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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015, Ν.122(Ι)/2003, 

N.239(I)/2004, N.143(I)/2005, N.173(I)/2006, N.92(I)/2008, N.211(I)/2012 KAI 
Ν.206(Ι)/2015 

 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΑΡ 02/2016, 

 
ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ  
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15, 25(13) ΚΑΙ 26 

  
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της 
παρέχουν τα άρθρα 15, 25(13) και 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 
Νόμων του 2003 έως 2015, εκδίδει το ακόλουθο Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης και 
καλεί τους συμμετέχοντες στην αγορά όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ.1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην χονδρική αγορά ενέργειας, τους κατόχους 
Αδειών, τους Αιτητές Αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια, 
ενστάσεις ή/και παραστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης.  
 
Η παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Εφαρμογής Απαγορεύσεων 
Καταχρηστικών Πρακτικών στη Χονδρική Αγορά Ενέργειας και Επιβολής Κυρώσεων 
Ρυθμιστική Απόφαση 02 του 2016.  
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
 

 ως αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή των προνοιών του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 ο οποίος θεσπίζει μεταξύ άλλων κανόνες σχετικά 
με την απαγόρευση των καταχρηστικών πρακτικών που επηρεάζουν τις χονδρικές 
αγορές ενέργειας, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις 
χρηματοοικονομικές αγορές και με την ορθή λειτουργία αυτών των χονδρικών 
αγορών ενέργειας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. 
Προβλέπει την παρακολούθηση των χονδρικών αγορών ενέργειας από τον 
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας («Οργανισμός») σε 
στενή συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και λαμβάνοντας υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και τις χονδρικές 
αγορές ενέργειας, 
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 είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές και άλλοι συμμετέχοντες στην 
αγορά μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου, ότι οι τιμές που καθορίζονται στις χονδρικές αγορές 
ενέργειας αντικατοπτρίζουν δίκαιη και ανταγωνιστική αλληλεπίδραση μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης και ότι δεν προκύπτουν τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη από 
κατάχρηση της αγοράς, 

 η ακεραιότητα και η διαφάνεια στις χονδρικές αγορές ενέργειας θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση ανοικτού και δίκαιου ανταγωνισμού στις χονδρικές 
αγορές ενέργειας προς το συμφέρον του τελικού καταναλωτή ενέργειας, 

 η εκμετάλλευση ή η απόπειρα εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών στις 
διαπραγματεύσεις για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου θα πρέπει να 
απαγορεύονται ρητώς. Εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορεί επίσης 
να υπάρχει όταν τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης από πρόσωπα που γνωρίζουν, ή οφείλουν να γνωρίζουν, ότι οι 
πληροφορίες που κατέχουν είναι εμπιστευτικές. Πληροφορίες που αφορούν τα 
σχέδια και τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης του ίδιου του συμμετέχοντος στην 
αγορά δεν θα πρέπει να θεωρούνται εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες που απαιτείται 
να δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ή τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων 
γραμμών και κωδίκων δικτύου που θεσπίζονται δυνάμει των εν λόγω κανονισμών, 
μπορούν, εάν πρόκειται για πληροφορίες που επηρεάζουν την τιμή, να αποτελούν 
τη βάση των αποφάσεων των συμμετεχόντων στην αγορά για την πραγματοποίηση 
συναλλαγών με ενεργειακά προϊόντα χονδρικής και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν 
να αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες μέχρις ότου δημοσιοποιηθούν, 

 η χειραγώγηση των χονδρικών αγορών ενέργειας συνεπάγεται ότι ορισμένα 
πρόσωπα αναλαμβάνουν δράσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να 
διαμορφώνονται τεχνητά επίπεδα τιμών, που δεν δικαιολογούνται από τις δυνάμεις 
προσφοράς και ζήτησης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 
διαθεσιμότητας, της παραγωγής, της χωρητικότητας αποθήκευσης, της 
δυναμικότητας μεταφοράς και της ζήτησης. Χειραγώγηση της αγοράς συνιστά: η 
ανάθεση και απόσυρση ψευδών εντολών, η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών 
πληροφοριών ή φημών μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
διαδικτύου, ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η σκόπιμη παροχή ψευδών 
πληροφοριών σε επιχειρήσεις που εκπονούν αξιολογήσεις τιμών ή εκθέσεις για τις 
αγορές, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την παραπλάνηση των συμμετεχόντων στην 
αγορά που ενεργούν βάσει των εν λόγω αξιολογήσεων τιμών ή εκθέσεων για τις 
αγορές, και η σκόπιμη δημιουργία της εντύπωσης ότι η διαθέσιμη δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής ή φυσικού αερίου ή η διαθέσιμη δυναμικότητα μεταφοράς 
διαφέρει από την αντίστοιχη δυναμικότητα που είναι διαθέσιμή από τεχνικής 
άποψης, στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες αυτές επηρεάζουν ή ενδέχεται να 
επηρεάσουν την τιμή των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής. Η χειραγώγηση και οι 
συνέπειές της μπορεί να εμφανίζονται και πέραν των συνόρων, ανάμεσα στις 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
και στις αγορές βασικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αγορών 
δικαιωμάτων εκπομπών. 
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 έχει μεγάλη σημασία οι κυρώσεις για παραβιάσεις του κανονισμού (EE) 
αριθ.1227/2011 να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές και να 
αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των παραβάσεων, τη βλάβη που προκλήθηκε 
στους καταναλωτές και τα πιθανά κέρδη από διαπραγμάτευση βασιζόμενη σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες και χειραγώγηση της αγοράς. Λόγω των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συναλλαγών επί χρηματοοικονομικών παραγώγων 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και των συναλλαγών επί φυσικών 
ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οι κυρώσεις για παραβιάσεις 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνάδουν με τις κυρώσεις που θεσπίζονται 
από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ, 

 
Και αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς το πιο πάνω θέμα και επειδή αξιολογεί ότι 
επιβάλλονται να γίνουν αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο ούτως ώστε να συμπεριληφθούν 
ειδικότερες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες για τα θέματα 
που αφορούν τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1227/2011 σχετικά με την απαγόρευση 
εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, την υποχρέωση δημοσίευσης 
εμπιστευτικών πληροφοριών, την απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράς, την εφαρμογή 
των απαγορεύσεων καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά και τις σχετικές κυρώσεις 
αποφασίζει την έκδοση προσχεδίου Ρυθμιστικής Απόφασης  αναφορικά με την 
Εφαρμογή Απαγορεύσεων Καταχρηστικών Πρακτικών στη Χονδρική Αγορά 
Ενέργειας και την Επιβολή Κυρώσεων. 
 
