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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 274/2015
Έγκριση της Έκθεσης του Διαχειριστή για την υλοποί−

ηση προσωρινών μέτρων κατ’ εφαρμογή του Ευρω−
παϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης (ΕΕ) 312/2014.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 22η Ιουλίου 2015)

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

λίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά 
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυ−
σικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211/14.8.2009)».

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχε−
τικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς 
φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1775/2005 (EE L 211/14.8.2009)».

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/2001 (ΦΕΚ Α΄ 121/18.06.2001) 
«Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της ΡΑΕ» όπως ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 312/2014 της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής της 26ης Μαρτίου 2014 «Για τη θέσπιση κώδικα 
δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού 
αερίου στα δίκτυα μεταφοράς» (εφεξής Ευρωπαϊκός 
Κώδικας Εξισορρόπησης) και ιδίως τα άρθρα 27, 45, 46, 
47, 48, 52 και 53 αυτού.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) 
«Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 
και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 
μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» 
όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι−
σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 
Β΄ 379/2010) (εφεξής «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 2227/2011) και 526/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3131/2013) αποφάσεις 
της ΡΑΕ.

7. Το υπ’ αριθμ. 077508/14.11.2014 (ΡΑΕ Ι−189986/17.11.2014) 
έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υλοποίηση προσωρινών 

μέτρων του ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης (Gas 
Balancing Network Code)».

8. Τo υπ’ αριθμ. Ο−60322/3.12.2014 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς τον ΔΕΣΦΑ με θέμα «Έκθεση Προσωρινών Μέτρων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Κανο−
νισμού (ΕΕ) 312/2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου 
όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αέριου στα 
δίκτυα μεταφοράς».

9. Το υπ’ αριθμ. 082286/31.03.2015 (ΡΑΕ Ι−194538/
07.04.2015) έγγραφο του ΔΕΣΦΑ με θέμα «Υποβολή, 
προς έγκριση από την Αρχή, της έκθεσης του Διαχει−
ριστή επί των προσωρινών μέτρων του ευρωπαϊκού 
Κώδικα Εξισορρόπησης (Gas Balancing Network Code)».

10. Το υπ’ αριθμ. Ο−61448/29.04.2015 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων της 
Βουλγαρίας με θέμα «Consultation on the TSO’s Interim 
Measures Report according to articles 27 and 46 of the 
EU Regulation 312/2014 for establishing a Network Code 
on Gas Balancing of Transmission Networks».

11. Το υπ’ αριθμ. Ι−196600/19.06.2015 έγγραφο της Ρυθ−
μιστικής Αρχής Ενέργειας και Υδάτων της Βουλγαρί−
ας προς τη ΡΑΕ με θέμα «Position paper on sent by 
the Regulatory Authority of Energy (RAE) Report of the 
gas transmission system operator DESFA on the TSO’s 
interim measures under art. 46, para. 5, in connection to 
art.27, para. 2 of Regulation (EU) 312/2014 of the European 
Commission of 26 March 2014 on establishing a Network 
Code on Gas Balancing of Transmission Networks».

12. South South East Gas Regional Initiative Work Plan 
2015−2015 (approved by RCC and SG on 12−13 May 2015).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Σχετικές διατάξεις
1) Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 (Έναρξη ισχύος) 

του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης:
«Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή 

ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ήτοι την 16η Απριλίου 2014).

Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, του άρθρου 33 πα−
ράγραφος 5, του άρθρου 38 παράγραφος 1, του άρθρου 
45 παράγραφος 4, του άρθρου 46 παράγραφος 3, των 
άρθρων 51 και 52, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 
την 1η Οκτωβρίου 2015».
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2) Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
1 του άρθρου 52 (Μεταβατικές διατάξεις) του Ευρωπαϊ−
κού Κώδικα Εξισορρόπησης: «Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή 
δύναται να επιτρέπει στον διαχειριστή του συστήματος 
μεταφοράς, βάσει αιτολογημένου αιτήματός του, να 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος κανονι−
σμού εντός περιόδου εικοσιτεσσάρων μηνών από την 
1η Οκτωβρίου 2014, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω 
διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δεν εφαρμόζει 
κανένα προσωρινό μέτρο που αναφέρεται στο Κεφά−
λαιο Χ».

3) Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 45 (Προσωρινά μέτρα: 
γενικές διατάξεις) του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρό−
πησης:

«1. Ελλείψει επαρκούς ρευστότητας της βραχυπρόθε−
σμης χονδρικής αγοράς φυσικού αερίου, οι διαχειριστές 
των συστημάτων μεταφοράς λαμβάνουν κατάλληλα 
προσωρινά μέτρα, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 
47 ως 50. Οι πράξεις εξισορρόπησης που αναλαμβάνει ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς σε περίπτωση 
προσωρινών μέτρων ενισχύουν στο μέτρο του δυνατού 
τη ρευστότητα της βραχυπρόθεσμης αγοράς χονδρικής 
πώλησης φυσικού αερίου.

2. Η εφαρμογή προσωρινού μέτρου πραγματοποιείται 
με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν άλλου (−ων) 
προσωρινού (−ών) μέτρου (−ων) ως εναλλακτική λύση 
ή ως επιπρόσθετη ενέργεια, εφόσον τα μέτρα αυτά 
στοχεύουν στην προώθηση του ανταγωνισμού και της 
ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρικής αγοράς 
φυσικού αερίου και συνάδουν με τις γενικές αρχές που 
προβλέπονται στο παρόντα κανονισμό.

3. Τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στις παρα−
γράφους 1 και 2 καταρτίζονται και εφαρμόζονται από 
κάθε διαχειριστή συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με 
την έκθεση κατά το άρθρο 46 παράγραφος 1, που εγκρί−
νεται από την εθνική ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 46.

4. Η έκθεση προβλέπει την παύση της εφαρμογής των 
προσωρινών μέτρων το αργότερο πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού».

4) Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 46 (Προσωρινά μέτρα: 
ετήσια έκθεση) του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης:

«1. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής συστήματος με−
ταφοράς προτίθεται να εφαρμόσει ή να εξακολουθήσει 
να εφαρμόζει προσωρινά μέτρα, καταρτίζει έκθεση στην 
οποία αναφέρει τα εξής:

α) περιγραφή της κατάστασης ανάπτυξης και της 
ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης αγοράς χονδρικής 
πώλησης φυσικού αερίου κατά τον χρόνο κατάρτισης 
της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των 
ακόλουθων στοιχείων που ενδεχομένως είναι στη δι−
άθεση του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς:

i. τον αριθμό των συναλλαγών που πραγματοποιήθη−
καν στο πλασματικό σημείο εμπορίας και τον αριθμό 
των συναλλαγών γενικότερα,

ii. τις διαφορές μεταξύ τιμών αγοράς/προσφοράς και 
των όγκων αγοράς/προσφοράς,

iii. τον αριθμό των συμμετεχόντων που έχουν πρό−
σβαση στη βραχυπρόθεσμη αγορά χονδρικής πώλησης 
φυσικού αερίου,

iv. τον αριθμό των συμμετεχόντων που δραστηριοποι−
ούνταν στην βραχυπρόθεσμη αγορά χονδρικής πώλησης 

φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια δεδομένης χρονικής 
περιόδου·

β) τα προσωρινά μέτρα που πρόκειται να εφαρμο−
στούν

γ) τους λόγους εφαρμογής των προσωρινών μέτρων:
i. αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εφαρμογής των 

μέτρων, λόγω της κατάστασης ανάπτυξης της βραχυ−
πρόθεσμης αγοράς χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου 
που αναφέρεται στο στοιχείο β),

ii. εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα θα ενι−
σχύσουν τη ρευστότητα της βραχυπρόθεσμης αγοράς 
χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου·

δ) προσδιορισμό των ενεργειών που θα αναληφθούν 
για την παύση της εφαρμογής των προσωρινών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για την ανάληψη 
των εν λόγω ενεργειών και αξιολόγησης του σχετικού 
χρονοδιαγράμματος.

2. Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δια−
βουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την

προτεινόμενη έκθεση.
3. Μετά τη διαδικασία διαβούλευσης, ο διαχειριστής 

συστήματος μεταφοράς υποβάλλει την έκθεση στην 
εθνική ρυθμιστική αρχή για την έγκριση της έκθεσης. 
Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται εντός έξι μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και οι επακό−
λουθες εκθέσεις για την επικαιροποίησή της, αν χρει−
αστεί, υποβάλλονται σε ετήσια βάση.

4. Η εθνική ρυθμιστική αρχή λαμβάνει και δημοσιεύει 
την αιτιολογημένη απόφαση εντός έξι μηνών μετά την 
παραλαβή της πλήρους έκθεσης. Η εν λόγω απόφαση 
κοινοποιείται, χωρίς καθυστέρηση, στον Οργανισμό και 
την Επιτροπή. Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά 
με την έγκριση ή την απόρριψη της έκθεσης, η εθνι−
κή ρυθμιστική αρχή αξιολογεί τον αντίκτυπό της στην 
εναρμόνιση των καθεστώτων εξισορρόπησης, τη διευ−
κόλυνση της ενοποίησης της αγοράς, τη διασφάλιση 
της ισότιμης μεταχείρισης, του αποτελεσματικού αντα−
γωνισμού και της αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς 
φυσικού αερίου.

5. Εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρ−
θρο 27 παράγραφος 2».

5) Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
2 του άρθρου 27 (Διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
εθνικής ρυθμιστικής αρχής) του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Εξισορρόπησης:

«2. Πριν λάβει την αιτιολογημένη απόφαση, η εθνική 
ρυθμιστική αρχή διαβουλεύεται με τις εθνικές ρυθμι−
στικές αρχές των όμορων κρατών μελών και λαμβάνει 
υπόψη τις γνωμοδοτήσεις τους. Η εθνική ρυθμιστική 
αρχή κάθε όμορου κράτος δύναται να ζητήσει από τον 
Οργανισμό την έκδοση γνωμοδότησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
713/2009, σχετικά με την απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1».

Β. Ιστορικό
1) Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα στα άρ−

θρα 52 και 53 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης 
(σχετικό 4) ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. οφείλει να συμμορφωθεί πλή−
ρως με τις διατάξεις αυτού είτε την 1η Οκτωβρίου 2015 
είτε την 1η Οκτωβρίου 2016, με την προϋπόθεση ότι 
ο εν λόγω διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δεν 
εφαρμόζει κανένα προσωρινό μέτρο που αναφέρεται 
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στο Κεφάλαιο Χ του Κανονισμού, και μόνο μετά από 
σχετική έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

2) Επειδή, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με το υπ’ αριθμ. 7 σχετικό 
έγγραφό του, ενημέρωσε την ΡΑΕ ότι ελλείψει επαρ−
κούς ρευστότητας στη βραχυπρόθεσμη χονδρεμπορική 
αγορά φυσικού αερίου προτίθεται να προτείνει την υι−
οθέτηση κατάλληλων προσωρινών μέτρων σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Χ του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Εξισορρόπησης με στόχο την ενίσχυση της ρευστότη−
τας της αγοράς φυσικού αερίου προκειμένου να διαμορ−
φωθεί κατάλληλο περιβάλλον για την πλήρη εφαρμογή 
του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης.

