθέ-
ντα αναγκαία έγγραφα, για τη συμπλήρωση της αίτησης 
πιστοποίησης, Σχετ. 19).

6. Η Ρ.Α.Ε., στη βάση των υποβληθέντων εγγράφων 
και σε άσκηση των αρμοδιοτήτων της εκ των άρθρων 
19, 62, 62Α, 63, 63Α, 64 και 66 ν. 4001/2011, εξέτασε το 
αίτημα της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., υπό το πρίσμα των κανόνων 
του ενωσιακού δικαίου περί διαχωρισμού και ανεξαρ-
τησίας (άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 2009/73, καθώς και 
άρθρο 3 του Κανονισμού 715/2009), λαμβάνοντας υπό-
ψη και το πλέγμα των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο ενωσιακό αλλά και το εθνικό δίκαιο 
(βλ. ιδίως άρθρα 13 και 22 Οδηγίας 2009/73, Κανονισμοί 
715/2009 και 2017/1938, άρθρα 68-73 ν. 4001/2011 αλλά 
και τη δευτερογενή νομοθεσία, προεχόντως δε του Κώδι-
κα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α.), όπως επίσης και τα δεσμευτικά 
καθοριζόμενα καθήκοντα του Ρυθμιστή.

Ειδικότερα, η Ρ.Α.Ε., στο πλαίσιο της προκαταρκτικής 
εξέτασης του αιτήματος πιστοποίησης της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., 
βάσισε την αξιολόγησή της στο γεγονός ότι οι εταιρείες - 
μέρη της Κοινοπραξίας (και πλέον μέτοχοι της ΣΕΝ-
ΦΛΟΥΓΚΑ Α.Ε.) συνδέονται με Διαχειριστές Συστη-
μάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, οι οποίοι είναι 
πιστοποιημένοι από τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές 
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αρχές σύμφωνα με το πρότυπο του ιδιοκτησιακού δι-
αχωρισμού.

Αναλυτικότερα, μέτοχοι της ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ Α.Ε. είναι 
(α) η ολλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία “Fluxys Europe B.V.” με ποσοστό 20 %, (β) η 
ισπανική ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “ENAGAS 
INTERNACIONAL S.L.U” με ποσοστό 20 % και (γ) η ιταλι-
κή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Snam S.p.A» με 
ποσοστό 60 %.

Όπως προκύπτει, η “Fluxys Europe B.V.” είναι 100 % 
θυγατρική της βελγικής εταιρείας “Fluxys N.V” (ή “Fluxys 
S.A.”), η οποία αποτελεί την εταιρεία συμμετοχών του 
ομίλου εταιρειών “Fluxys”. Ειδικότερα, η “Fluxys N.V” (ή 
“Fluxys S.A.”) κατέχει το 90% του μετοχικού κεφαλαίου 
της “Fluxys Belgium S.A.”, η οποία είναι κύριος και δια-
χειριστής του δικτύου μεταφοράς αερίου υψηλής πίε-
σης στο Βέλγιο, καθώς και του υπόγειου συστήματος 
αποθήκευσης στο Loenhout. Η “Fluxys Belgium S.A” έχει 
πιστοποιηθεί ως πλήρως διαχωρισμένος διαχειριστής 
συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας του Βελγίου CREG με την υπό 
στοιχεία (B)120927-CDC-1166 απόφασή της.

Περαιτέρω, η “ENAGAS INTERNACIONAL S.L.U” ελέγ-
χεται πλήρως από την ισπανική εταιρεία “ENAGAS S.A.”, 
η οποία είναι εταιρεία συμμετοχών, επικεφαλής του 
Ομίλου «ENAGAS Group». Η “ENAGAS S.A.” έχει πιστο-
ποιηθεί ως πλήρως διαχωρισμένος διαχειριστής συστή-
ματος μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας της Ισπανίας CNE, με την υπό στοιχεία 
IET/1942/2014 απόφασή της.

Επιπρόσθετα, η «Snam S.p.A» είναι εταιρεία συμμετο-
χών και επικεφαλής του Ομίλου «SNAM». Η “Snam S.p.A” 
είναι μοναδικός μέτοχος της εταιρείας “Snam Rete Gas 
S.p.A”, που έχει πιστοποιηθεί ως πλήρως διαχωρισμένος 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου 
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ιταλίας ARERA 
με τις υπό στοιχεία 515/2013/R/Gas και 318/2016/R/Gas 
αποφάσεις της.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός το γεγονός 
ότι οι νέοι έμμεσοι μέτοχοι συνδέονται με πιστοποιημέ-
νους υπό το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού 
Διαχειριστές, αφετέρου τη θεώρηση της Επιτροπής (βλ. 
την από 4.6.2014 Γνώμη της σχετικά με την πιστοποίηση 
της εταιρείας “Transport et Infrastructures Gaz France 
S.A.” / TIGF) ότι εναπόκειται στις αρμόδιες ρυθμιστικές 
αρχές να διασφαλίζουν τη διαρκή συμμόρφωση των 
εν λόγω Διαχειριστών με τους όρους της Οδηγίας, η 
ΡΑΕ δεν θεώρησε σκόπιμο ούτε προσήκον να εξετάσει 
ad hoc, εξαρχής και σε βάθος την πλήρωση των όρων 
του άρθρου 9 παρ. 1 της Οδηγίας.

Σε αυτή τη βάση, η Αρχή εξέδωσε την αριθμ. 767/2018 
απόφασή της για την Προκαταρκτική Πιστοποίηση της 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας. Η εν λόγω 
Απόφαση κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 2009/73 
και το άρθρο 3 του Κανονισμού 715/2009 αλλά και το 
άρθρο 64 παρ. 3 του νόμου.

7. Εν συνεχεία, η Επιτροπή, με την υπό στοιχεία 
C(2018)7147 final/24.10.2018 Γνώμη της (Σχετικό 26), 
συμφώνησε με την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα 
της Ρ.Α.Ε. αναφορικά με την πιστοποίηση της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
Α.Ε. υπό το μοντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και 
υπέβαλε παρατηρήσεις ως προς δύο επιμέρους πτυχές 
της ανάλυσης της Αρχής. Ειδικότερα, η Επιτροπή ανέδει-
ξε τα εξής σημεία: (α) την επιβεβαίωση της τήρησης των 
όρων του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού ως προς τους νέ-
ους ιδιώτες επενδυτές και (β) την επιβεβαίωση του απο-
τελεσματικού διαχωρισμού στο πλαίσιο του Κράτους.

8. Ακολούθως, η Ρ.Α.Ε. προέβη στις ακόλουθες 
ενέργειες: (α) απευθύνθηκε, με την αριθμ. πρωτ. 
Ο-74582/19.11.2018 επιστολή της, προς τις Ρυθμιστικές 
Αρχές ARERA, CREG και CNMC, προκειμένου να επιβε-
βαιώσουν ότι οι Αποφάσεις τους, δυνάμει των οποίων 
πιστοποιήθηκαν οι διαχειριστές Snam Rete Gas S.p.A., 
Fluxys Belgium SA και ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U, αντι-
στοίχως, είναι ακόμη σε ισχύ και (β) απευθύνθηκε, με την 
υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-74636/20.11.2018 επιστολή της στην 
εταιρεία «ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟ-
ΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», προκειμένου να πλη-
ροφορήσει την Αρχή αναφορικά με ενεργειακές δραστη-
ριότητες που οι εταιρείες των Ομίλων «SNAM», «FLYXYS» 
και «ENAGAS» τυχόν αναπτύσσουν ή έχουν δεσμευτεί/
συμφωνήσει να αναπτύξουν στην Ελληνική Αγορά, στο 
βαθμό που αυτές ενδέχεται να ενέχουν σύγκρουση συμ-
φερόντων σε σχέση με τη δραστηριότητα του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
στην Ελλάδα. Εν συνεχεία, οι ανωτέρω Ρυθμιστικές Αρχές 
επιβεβαίωσαν την ισχύ των Αποφάσεων Πιστοποίησης 
των ανωτέρω τριών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου, με τους οποίους συνδέονται άμεσα 
ή στο πλαίσιο του Ομίλου, οι μέτοχοι της ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ 
Α.Ε (Σχετικά 28-30). Περαιτέρω, η ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ Α.Ε. και 
οι μέτοχοί της απάντησαν, από κοινού, στη Ρ.Α.Ε. (Σχετικό 
32) επιβεβαιώνοντας ότι οι δραστηριότητες των εν λόγω 
Ομίλων στην Ελλάδα περιορίζονται στις συμμετοχές που 
διαθέτουν στην εταιρεία “ΤΑΡ AG”, η οποία κατασκευάζει 
και, στο μέλλον, θα κατέχει και θα λειτουργεί τον Διαδρι-
ατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος 
SNAM στην Ελλάδα διαθέτει μη-ελέγχουσα συμμετοχή 
κατά 20 % στην “ΤΑΡ AG”, ο Όμιλος ENAGAS διαθέτει 
μη-ελέγχουσα συμμετοχή 16 % και ο Όμιλος Fluxys μη-
ελέγχουσα συμμετοχή 19 %.

9. Η Ρ.Α.Ε., συνεκτιμώντας τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη 
της στο πλαίσιο της πιστοποίησης και λαμβάνοντας δε-
όντως υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, όπως οι 
τελευταίες διατυπώθηκαν στην ως άνω Γνώμη της, προέβη 
με την προσβαλλόμενη αριθμ. 1220/2018 απόφασή της 
στην Τελική Πιστοποίηση της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ως Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης 
Ιδιοκτησίας. Όπως σαφώς προκύπτει από το σημείο 1 του 
Διατακτικού της Απόφασης, η Ρ.Α.Ε. προέβη στην ανεπιφύ-
λακτη και άνευ αιρέσεων ή προϋποθέσεων πιστοποίηση 
της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. Περαιτέρω, στο σημείο 2 του Διατακτι-
κού, η Ρ.Α.Ε. εισήγαγε «όρους», οι οποίοι επέχουν θέση μη-
χανισμού διευκόλυνσης της παρακολούθησης από μέρους 
της Αρχής της διαρκούς συμμόρφωσης της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. 
προς τους όρους του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Τέλος, 
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στο σημείο 3 του Διατακτικού, η Ρ.Α.Ε .επανέλαβε την 
υποχρέωσή της (άρθρο 10 παρ. 4 Οδηγίας 2009/73) για 
την παρακολούθηση της διαρκούς συμμόρφωσης της 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της, 
προς τις επιταγές του άρθρου 9 της Οδηγίας. Η εν λόγω 
απόφαση της Αρχής διαβιβάσθηκε στην Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., στη 
ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ Α.Ε., στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και στο ΤΑΙΠΕΔ και γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Επιπλέον, η «μη εμπιστευτικού χαρακτήρα έκδο-
ση» της εν λόγω Απόφασης δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 5740/19.12.2018) και αναρτήθηκε 
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΙΙ. Επί των προβαλλόμενων λόγων Αναθεώρησης
Κατά της αριθμ. 1220/2018 απόφασης της Ρ.Α.Ε., η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 

Α.Ε. άσκησε την αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-252654/14.1.2019 αίτη-
ση Αναθεώρησης. Καθότι η εν λόγω Αίτηση Αναθεώρησης 
ασκείται εμπροθέσμως και παραδεκτώς, χρήζει εξέτασης η 
ουσία των προβαλλόμενων λόγων αναθεώρησης.

Α. Προβαλλόμενοι λόγοι αναθεώρησης: ισχυρισμοί 
της Αιτούσας

Οι προβαλλόμενοι από την Αιτούσα λόγοι αναθεώ-
ρησης κατά της προσβαλλόμενης απόφασης είναι συ-
νοπτικά οι ακόλουθοι:

1. Παραβίαση ουσιώδους τύπου
Η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση 

εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου, κατά το μέ-
ρος που με αυτήν διατυπώνονται όροι που δεν περιλαμ-
βάνονται στην προκαταρκτική απόφαση της Ρ.Α.Ε. και, 
ως εκ τούτου, δεν τέθηκαν υπόψη της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, προκειμένου αυτή να διατυπώσει τη Γνώμη της.

2. Έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης καθ’ υπέρβα-
ση των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε.

Περαιτέρω, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι η Ρ.Α.Ε. εξέδωσε 
την προσβαλλόμενη Απόφαση καθ’ υπέρβαση των αρμο-
διοτήτων της, οι οποίες –προκειμένου για ιδιοκτησιακά 
διαχωρισμένους διαχειριστές– περιορίζονται στην «πα-
ρακολούθηση της ορθής λειτουργίας και της συμμόρφω-
σης του Διαχειριστή στις επιταγές του νόμου και όχι στην 
υπαγωγή του σε καθεστώς προηγούμενης έγκρισης ή σε 
εκ των προτέρων επιβαλλόμενους στη λειτουργία του 
περιορισμούς που δεν προβλέπονται ρητώς στον νόμο». 
Περαιτέρω, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι «επιβάλλονται [στον 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α.] υποχρεώσεις αφορώσες τους διαχειριστές λει-
τουργούντες υπό το μοντέλο ΙΤΟ», οι οποίες «δεν συνά-
δουν με το πρότυπο του Ιδιοκτησιακά Διαχωρισμένου 
Διαχειριστή», με αποτέλεσμα να έχει χωρήσει ανεπίτρεπτη 
ανάμειξη στοιχείων από διαφορετικά μοντέλα.