Το λεπτομερές κείμενο της Εφαρμογής Απαγορεύσεων Καταχρηστικών Πρακτικών στη 
Χονδρική Αγορά Ενέργειας και Επιβολής Κυρώσεων παρατίθεται ως Παράρτημα Ι και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προσχεδίου της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 4 of 18 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ  

 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η ΡΑΕΚ με την παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση αποφασίζει την εφαρμογή προνοιών 
σχετικά με την απαγόρευση των καταχρηστικών πρακτικών που επηρεάζουν τις 
χονδρικές αγορές ενέργειας, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που εφαρμόζονται 
στις χρηματοοικονομικές αγορές και με την ορθή λειτουργία αυτών των χονδρικών 
αγορών ενέργειας, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. 
 
Η  παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση εφαρμόζεται στη διαπραγμάτευση ενεργειακών 
προϊόντων χονδρικής. Οι παραγράφοι 3 και 5 της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης δεν 
εφαρμόζονται στα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία είναι χρηματοπιστωτικά μέσα 
και στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 9 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ. Η παρούσα Ρυθμιστική 
Απόφαση εφαρμόζεται, υπό την επιφύλαξη των οδηγιών 2003/6/ΕΚ και 2004/39/ΕΚ, 
καθώς και της εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού στις πρακτικές 
που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011. 
 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
Για τους σκοπούς της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 
 
2.1 «απόπειρα χειραγώγησης της αγοράς»:  
 
(α) η πραγματοποίηση συναλλαγών ή η έκδοση εντολών διαπραγμάτευσης ή 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που αφορά ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, με σκοπό:  
 

i. να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη 
ζήτηση ή την τιμή ενεργειακών προϊόντων χονδρικής·  

ii. να διαμορφωθεί η τιμή ενός ή περισσοτέρων ενεργειακών προϊόντων χονδρικής 
σε τεχνητό επίπεδο, εκτός εάν το πρόσωπο που διεκπεραίωσε τις συναλλαγές ή 
ήταν ο εντολοδότης της διαπραγμάτευσης, αποδεικνύει ότι η ενέργειά του αυτή 
υπαγορεύθηκε από έννομους λόγους και ότι οι εν λόγω συναλλαγές ή εντολή 
διαπραγμάτευσης συνάδουν με τις αποδεκτές πρακτικές στην οικεία χονδρική 
αγορά ενέργειας· ή  

iii. να χρησιμοποιηθούν εικονικές μεθοδεύσεις ή κάθε άλλη μορφή παραπλάνησης ή 
τέχνασμα που δίνει ή ενδέχεται να δίνει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις 
σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός ενεργειακού προϊόντος 
χονδρικής·  
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ή  
 
(β) η διάδοση πληροφοριών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του 
Διαδικτύου, ή με οιοδήποτε άλλο μέσο, με την πρόθεση να δοθούν ψευδείς ή 
παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή των 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής·  
 
2.2 «αρμόδια οικονομική αρχή»: αρμόδια αρχή που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
η οποία καθορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2003/6/ΕΚ·  
 
2.3 «δυναμικότητα κατανάλωσης»: η κατανάλωση ενός τελικού πελάτη είτε ηλεκτρικής 
ενέργειας είτε φυσικού αερίου με πλήρη χρήση της δυναμικότητας παραγωγής του εν 
λόγω πελάτη. Περιλαμβάνει το σύνολο της κατανάλωσης του εν λόγω πελάτη ως μία 
μεμονωμένη οικονομική ενότητα, εφόσον η κατανάλωση πραγματοποιείται σε αγορές με 
αλληλοσυνδεόμενες τιμές χονδρικής·  
 
Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, η κατανάλωση σε χωριστές εγκαταστάσεις που 
ευρίσκονται υπό τον έλεγχο μίας ενιαίας οικονομικής οντότητας με δυναμικότητα 
κατανάλωσης λιγότερη από 600 GWh ετησίως δεν λαμβάνεται υπόψη στον βαθμό που 
οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν έχουν κοινή επίδραση στις τιμές της χονδρικής αγοράς 
ενέργειας επειδή ευρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές·  
 
2.4 «εμπιστευτικές πληροφορίες»: οι πληροφορίες που έχουν ακριβή χαρακτήρα, οι 
οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, ένα ή περισσότερα 
ενεργειακά προϊόντα χονδρικής και οι οποίες, αν είχαν δημοσιοποιηθεί, ενδέχεται να είχαν 
επηρεάσει σημαντικά την τιμή των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων χονδρικής.  
 
Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ως «πληροφορίες» νοούνται:  
 
(α) οι πληροφορίες που απαιτείται να δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς 
(ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009, συμπεριλαμβανομένων των 
κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων δικτύου που θεσπίζονται δυνάμει των εν λόγω 
κανονισμών·  
(β) οι πληροφορίες σχετικά με τη δυναμικότητα και τη χρησιμοποίηση των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ή φυσικού αερίου ή σχετικά με τη δυναμικότητα και τη χρησιμοποίηση των 
εγκαταστάσεων ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης ή μη 
προγραμματισμένης έλλειψης διαθεσιμότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων· 
(γ) οι πληροφορίες που απαιτείται να γνωστοποιούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο, τους κανόνες της αγοράς και τα 
συμβόλαια ή τα συναλλακτικά ήθη στην οικεία χονδρική αγορά ενέργειας, στον βαθμό 
που αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές των 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής και  
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(δ) άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να χρησιμοποιούσε ένας ορθολογικός συμμετέχων 
στην αγορά στο πλαίσιο των δεδομένων για την απόφασή του να προβεί σε συναλλαγή 
επί ενεργειακού προϊόντος χονδρικής.  
 