3) Επειδή, ο Διαχειριστής με το ίδιο ως άνω έγγραφο 
ενημέρωσε την Αρχή ότι θα ακολουθήσει άμεσα σύντα−
ξη της έκθεσης προσωρινών μέτρων που προβλέπεται 
στο άρθρο 46 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης 
και υποβολή αυτής στη ΡΑΕ, προς έγκριση, μετά την 
ολοκλήρωση σχετικής δημόσιας διαβούλευσης της έκ−
θεσης από τον Διαχειριστή.

4) Επειδή, η ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. 8 έγγραφό της, ενη−
μέρωσε τον Διαχειριστή ότι έχει παρέλθει η προθεσμία 
που ορίζεται στο άρθρο 46 του Κώδικα Εξισορρόπησης 
για την υποβολή από το Διαχειριστή στην Αρχή της 
τελικής έκθεσης προσωρινών μέτρων, ήτοι η 16η Οκτω−
βρίου 2014, και κατ’ επέκταση πρέπει να επισπεύσει την 
ολοκλήρωση των απαραίτητων εκ μέρους του διαδικα−
σιών για την υποβολή της τελικής έκθεσης στην Αρχή, 
το αργότερο έως το τέλος του έτους 2014.

5) Επειδή, ο Διαχειριστής, με το υπ’ αριθμ. 9 σχετικό 
έγγραφό του, υπέβαλε στην ΡΑΕ την τελική έκθεσή 
του για την εφαρμογή προσωρινών μέτρων μέχρι τον 
Απρίλιο του 2019, σύμφωνα με το άρθρο Χ του Ευρω−
παϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης. Με βάση τα οριζόμενα 
στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Εξισορρόπησης, ο Διαχειρι−
στής, πριν την υποβολή της τελικής έκθεσής του στη 
ΡΑΕ, πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση στην οποία 
συμμετείχαν η ΔΕΠΑ Α.Ε. και ο ΕΣΑΗ (Ελληνικός Σύν−
δεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Γ. Εισήγηση του Διαχειριστή επί των προσωρινών 
μέτρων

Γ1) Ως προς το περιεχόμενο της έκθεσης
Επειδή, η έκθεση προσωρινών μέτρων του Διαχειριστή 

(σχετικό 9) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Επισκόπηση της αγοράς δέσμευσης δυναμικότητας 

στο ΕΣΦΑ, και χρήση αυτής, κατά τη χρονική περίοδο 
2010−2014.

β) Παρουσίαση του υφιστάμενου μηχανισμού εξισορ−
ρόπησης φορτίου, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στις διατάξεις των άρθρων 68, 69, 71 και 91 του 
N. 4001/2011 (σχετικό 5) και τις διατάξεις του κεφαλαίου 
8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (σχετικό 6).

γ) Ανάλυση της αγοράς φυσικού αερίου, με βάση τα 
δεδομένα της χρονικής περιόδου 2010−2014, με σκοπό 
την εκτίμηση του βαθμού ανάπτυξης και ρευστότητας 
βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς. Στην ενότη−
τα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 
στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 
του άρθρου 46 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης:

i. Αριθμός συναλλαγών στην αγορά φυσικού αερίου 
ως αποτέλεσμα διμερών συμφωνιών ανά τύπο συναλλα−
γής (μεταπώληση φυσικού αερίου μεταξύ Επιλεγόντων 
Πελατών, συναλλαγές ποσοτήτων ΥΦΑ και συναλλαγές 
στο ΕΣΔ).

ii. Αναφορά στην έλλειψη μηχανισμού προσδιορισμού 
της τιμής αερίου στη βάση προσφοράς και ζήτησης, σε 
βραχυχρόνια βάση, ώστε να προσδιορίζεται η οριακή 
τιμή αερίου καθότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός δι−
μερών συναλλαγών και κατ’ επέκταση μη αναπτυγμένη 
βραχυπρόθεσμη χονδρεμπορική αγορά αερίου.