3. Μη σύννομος χαρακτήρας του όρου 2.2
Η αιτούσα ισχυρίζεται ότι ο εν λόγω όρος, σχετικά με 

την κάλυψη σε μόνιμη βάση των θέσεων εργασίας που 
είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
της εταιρείας ως Διαχειριστή του Ε.Σ.Φ.Α., αντίκειται στις 
διατάξεις των άρθρων 5, 25 και 17 του Συντάγματος, του 
άρθρου 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

4. Μη σύννομος χαρακτήρας των όρων 2.16 και 2.17.
Η αιτούσα ισχυρίζεται ότι οι περιεχόμενες στην προ-

σβαλλόμενη απόφαση προβλέψεις σχετικά (α) με την 

υποβολή των συμφωνιών που συνάπτονται με την 
«ΤΑΡ Α.G.» προς έγκριση από η Ρ.Α.Ε. καθώς και (β) με 
την ενημέρωση και συναίνεση της Αρχής σχετικά με την 
πρόθεση ανάπτυξης μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων, 
αντίκεινται στις διατάξεις του Νόμου (και δη των άρθρων 
12, 19, 22 και 68), της Οδηγίας (και δη του άρθρου 41), 
του Κανονισμού 2015/703 (και ιδίως του άρθρου 4 παρ. 
3), του Κανονισμού 715/2009, του Συντάγματος (και ιδί-
ως των άρθρων 5, 25 και 17), του άρθρου 16 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

5. Μη σύννομος χαρακτήρας του όρου 2.5
Σε σχέση με την επιβαλλόμενη υποχρέωση προσκόμι-

σης δηλώσεων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
περί του ότι δεν κατείχαν επαγγελματική θέση ή ευθύνη 
ή συμφέρον σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ή/και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή/και 
φυσικού αερίου, καθώς και την πρόβλεψη cooling in και 
cooling off περιόδων, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι ο συνα-
φής όρος έχει τεθεί καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων 
της Ρ.Α.Ε. και δεν δικαιολογείται από λόγους υπέρτερου 
γενικού συμφέροντος.

6. Μη σύννομος χαρακτήρας του όρου 2.6
Εν προκειμένω, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι η πρόβλεψη 

της δυνατότητας της Ρ.Α.Ε. να προβάλλει αντιρρήσεις 
επί του διορισμού, της παύσης αλλά και του πλαισίου 
εργασίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για 
λόγους που ανάγονται στην επαγγελματική τους ανε-
ξαρτησία και την τεχνική τους επάρκεια, αντίκειται στις 
διατάξεις των άρθρων 5, 25 και 17 του Συντάγματος, του 
άρθρου 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Περαιτέρω, επικαλείται ότι οι 
σχετικές προβλέψεις δεν συνάδουν με το μοντέλο του 
ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και δεν διαθέτουν έρεισμα 
στον Νόμο και στην Οδηγία.

7. Μη σύννομος χαρακτήρας του όρου 2.8
Επιπρόσθετα, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι η επιβαλλόμε-

νη υποχρέωση για θέσπιση διαδικασίας διαφύλαξης των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών ερείδεται στις δια-
τάξεις του ΙΤΟ και όχι του Ιδιοκτησιακά Διαχωρισμένου 
Διαχειριστή. Περαιτέρω, η πρόβλεψη της μη κοινοποίη-
σης ούτε στους μετόχους της Εταιρείας των επιχειρημα-
τικών απορρήτων «επηρεάζει εμφανώς την ορθολογική 
λήψη των αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση και θίγει 
ευθέως τον πυρήνα της επιχειρηματικής ελευθερίας».

8. Μη σύννομος χαρακτήρας του όρου 2.13
Σχετικώς, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι η επισήμανση 

της υποχρέωσης του Διαχειριστή να καταρτίσει και να 
υποβάλει προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε. Προγράμματος Ανά-
πτυξης χώρησε καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της 
Αρχής, καθότι, στην περίπτωση του Ιδιοκτησιακά Δια-
χωρισμένου Διαχειριστή, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 41 παρ. 1 (ζ) της Οδηγίας, σύμφωνα με τα οποία 
«η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει την αρμοδιότητα να πα-
ρακολουθεί και να αξιολογεί τα επενδυτικά προγράμμα-
τα των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ως προς 
τη συνέπειά τους με το μη δεσμευτικό δεκαετές κοινο-
τικό πρόγραμμα ανάπτυξης των δικτύων, που εκπονεί ο 
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ΕΔΔΣΜ Αερίου (ENTSO-G) και απευθύνει συστάσεις για 
την τροποποίησή τους.».

9. Μη σύννομος χαρακτήρας του όρου 2.15
Τέλος, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι η πρόβλεψη περί 

διαρκούς ενημέρωσης της Ρ.Α.Ε. για κάθε μείζον θέμα, 
με κάθε πρόσφορο μέσω και ιδίως με την τακτική κοι-
νοποίηση των Ημερήσιων Διατάξεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, «υπερβαίνει τον 
επιδιωκόμενο σκοπό της εκπλήρωσης από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
των υποχρεώσεών του και πάντως δεν τελεί σε δίκαιη 
ισορροπία με την ελεύθερη επιχειρηματική ανάπτυξη 
του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., που συνίσταται στην αδέσμευτη λήψη των 
αποφάσεων διακυβέρνησής του.». Περαιτέρω, η Εταιρεία 
ισχυρίζεται ότι η εν λόγω «πρόβλεψη δεν είναι πρόσφο-
ρη για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού, διότι 
η Ρ.Α.Ε. δεν έχει εξουσία και αρμοδιότητα να αποτρέψει 
και δη ενεργητικά και προδραστικά τη συζήτηση των 
θεμάτων που περιλαμβάνονται στις ημερήσιες διατάξεις 
της ΓΣ και του ΔΣ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.».

Β. Αξιολόγηση των προβαλλόμενων λόγων αναθεώ-
ρησης

1. Επί της επικαλούμενης παραβίασης ουσιώδους τύ-
που.

Η Αιτούσα εδράζει τον ισχυρισμό της περί δήθεν πα-
ράβασης ουσιώδους τύπου στη μη συμπερίληψη στην 
Προκαταρκτική Απόφαση των οκτώ (8) προσβαλλόμε-
νων όρων και, κατ’ επέκταση, στη μη λήψη υπόψη αυτών 
των όρων από την Επιτροπή, κατά τη διατύπωση της 
Γνώμης της.

Ωστόσο, η αναγωγή της Γνώμης της Επιτροπής σε «ου-
σιώδη τύπο» δύναται να χωρεί σε συμφωνία με τα οριζό-
μενα στο ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα, οι διατάξεις του 
άρθρου 10 της Οδηγίας 2009/73 και του άρθρου 3 του 
Κανονισμού 715/2009 προσδιορίζουν με σαφήνεια τις 
διαδικαστικές προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της πιστο-
ποίησης, τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, την εμβέλεια και 
τον βαθμό δεσμευτικότητας της Γνώμης της Επιτροπής 
και τις αρμοδιότητες αλλά και τις υποχρεώσεις των Ρυθ-
μιστών. Συγκεκριμένα, ορίζονται τα εξής:

- εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της 
γνωστοποίησης του διαχειριστή συστήματος μεταφο-
ράς, οι ρυθμιστικές αρχές αποφασίζουν σχετικά με την 
πιστοποίηση διαχειριστή συστήματος μεταφοράς και 
κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή την εν λόγω, ρητή 
ή σιωπηρή, απόφαση, μαζί με όλες τις σχετικές πληρο-
φορίες.

- εντός δύο μηνών από την ημέρα παραλαβής της κοι-
νοποίησης, η Επιτροπή δίνει τη γνώμη της στην αρμόδια 
εθνική ρυθμιστική αρχή ως προς τη συμβατότητα προς 
το άρθρο 10 παράγραφος 2 ή το άρθρο 11, και προς το 
άρθρο 9 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

- εντός δύο μηνών από την παραλαβή της γνώμης της 
Επιτροπής, η εθνική ρυθμιστική αρχή λαμβάνει την τε-
λική της απόφαση όσον αφορά στην πιστοποίηση του 
διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, λαμβάνοντας δε-
όντως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα, συνάγεται σαφώς ότι η 
τελική απόφαση πιστοποίησης δεν δύναται να ταυτίζεται 
κατά το περιεχόμενό της με εκείνο της προκαταρκτικής 

απόφασης. Πράγματι, η τελική απόφαση πιστοποίησης 
διαμορφώνεται και, εντέλει, λαμβάνεται από τη ρυθμι-
στική αρχή του κράτους μέλους κατόπιν διαβούλευσης 
με την Επιτροπή (βλ. διαδικασία Γνώμης) και σε συνέ-
χεια της τελικής αξιολόγησης του Ρυθμιστή τόσο των 
ήδη γνωστοποιηθέντων στοιχείων υπό - ενδεχομένως 
- διευρυμένο πρίσμα όσο και τυχόν νέων δεδομένων. 
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι ενωσιακοί κανόνες προ-
βλέπουν μεν ότι ο Ρυθμιστής λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τη Γνώμη της Επιτροπής, δεν εξικνούνται όμως μέχρι το 
σημείο του προσδιορισμού της κρίσης της Επιτροπής 
ως δεσμευτικής ούτε αποκλείουν τη δυνατότητα του 
ρυθμιστή να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις που - κατά 
την κρίση του - είναι αναγκαίες για τη λυσιτέλεια του 
ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Όπως προδιαγράφεται στις 
ανωτέρω διατάξεις, η διαδικασία της πιστοποίησης ολο-
κληρώνεται σε τρία στάδια (Προκαταρκτική Απόφαση 
Πιστοποίησης της Ρυθμιστικής Αρχής, Γνώμη της Επι-
τροπής, Τελική Απόφαση Πιστοποίησης της Ρυθμιστικής 
Αρχής), η μέγιστη διάρκεια των οποίων προσδιορίζεται 
ρητά (βλ. αντιστοίχως, 4 μήνες για το πρώτο στάδιο, 2 
μήνες για το δεύτερο στάδιο και 2 μήνες για το τρίτο 
τελικό στάδιο), χωρίς να προβλέπεται άλλη δυνατότη-
τα περί νέου κύκλου διαβούλευσης ή παρέκτασης των 
ανωτέρω χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση 
της πιστοποίησης.

Τα ανωτέρω κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι, παρόλο 
που η Γνώμη της Επιτροπής συνιστά πράγματι διαδικα-
στική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πιστοποί-
ησης και είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση 
της εναρμονισμένης εφαρμογής των διατάξεων του 
διαχωρισμού, ωστόσο το ενωσιακό πλέγμα κανόνων 
δεν αποκλείει τη δυνατότητα του κράτους μέλους να 
καταλήξει στην απόφαση Πιστοποίησης, που - κατά την 
κρίση του - προσιδιάζει στις περιστάσεις της εκάστοτε 
περίπτωσης, διαμορφώνοντας τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις που εν τέλει κρίνονται ως αναγκαίοι.

Επιπροσθέτως, η Ρ.Α.Ε. κοινοποίησε αμελλητί την 
αριθμ. 767/2018 απόφασή της στην Επιτροπή, διαβιβά-
ζοντας και το σύνολο των κατατεθειμένων εγγράφων. 
Περαιτέρω, η Ρ.Α.Ε., με την αριθμ. 1220/2018 απόφασή 
της, έλαβε δεόντως υπόψη της τη Γνώμη της Επιτροπής, 
καθότι προέβη πράγματι σε επιπρόσθετη διερεύνηση 
και τεκμηριωμένη απάντηση επί του συνόλου των επι-
σημάνσεων της Επιτροπής. Επομένως, είναι σαφές ότι 
η Αρχή εκπλήρωσε τις σαφώς οριζόμενες υποχρεώσεις 
της περί γνωστοποίησης και λήψης δεόντως υπόψη της 
Γνώμης της Επιτροπής, τηρώντας στο ακέραιο τις προ-
βλεπόμενες διαδικαστικές προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, 
ο ισχυρισμός περί παράβασης ουσιώδους τύπου, που 
προβάλλεται στη βάση και μόνον της επιβολής όρων 
στην τελική απόφαση πιστοποίησης, στερείται βασιμό-
τητας.