Μια πληροφορία θεωρείται ότι κατέστη δημόσια γνωστή όταν προκύπτει μία, ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α) με οποιοδήποτε τρόπο τίθεται εις γνώση των συμμετεχόντων στην αγορά ή εφόσον 
ευχερώς δύναται νομίμως να αποκτηθεί· 
(β) περιέχεται σε αρχεία ή άλλα έγγραφα κατά νόμο διαθέσιμα στο κοινό προς 
επιθεώρηση· 
(γ) απέρρευσε από πληροφορία που κατέστη δημόσια γνωστή έστω και αν μπορεί να 
αποκτηθεί επί τη βάσει δημόσια γνωστών πληροφοριών μόνο από πρόσωπα που 
επιδεικνύουν ειδική επιμέλεια ή εμπειρία ή να αποκτηθεί επί τη βάσει δημόσια γνωστών 
πληροφοριών μόνο κατόπιν ειδικής παρατηρήσεως ή εκτιμήσεως.  
 
Μια πληροφορία θεωρείται ότι έχει ακριβή χαρακτήρα εάν περιλαμβάνει αναφορά σε 
κατάσταση η οποία υφίσταται ή που εύλογα μπορεί να αναμένεται ότι θα υπάρξει ή 
αναφορά σε ένα γεγονός το οποίο έλαβε χώρα ή που εύλογα μπορεί να αναμένεται ότι 
θα λάβει χώρα και εφόσον η πληροφορία αυτή είναι αρκούντως ακριβής ώστε να 
επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανή επίπτωση αυτής της 
κατάστασης ή του γεγονότος στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων χονδρική.  
 
2.5 «ενεργειακά προϊόντα χονδρικής»: τα ακόλουθα συμβόλαια και 
χρηματοοικονομικά παράγωγα, ανεξαρτήτως του τόπου και του τρόπου 
πραγματοποίησης της διαπραγμάτευσης:  
 
(α) συμβόλαια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου όταν η παράδοση 
διενεργείται εντός της Ένωσης· 
(β) χρηματοοικονομικά παράγωγα που αφορούν ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο που 
παράγεται, αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή παραδίδεται εντός της Ένωσης·  
(γ) συμβόλαια που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου εντός 
της Ένωσης·  
(δ) χρηματοοικονομικά παράγωγα που αφορούν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου εντός της Ένωσης.  
 
Συμβόλαια προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς χρήση 
από τους τελικούς πελάτες δεν είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής. Εν τούτοις, τα 
συμβόλαια παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς 
πελάτες με δυναμικότητα κατανάλωσης μεγαλύτερη της οριζόμενης στο δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 2.3, θεωρούνται ως ενεργειακά προϊόντα χονδρικής·  
 
2.6 «μητρική επιχείρηση»: μητρική επιχείρηση κατά την έννοια των άρθρων 1 και 2 της 
έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενης στο 
άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς· 
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2.7 «Οργανισμός» σημαίνει τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας ο οποίος ιδρύεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για την ίδρυση Οργανισμού 
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας· 
 
2.8 «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο·  
 
2.9 «συμμετέχων στην αγορά»: κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των 
διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, που πραγματοποιεί συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένης της εντολής πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μία ή 
περισσότερες χονδρικές αγορές ενέργειας·  
 
2.10 «συνδεδεμένη επιχείρηση»: θυγατρική ή άλλη επιχείρηση στην οποία υπάρχει 
συμμετοχή, ή επιχείρηση συνδεδεμένη με άλλη επιχείρηση με σχέση κατά την έννοια του 
άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ·  
 
2.11 «χειραγώγηση της αγοράς»:  
(α) η πραγματοποίηση συναλλαγών ή η έκδοση εντολών διαπραγμάτευσης επί 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής:  
 

i. με τις οποίες δίδονται ή είναι πιθανό να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές 
ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής·  

ii. με τις οποίες πρόσωπο ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού 
διαμορφώνουν ή επιδιώκουν να διαμορφώσουν την τιμή ενός ή περισσοτέρων 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής σε τεχνητό επίπεδο, εκτός εάν το πρόσωπο 
που πραγματοποίησε τις συναλλαγές ή ήταν ο εντολοδότης της διαπραγμάτευσης, 
αποδεικνύει ότι η ενέργειά του αυτή υπαγορεύθηκε από έννομους λόγους και ότι 
οι εν λόγω συναλλαγές ή εντολές διαπραγμάτευσης συνάδουν με τις αποδεκτές 
πρακτικές στην οικεία χονδρική αγορά ενέργειας· ή  

iii. κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται ή επιχειρείται να χρησιμοποιηθούν εικονικές 
μεθοδεύσεις ή κάθε άλλη μορφή παραπλάνησης ή τέχνασμα που δίνει ή ενδέχεται 
να δίνει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση 
ή την τιμή ενός ενεργειακού προϊόντος χονδρικής·  

 
ή  
 
(β) η διάδοση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, 
ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, πληροφοριών οι οποίες δίνουν ή είναι πιθανόν να δώσουν 
ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή των 
ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης φημών ή 
παραπλανητικών ειδήσεων, εφόσον ο διαδίδων τις πληροφορίες γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει ότι ήταν ψευδείς ή παραπλανητικές.  
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Όταν διαδίδονται πληροφορίες στο πλαίσιο της δημοσιογραφίας ή της καλλιτεχνικής 
έκφρασης, η διάδοση αυτή των πληροφοριών κρίνεται με γνώμονα τους κανόνες που 
διέπουν την ελευθερία του τύπου σε άλλα μέσα ενημέρωσης, εκτός εάν:  
 

i. τα πρόσωπα αυτά αντλούν, άμεσα ή έμμεσα, όφελος ή κέρδη από τη διάδοση των 
εν λόγω πληροφοριών· ή  

ii. η αποκάλυψη ή η διάδοση γίνεται με πρόθεση παραπλάνησης της αγοράς όσον 
αφορά την προσφορά, ζήτηση και τιμή των ενεργειακών προϊόντων χονδρικής.  