iii. Αριθμός εγγεγραμμένων Χρηστών στο μητρώο Χρη−
στών ΕΣΦΑ, όπου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
είναι αυτοί που καταρχήν πληρούν την προϋπόθεση 
συμμετοχής στην αγορά δέσμευσης δυναμικότητας.

iv. Αριθμός ενεργών Χρηστών Μεταφοράς και Χρη−
στών ΥΦΑ, ήτοι Χρηστών που έχουν ήδη συνάψει Σύμ−
βαση Μεταφοράς ή Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης 
ΥΦΑ με τον Διαχειριστή και μπορούν κατ΄ επέκταση να 
παραδώσουν ή/και να παραλάβουν αέριο από το ΕΣΔ ή 
να προβούν σε συναλλαγές ΥΦΑ.

δ) Παρουσίαση των Προσωρινών Μέτρων που προτεί−
νονται προς εφαρμογή από τον Διαχειριστή κατά τη 
διάρκεια της χρονικής περιόδου 2015−2019 ως ενδιάμε−
σο στάδιο προς την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Κώδικα Εξισορρόπησης, τον Απρίλιο του 2019.

ε) Αναφορά στις ενέργειες, οι οποίες αναμένεται να 
συνεισφέρουν στην αύξηση της ρευστότητας της βρα−
χυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου. Στην ενότητα 
αυτή ο Διαχειριστής συνδέει την αύξηση της ρευστό−
τητας της αγοράς φυσικού αερίου με την υλοποίηση 
έργων τόσο σε εθνικό επίπεδο (2η αναβάθμιση του τερ−
ματικού σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, υπόγεια αποθήκη 
στη Νότια Καβάλα) όσο και σε διακρατικό επίπεδο (ΤΑΡ, 
διασύνδεση Ελλάδας Βουλγαρίας, αγωγοί διοχέτευσης 
του αερίου της Ανατολικής Μεσογείου). Επιπλέον απο−
τυπώνεται η πρόθεση του Διαχειριστή να εξετάσει την 
χρησιμότητα μετεξέλιξης, του υπό θέσπιση Εικονικού 
Σημείου Συναλλαγών, σε κόμβο συναλλαγών στην ευ−
ρύτερη περιοχή (regional gas hub).

Γ2) Ως προς το επίπεδο ρευστότητας της αγοράς
1) Επειδή, από τα απολογιστικά στοιχεία που παρου−

σιάζει ο Διαχειριστής στην έκθεση προσωρινών μέτρων 
σχετικά με την αγορά φυσικού αερίου κατά το χρονικό 
διάστημα 2010−2014 διαπιστώνονται, κυρίως, τα ακό−
λουθα:

α) Περιορισμένος αριθμός ενεργών Χρηστών Μεταφο−
ράς και ΥΦΑ παρόλο που ο αριθμός των εγγεγραμμέ−
νων Χρηστών αυξάνεται ετησίως. Συγκεκριμένα κατά τη 
διάρκεια του έτους 2014 ενεργοποιήθηκαν μόνο πέντε 
(5) Χρήστες Μεταφοράς και τρεις (3) Χρήστες ΥΦΑ σε 
σύνολο τριάντα πέντε (35) εγγεγραμμένων Χρηστών στο 
Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ που τηρεί η ΡΑΕ.

β) Περιορισμένος αριθμός διμερών συναλλαγών αε−
ρίου, όπου ειδικότερα κατά τη διάρκεια του έτους 2014 
έλαβαν χώρα μία (1) πράξη μεταπώλησης φυσικού αε−
ρίου μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών, τέσσερις (4) συναλ−
λαγές ΥΦΑ εντός των δεξαμενών της Ρεβυθούσας και 
διακόσιες ενενήντα μία (291) παραδόσεις/παραλαβές αε−
ρίου στο ΕΣΔ από πέντε (5) ζεύγη Χρηστών Μεταφοράς.