Επιπλέον των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, τονίζεται 
ότι η προκείμενη Προκαταρκτική Απόφαση παρουσιάζει 
την εξής ιδιαιτερότητα. Συγκεκριμένα, η Ρ.Α.Ε. σαφώς 
εξήγγειλε ότι «δεν θεωρεί σκόπιμο ούτε προσήκον να 
εξετάσει ad hoc, εξαρχής και σε βάθος την πλήρωση των 
όρων του άρθρου 9 παρ. 1 της Οδηγίας», δεδομένου ότι 
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«η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναγνωρίσει, στο πλαίσιο 
της Γνώμης της σχετικά με την πιστοποίηση της εταιρείας 
“Transport et Infrastructures Gaz France S.A.”/ TIGF, [πως] 
παρέλκει η ουσιαστική και αυτοτελής αξιολόγηση στις 
περιπτώσεις μετόχων που έχουν πιστοποιηθεί από άλλες 
ρυθμιστικές αρχές (“The Commission agrees with CRE 
that it is for the Italian regulatory authority to ensure the 
continued compliance of SRG, and thus of the structure 
of Snam S.p.A., with the ownership unbundling model”, 
σελ. 2 της από 4.6.2014 Γνώμης της Επιτροπής).». Ως εκ 
τούτου, η Ρ.Α.Ε. έκρινε ότι «τα στοιχεία σχετικά με τη 
συμμετοχή εταιρειών που εντάσσονται στους Ομίλους 
SNAM, ENAGAS και FLUXYS σε δραστηριότητες παρα-
γωγής ή/και προμήθειας φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρι-
σμού, τα οποία υποβλήθηκαν από την Αιτούσα […] δεν 
συνιστούν στοιχεία, τα οποία εξετάζονται εν προκειμένω 
ab initio από τη Ρ.Α.Ε. Αντιθέτως, συνιστούν δεδομένα 
τα οποία οι ομόλογες ρυθμιστικές αρχές ARERA, CNE 
και CREG ενδελεχώς εξέτασαν, στο πλαίσιο της έκδοσης 
των Αποφάσεών τους για την πιστοποίηση των Διαχειρι-
στών Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας “Snam Rete Gas S.p.A”, 
“ENAGAS S.A” και “Fluxys Belgium S.A.”, αντιστοίχως». Δη-
λαδή, η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την κρίση της Επιτρο-
πής στην υπόθεση της TIGF και ερειδόμενη ακριβώς στην 
πρωτεύουσα και αποκλειστική ευθύνη των ρυθμιστικών 
αρχών που έχουν πιστοποιήσει διαχειριστές να παρακο-
λουθούν σε διαρκή βάση τη συνεχή τους συμμόρφωση 
προς τους όρους του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, κατέ-
ληξε στην έκδοση θετικής προκαταρκτικής απόφασης 
για την πλήρωση από μέρους της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. των 
όρων του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.

Επομένως, η αρχική προσέγγιση της Αρχής (βλ. Προ-
καταρκτική Απόφαση) έγκειτο στη διαπίστωση της ιδι-
ότητας πιστοποιημένων διαχειριστών και στην αναγνώ-
ριση της αποκλειστικής αρμοδιότητας των ρυθμιστικών 
αρχών της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου για τη 
συνεχιζόμενη συμμόρφωσή τους προς τους όρους του 
ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, σύμφωνα με τη θεώρηση 
που η Επιτροπή είχε προκρίνει στο πλαίσιο της υπόθε-
σης TIGF.

Ωστόσο, σε συνέχεια της διαβούλευσης της Ρ.Α.Ε. με 
την Επιτροπή και της Γνώμης της τελευταίας, κατέστη 
σαφές στην Αρχή ότι η προκαταρκτική της προσέγγιση 
δεν επαρκούσε για τη διαπίστωση της πλήρωσης των 
προϋποθέσεων ανεξαρτησίας, κατά το πρότυπο του ιδι-
οκτησιακού διαχωρισμού. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, 
κατά τη διατύπωση της Γνώμης της, αναγνώρισε μεν 
το γεγονός ότι οι μέτοχοι της ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ Α.Ε. συν-
δέονται με πιστοποιημένους διαχειριστές, τη διαρκή 
συμμόρφωση των οποίων διασφαλίζουν οι αντίστοι-
χες ρυθμιστικές αρχές, πλην όμως έκρινε ότι αυτό δεν 
αρκεί για να αποκλείσει το ότι συμμετοχές, που διαθέ-
τουν οι εν λόγω εταιρείες στην παραγωγή ή/και προ-
μήθεια ηλεκτρισμού ή/και φυσικού αερίου, οι οποίες 
θεωρήθηκαν ως άνευ σημασίας για την πιστοποίησή 
τους, ενδέχεται να καταλήξουν σε συγκρούσεις συμφε-
ρόντων σε σχέση με τη δραστηριότητα της μεταφοράς 
στην Ελλάδα («The Commission acknowledges that 
the TSO owned by Fluxys Europe B.V., Snam S.p.A and 

Enagas Internacional S.L.U have already been certified 
as TSOs under the ownership unbundling model in Italy, 
Spain and Belgium3, and that it was for the respective 
national regulatory authorities to ensure compliance 
with the respective requirements of the Gas Directive. 
However, it cannot be excluded that participations 
held by the companies in generation/production and 
supply of electricity and gas could have been considered 
unobjectionable for the certification in the respective 
Member States, but might result in conflicts of interest 
in relation to the envisaged transmission activities in 
Greece.»). Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή κάλεσε τη Ρ.Α.Ε. 
να επιβεβαιώσει στην τελική της απόφαση ότι οι εν λόγω 
εταιρείες δεν διαθέτουν τέτοιες συμμετοχές που θα είχαν 
επίπτωση στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης.

Η Ρ.Α.Ε., προκειμένου να εφαρμόσει αποτελεσματικά 
την προτεινόμενη από την Επιτροπή διερεύνηση της 
ενδεχόμενης έγερσης ζητήματος σύγκρουσης συμφε-
ρόντων στην Ελλάδα, υιοθέτησε την ακόλουθη διττή 
προσέγγιση. Εν πρώτοις, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, απευ-
θύνθηκε στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές με το αίτημα 
της από μέρους τους επιβεβαίωσης ότι οι αποφάσεις 
τους περί πιστοποίησης ήταν ακόμη ισχυρές και ότι δεν 
είχε τεθεί υπόψη τους συγκεκριμένο ζήτημα αναφορικά 
με την ελληνική αγορά. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι ενω-
σιακοί κανόνες περί πιστοποίησης προϋποθέτουν την 
εξέταση κάθε περίπτωσης συμμετοχής ή ελέγχου που 
εκδηλώνεται όχι μόνο στην οικεία αγορά του κράτους 
μέλους αλλά οπωσδήποτε και στις αγορές του συνόλου 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρ.Α.Ε. δι-
έθετε τη βεβαιότητα ότι η εν λόγω ανάλυση, κατά το 
μέρος της που μπορούσε να αφορά στην Ελλάδα, είχε 
ήδη πραγματοποιηθεί από τους αρμόδιους Ρυθμιστές. 
Καθότι, όμως, η Επιτροπή επέτασσε στη Ρ.Α.Ε. να μην 
αδρανήσει, επαφιόμενη στην κρίση των άλλων ρυθμι-
στικών αρχών, αλλά αντιθέτως να ενεργήσει, και μάλιστα 
στην κατεύθυνση μίας νέας αξιολόγησης πραγματικών 
στοιχείων και νομικών δεδομένων, η Αρχή κατέληξε ότι 
επιβαλλόταν να διαμορφωθεί ένας μηχανισμός που θα 
της επέτρεπε να ενημερώνεται ενδελεχώς για κάθε καί-
ριο ζήτημα, ώστε να δύναται εν συνεχεία να αξιολογήσει 
την ενδεχόμενη επίπτωσή του στο ελληνικό σύστημα 
μεταφοράς φυσικού αερίου. Οι επιβληθέντες «όροι» 
αποσκοπούσαν ακριβώς στη διασφάλιση της δυνατό-
τητας της Ρ.Α.Ε. να πληροφορείται σε διαχρονική βάση 
όλες τις διαμορφούμενες εξελίξεις ώστε να μπορεί εν 
συνεχεία να κρίνει αν ενδέχεται εν τοις πράγμασι να τεθεί 
ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων στην ελληνική αγορά 
(βλ. αναλυτικά κατωτέρω για κάθε όρο διακριτά) και να 
ασκήσει συναφώς τις αρμοδιότητές της. Επομένως, η 
πρόβλεψη του εν λόγω μηχανισμού πληροφόρησης και 
ελέγχου συμμόρφωσης συνιστούσε, κατά την κρίση της 
Αρχής, το αναγκαίο εργαλείο για την προσήκουσα και 
πλήρη εφαρμογή της Γνώμης της Επιτροπής. Το γεγονός 
ότι η Ρ.Α.Ε. κατέληξε στην προσβαλλόμενη Απόφαση, 
έχοντας ως αφετηρία αλλά και κατευθυντήριο σκοπό τη 
λυσιτελή εφαρμογή της Γνώμης της Επιτροπής, καθιστά 
έωλο τον ισχυρισμό της Αιτούσας περί δήθεν παράβα-
σης «ουσιώδους τύπου».



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44668 Τεύχος B’ 3853/17.10.2019

Τέλος, σημειώνεται ότι η Αρχή εισήγαγε στην εν λόγω 
Προκαταρκτική της Απόφαση ρητή και σαφή «επιφύλαξη 
πρόβλεψης και επιβολής των κατάλληλων μέτρων για τη 
διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο ή/και άλλων σκοπών υπέρτερου δη-
μοσίου συμφέροντος, εφόσον κριθεί αναγκαίο, κατά τον 
χρόνο έκδοσης της τελικής απόφασης της Ρ.Α.Ε. περί της 
πιστοποίησης» (σημείο 1δ Διατακτικού της απόφασης). 
Μάλιστα, στο Αιτιολογικό Μέρος της Απόφασής της (σελ. 
44), η Ρ.Α.Ε. ανέπτυξε το ακόλουθο σκεπτικό:

«Επειδή, σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες που έχει 
η Αρχή στη βάση της πιστοποίησης συναρτώνται με υπο-
χρεώσεις και αρμοδιότητες, που απορρέουν για τη Ρ.Α.Ε. 
από άλλες διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, 
όπως προεχόντως είναι η ασφάλεια εφοδιασμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Αρχή θα εξετάσει τη σκοπιμότητα επι-
βολής ειδικών όρων, κατά την έκδοση της απόφασής 
της περί της Τελικής Πιστοποίησης του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., προ-
κειμένου να διασφαλίζεται επαρκώς ότι θα αποτρέπεται 
οποιαδήποτε συνθήκη ενδέχεται να δημιουργήσει ζήτη-
μα μη εκπλήρωσης ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση 
από τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α. των καθηκόντων που του ανατίθενται 
από την Αρχή (βλ. ιδίως το ζήτημα πρόκλησης αδιεξόδου 
στο Δ.Σ. κατά τη λήψη σχετικών αποφάσεων).».

Σε συνέχεια των ανωτέρω, προκύπτει αναντίρρητα ότι 
η Ρ.Α.Ε. επέδειξε τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια για την 
τήρηση τόσο του τύπου όσο και της ουσίας της διαδι-
κασίας πιστοποίησης, συμμορφούμενη στα εκάστοτε 
ισχύοντα δεδομένα του ενωσιακού δικαίου και τις υπο-
δείξεις της Επιτροπής και μεριμνώντας για τη λυσιτελή 
εφαρμογή τους. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός της Αιτού-
σας περί δήθεν παράβασης ουσιώδους τύπου στερείται 
βασιμότητας.

2. Επί της επικαλούμενης έκδοσης της προσβαλλόμε-
νης πράξης καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε.

Εξαρχής, επισημαίνεται ότι η Αιτούσα φαίνεται να στη-
ρίζει τον σχετικό ισχυρισμό στην αναφορά σε ένα και 
μόνο σημείο της προσβαλλόμενης απόφασης, και δη στο 
μέρος αυτής που επιγράφεται ως «Λαμβάνοντας υπό-
ψη», των άρθρων 63Β έως 63Ι. Ωστόσο, είναι απολύτως 
προφανές τόσο από το γράμμα όσο και το πνεύμα της 
Απόφασης 1220/2018, ότι η Αρχή σε κανένα σημείο δεν 
στηρίζει την αρμοδιότητά της στις ανωτέρω διατάξεις.