 
2.12 «χονδρικές αγορές ενέργειας»: κάθε αγορά εντός της Ένωσης στην οποία 
πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής·  
 
3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
  
3.1 Πρόσωπα τα οποία κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με ενεργειακό 

προϊόν χονδρικής απαγορεύεται:  
 

(α) να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για να αποκτήσουν ή να πωλήσουν, 
ή για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να πωλήσουν, για λογαριασμό τους ή 
για λογαριασμό τρίτων, αμέσως ή εμμέσως, ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα 
οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες·  
(β) να γνωστοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν 
ενεργούν στα συνήθη πλαίσια άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των 
καθηκόντων τους·  
(γ) να συνιστούν σε άλλο πρόσωπο, ή να το παρακινούν, βάσει εμπιστευτικών 
πληροφοριών, να αποκτήσει ή να διαθέσει τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα 
οποία αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες.  

 
3.2 Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3.1 ισχύει για τα ακόλουθα 

πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με ενεργειακά 
προϊόντα χονδρικής:  

 
(α) μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων επιχείρησης·  
(β) πρόσωπα με συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχείρησης·  
(γ) πρόσωπα με πρόσβαση στις πληροφορίες κατά την εργασία τους ή την άσκηση 
του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους·  
(δ) πρόσωπα που έχουν αποκτήσει τις εν λόγω πληροφορίες μέσω παράνομης  
δραστηριότητας·  
(ε) πρόσωπα που γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι πρόκειται για 
εμπιστευτικές πληροφορίες. 

 
3.3 Τα στοιχεία α) και γ) της παραγράφου 3.1 δεν εφαρμόζονται στους διαχειριστές 

συστημάτων μεταφοράς που αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια ή φυσικό αέριο, ώστε 
να κατοχυρώνεται η ασφαλής λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν κατά το άρθρο 12 στοιχεία δ) και ε) της οδηγίας 
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2009/72/ΕΚ ή κατά το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) της οδηγίας 
2009/73/ΕΚ.  

 
3.4 Η παράγραφος 3.1 δεν εφαρμόζεται σε:  
 

(α) συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπλήρωσης 
δημιουργηθείσας υποχρέωσης για την αγορά ή την κατοχή ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής, εφόσον η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει από συμφωνία ή από έκδοση 
εντολής διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκαν πριν να περιέλθουν οι 
εμπιστευτικές πληροφορίες στην κατοχή του εν λόγω προσώπου·  
 
(β) συναλλαγές που συνάπτονται από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου, διαχειριστές συστημάτων αποθήκευσης ή διαχειριστές συστημάτων 
εισαγωγής ΥΦΑ, ο μόνος στόχος των οποίων είναι η κάλυψη της άμεσης φυσικής 
ζημίας που προκύπτει λόγω έκτακτης διακοπής λειτουργίας, εφόσον το αντίθετο θα 
είχε ως αποτέλεσμα ο συμμετέχων στην αγορά να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει 
υπάρχουσες συμβατικές υποχρεώσεις και στις περιπτώσεις που μια τέτοια πράξη 
πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας με τον εμπλεκόμενο διαχειριστή ή 
διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής 
λειτουργία του συστήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι σχετικές πληροφορίες που 
σχετίζονται με τις συναλλαγές αναφέρονται στον Οργανισμό και την ΡΑΕΚ. Αυτή η 
υποχρέωση αναφοράς δεν θίγει την υποχρέωση που καθορίζεται στην παράγραφο 
4.1. 

 
(γ) συμμετέχοντες στην αγορά που ενεργούν σύμφωνα με εθνικούς κανόνες 
έκτακτης ανάγκης, όταν οι εθνικές αρχές έχουν παρέμβει προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και όταν έχουν 
ανασταλεί οι μηχανισμοί της αγοράς σε ένα κράτος μέλος ή σε μέρη αυτού. Σε αυτήν 
την περίπτωση, η αρχή που είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης 
διασφαλίζει τη δημοσιοποίηση σύμφωνα την παράγραφο 4. 

 
3.5 Όταν ο κάτοχος εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με ενεργειακό προϊόν 

χονδρικής είναι νομικό πρόσωπο, οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3.1 ισχύουν και για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην 
απόφαση εκτέλεσης της συναλλαγής για λογαριασμό του εν λόγω νομικού 
προσώπου.  

 
3.6 Όταν διαδίδονται πληροφορίες στο πλαίσιο της δημοσιογραφίας ή της καλλιτεχνικής 

έκφρασης, η διάδοση αυτή των πληροφοριών κρίνεται με γνώμονα τους κανόνες 
που διέπουν την ελευθερία του τύπου σε άλλα μέσα ενημέρωσης, εκτός εάν:  

 
(α) τα πρόσωπα αυτά αντλούν, άμεσα ή έμμεσα, όφελος ή κέρδη από τη διάδοση 
των εν λόγω πληροφοριών· ή  

(β) η αποκάλυψη ή η διάδοση γίνεται με πρόθεση παραπλάνησης της αγοράς όσον 
αφορά την προσφορά, τη ζήτηση και την τιμή των ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής. 
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4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
4.1 Κάθε συμμετέχων στην αγορά δημοσιοποιεί, αποτελεσματικά και εγκαίρως, 

εμπιστευτικές πληροφορίες που κατέχει σχετικά με τις επιχειρήσεις ή τις 
εγκαταστάσεις, ή τη μητρική του επιχείρηση ή σχετική επιχείρηση, των οποίων ο 
ενδιαφερόμενος συμμετέχων στην αγορά ή η μητρική του επιχείρηση ή σχετική 
επιχείρηση έχει την κυριότητα ή τον έλεγχο ή την ευθύνη όσον αφορά επιχειρησιακά 
θέματα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Εν προκειμένω, η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου ή σχετικά με τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων 
ΥΦΑ, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης ή μη προγραμματισμένης 
έλλειψης διαθεσιμότητας αυτών των εγκαταστάσεων.  