γ) Έλλειψη μηχανισμού προσδιορισμού της τιμής αερί−
ου στη βάση προσφοράς και ζήτησης, σε βραχυχρόνια 
βάση, ώστε να προσδιορίζεται η οριακή τιμή αερίου κα−
θότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός διμερών συναλλα−
γών και κατ’ επέκταση μη αναπτυγμένη βραχυπρόθεσμη 
χονδρεμπορική αγορά αερίου.

δ) Απουσία ενεργοποίησης Χρηστών, πλην της ΔΕΠΑ 
ΑΕ, στα δύο Σημεία Εισόδου αερίου αγωγού και πολύ 
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περιορισμένη χρήση του τρίτου Σημείου Εισόδου αερίου 
στη χώρα, ήτοι της Αγίας Τριάδας, όπου τα τελευταία 
τρία έτη δραστηριοποιούνται μόνο τρεις (3) Χρήστες 
ΥΦΑ. Η ΔΕΠΑ αποτελεί και τον μόνο συμμετέχοντα και 
μειοδότη στο διεθνή διαγωνισμό προμήθειας φυσικού 
αερίου για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου που διε−
νεργεί ετησίως ο Διαχειριστής.

ε) Παρά το γεγονός ότι οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου επιτρέπουν τη 
βραχυχρόνια δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παρά−
δοσης από Χρήστες του ΕΣΦΑ καθώς και διαδικασία 
εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Μετα−
φορικής Ικανότητας Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου 
του ΕΣΦΑ, κανένας προμηθευτής, πλην της ΔΕΠΑ ΑΕ, 
δεν έχει εισάγει αέριο από τα Σημεία Εισόδου αερίου 
αγωγού.

2) Επειδή, με βάση τα ως άνω, συνάγεται ότι δεν 
υφίσταται ανεπτυγμένη βραχυπρόθεσμη αγορά φυσι−
κού αερίου στην Ελλάδα και δεν υπάρχει μηχανισμός 
προσδιορισμού τιμής αερίου στη βάση προσφοράς και 
ζήτησης. Κατ΄επέκταση, η ΡΑΕ κρίνει ότι αιτιολογείται 
επαρκώς το αίτημα του Διαχειριστή για την εφαρμο−
γή προσωρινών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου Χ του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης 
έως ότου ενισχυθεί η ρευστότητα της βραχυπρόθεσμης 
αγοράς φυσικού αερίου.

Γ3) Ως προς τα προτεινόμενα μέτρα
1) Επειδή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότη−

τα 5 της έκθεσης προσωρινών μέτρων (σχετικό 9), ο 
Διαχειριστής προτείνει την εφαρμογή των ακόλουθων 
προσωρινών μέτρων:

i. Συνέχιση εφαρμογής του υφιστάμενου σχήματος 
εξισορρόπησης το οποίο προβλέπει τη χρήση υπηρε−
σιών εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή. Στο πλαίσιο 
αυτό ο Διαχειριστής προτείνει τη συνέχιση του μηχα−
νισμού εξισορρόπησης, ως έχει, όπου ο Διαχειριστής 
συνάπτει, μετά τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, 
σύμβαση εξισορρόπησης διάρκειας ενός έτους για λό−
γους ασφάλειας λειτουργίας του ΕΣΦΑ.

ii. Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρό−
πησης (balancing platform) και Εικονικού Σημείου Συναλ−
λαγών (Virtual Trading Point). Το ηλεκτρονικό περιβάλ−
λον εξισορρόπησης θα λειτουργήσει αρχικά πιλοτικά 
και μέσω αυτού θα πραγματοποιείται, σε βραχυχρόνια 
βάση, η προμήθεια τουλάχιστον μέρους των ποσοτήτων 
που απαιτούνται για εξισορρόπηση από τους Χρήστες 
ή/και τον Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής θα παραμείνει ως 
φορέας εξισορρόπησης τελευταίου καταφυγίου. Ο Δια−
χειριστής στην έκθεσή του εκτιμά ότι η πιλοτική εφαρ−
μογή του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης 
θα μπορούσε να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2016.