Περαιτέρω, είναι σαφές ότι η Αρχή γνωρίζει σε βάθος 
και κατανοεί τις διαφορές των μοντέλων διαχωρισμού, 
έχοντας μάλιστα αντιμετωπίσει επιτυχώς στο πολύ πρό-
σφατο παρελθόν την αντίστοιχη μετάβαση του Διαχειρι-
στή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) από το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχει-
ριστή ΙΤΟ στο μοντέλο του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού 
(βλ. απόφαση Ρ.Α.Ε. 475/2017, ΦΕΚ Β' 2174/26.06.2017).

Επιπρόσθετα, η Αρχή ουδέποτε προέβη σε σύμμειξη 
διαφορετικών μοντέλων. Ουδέποτε, επί παραδείγματος 
χάρη, όρισε υπεύθυνο συμμόρφωσης ή διαδικασία προ-
γράμματος συμμόρφωσης, όπως - ειρήσθω εν παρόδω 
- έχουν πράξει άλλες ρυθμιστικές αρχές επιδιώκοντας 
ακριβώς τη διασφάλιση της διαφάνειας και της πληρο-
φόρησης αλλά και την ενίσχυση του ιδιοκτησιακού δια-
χωρισμού (παράβαλε: την απόφαση της 14ης Νοεμβρίου 

2013 της ARERA, 515/2013/R/GAS, αναφορικά με την 
πιστοποίηση της SNAM Rete Gas S.p.A. ως Ιδιοκτησιακά 
Διαχωρισμένου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 
Φυσικού Αερίου: «however, as a mere precaution and 
in line with both what announced in advance by the 
Authority in its opinion 215/2012/I/GAS and the attempt 
to reinforce the purposes of ownership unbundling, it 
is appropriate to maintain for Snam Rete Gas S.p.A. for 
a transitory period. More specifically, those measures 
aimed at ensuring a significant level of transparence 
and prior information to the Authority, already provided 
for by the ITO model, and more specifically, the role of 
compliance officer, who must have duties and powers 
compatible with the ownership unbundling model.»).

Πράγματι, η Ρ.Α.Ε. δεν επέβαλε εν προκειμένω όρους, 
και δη όρους που προσιδιάζουν σε μοντέλο ΙΤΟ. Αντιθέ-
τως, θέσπισε μηχανισμό για τη διευκόλυνση της παρακο-
λούθησης της διαρκούς συμμόρφωσης της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. 
προς τους όρους του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, όπως 
άλλωστε απέρρεε από τη συναφή Γνώμη της Επιτροπής. 
Συγκεκριμένα, όπως ήδη εκτέθηκε και θα αναπτυχθεί 
περαιτέρω και κατωτέρω, η Αρχή απέβλεψε πρωτίστως 
στη διασφάλιση της δυνατότητάς της να ενημερώνεται 
εγκαίρως και προσηκόντως, ώστε να βεβαιώνεται για τη 
διατήρηση του απαιτούμενου βαθμού ανεξαρτησίας της 
Αιτούσας από οποιοδήποτε συμφέρον στην παραγωγή 
ή/και προμήθεια ηλεκτρισμού ή/και φυσικού αερίου. 
Ο εν λόγω σκοπός δεν δύναται να επιτευχθεί με την εκ 
των υστέρων «παρακολούθηση» και ad hoc παρέμβαση 
του Ρυθμιστή. Αντιθέτως, προϋποθέτει τη διαμόρφω-
ση συγκεκριμένου πλαισίου ενεργειών, κριτηρίων και 
χρονοδιαγραμμάτων, οριζομένων εκ των προτέρων με 
σαφήνεια και διαφάνεια, που καθοδηγούν την κρίση του 
Ρυθμιστή επί της συνεχιζόμενης πλήρωσης των όρων 
του διαχωρισμού. Έτσι, η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το 
καθήκον των ρυθμιστών να «παρακολουθούν τη διαρκή 
συμμόρφωση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς 
προς τις επιταγές του άρθρου 9», σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο άρθρο 10 παρ. 4 της Οδηγίας, καθώς και την πα-
ραίνεση της Επιτροπής, κατέληξε ότι η άπαξ χορήγηση 
της πιστοποίησης δεν εγγυάται τη διηνεκή ικανοποίηση 
των προϋποθέσεων του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και 
θεώρησε σκόπιμη την καταγραφή των πτυχών λειτουρ-
γίας της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. που δύνανται να συναρτώνται με 
την ανεξαρτησία της από συμφέροντα στην παραγωγή 
ή/και προμήθεια ηλεκτρισμού ή/και φυσικού αερίου. 
Αυτονόητα δε, η Αρχή αναγνωρίζει πλήρως ότι η δια-
μόρφωση των εν λόγω όρων οφείλει να γίνει στη βάση 
των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας 
και, αντιστοίχως, θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα δια-
τήρησης ή επαναδιατύπωσης ή ακόμη και κατάργησης 
των σχετικών σημείων.

Επιπρόσθετα, είναι σαφές ότι η ύπαρξη ιδιοκτησιακά 
διαχωρισμένου διαχειριστή δεν καθιστά αφ’ εαυτή ως 
άνευ αντικειμένου οποιαδήποτε άσκηση προληπτικού 
ελέγχου ή επιβολής όρων στη λειτουργία του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
Ειδικότερα, η Αιτούσα προβάλλει ότι, στην περίπτωση 
των ιδιοκτησιακά διαχωρισμένων διαχειριστών, ο Ρυθ-
μιστής δεν έχει άλλες αρμοδιότητες, πέραν των ανα-
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φερομένων στο άρθρο 41 της Οδηγίας (εξαιρουμένων 
μάλιστα των παρ. 3 και 5) και «περιορίζεται», όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει, στην «παρακολούθηση της ορθής 
λειτουργίας και της συμμόρφωσης του Διαχειριστή στις 
επιταγές του νόμου […]». Πλην, όμως, είναι σαφές ότι η 
ενσωμάτωση της Οδηγίας καταλείπει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα της οργάνωσης του κανονιστικού πλαισίου 
που διέπει τη λειτουργία των αγορών. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο Ρυθμιστής, εν προκειμένω η Ρ.Α.Ε., έχει εξοπλιστεί με 
όλες τις αρμοδιότητες και με ευρεία διακριτική ευχέρεια 
για να λαμβάνει κάθε (προληπτικό ή κατασταλτικό) μέ-
τρο, το οποίο –κατά την κρίση της– απαιτείται για την εύ-
ρυθμη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου. Σε αυτήν 
τη βάση, η Αρχή επανέλαβε στο Διατακτικό Μέρος της 
προσβαλλόμενης απόφασής της «όρους», οι οποίοι δεν 
εισάγουν καμία νέα υποχρέωση αλλά αρκούνται στην 
υπόμνηση πάγιων υποχρεώσεων του Διαχειριστή, βάσει 
της ελληνικής νομοθεσίας (βλ. άρθρα 14 και 68 παρ. 2 
του Νόμου και τον Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α.), όπως επί 
παραδείγματι είναι η υποβολή στην Αρχή προς έγκριση 
Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης. Όλως εσφαλμέ-
νως, υπολαμβάνει η Αιτούσα ότι η πιστοποίησή της ως 
Διαχειριστή Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας συνεπάγεται την 
απαλλαγή της από νόμιμα θεμελιωμένες υποχρεώσεις 
της (βλ. αναλυτικά, τα αναφερόμενα στις σελ. 32-33 της 
Αίτησης Αναθεώρησης αναφορικά με την υποβολή Προ-
γράμματος Ανάπτυξης) και την κατάργηση της σχετικής 
πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας. Οι εν λόγω 
όψιμες αμφισβητήσεις είναι παντελώς έωλες, όπως θα 
καταδειχθεί και κατωτέρω.

Συνεπώς, συνοψίζοντας, εκ των προσβαλλόμενων 
«όρων», οι μεν δεν εισάγουν νέα υποχρέωση αλλά επα-
ναλαμβάνουν –ενδεχομένως, ως εκ του περισσού– ήδη 
υφιστάμενες υποχρεώσεις του Διαχειριστή βάσει της 
πρωτογενούς και της δευτερογενούς νομοθεσίας, οι δε 
εξειδικεύουν τον μηχανισμό παρακολούθησης προκει-
μένου για τη διαπίστωση της διατήρησης του αναγκαίου 
βαθμού ανεξαρτησίας, σε συμμόρφωση με τους όρους 
της Οδηγίας και τις κατευθύνσεις της Επιτροπής. Επο-
μένως, οι σχετικοί ισχυρισμοί της Αιτούσας περί δήθεν 
κρίσης της Ρ.Α.Ε. καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της 
είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.

3. Επί του επικαλούμενου μη σύννομου χαρακτήρα 
του όρου 2.2

Η προσβαλλόμενη απόφαση όριζε στο σημείο 2.2 του 
Διατακτικού της τα ακόλουθα:

«2.2 Εντός (3) τριών μηνών από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυ-
τής, διαμορφώσει, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τη 
Ρ.Α.Ε. και εισηγηθεί στη Ρ.Α.Ε. προς έγκριση συγκεκρι-
μένο σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο θα διασφαλίζεται η 
κάλυψη σε μόνιμη βάση των θέσεων εργασίας που είναι 
απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
εταιρείας ως Διαχειριστή του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Νόμο και την Οδηγία, με προσωπικό που 
διαθέτει ήδη την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία.».

Η αιτούσα ισχυρίζεται ότι ο εν λόγω όρος αντίκειται στις 
διατάξεις των άρθρων 5, 25 και 17 του Συντάγματος, του 
άρθρου 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου της ΕΣΔΑ, χωρίς ωστόσο να αναπτύσσει σχετικό 
νομικό σκεπτικό. Όπως διαφαίνεται, βάση προβολής του 
ανωτέρω ισχυρισμού αποτελεί η εσφαλμένη κατανόηση 
από την Αιτούσα των οριζομένων στην προσβαλλόμενη 
Απόφαση. Αναλυτικότερα, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. υπολαμβάνει ότι 
η εν λόγω διάταξη «επιβάλλει σ’ αυτόν την υποχρέωση 
να προσλάβει μόνιμο προσωπικό και του απαγορεύει 
ανεπιτρέπτως να συνάψει άλλου είδους συμφωνίες πρό-
σληψης/απασχόλησης του απαιτούμενου προσωπικού 
και να λάβει σχετικές υπηρεσίες τρίτων εταιρειών.». Ανα-
λυτικότερα, η Ρ.Α.Ε. ουδέποτε θεώρησε ως αναγκαία την 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού αλλά αρκέστηκε στην 
επισήμανση της μέριμνας του Διαχειριστή για την κάλυψη 
σε διαρκή βάση των θέσεων που είναι απαραίτητες για 
την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ουδέποτε, επίσης, 
πρόκρινε καθ’ οιονδήποτε τρόπο συγκεκριμένο είδος συμ-
βάσεων (εργασίας, έργου, υπερεργολάβοι κοκ.) ή εξέτασε 
το περιεχόμενο ή τη διάρκειά τους, καθώς η Αρχή ανα-
γνωρίζει προφανώς ότι η «κάλυψη σε μόνιμη βάση» των 
αναγκαίων λειτουργικών θέσεων οφείλει να γίνει με τον 
πλέον πρόσφορο τρόπο. Δηλαδή, εν προκειμένω, η Ρ.Α.Ε. 
επεσήμανε την -αυτονόητη, ούτως ή άλλως- «υποχρέωση 
αποτελέσματος» (obligation de resultat), δηλαδή την υπο-
χρέωση της διάθεσης των de facto αναγκαίων ανθρωπί-
νων πόρων, προκειμένου για την επίτευξη του σκοπού του 
Διαχειριστή, που συνίσταται στην άσκηση των κατά Νόμο 
καθηκόντων του με την προσήκουσα υψηλή ποιότητα. 
Ωστόσο, η Αρχή ευλόγως απείχε από τη θέσπιση οποιασ-
δήποτε «υποχρέωσης μέσων» (obligation de moyens) για 
την επίτευξη του σχετικού σκοπού.

Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι, πράγματι, το μοντέλο 
του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού δεν περιέχει τους εγ-
γενείς κινδύνους και προβληματισμούς για την επαρκή 
στελέχωση του Διαχειριστή, όπως συμβαίνει στις περι-
πτώσεις όπου ο τελευταίος εντάσσεται σε κάθετα ολο-
κληρωμένη επιχείρηση.