 
4.2 Συμμετέχων στην αγορά μπορεί, υπ’ ευθύνη του, να αναβάλει κατ’ εξαίρεση τη 

δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών προκειμένου να μη βλάψει τα έννομα 
συμφέροντά του, εφόσον η παράλειψη αυτή δεν είναι πιθανόν να παραπλανήσει το 
κοινό και εφόσον ο συμμετέχων στην αγορά είναι σε θέση να διασφαλίσει την 
εμπιστευτικότητα των συγκεκριμένων πληροφοριών και δεν λαμβάνει αποφάσεις για 
συναλλαγές επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, με βάση τις εν λόγω 
πληροφορίες. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο συμμετέχων στην αγορά παρέχει χωρίς 
καθυστέρηση τις εν λόγω πληροφορίες, μαζί με αιτιολόγηση όσον αφορά την 
καθυστέρηση της δημοσιοποίησης των πληροφοριών, στον Οργανισμό και στην 
ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4.3 πιο κάτω. 

 
4.3 Οι συμμετέχοντες στην αγορά παρέχουν στον Οργανισμό και την ΡΑΕΚ τις 

πληροφορίες που αφορούν τη δυναμικότητα και τη χρήση των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, αποθήκευσης, κατανάλωσης ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή 
φυσικού αερίου ή που αφορούν τη δυναμικότητα και τη χρήση εγκαταστάσεων ΥΦΑ, 
συμπεριλαμβανόμενης της προγραμματισμένης ή μη προγραμματισμένης μη 
διαθεσιμότητας αυτών των εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της παρακολούθησης 
των διαπραγματεύσεων στις χονδρικές αγορές ενέργειας. Η υποχρέωση υποβολής 
στοιχείων στους συμμετέχοντες στην αγορά ελαχιστοποιείται με τη συγκέντρωση 
των αναγκαίων πληροφοριών ή μέρους αυτών από υπάρχουσες πηγές, οσάκις 
τούτο είναι δυνατόν. 

 
4.4 Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 πιο πάνω ο συμμετέχων στην αγορά οφείλει να 

θέσει ενώπιον της ΡΑΕΚ τις εν λόγω πληροφορίες. Η ΡΑΕΚ έχει εξουσία, σε 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, να επιτρέψει την καθυστέρηση δημοσιοποίησης των 
εν λόγω πληροφοριών, εφόσον:-   
(α) Ικανοποιηθεί ότι η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών προσκρούει στο 
δημόσιο συμφέρον ή επάγεται σοβαρή ζημιά για τον συμμετέχων στην αγορά· 
(β) η μη αποκάλυψη τους δεν είναι ικανή να παραπλανήσει το κοινό σε ότι αφορά 
γεγονότα και περιστάσεις ουσιώδεις για την εκτίμηση των ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής· και 
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(γ) ο συμμετέχων στην αγορά μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητά τους. 
 

4.5 Απαγορεύεται στον συμμετέχοντα στην αγορά μέσα στα πλαίσια συμμόρφωσης με 
τις παραγράφους 4.1 έως 4.4 πιο πάνω να παρέχει πληροφορία ψευδή, 
παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο ή να αποκρύπτει οτιδήποτε 
ουσιώδες. 

 
4.6 Για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών ο συμμετέχων στην 

αγορά οφείλει: 
 

(α) να λάβει αποτελεσματικά μέτρα που αποκλείουν την πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές σε πρόσωπα άλλα από εκείνα στα οποία οι εν λόγω 
πληροφορίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων τους στην οντότητα 
του συμμετέχοντα στην αγορά· 
(β) να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ότι κάθε πρόσωπο 
που έχει πρόσβαση σε αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες γνωρίζει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση και είναι 
ενήμερο για τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης τους· 
(γ) να λάβει μέτρα που επιτρέπουν την άμεση δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών 
πληροφοριών σε περίπτωση που ο ίδιος δεν έχει κατορθώσει να διασφαλίσει τον 
εμπιστευτικό τους χαρακτήρα,  

 
4.7 Η ΡΑΕΚ δύναται με Απόφαση της να ορίζει κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος αφορά 

τα διοικητικά, διευθυντικά, εποπτικά, ελεγκτικά όργανα, τους λοιπούς υπαλλήλους 
ενός συμμετέχοντα στην αγορά και των προσώπων που έχουν στενό δεσμό με 
αυτά, σχετικά με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της εντολής 
πραγματοποίησης διαπραγματεύσεων σε μια ή περισσότερες χονδρικές αγορές 
ενέργειας. Τα υπό αναφορά πρόσωπα οφείλουν να συμμορφώνονται με τον εν 
λόγω κώδικα συμπεριφοράς.   

 
4.8 Οσάκις συμμετέχων στην αγορά ή πρόσωπο που έχει προσληφθεί ή το οποίο 

ενεργεί για λογαριασμό ενός συμμετέχοντος στην αγορά, αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με ενεργειακό προϊόν χονδρικής κατά τη συνήθη 
άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματός ή των καθηκόντων του, όπως ορίζεται στο 
στοιχείο (β) της παραγράφου 3.1, διασφαλίζει εκ παραλλήλου την ταυτόχρονη, 
πλήρη και αποτελεσματική δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών. Σε 
περίπτωση που οι πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σκοπίμως, ο συμμετέχων 
στην αγορά διασφαλίζει την πλήρη και αποτελεσματική δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών, το συντομότερο δυνατόν, μετά τη μη σκόπιμη αποκάλυψή τους. Η 
παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται εάν ο αποδέκτης των πληροφοριών υπέχει 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας, ανεξάρτητα από το αν η υποχρέωση πηγάζει εκ του 
νόμου, από κανονιστική διάταξη, από άρθρο καταστατικού ή από σύμβαση.  

 
4.9 Η δημοσίευση εμπιστευτικών πληροφοριών, ακόμη και σε συγκεντρωτική μορφή, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
715/2009, ή κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες δικτύου που θεσπίζονται δυνάμει 
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των εν λόγω κανονισμών, συνιστά ταυτόχρονη, πλήρη και αποτελεσματική 
δημοσιοποίηση. 