Εν προκειμένω, ωστόσο, η Ρ.Α.Ε. συμπεριέλαβε στην 
προσβαλλόμενη απόφασή της την ανωτέρω μνεία για 
τους κάτωθι λόγους:

(α) Το άρθρο 1 του Νόμου ορίζει σαφώς ότι η δραστη-
ριότητα της μεταφοράς φυσικού αερίου «είναι κοινής 
ωφέλειας και τελ[εί] υπό την εποπτεία του Κράτους». 
Σαφώς, ο προσδιορισμός της εν λόγω δραστηριότητας 
ως δραστηριότητας δημοσίου συμφέροντος υπό ρυθ-
μιστικό έλεγχο τη διαφοροποιεί από οποιαδήποτε άλλη 
επιχειρηματική - οικονομική δραστηριότητα. Ο εν λόγω 
καθορισμός συνεπάγεται ειδικές υποχρεώσεις τόσο για 
την Αιτούσα όσο και για τις δημόσιες αρχές, οι οποίες 
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο «κοινής ωφέλειας σκο-
πός» θα επιτυγχάνεται. Στο πλαίσιο αυτό, το είδος του 
διαχωρισμού (νομικός - λειτουργικός ή ιδιοκτησιακός) 
δεν έχει κάποια ουσιώδη επίπτωση στο πρίσμα, υπό το 
οποίο εξετάζεται από τον Ρυθμιστή η δυνατότητα του 
Διαχειριστή να ασκεί λυσιτελώς τα καθήκοντά του.

(β) Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το αριθμ. πρωτ. 
ΡΑΕ Ι-240691/11.06.2018 έγγραφο του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., με το 
οποίο υποβλήθηκε η αίτηση της πιστοποίησής του, και 
συγκεκριμένα από το συνημμένο [… ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ …] .
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Η εν λόγω δομή του Διαχειριστή, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από εξαιρετικά μεγάλο αριθμό απασχολούμενων που 
δεν διαθέτουν σαφή και σταθερή εργασιακή σχέση με τη 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., παρόλο που παρέχουν καίριας σημασίας 
υπηρεσίες ακόμη και σε κομβικούς λειτουργικούς τομείς, 
αποτέλεσε διαχρονικά σημείο προβληματισμού για την 
Αρχή. Για το λόγο αυτό, η Ρ.Α.Ε., με την αριθμ. 523/2014 
απόφασή της «Τελική Απόφαση Πιστοποίησης της εται-
ρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερί-
ου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε. ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου», έθεσε τον ακόλουθο ειδικό όρο:

«ii. Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτής, διαμορφώ-
σει κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τη Ρ.Α.Ε. και τους 
μετόχους της και εισηγηθεί στη Ρ.Α.Ε. προς έγκριση συγκε-
κριμένο σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα διασφαλίζεται η 
κάλυψη σε μόνιμη βάση με δικό της προσωπικό των θέσε-
ων εργασίας που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της εταιρείας ως Διαχειριστής του Ε.Σ.Φ.Α., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο και την Οδηγία.».

Δηλαδή, στην περίπτωση της πιστοποίησης της 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. κατά το μοντέλο του ΙΤΟ, η Ρ.Α.Ε. απέβλε-
ψε συγκεκριμένα στην απόκτηση από τον Διαχειριστή 
δικού του προσωπικού, τουλάχιστον για την κάλυψη 
του ελάχιστου αναγκαίου αριθμού θέσεων εργασίας 
που συνδέονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
της Εταιρείας.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της νέας πιστοποίησης της 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. κατά το μοντέλο του ιδιοκτησιακού δια-
χωρισμού, δεν κρίθηκε σκόπιμο η εν λόγω κάλυψη να 
διεξαχθεί μέσω πρόσληψης «δικού της προσωπικού», 
καθότι η Αρχή αξιολόγησε τη διακριτή δυναμική των 
σχετικών μοντέλων. Παρά ταύτα, ο προβληματισμός για 
τη λυσιτελή άσκηση των καθηκόντων του Διαχειριστή 
δεν εδύνατο να εξαλειφθεί. Αιτία του εν λόγω προβλη-
ματισμού δεν αποτελούσε ο μεγάλος αριθμός στελεχών 
που παρείχαν -μέσω τρίτου- κομβικής σημασίας υπηρε-
σίες στον Διαχειριστή. Εστία του προβληματισμού συνι-
στούσε το γεγονός ότι, στην ελληνική αγορά ενέργειας, 
αποτελεί ευρέως διαδεδομένη πρακτική η απασχόληση 
προσωπικού σε εταιρείες παραγωγής, προμήθειας και 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
μέσω συμβάσεων που συνάπτονται με τρίτες-παρένθε-
τες εταιρείες συμβούλων. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη, 
αφενός το ότι οι εταιρείες που διαθέτουν στελέχη με την 
αναγκαία τεχνογνωσία είναι εξαιρετικά λίγες, αφετέρου 
το ότι οι εταιρείες αυτές δύνανται να μετακινούν τα εν 
λόγω στελέχη από εταιρεία σε εταιρεία, ανάλογα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες και επιχειρηματικές ευκαιρίες, 
γεννάται ευλόγως το ερώτημα της πιθανότητας έγερσης 
«σύγκρουσης συμφερόντων» στην περίπτωση της εναλ-
λασσόμενης και κυλιόμενης μετακίνησης εξειδικευμένου 
προσωπικού σε εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου 
και στον Διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς. Εν-
δεχόμενη μη προσήκουσα χρήση της εν λόγω ευελιξίας 
δεν θα μπορούσε να εντοπιστεί, στην περίπτωση του 
ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου διαχειριστή, με την ίδια 
ευχέρεια, όπως στην περίπτωση του νομικά και λειτουρ-
γικά διαχωρισμένου διαχειριστή.

(γ) Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνεται ότι η συνάρτηση 
της πραγματικής «ανεξαρτησίας» του Διαχειριστή με την 
κατοχή των αναγκαίων ανθρωπίνων πόρων έχει εξετα-
στεί σε ενωσιακό επίπεδο, ακόμη και στην περίπτωση 
ιδιοκτησιακά διαχωρισμένων διαχειριστών. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η περίπτωση της «Belfast Gas Transmission 
Limited» (Γνώμη της Επιτροπής, υπό στοιχεία C(2013) 
3145 final), στο πλαίσιο της οποίας κρίθηκε ότι ο μικρός 
αριθμός εργαζομένων καθιστούσε απίθανη τη δυνατό-
τητά τους να διεξάγουν το πλήρες φάσμα των εργασιών 
του Διαχειριστή, με συνέπεια την εξάρτηση του τελευ-
ταίου σε σημαντικό βαθμό από την υπεκμίσθωση των 
σχετικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε ανα-
γκαίο, αφενός να παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες μόνο 
από οντότητες που συμμορφώνονται με τους όρους του 
διαχωρισμού, αφετέρου να διαθέτει σε κάθε περίπτωση 
ο Διαχειριστής τους αναγκαίους όρους για να εποπτεύει, 
ελέγχει και να καθοδηγεί τον πάροχο των υπηρεσιών. 
Αντίστοιχη ήταν η κρίση της Επιτροπής και στην υπό-
θεση του Διαχειριστή «Premier Transmission Limited» 
(C (2013) 4657). Περαιτέρω, στο πλαίσιο της πιστοποίη-
σης του «Gas Networks Ireland» (C (2016) 701), θεωρήθη-
κε ότι η υπεκμίσθωση (subcontracting) υπηρεσιών, όπως 
είναι η συντήρηση, ο έλεγχος Δικτύου (grid control) και 
οι τεχνικές υπηρεσίες, δεν συνιστά εμπόδιο στην πιστο-
ποίηση, καθότι η υπεκμίσθωση χώρησε προς εταιρεία, η 
οποία επίσης επιδιώκει να πιστοποιηθεί ως Διαχειριστής 
βάσει του μοντέλου του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού.

Ως έπεται, λοιπόν, ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δεν 
συνεπάγεται «αυτομάτως» την αποσόβηση κάθε κιν-
δύνου, που συνδέεται με την κατοχή των αναγκαίων 
ανθρωπίνων πόρων για τη διεκπεραίωση των καθηκό-
ντων του Διαχειριστή σε κλίμα ανεξαρτησίας. Αντιθέτως, 
στην περίπτωση έλλειψης αυτάρκειας του Διαχειριστή 
και εξάρτησής του από την υπεκμίσθωση κομβικών υπη-
ρεσιών, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι ο πάροχος 
αυτών των υπηρεσιών συμμορφώνεται με τους όρους 
του διαχωρισμού.

(δ) Σε συνέχεια των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη 
τις ειδικές περιστάσεις της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. αλλά και τις 
εμφανιζόμενες στην Ελλάδα πρακτικές, παρίσταται ως 
απολύτως δικαιολογημένος ο προβληματισμός της Ρ.Α.Ε. 
αναφορικά με τη διηνεκή ικανοποίηση των προϋποθέσε-
ων του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Προκειμένου λοιπόν 
να δύναται η Αρχή να ασκήσει λυσιτελώς τις συναφείς 
αρμοδιότητές της, καθίστατο αναγκαία η διασφάλιση της 
δυνατότητας ενημέρωσής της με πληρότητα και στον 
κατάλληλο χρόνο. Σε αυτό ακριβώς απέβλεψε το προ-
κείμενο σημείο της προσβαλλόμενης απόφασης.

Περαιτέρω, σε συνέχεια επανεξέτασης των ισχυρισμών 
της Αιτούσας, αναγνωρίζεται ότι ο ανωτέρω σκοπός δύ-
ναται να επιτευχθεί κατά ισοδύναμο τρόπο, με επιεικέ-
στερα μέτρα, που αναγνωρίζουν ευρύτερα περιθώρια 
στην Εταιρεία για να οργανώσει -κατά την αδέσμευτη και 
υπεύθυνη κρίση της- τη δραστηριότητά της, με τον πλέ-
ον συμφέροντα τρόπο. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι και 
η Αιτούσα φαίνεται να έχει παρόμοια θεώρηση, καθότι 
στο Καταστατικό της (άρθρο 3, παρ. 3.2) περιλαμβάνεται 
η ειδική πρόβλεψη ότι: «Στο πλαίσιο του ανωτέρου σκο-
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πού, η Εταιρεία στελεχώνεται με όλο το ανθρώπινο δυ-
ναμικό και εξοπλίζεται με όλους τους τεχνικούς, υλικούς 
και οικονομικούς πόρους, που είναι απαραίτητοι για την 
ομαλή και αποτελεσματική διενέργεια των δραστηριο-
τήτων διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α και για την ανάπτυξη και 
διατήρηση αποτελεσματικού, ασφαλούς και οικονομικά 
αποδοτικού Ε.Σ.Φ.Α.».

Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται σκόπιμη η αναδια-
τύπωση του εν λόγω σημείου προκειμένου για την απα-
λοιφή της τασσόμενης προθεσμίας, όσον αφορά στη 
διαμόρφωση σχεδίου κάλυψης των αναγκαίων θέσεων 
εργασίας, καθώς και της προδραστικής παρέμβασης της 
Ρ.Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, η Αρχή διαθέτει τη 
δυνατότητα να απευθύνει συστάσεις στον Διαχειριστή, 
όταν ενδέχεται να εγείρεται ζήτημα αποτελεσματικής 
άσκησης των καθηκόντων του.

4. Επί του επικαλούμενου μη σύννομου χαρακτήρα 
των όρων 2.16 και 2.17

Εν προκειμένω, η Αιτούσα ισχυρίζεται, όλως αορίστως, 
ότι οι «όροι» 2.16 (υποβολή προς έγκριση των συμφω-
νιών που αφορούν στον ΤΑΡ) και 2.17 (ενημέρωση και 
συναίνεση της Ρ.Α.Ε. σχετικά με την ανάπτυξη μη ρυθμι-
ζόμενων δραστηριοτήτων) αντίκεινται σε σωρεία διατά-
ξεων του κείμενου πλαισίου, χωρίς ωστόσο να προβαίνει 
στην αναγκαία νομική υπαγωγή.

Διαφαίνεται ότι η Αιτούσα θεωρεί ότι η πρόβλεψη δια-
δικασιών συναίνεσης - έγκρισης από τη Ρ.Α.Ε. πλήττει την 
ελεύθερη ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηρι-
ότητας και «παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας 
αφού δεν δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό 
της διαφάνειας και της αμεροληψίας».

(α) Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι με την παρ. 2.16 του 
Διατακτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, η Ρ.Α.Ε. 
επέβαλε στη Δ.Ε.Σ.Φ.Α. την υποχρέωση να «υποβάλλει 
προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε. όλες τις τεχνικές, εμπορικές, οι-
κονομικές συμφωνίες που συνάπτει με την εταιρεία «TAP 
A.G.» ή που αφορούν στον αγωγό μεταφοράς φυσικού 
αερίου TAP.».

Η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ισχυρίζεται συναφώς ότι ένας τέτοιος a 
priori έλεγχος συνιστά έλεγχο σκοπιμότητας που εκφεύ-
γει των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε. Αντιθέτως, όμως, ο εν 
λόγω έλεγχος απορρέει από το πλαίσιο πιστοποίησης της 
“TAP A.G.” (C (2016) 538) αλλά και του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. (C (2014) 
7734 final). Σχετικώς υπενθυμίζεται ότι ο εν λόγω όρος 
συμπεριλαμβανόταν ήδη στην προγενέστερη πιστοποίη-
ση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. (βλ. απόφαση 523/2014: «2 iii. Υποβάλει 
προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε. όλες τις τεχνικές, εμπορικές και 
οικονομικές συμφωνίες με την εταιρεία TAP A.G. ή που 
αφορούν στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου TAP.»). 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πιστοποίησης του ΤΑΡ, η Επι-
τροπή έχει σημειώσει ότι, όσον αφορά τις συμφωνίες 
(“service agreements”) που δύναται να συνάψει ο ΤΑΡ 
με μετόχους του - πιστοποιημένους διαχειριστές, ακό-
μα και υπό το μοντέλο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, 
δέον όπως αξιολογείται η συμβατότητα της παροχής των 
εν λόγω υπηρεσιών με τους όρους του διαχωρισμού, 
και συγκεκριμένα με τον οριζόμενο στο άρθρο 17 της 
Οδηγίας στόχο της εξόπλισης του Ανεξάρτητου Διαχει-
ριστή με όλους τους ανθρώπινους, τεχνικούς, φυσικούς 

και οικονομικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Περαιτέρω, επισημαί-
νεται ότι, ακόμη και στην περίπτωση των συμβάσεων, 
που συνάπτει ο ΤΑΡ με μετόχους του - ιδιοκτησιακά δι-
αχωρισμένους διαχειριστές, θα πρέπει να ελέγχεται αν 
η παροχή υπηρεσιών γίνεται υπό όρους αγοράς και με 
τήρηση της εμπιστευτικότητας των εμπορικά ευαίσθη-
των πληροφοριών που κατέχει ο ΤΑΡ. Τέλος, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 6 της Οδηγίας, ο 
ΤΑΡ οφείλει να τηρεί λεπτομερή αρχεία κάθε εμπορικής 
σχέσης και, στις περιπτώσεις όπου η παροχή τέτοιων 
υπηρεσιών λαμβάνει χώρα στη βάση συμφωνίας-πλαι-
σίου, η εν λόγω συμφωνία θα πρέπει να υποβάλλεται 
στις Ρυθμιστικές Αρχές προς έγκριση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 7 της Οδηγίας.

Από τις ανωτέρω επισημάνσεις της Επιτροπής, προκύ-
πτει η σκοπιμότητα στενής παρακολούθησης και ελέγ-
χου των συμβάσεων που συνάπτονται με τον ΤΑΡ. Πλέον, 
θα πρέπει να συνεκτιμάται επίσης το ότι οι τρεις μέτοχοι 
της ΣΕΝΦΛΟΥΓΚΑ (και κατ’ επέκταση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) συμ-
μετέχουν στον ΤΑΡ ως εξής: η SNAM με ποσοστό 20 %, 
η Fluxys με 19 % και η ENAGAS με 16 %.

Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι η Ρ.Α.Ε. επα-
νέλαβε έναν ήδη ισχύοντα όρο, ως όφειλε, σε δέουσα 
συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο ενωσιακό πλαίσιο 
αλλά και τις υποδείξεις της Επιτροπής. Συνεπώς, οι περί 
του αντιθέτου ισχυρισμοί της Αιτούσας απορρίπτονται 
ως αβάσιμοι. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η Αρχή, καθο-
δηγούμενη από την αρχή της προσφορότητας και της 
αναλογικότητας και αποφεύγοντας κάθε υπέρμετρο 
περιορισμό των εννόμων οικονομικών συμφερόντων 
της Αιτούσας, θεωρεί ως εύλογο τον καθορισμό χρο-
νικού περιθωρίου, εντός του οποίου οφείλει η ΡΑΕ να 
παράσχει (ρητώς ή σιωπηρώς) την έγκρισή της επί των 
υποβαλλόμενων σχεδίων συμφωνιών.

(β) Όσον αφορά στην προβλεπόμενη διαδικασία συ-
ναίνεσης της Ρ.Α.Ε. ως προς την ανάπτυξη μη ρυθμιζό-
μενων δραστηριοτήτων, η εν λόγω προσέγγιση υπαγο-
ρεύτηκε από την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω 
επιχειρηματική επιλογή δεν θα έχει αρνητική επίπτωση 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή 
ούτε θα συνεπάγεται επιβάρυνση του Ρυθμιζόμενου 
Εσόδου (βλ. σχετική σκέψη που έχει συμπεριληφθεί 
στο Σκεπτικό της προσβαλλόμενης). Ο εν λόγω όρος 
συνδέεται κατά το μάλλον με την εποπτεία που οφείλει 
να ασκεί η Αρχή στην αγορά της ενέργειας (άρθρα 22-23 
του νόμου) και στις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριό-
τητες, οι οποίες θεωρούνται ως δημοσίου συμφέροντος 
(άρθρο 1 του νόμου). Πράγματι, οι κείμενες διατάξεις, 
όπως παγίως έχουν νομολογιακά ερμηνευθεί, αναγνωρί-
ζουν ευρεία διακριτική ευχέρεια στην Αρχή να λαμβάνει 
κάθε προληπτικό ή κατασταλτικό ρυθμιστικό μέτρο και 
να επιβάλλει οποιαδήποτε ρυθμιστική υποχρέωση, εφό-
σον κατά την κρίση της απαιτείται για την εύρυθμη λει-
τουργία της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών 
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας.

Στη βάση των παραδοχών ότι (α) ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ασκεί 
μονοπωλιακή δραστηριότητα, για την οποία διασφαλίζει 
εγγυημένα περιθώρια κέρδους και (β) οι καταναλωτές 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44672 Τεύχος B’ 3853/17.10.2019

έχουν το δικαίωμα λήψης ποιοτικών υπηρεσιών, σε στα-
θερή και αδιάλειπτη βάση, η Ρ.Α.Ε. έκρινε ότι οποιαδή-
ποτε απόφαση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. περί άσκησης ελεύθερων 
- ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων οφείλει να λαμβάνε-
ται, σε συνέχεια εξέτασης και στάθμισης οποιασδήποτε 
αρνητικής επίπτωσης δύναται να προκαλείται στην εκ-
πλήρωση των βασικών καθηκόντων του Διαχειριστή. 
Αυτό άλλωστε επιτάσσει η θεμελιώδους σημασίας απο-
στολή του Διαχειριστή, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 
68 παρ. 1 του Νόμου: «Η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. λειτουργεί, συ-
ντηρεί, διαχειρίζεται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το 
Ε.Σ.Φ.Α. και τις διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, 
προκειμένου το Ε.Σ.Φ.Α. να είναι οικονομικά αποδοτικό, 
τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο, ώστε να εξυπηρετού-
νται οι ανάγκες των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο, κατά 
τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά απο-
δοτικό και να διασφαλίζεται η λειτουργία μίας ενιαίας 
αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
προστασία του περιβάλλοντος.».

Περαιτέρω, η Αρχή λαμβάνει υπόψη τους ισχυρι-
σμούς της Αιτούσας περί παρεμπόδισης της σύναψης 
των σχετικών συμφωνιών και, στο πλαίσιο της αποφυγής 
οποιουδήποτε δυσανάλογου περιορισμού, κρίνει εύλογη 
τη διακριτή μεταχείριση της παροχής μη ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών, στη βάση των στοιχείων του αποδέκτη τους 
(συνδεδεμένη ή μη συνδεόμενη επιχείρηση) και του 
αντικειμένου της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προκει-
μένου για μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες που παρέχονται 
υπό όρους αγοράς σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 
θεωρείται εφεξής ότι παρέλκει η διαδικασία χορήγησης 
συναίνεσης από την Αρχή, ώστε να διευκολύνεται και να 
επιταχύνεται η εν λόγω επιχειρηματική δραστηριότητα 
της Αιτούσας.

5. Επί του επικαλούμενου μη σύννομου χαρακτήρα 
του όρου 2.5

Σε σχέση με την επιβαλλόμενη υποχρέωση προσκόμι-
σης δηλώσεων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
περί του ότι δεν κατείχαν επαγγελματική θέση ή ευθύνη 
ή συμφέρον σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ή/και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή/και 
φυσικού αερίου, καθώς και την πρόβλεψη cooling in και 
cooling off περιόδων, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι ο συνα-
φής όρος έχει τεθεί καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων 
της Ρ.Α.Ε. και δεν δικαιολογείται από λόγους υπέρτερου 
γενικού συμφέροντος.

Εν προκειμένω, η Ρ.Α.Ε., αξιολογώντας εκ νέου τα δε-
δομένα, κρίνει ότι παρέλκει η επιβολή του εν λόγω όρου 
καθότι η προϋπόθεση της ανεξαρτησίας των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι ουσιώδης στα 
πλαίσια της συμμόρφωσης με τους όρους του διαχωρι-
σμού, δίνεται να ικανοποιηθεί με προσφορότερο τρόπο 
και αναλογικότερα μέσα, στη βάση των προβλεπομένων 
στο σημείο 2.6 (βλ. αμέσως κατωτέρω).

6. Επί του επικαλούμενου μη σύννομου χαρακτήρα 
του όρου 2.6

Εν προκειμένω, η Αιτούσα ισχυρίζεται ότι η πρόβλεψη 
της δυνατότητας της Ρ.Α.Ε. να προβάλλει αντιρρήσεις 
επί του διορισμού, της παύσης αλλά και του πλαισίου 
εργασίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για 

λόγους που ανάγονται στην επαγγελματική τους ανε-
ξαρτησία και την τεχνική τους επάρκεια, αντίκειται στις 
διατάξεις των άρθρων 5, 25 και 17 του Συντάγματος, του 
άρθρου 16 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Περαιτέρω, επικαλείται ότι οι 
σχετικές προβλέψεις δεν συνάδουν με το μοντέλο του 
ιδιοκτησιακού διαχωρισμού και δεν διαθέτουν έρεισμα 
στον Νόμο και στην Οδηγία.

Συναφώς, κατόπιν επαναξιολόγησης των πραγματικών 
στοιχείων και των νομικών δεδομένων, η Αρχή κρίνει 
σκόπιμη την αναθεώρηση του εν λόγω όρου, προκει-
μένου αυτός να αφορά αποκλειστικά στη δυνατότητα 
έγερσης αντιρρήσεων από τη Ρ.Α.Ε., στην περίπτωση που 
θεωρείται ότι προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. δεν παρέχουν τα αναγκαία 
εχέγγυα της ανεξαρτησίας.

Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι θεμελιώδης όρος 
του διαχωρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
9 παρ. 1 (δ) της Οδηγίας συνιστά η μη σύμπτωση στο 
ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας του μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου, τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήπο-
τε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας 
όσο και σε διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. Η εν 
λόγω προϋπόθεση της «ανεξαρτησίας» έχει μάλιστα δι-
ευρυνθεί ώστε να καλύπτει ακόμη και τις περιπτώσεις 
Διευθυντών ή υψηλόβαθμων στελεχών (βλ. C (2013) 
4657, “Premier Transmission Limited”, C (2013) 1872 
“Interconnector UK Limited”).

Επομένως, είναι προφανές ότι η Ρ.Α.Ε. δικαιούται 
αλλά και οφείλει να εξετάσει την καταλληλόλητα των 
υποψήφιων μελών του Δ.Σ., ώστε να βεβαιώνεται περί 
της ανεξαρτησίας τους και να αποσοβείται ενδεχόμενη 
λανθάνουσα σύγκρουση συμφερόντων. Ως συνάγεται, 
ο σχετικός προβαλλόμενος ισχυρισμός στερείται βασι-
μότητας και είναι απορριπτέος.

7. Επί του επικαλούμενου μη σύννομου χαρακτήρα 
του όρου 2.8

Σε σχέση με την επιβαλλόμενη υποχρέωση σχετικά 
με τη θέσπιση διαδικασίας διαφύλαξης των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών σημειώνεται εξαρχής ότι ο 
Διαχειριστής εφαρμόζει ήδη διαδικασία, η οποία περι-
λαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Βασικών Λειτουργικών Αρ-
χών, που δεσμεύει όλο το προσωπικό.

Περαιτέρω, το Καταστατικό της εταιρείας προβλέπει 
(άρθρο 19, παρ. 19.3 και 19.4) την υποχρέωση των με-
λών του Διοικητικού Συμβουλίου «να διαφυλάσσουν 
τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να αποτρέπουν τη 
μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν 
στις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να πα-
ρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα. Η υποχρέωση αυτή 
καθώς και να μην καταχρώνται τις εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουν από τρίτους κατά 
την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης 
στο Ε.Σ.Φ.Α.

19.4 Με την επιφύλαξη της κοινοποίησης πληροφο-
ριών στη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
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απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν 
δραστηριότητα για λογαριασμό της Εταιρείας, ως μέλη 
του Διοικητικού της Συμβουλίου να γνωστοποιούν σε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποια-
δήποτε δημόσια Αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία 
που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπορικά ευαίσθητες/α και 
συνιστούν επιχειρηματικό απόρρητο.».