 
4.10 Στις περιπτώσεις που σε κάποιον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς έχει δοθεί 

εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ορισμένων δεδομένων, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, ο εν λόγω 
διαχειριστής απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση που ορίζεται στην 
παράγραφο 4.1 όσον αφορά τα εν λόγω δεδομένα. 

 
4.11 Οι παράγραφοι 4.1 και 4.2 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 

που υπέχουν οι συμμετέχοντες στην αγορά σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 
2009/73/ΕΚ και τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009, 
καθώς και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες δικτύου που 
εκδίδονται δυνάμει των εν λόγω οδηγιών και κανονισμών, ιδίως όσον αφορά το 
χρονοδιάγραμμα και τη μέθοδο δημοσίευσης των πληροφοριών.  

 
4.12 Οι παράγραφοι 4.1 και 4.2 δεν θίγουν το δικαίωμα των συμμετεχόντων στην αγορά 

να καθυστερούν την αποκάλυψη πληροφοριών που σχετίζονται με την προστασία 
υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της 
οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τον 
προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής 
σημασίας, και σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας 
τους, εάν αυτές είναι διαβαθμισμένες στη χώρα τους. 

 
4.13 Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όπου αναφέρεται η υποχρέωση 

δημοσιοποίησης από συμμετέχοντες στην αγορά τότε αυτή γίνεται και με τους δυο 
ακόλουθους τρόπους:  

 
(α) με ανακοίνωση στην ΡΑΕΚ, και  
(β) με ανακοίνωση στο διαδικτυακό χώρο του συμμετέχοντα στην αγορά, νοουμένου 
ότι ο συμμετέχοντας στην αγορά διατηρεί διαδικτυακό χώρο  
 
Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου πληροφορίες προορίζονται να δημοσιευτούν με 
οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, ο συμμετέχων στην αγορά οφείλει να τις 
ανακοινώνει προηγουμένως στην ΡΑΕΚ, έτσι ώστε η επίσημη ανακοίνωση, ή 
καταχώρηση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ να γίνει το ταχύτερο δυνατό και να 
προηγηθεί της δημοσίευσής τους.  

 
4.14 Ο συμμετέχων στην αγορά ή πρόσωπο που έχει προσληφθεί ή το οποίο ενεργεί για 

λογαριασμό ενός συμμετέχοντος στην αγορά, οφείλει να καταρτίζει κατάλογο των 
προσώπων που εργάζονται γι’ αυτούς, είτε με σύμβαση εργασίας είτε άλλως πως, 
και τα οποία έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και ενημερώνουν 
τακτικά τον κατάλογο και τον διαβιβάζουν στην ΡΑΕΚ όποτε τους ζητείται από την 
τελευταία.  
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4.15 Ο συμμετέχων στην αγορά ή πρόσωπο που έχει προσληφθεί ή το οποίο ενεργεί για 
λογαριασμό ενός συμμετέχοντος στην αγορά εξασφαλίζει ότι οι κατάλογοι κατόχων 
εμπιστευτικών πληροφοριών περιλαμβάνουν όλα τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 4.14 πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες 
που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τον εκδότη, είτε σε τακτική είτε σε περιστασιακή 
βάση. 

 
4.16 Οι κατάλογοι κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4.14 και 4.15 αναφέρουν τις εξής 

τουλάχιστον πληροφορίες:  
 

(α) Την ταυτότητα κάθε προσώπου που έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές 
πληροφορίες· 
(β) το λόγο για τον οποίο το πρόσωπο αυτό περιλαμβάνεται στον κατάλογο· 
(γ) την ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε και ενημερώθηκε ο κατάλογος 
κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών.  

 

4.17 Οι κατάλογοι εμπιστευτικών πληροφοριών ενημερώνονται αμέσως: 
 

(α) οποτεδήποτε μεταβάλλεται ο λόγος για τον οποίο ένα πρόσωπο έχει περιληφθεί 
στον κατάλογο· 
(β) οποτεδήποτε πρέπει να προστεθεί νέο πρόσωπο στον κατάλογο· 
αναφέροντας αν και πότε ένα πρόσωπο που περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο 
(γ)παύει να έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. 

 
4.18 Ο συμμετέχων στην αγορά ή πρόσωπο που έχει προσληφθεί ή το οποίο ενεργεί για 

λογαριασμό ενός συμμετέχοντος στην αγορά εξασφαλίζει ότι οι κατάλογοι κατόχων 
εμπιστευτικών πληροφοριών διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη μετά την 
κατάρτισή τους. 

 
4.19 Ο συμμετέχων στην αγορά ή πρόσωπο που έχει προσληφθεί ή το οποίο ενεργεί για 

λογαριασμό ενός συμμετέχοντος στην αγορά μεριμνά, έτσι ώστε κάθε πρόσωπο 
περιλαμβανόμενο σε κατάλογο που έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες 
λαμβάνει γνώση των υποχρεώσεων του, οι οποίες απορρέουν από την παρούσα 
Ρυθμιστική Απόφαση και τη σχετική νομοθεσία καθώς και των σχετικών κυρώσεων 
που τυχόν υποστεί σε περίπτωση παράβασης των εν λόγω υποχρεώσεων του. 

 
5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
5.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε χειραγώγηση ή απόπειρα χειραγώγησης της χονδρικής 

αγοράς ενέργειας. 
 
5.2 Ως πράξεις χειραγώγησης ή απόπειρα χειραγώγηση της αγοράς νοούνται οι πράξεις 

που ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.11. 
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5.3 Η ΡΑΕΚ με Απόφασή της καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει τις ενδείξεις και τα 
στοιχεία που λαμβάνει υπόψη της όταν εξετάζει κατά πόσο υπήρξε χειραγώγηση 
της αγοράς ή απόπειρα χειραγώγησης.  

 
5.4 Η ΡΑΕΚ με Απόφασή της καθορίζει, εξειδικεύει ή διευκρινίζει τις μεθόδους τις οποίες 

θεωρεί ότι συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς. 
 