Έρεισμα για τη συμπερίληψη στην προσβαλλόμενη 
απόφαση υπόμνησης σχετικά με την απαιτούμενη εχε-
μύθεια του Διαχειριστή αποτέλεσαν ιδίως οι διατάξεις 
των άρθρων 62 παρ. 5 και 66 του νόμου. Αναλυτικότερα, 
η διάταξη του άρθρου 62 ορίζει ότι «5. Οι Διαχειριστές 
Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και το προσω-
πικό τους υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεμύθειας σύμ-
φωνα με το άρθρο 66 του παρόντος ως προς τις εμπορι-
κά ευαίσθητες πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε 
γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι 
εν λόγω πληροφορίες δεν διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις 
που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες πα-
ραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού 
Αερίου.». Περαιτέρω, το άρθρο 66 προβλέπει ότι «οι Δι-
αχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου διαφυλάσσουν 
τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αποτρέπουν τη 
μεροληπτική κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν 
στις δικές τους δραστηριότητες και ενδέχεται να παρέ-
χουν εμπορικά πλεονεκτήματα.».

Όπως ευχερώς προκύπτει, η επισήμανση του όρου τή-
ρησης των επιχειρηματικών απορρήτων και των εμπορι-
κά ευαίσθητων στοιχείων δεν σχετίζεται με την εισαγωγή 
ενός «νέου» όρου, η οποία χώρησε στο πλαίσιο σύγχυ-
σης των μοντέλων ΙΤΟ και Ιδιοκτησιακά Διαχωρισμένου 
Διαχειριστή. Αντιθέτως, πρόκειται για επανάληψη μίας 
γενικώς παραδεδεγμένης αρχής, έρεισμα της οποίας 
αποτελούν οι προαναφερθείσες διατάξεις του Νόμου. 
Μάλιστα, η σημασία της δέουσας τήρησης εχεμύθειας 
αναγνωρίζεται πλήρως από την Αιτούσα, όπως απορ-
ρέει από την αυστηρή διατύπωση του άρθρου 19 του 
Καταστατικού της.

Τέλος, η Ρ.Α.Ε., αναγνωρίζοντας ότι οι κείμενες δια-
τάξεις παρέχουν επαρκές πλαίσιο και εργαλεία για τη 
διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, καταλήγει ότι είναι 
αλυσιτελής η αναφορά στη μη κοινοποίηση στοιχείων 
προς τους μετόχους και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 
απαλειφθεί η σχετική αναφορά.

8. Επί του επικαλούμενου μη σύννομου χαρακτήρα 
του όρου 2.13.

Σε σχέση με τους προβαλλόμενους από την Αιτούσα 
ισχυρισμούς που αφορούν στην κατάρτιση και υποβολή 
Προγράμματος Ανάπτυξης, σημειώνεται ότι ο σχετικός 
«όρος» επέχει θέση υπόμνησης μιας υποχρέωσης, η 
οποία είναι ισχυρή και δεσμευτική ούτως ή άλλως. Συγκε-
κριμένα, το άρθρο 14 του νόμου ορίζει τις αρμοδιότητες 
της Ρ.Α.Ε. όσον αφορά στην έγκριση και τροποποίηση 
προγραμμάτων ανάπτυξης, ενώ περαιτέρω το άρθρο 
68 παρ. 2 εδάφιο (κα) του νόμου συγκαταλέγει, μεταξύ 
των αρμοδιοτήτων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α., την υποχρέωσή του 
να «καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α., 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχεί-
ρισης του Ε.Σ.Φ.Α.». Μάλιστα, με το άρθρο 69 παρ. 2 (ζ) 
του Νόμου παρεσχέθη στη Ρ.Α.Ε. ευρεία διακριτική ευχέ-
ρεια για τον προσδιορισμό της διαδικασίας κατάρτισης 
του εν λόγω Προγράμματος, καθώς και των παραμέτρων 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Όπως συνάγεται, λοιπόν, το σημείο 2.15 της προ-
σβαλλόμενης δεν αντιστοιχεί στην εισαγωγή μίας νέας 
υποχρέωσης προς εκπλήρωση, η οποία οφείλεται σε 
σύγχυση μεταξύ των μοντέλων του ΙΤΟ και του ιδιοκτη-
σιακά διαχωρισμένου διαχειριστή. Αντιθέτως, πρόκειται 
για την επαναληπτική παράθεση των οριζομένων στις 
κείμενες διατάξεις, η οποία χώρησε χάριν διευκρίνισης 
και συγκεφαλαίωσης.

Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου επιχειρήματα της Αι-
τούσας είναι αβάσιμα και απορριπτέα.

9. Επί του επικαλούμενου μη σύννομου χαρακτήρα 
του όρου 2.15.

Σε σχέση με την κλήση της Αιτούσας να ενημερώνει 
διαρκώς τη Ρ.Α.Ε. για κάθε μείζονος σημασίας υποχρέ-
ωσή της, σημειώνεται ότι η Ρ.Α.Ε. διαθέτει ήδη την εν 
λόγω εξουσία, δυνάμει του άρθρου 27 του νόμου, βάσει 
του οποίου η Αρχή «δύναται να συλλέγει πάσης φύσεως 
στοιχεία, ιδίως τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά 
και άλλα συναφή στοιχεία, προκειμένου να εκπληρώνει 
αποτελεσματικά τις εκ του νόμου αρμοδιότητές της», 
καθώς και «να απαιτεί πληροφορίες από τις επιχειρήσεις 
που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες σχετικά με την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομέ-
νης της αιτιολόγησης για οποιαδήποτε άρνηση χορή-
γησης πρόσβασης σε τρίτους, καθώς και οποιεσδήποτε 
πληροφορίες σχετικά με μέτρα αναγκαία για την ενίσχυ-
ση των Συστημάτων ή των Δικτύων Διανομής Ενέργει-
ας». Αντιστοίχως, ο Διαχειριστής υπέχει ήδη, δυνάμει 
της ίδιας διάταξης την υποχρέωση να παράσχει άμεσα 
και πλήρως τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία, 
καθότι «σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης παρο-
χής στοιχείων ή υποβολής ελλιπών στοιχείων, η Ρ.Α.Ε. 
δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται 
στην περίπτωση α` της παραγράφου 3 του άρθρου 38 
του ν. 3959/2011».

Επομένως, είναι προφανές ότι το σημείο 2.15 της προ-
σβαλλόμενης Απόφασης δεν εισάγει καμία νέα απαίτηση 
αλλά επαναλαμβάνει τις υφιστάμενες και πάγιου χαρα-
κτήρα υποχρεώσεις, συγκεφαλαιώνοντάς τες σε ενιαίο 
κείμενο απόφασης.

Στο πλαίσιο αυτό, οφείλει να διευκρινισθεί ότι η Ρ.Α.Ε. 
ουδέποτε απέβλεψε στο «να αποτρέψει και δη ενεργη-
τικά και προδραστικά τη συζήτηση των θεμάτων που 
περιλαμβάνονται στις ημερήσιες διατάξεις της ΓΣ και του 
ΔΣ του Δ.Ε.Σ.Φ.Α.» (!). Αντίθετα, όπως σαφώς είχε προσδι-
ορισθεί στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, 
ο σκοπός της Ρ.Α.Ε. έγκειτο στην άμεση ενημέρωσή της 
προκειμένου για τα μείζονα θέματα που άπτονται των 
εμβληματικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή. Σχετικώς 
επισημαίνεται ότι η επιτυχής διευθέτηση των εν λόγω θε-
μάτων, όπως προεχόντως είναι τα ζητήματα ασφάλειας 
εφοδιασμού αλλά και η κατάρτιση και υλοποίηση του 
Προγράμματος Ανάπτυξης, προϋποθέτει ούτως ή άλλως 
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τη στενή συνεργασία του Διαχειριστή με τον Ρυθμιστή. 
Άλλωστε, στη βάση της διαμορφωθείσας πρακτικής, εί-
ναι αλήθεια ότι ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. συστηματικά και εγκαίρως 
ενημερώνει τη Ρ.Α.Ε. για τον καλύτερο συντονισμό των 
εργασιών.

Συνεπώς, στη βάση όσων προηγήθηκαν, παρέλκει ο 
καθορισμός του μέσου υλοποίησης της ενημέρωσης της 
Ρ.Α.Ε. και κρίνεται σκόπιμο να καταλείπεται στον Διαχει-
ριστή η ευχέρεια να επιλέγει το πλέον πρόσφορο κατά 
περίπτωση μέσο.

Επειδή, κατόπιν της αξιολόγησης των προβαλλόμενων 
ισχυρισμών και της επανεξέτασης της προσβαλλόμενης 
απόφασης, κρίνεται σκόπιμη η αναθεώρηση των «όρων» 
της Απόφασης Πιστοποίησης, σε συμφωνία με όσα ανα-
πτύχθηκαν ανωτέρω.

Επειδή, το πλέγμα των καθηκόντων και των υποχρεώ-
σεων του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. καθορίζεται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ενωσιακού δικαίου (βλ. Οδηγία 2009/73, ιδίως 
άρθρα 13 και 22, Κανονισμοί 715/2009 και 2017/1938 ) 
και του νόμου 4001/2011 (βλ. άρθρα 67 έως 73), ενώ 
εξειδικεύεται περαιτέρω στη δευτερογενή νομοθεσία 
(βλ. ιδίως τον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.).

Επειδή, η μεταφορά του φυσικού αερίου συνιστά δρα-
στηριότητα κοινής ωφέλειας (άρθρο 1 νόμου) που τελεί 
υπό την εποπτεία του Κράτους, και συγκεκριμένα του 
Υπουργού Ενέργειας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (άρθρα 3 και 
4 του Νόμου). Η θεμελιώδης δε αποστολή του Διαχειρι-
στή προσδιορίζεται στο άρθρο 68 παρ. 1 του Νόμου ως 
εξής: «Η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. λειτουργεί, συντηρεί, διαχειρίζε-
ται, εκμεταλλεύεται και αναπτύσσει το Ε.Σ.Φ.Α. και τις 
διασυνδέσεις που εντάσσονται σε αυτό, προκειμένου 
το Ε.Σ.Φ.Α. να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο 
και ολοκληρωμένο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες 
των Χρηστών σε Φυσικό Αέριο, κατά τρόπο ασφαλή, 
επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό και να δι-
ασφαλίζεται η λειτουργία μίας ενιαίας αγοράς φυσικού 
αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία του 
περιβάλλοντος.».

Επειδή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποβλέπει ιδί-
ως στην ασφάλεια εφοδιασμού (άρθρα 3 και 12 του νό-
μου), καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς 
υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος των 
συμμετεχόντων σε αυτήν και των καταναλωτών (άρθρα 3 
και 22 του νόμου), και λαμβάνει τα αναγκαία ρυθμιστικά 
μέτρα για τη διασφάλιση των ανωτέρω σκοπών (άρθρο 
23 του νόμου).

Επειδή, το άρθρο 19 παρ. 2 του νόμου ορίζει την υπο-
χρέωση της Ρ.Α.Ε. να «παρακολουθεί την από μέρους 
των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς διαρκή 
συμμόρφωση προς τα κριτήρια του Κεφαλαίου Β΄ του 
Τρίτου Μέρους και των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄ του Τέταρτου 
Μέρους και για το λόγο αυτόν, τηρώντας την εμπιστευτι-
κότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, δύνα-
ται να ζητεί οποιαδήποτε πληροφορία και στοιχείο από 
τους Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και τις 
επιχειρήσεις που ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστη-
ριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
και Φυσικού Αερίου».

Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 60 του Νόμου ορίζει 
ρητώς ότι: «Η Ρ.Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 
που ορίζονται με το Πρώτο Μέρος του παρόντος, έχει 
επιπρόσθετα τις εξής ρυθμιστικές αρμοδιότητες ως προς 
την αγορά του Φυσικού Αερίου: […] (δ) Παρακολουθεί 
και ελέγχει την άσκηση των δραστηριοτήτων των δι-
αχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου, για την τή-
ρηση των όρων του παρόντος νόμου, των Αδειών τους 
ή/και της πιστοποίησής τους και μπορεί να επιβάλλει 
στους διαχειριστές Συστημάτων Φυσικού Αερίου την 
υποχρέωση, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, να 
προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή τροποποίηση 
των όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης σε 
Σύστημα Φυσικού Αερίου, προκειμένου να τηρείται η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης.».

Επειδή, η Οδηγία, και συγκεκριμένα το άρθρο 41, 
προσδιορίζουν την υποχρέωση εποπτείας του (πιστο-
ποιημένου) Διαχειριστή από τον αρμόδιο Ρυθμιστή ως 
εξής:

«1. Στη ρυθμιστική αρχή ανατίθενται τα εξής καθή-
κοντα: […]

β) να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των διαχειριστών 
συστημάτων μεταφοράς και διανομής και, όπου συντρέ-
χει περίπτωση, των ιδιοκτητών των συστημάτων, καθώς 
και όλων των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, προς τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν από την παρούσα οδηγία και 
από κάθε άλλη συναφή κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά διασυνοριακά θέματα· […]

ζ) να παρακολουθεί τα επενδυτικά προγράμματα των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και να παρέχει, 
με την ετήσια έκθεσή της, αξιολόγηση των επενδυτικών 
προγραμμάτων των διαχειριστών συστημάτων μεταφο-
ράς όσον αφορά τη συνέπειά τους με το διακοινοτικό 
πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 715/2009. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να περιέχει 
συστάσεις για την τροποποίηση των επενδυτικών αυτών 
προγραμμάτων·

η) να παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τους κανό-
νες ασφαλείας και αξιοπιστίας του δικτύου και να αξιολο-
γεί τις προηγούμενες επιδόσεις, καθώς και να ορίζει ή να 
εγκρίνει τα πρότυπα και τις απαιτήσεις για την ποιότητα 
υπηρεσίας και εφοδιασμού, ή να συμβάλει σε αυτό σε 
συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές·

θ) να παρακολουθεί το επίπεδο διαφάνειας, συμπερι-
λαμβανομένων των τιμών χονδρικής, και να διασφαλίζει 
τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου προς 
τις υποχρεώσεις περί διαφάνειας·

ι) να παρακολουθεί τον βαθμό και την αποτελεσμα-
τικότητα του ανοίγματος της αγοράς και του ανταγωνι-
σμού σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, συμπεριλαμ-
βανομένων των χρηματιστηρίων φυσικού αερίου, τις 
τιμές για τους οικιακούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημάτων προπληρωμής, το ποσοστό αλλαγής 
προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής της παροχής, τα 
τέλη για την εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης και 
τα παράπονα των οικιακών πελατών, καθώς και οποια-
δήποτε στρέβλωση ή περιορισμό του ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής τυχόν συναφών 
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πληροφοριών, και να φέρει ενώπιον των οικείων αρχών 
ανταγωνισμού τυχόν σχετικές υποθέσεις· […]

ιγ) να παρακολουθεί τον χρόνο που χρειάζονται οι δι-
αχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής για τη 
σύνδεση και τις επισκευές·

ιδ) να παρακολουθεί και να εξετάζει τους όρους πρό-
σβασης στην αποθήκευση, στα αποθέματα εντός αγω-
γών και σε άλλες βοηθητικές υπηρεσίες κατά τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 33. Σε περίπτωση που το καθεστώς 
πρόσβασης στην αποθήκευση καθορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 33 παράγραφος 3, το καθήκον αυτό δεν 
περιλαμβάνει την εξέταση των τιμολογίων·

ιη) να παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων 
που αφορούν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των δια-
χειριστών συστημάτων μεταφοράς, των διαχειριστών 
συστημάτων διανομής, των προμηθευτών και των πε-
λατών και άλλων παραγόντων της αγοράς σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009·

κ) να παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων δια-
σφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 46· […]

[…]
13. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλους και απο-

τελεσματικούς μηχανισμούς ρύθμισης, ελέγχου και δι-
αφάνειας ώστε να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση δεσπό-
ζουσας θέσης, ιδίως σε βάρος των καταναλωτών, καθώς 
και κάθε επιθετική συμπεριφορά. Οι εν λόγω μηχανισμοί 
λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της συνθήκης, και ιδίως 
το άρθρο 82.».

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες που έχει 
η Αρχή στη βάση της πιστοποίησης συναρτώνται με υπο-
χρεώσεις και αρμοδιότητες, που απορρέουν για τη ΡΑΕ 
από άλλες διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής οφείλει 
να τηρεί απαρέγκλιτα το ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο 
και να συμμορφώνεται προς τις προβλέψεις του Νόμου 
και τις αποφάσεις του Ρυθμιστή και των οργάνων της 
Ένωσης, αποφασίζει:

1. Την αναθεώρηση της αριθμ. 1220/2018 απόφαση 
της Αρχής «για την Τελική Πιστοποίηση της ανώνυμης 
εταιρείας “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου” ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσι-
κού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας», όσον αφορά 
στο σημείο 2 του Διατακτικού της, ως έπεται:

«Α΄ Μέρος: Μηχανισμός Παρακολούθησης - Ιδιοκτη-
σιακός Διαχωρισμός.

2.1 Εντός (3) τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλαγής του ιδιοκτησι-
ακού της καθεστώτος, ενημερώσει γραπτώς τη Ρ.Α.Ε.

2.2 Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας αλλαγής του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος αυτής, η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. θα διαμορφώσει, 
κατά την κρίση της, και θα κοινοποιήσει στη Ρ.Α.Ε. σχέ-
διο, με το οποίο θα διασφαλίζεται η κάλυψη σε μόνιμη 
βάση των θέσεων εργασίας, που είναι απαραίτητες για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας ως Δι-
αχειριστή του Ε.Σ.Φ.Α. από προσωπικό που διαθέτει την 
αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία. Σε περίπτωση που 
η Ρ.Α.Ε. θεωρεί ότι ενδέχεται να εγείρεται ζήτημα αποτε-
λεσματικής άσκησης των καθηκόντων του Διαχειριστή, 

δύναται να απευθύνει σχετικές συστάσεις εντός ενός (1) 
μηνός από τη σχετική της ενημέρωση.

2.3 Ο Διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί 
στη Ρ.Α.Ε., κάθε μεταβολή της μετοχικής του σύνθεσης 
καθώς και αυτής των μετόχων του. Επίσης, να γνωστο-
ποιεί αμελλητί στη Ρ.Α.Ε. κάθε τροποποίηση του κατα-
στατικού, μεταβολή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και 
λοιπών οργάνων καθώς και σημαντικών ενδοεταιρικών 
μεταβολών που αφορούν τον ίδιο όσο και τους μετόχους 
του.

2.4 Ο Διαχειριστής οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί 
στη Ρ.Α.Ε. κάθε γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην 
απόκτηση από μέτοχό του ή συνδεδεμένη με μέτοχό 
του επιχείρηση, δικαιωμάτων που τού παρέχουν άμεσα 
ή έμμεσα τη δυνατότητα να ασκήσει έλεγχο ή ακόμη 
και επιρροή επί επιχειρήσεως που εκτελεί οποιαδήπο-
τε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, η οποία δρα-
στηριοποιείται είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο είτε στην 
Ενεργειακή Κοινότητα.

2.5 Η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει αμελλητί 
την Αρχή σχετικά με τον διορισμό και την ανανέωση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να 
υποβάλει αντιρρήσεις, εντός χρονικού διαστήματος ενός 
(1) μηνός από την ενημέρωσή της, στην περίπτωση που 
κρίνει ότι οι σχετικοί ορισμοί δεν παρέχουν τα εχέγγυα 
της αναγκαίας ανεξαρτησίας. Η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. οφείλει 
να συμμορφώνεται με τις συναφείς τυχόν αποφάσεις 
της Αρχής.

2.6 Μόλις συγκροτηθεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβού-
λιο, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβολής των Με-
λών του, η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε οφείλει να υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις των εν λόγων προσώπων περί του 
ότι συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο στοιχείο δ), 
παράγραφος 1, άρθρο 9 της Οδηγίας.

2.7 Υποβάλλει προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε. όλες τις τεχνι-
κές, εμπορικές, οικονομικές συμφωνίες που συνάπτει 
με την εταιρεία «TAP A.G.» ή που αφορούν στον αγωγό 
μεταφοράς φυσικού αερίου TAP. Η έγκριση παρέχεται 
από τη Ρ.Α.Ε. εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωσή 
της με πλήρη στοιχεία.

2.8 Σε περίπτωση που οι παρούσες περιστάσεις μετα-
βληθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. οφείλει 
να ενημερώσει αμελλητί και προσηκόντως την Αρχή, 
τεκμηριώνοντας, παράλληλα, τη συνέχιση της συμμόρ-
φωσής της με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Νόμου 
και του άρθρου 9 της Οδηγίας, και πάντως με την επι-
φύλαξη λήψης τυχόν επιπρόσθετων αναγκαίων μέτρων 
από την Αρχή.

2.9 Ο Διαχειριστής οφείλει να υποβάλλει σε ετήσια 
βάση στην Ρ.Α.Ε., έκθεση περί της διαρκούς συμμόρφω-
σής του, καθώς και των μετόχων του, προς τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 της Οδηγίας.

Β΄ Μέρος: Πρόσθετοι όροι
2.10 Σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 

ν. 4001/2011 καθώς και στο Καταστατικό της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 
Α.Ε., ο Διαχειριστής οφείλει να αποτρέπει τη μεροληπτι-
κή κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν στα επιχει-
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ρηματικά απόρρητα. Επιπρόσθετα, οφείλει να διασφα-
λίζει την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών, ιδίως των πληροφοριών που δύνανται 
να συνδέονται με ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού 
της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. ή με εμπιστευτικά δεδομένα της λει-
τουργίας των ενεργειακών αγορών, καθώς και των πλη-
ροφοριών που δύνανται να παράσχουν καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στην αγορά της ενέργειας. Ο Δια-
χειριστής οφείλει να υποβάλλει σε ετήσια βάση στην 
Ρ.Α.Ε., έκθεση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας και 
προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

2.11 Όσον αφορά στην ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α., ο Δι-
αχειριστής καταρτίζει Πρόγραμμα Ανάπτυξης, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 68 παρ. 2 εδάφιο (κα) του ν. 
4001/2011 και τον Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. Το Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4001/2011.

2.12 Όσον αφορά στην ασφάλεια εφοδιασμού, η 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. οφείλει να συμμορφώνεται με το εθνικό 
και ενωσιακό δίκαιο και τη στρατηγική που διαμορφώ-
νεται, καθώς και με τις κανονιστικές και ατομικές πρά-
ξεις που εκδίδονται από τον Ρυθμιστή, σε άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του εκ των άρθρων 12 και 73 του νόμου, 
καθώς και εκ των ευρωπαϊκών Κανονισμών.

2.13 Όσον αφορά στις μείζονος σημασίας υποχρεώ-
σεις του Διαχειριστή, προεχόντως στο πλαίσιο της κα-
τάρτισης και υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης, 
καθώς και της ασφάλειας εφοδιασμού, η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. 
ενημερώνει διαρκώς τη Ρ.Α.Ε., με κάθε πρόσφορο μέσο.

2.14 Κάθε έξι (6) μήνες, η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. υποβάλλει στη 
Ρ.Α.Ε. Έκθεση, με την οποία ενημερώνει πλήρως και ανα-
λυτικά την Αρχή σχετικά με την ανάπτυξη κάθε είδους 

δραστηριότητας, που δεν εμπίπτει στην έννοια και το 
πεδίο των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων και τεκμη-
ριώνει τη μη αρνητική τους επίπτωση στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών της εκ του Ενεργειακού Νόμου, κα-
θώς και τη μη επιβάρυνση του Ρυθμιζόμενου Εσόδου. 
Περαιτέρω, στην περίπτωση που σκοπείται η παροχή 
των εν λόγω υπηρεσιών σε εταιρείες, στις οποίες μετέχει 
άμεσος ή απώτερος μέτοχος της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σε ποσο-
στό που υπερβαίνει το 5% επί του μετοχικού κεφαλαίου, 
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Αρχής. Η εν λόγω 
έγκριση δύναται να χορηγείται, ρητώς ή σιωπηρώς, εντός 
δύο (2) μηνών από την ενημέρωση της Αρχής με πλήρη 
στοιχεία. Η εν λόγω έγκριση παρέλκει στην περίπτωση 
συνομολόγησης σύμβασης, ή συμβάσεων, εφόσον το 
συμβατικό τίμημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 
€/έτος. Όσον αφορά στην υπαγωγή των συμβάσεων στη 
διαδικασία της έγκρισης ή την εξαίρεση από αυτήν, ισχύ-
ει η γενική αρχή της αποφυγής της κατάτμησης.

2.15 Η Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα το 
ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο και να συμμορφώνεται 
προς τις προβλέψεις του νόμου και τις αποφάσεις του 
Ρυθμιστή και των οργάνων της Ένωσης.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση Ρ.Α.Ε. 1220/2018 ισχύει ως 
έχει.».

2. Την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στη 
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., τη γνωστοποίησή της στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, καθώς και την ανάρτησή τους στο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο της Ρ.Α.Ε. 

 Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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