 
 
6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
6.1 Οι συμμετέχοντες στην αγορά ή, για λογαριασμό τους, πρόσωπο ή αρχή 

απαριθμούμενο στην παράγραφο 6.4 στοιχεία (β) έως (στ), παρέχουν στον 
Οργανισμό καταγραφή των συναλλαγών στις χονδρικές αγορές ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των εντολών διαπραγμάτευσης. Οι πληροφορίες που 
αναφέρονται περιλαμβάνουν τον ακριβή προσδιορισμό των ενεργειακών προϊόντων 
χονδρικής που αγοράσθηκαν και πωλήθηκαν, την τιμή και την ποσότητα που 
συμφωνήθηκε, τις ημερομηνίες και τον χρόνο εκτέλεσης, τα μέρη της συναλλαγής 
και τους δικαιούχους της συναλλαγής και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. 
Ενώ οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν τη συνολική ευθύνη, από τη στιγμή που οι 
απαιτούμενες πληροφορίες λαμβάνονται από πρόσωπο ή αρχή απαριθμούμενο 
στην παράγραφο 6.4 στοιχεία (β) έως (ε), η υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών 
του συμμετέχοντος στην αγορά θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί. 

 
6.2 Μέσω εκτελεστικών πράξεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

 

(α) καταρτίζει κατάλογο των συμβάσεων και των παράγωγων προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των εντολών διαπραγμάτευσης, που πρέπει να 
αναφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 και με βάση κατάλληλα ελάχιστα όρια 
για την αναφορά συναλλαγών, οσάκις ενδείκνυται, 
(β) θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με την αναφορά πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 6.1, 
(γ) ορίζει τον χρόνο και τη μορφή με την οποία πρέπει να αναφέρονται οι εν λόγω 
πληροφορίες. 

 

6.3 Τα πρόσωπα που προβλέπονται στα στοιχεία (α) έως (δ) της παραγράφου 6.4 και 
τα οποία έχουν αναφέρει συναλλαγές σύμφωνα με την οδηγία 2004/39/ΕΚ ή την 
εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία δεν υπέχουν υποχρεώσεις διπλής αναφοράς 
πληροφοριών όσον αφορά τις εν λόγω συναλλαγές. 

 
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι εκτελεστικές 
πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2 παρέχουν ενδεχομένως τη 
δυνατότητα σε οργανωμένες αγορές και σε συστήματα αντιστοίχισης των εντολών 
ή συστήματα αναφοράς συναλλαγών να διαβιβάζουν στον Οργανισμό καταγραφή 
των ενεργειακών συναλλαγών χονδρικής. 
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6.4 Για τους σκοπούς της παραγράφου 6.1, οι πληροφορίες παρέχονται από:  
(α) τον συμμετέχοντα στην αγορά·  
(β) τον τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του συμμετέχοντος στην αγορά·  
(γ) ένα σύστημα αναφοράς συναλλαγών·  
(δ) μια οργανωμένη αγορά, ένα σύστημα αντιστοίχισης των εντολών ή άλλο 
πρόσωπο που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνει συναλλαγές·  
(ε) ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έχει εγγραφεί ή αναγνωρισθεί 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις συναλλαγές 
παραγώγων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής 
συναλλαγών· ή  
(στ) μια αρμόδια αρχή που έχει λάβει τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με το 
άρθρο 25 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ ή η ΕΑΚΑΑ, εφόσον έχει λάβει τις 
εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με 
τις συναλλαγές παραγώγων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία 
καταγραφής συναλλαγών. 

 
6.5 Οι συμμετέχοντες στην αγορά ή, για λογαριασμό τους, πρόσωπο ή αρχή 

απαριθμούμενο στην παράγραφο 6.4 στοιχεία β) έως στ) έχουν την υποχρέωση να 
εφαρμόζουν τις εκάστοτε Εκτελεστικές Πράξεις της Επιτροπής σχετικά με την 
υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών και συναλλαγών. 

 
 
7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
 
7.1 Η ΡΑΕΚ μεριμνά για την εφαρμογή των απαγορεύσεων που ορίζονται στις 

παραγράφους 3 και 5 και της υποχρέωσης που ορίζεται στην παράγραφο 4.  
 
7.2 Η ΡΑΕΚ είναι η αρμόδια αρχή υπεύθυνη για να διασφαλίσει την εφαρμογή των 

προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 και ασκεί τις εξουσίες της: 
 

(α) απευθείας, ή 
(β) σε συνεργασία με άλλες αρχές, ή  
(γ) με αίτηση προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές 

 
Η ΡΑΕΚ μπορεί  κατά περίπτωση, να ασκεί τις εξουσίες της  έρευνας, σε συνεργασία 
με τις οργανωμένες αγορές, τα συστήματα αντιστοίχισης των εντολών ή άλλα 
πρόσωπα που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνουν συναλλαγές.  
 

7.3  Η ΡΑΕΚ με σκοπό την έρευνα και την επιβολή της εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ)αριθ. 1227/2011 έχει μεταξύ άλλων την εξουσία να: 

 
(α) να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο οποιασδήποτε μορφής και 
να λαμβάνει αντίγραφό του·  
(β) να ζητά πληροφορίες από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρεμβαίνουν διαδοχικά στη διαβίβαση των 
εντολών ή στην εκτέλεση των σχετικών πράξεων, καθώς επίσης των εντολέων τους, 
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και, εάν είναι αναγκαίο, να καλεί οποιοδήποτε από αυτά τα πρόσωπα ή εντολείς σε 
ακρόαση·  
(γ) να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους·  
(δ) να απαιτεί υπάρχοντα στοιχεία για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και υπάρχοντα 
αρχεία διακίνησης δεδομένων·  
(ε) να απαιτεί τη διακοπή κάθε πρακτικής αντίθετης προς τον παρόντα κανονισμό ή 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ή εκτελεστικών πράξεων που θεσπίζονται βάσει 
αυτού·  
(στ) να ζητά δικαστικά τη δέσμευση ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων·  
(ζ) να ζητά από δικαστήριο ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή να επιβάλει προσωρινή 
απαγόρευση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤ’ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
 
8.1 Κάθε πρόσωπο που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνει συναλλαγές επί ενεργειακών 

προϊόντων χονδρικής ειδοποιεί, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, την ΡΑΕΚ, όταν 
εύλογα υποπτεύεται ότι συναλλαγή ενδέχεται να παραβιάζει τις παραγράφους 3 ή 
5.  

 
8.2 Τα πρόσωπα που κατ’ επάγγελμα διεκπεραιώνουν συναλλαγές επί ενεργειακών 

προϊόντων χονδρικής καθιερώνουν και διατηρούν αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
και διαδικασίες ώστε να εντοπίζονται παραβιάσεις των παραγράφων 3 ή 5. 

 
8.3 Τα πρόσωπα που πραγματοποιούν κατ’ επάγγελμα συναλλαγές αποφασίζουν κατά 

περίπτωση εάν μια συναλλαγή, ή εντολή διενέργειας συναλλαγής, μπορεί εύλογα 
να προκαλέσει υποψίες ότι συνιστά πράξη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών 
πληροφοριών ή πράξη χειραγώγησης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 
που συνιστούν τις πράξεις κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών ή χειραγώγησης 
αγοράς, ως αναφέρονται στην παρούσα Ρυθμιστική Απόφαση, όσον αφορά τον 
ορισμό και τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και τον ορισμό των 
πράξεων χειραγώγησης της αγοράς, ως αναφέρονται στην παρούσα Ρυθμιστική 
Απόφαση. 

 
8.4 Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται, στην ΡΑΕΚ, για ύποπτες 

συναλλαγές, ή εντολές για διενέργεια συναλλαγών, κατά τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο, αφορούν άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές, η ΡΑΕΚ οφείλει να τις διαβιβάζει 
αμέσως στις εν λόγω αρχές.  

 
8.5 Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 8.3 αφού λάβουν γνώση 

γεγονότος ή πληροφορίας που καθιστά τη σχετική συναλλαγή, ή εντολή διενέργειας 
συναλλαγής, ευλόγως ύποπτη, προβαίνουν χωρίς καθυστέρηση στη γνωστοποίηση 
της. 

 
8.6 Η οποιαδήποτε γνωστοποίηση στην ΡΑΕΚ δυνάμει του Κανονισμού 1227/2011 και 

της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης διενεργείται μέσω της διαδικτυακής 
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εφαρμογής γνωστοποίησης περιστατικών του Οργανισμού και συγκεκριμένα: 
Notification Platform – https://www.acer-remit.eu/portal/notification-platform. 

 
9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
 

9.1 Οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνονται, ανταλλάσσονται ή 
διαβιβάζονται βάσει της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης υπόκεινται στους όρους 
περί επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται στις παραγράφους 9. 2, 9.3 και 
9.4. 

9.2  Η υποχρέωση τήρησης επαγγελματικού απορρήτου ισχύει για:  

α) τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί για λογαριασμό του Οργανισμού·  

β) τους εντεταλμένους από τον Οργανισμό ελεγκτές λογαριασμών ή 
εμπειρογνώμονες·  

γ) τα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργασθεί για λογαριασμό των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών ή για άλλες εμπλεκόμενες αρχές·  

δ) τους εντεταλμένους από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή από άλλες εμπλεκόμενες 
αρχές, ελεγκτές λογαριασμών ή εμπειρογνώμονες που λαμβάνουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες δυνάμει της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης. 
 

9.3 Εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση των προσώπων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 9.2 κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν 
μπορούν να γνωστοποιούνται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο 
υπό συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή που να μην καθιστά δυνατό τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας συμμετέχοντος στην αγορά ή συγκεκριμένης αγοράς, 
υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο, στις 
λοιπές διατάξεις της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης ή σε άλλη σχετική 
νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

9.4 Υπό την επιφύλαξη των υποθέσεων που καλύπτονται από το ποινικό δίκαιο, ο 
Οργανισμός, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες οικονομικές αρχές των 
κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, οι φορείς ή τα 
πρόσωπα που λαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες δυνάμει της παρούσας 
Ρυθμιστικής Απόφασης μπορούν να τις χρησιμοποιούν μόνον κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Άλλες αρχές, 
φορείς ή πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες για τον 
σκοπό για τον οποίο τους δόθηκαν ή στο πλαίσιο διοικητικών ή δικαστικών 
διαδικασιών που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων. Η 
αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες μπορεί να τις χρησιμοποιεί για άλλους 
σκοπούς, εφόσον συγκατατίθενται ο Οργανισμός, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι 
αρμόδιες οικονομικές αρχές των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 
και Αγορών, οι φορείς ή τα πρόσωπα που κοινοποιούν τις πληροφορίες. 
 

https://www.acer-remit.eu/portal/notification-platform
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9.5 Η παράγραφος 9 δεν εμποδίζει τις αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν ή να 
διαβιβάζουν, σύμφωνα με το εθνικό τους  δίκαιο, εμπιστευτικές πληροφορίες που 
δεν έχουν ληφθεί από αρχή άλλου κράτους μέλους ή από τον Οργανισμό δυνάμει 
της παρούσας Ρυθμιστικής Απόφασης. 
 

10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
 
10.1 Η ΡΑΕΚ δύναται να δημοσιοποιεί μέτρα και να επιβάλει κυρώσεις σε περιπτώσεις 

παραβίασης των προνοιών του Κανονισμού 1227/2011 και  της παρούσας 
Ρυθμιστικής Απόφασης. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις ως αυτές προνοούνται ειδικά 
στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους  και στις εκάστοτε 
τροποποιήσεις αυτών και στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους 
και στις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αποτρεπτικές και αναλογικές και να αντικατοπτρίζουν τη φύση, τη διάρκεια και τη 
σοβαρότητα των παραβάσεων, τη βλάβη που προκλήθηκε στους καταναλωτές 
καθώς και τα πιθανά κέρδη από διαπραγμάτευση βασιζόμενα σε εμπιστευτικές 
πληροφορίες και χειραγώγηση της αγοράς. 

 
 