iii. Έναρξη της διαδικασίας εναρμόνισης του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Εξισορρό−
πησης. Στο πλαίσιο αυτό ο Διαχειριστής θα υποβάλει 
πρόταση αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 
ώστε να καταστούν εφικτά τα ακόλουθα:

a. Παροχή δυνατότητας στους Χρήστες Μεταφοράς 
να επαναδηλώνουν ποσότητες αερίου προς παράδοση/
παραλαβή εντός της Ημέρας Αερίου μία φορά (one cycle 
within day nomination).

b. Υποχρέωση δέσμευσης αποκλειστικά Μεταφορικής 
Ικανότητας (ΜΙ) Παράδοσης σε Σημεία Εισόδου ή ΜΙ Πα−

ραλαβής σε Σημεία Εξόδου με χρήση Εικονικού Σημείου 
Δηλώσεων (ΕΣΔ) πάντοτε.

c. Αλλαγή της διαδικασίας μεταπώλησης ώστε αυτή 
να πραγματοποιείται μόνο στο ΕΣΔ και μετέπειτα στο 
Εικονικό Σημείο Συναλλαγών.

d. Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης της 
φαινόμενης ποσότητας φυσικού αερίου (Unaccounted 
for Gas).

e. Αναθεώρηση του τρόπου τιμολόγησης της Ημε−
ρήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου (ΗΕΕΦ) των 
Χρηστών στις περιπτώσεις θετικής και αρνητικής ΗΕΕΦ 
και σταδιακή κατάργηση των ορίων ανοχής τα οποία 
ανέρχονται σήμερα σε ± δέκα τοις εκατό (10%) .

2) Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
68 του N. 4001/2011, ως έχει, ο Διαχειριστής έχει την 
ευθύνη για την εξισορρόπηση φορτίου του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου, κατά τα οριζόμενα στον 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Περαιτέρω, ένα από τα προ−
σωρινά μέτρα που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Χ του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης, και ειδικότερα στο 
άρθρο 48 αυτού, αποτελούν οι υπηρεσίες εξισορρόπη−
σης φορτίου από τον Διαχειριστή, δηλαδή υπηρεσίες 
παρεχόμενες στον Διαχειριστή μέσω σύμβασης προμή−
θειας φυσικού αερίου, όπου οι όροι και οι προϋποθέσεις 
των συμβατικών υποχρεώσεων καθώς και οι ισχύουσες 
τιμές και η διάρκεια έχουν προσδιοριστεί. Το εν λόγω 
σχήμα ήδη εφαρμόζεται στην ελληνική αγορά φυσικού 
αερίου. Για το λόγο αυτό η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη την 
πρόταση του Διαχειριστή για τη συνέχιση εφαρμογής 
του υφιστάμενου μηχανισμού εξισορρόπησης φορτί−
ου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 4001/2011 και τον 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, έως ότου δημιουργηθούν οι 
συνθήκες και οι μηχανισμοί ώστε οι Χρήστες να είναι 
σε θέση να αναλάβουν την ευθύνη εξισορρόπησης των 
εισροών και απολήψεών τους από το ΕΣΜΦΑ και ο 
Διαχειριστής να διενεργεί απλώς τυχόν αναγκαία ενα−
πομείνασα εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ.

3) Επειδή, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
εξισορρόπησης αποτελεί επίσης ένα από τα προσω−
ρινά μέτρα που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο Χ του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης και ειδικότερα στο 
άρθρο 47 αυτού. Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ κρίνει εύλο−
γη την πρόταση του Διαχειριστή για τη δημιουργία 
πλατφόρμας εξισορρόπησης όπου σε βραχυχρόνια βάση 
θα πραγματοποιείται προμήθεια αερίου εξισορρόπη−
σης από τους Χρήστες ή και τον Διαχειριστή. Στο ίδιο 
πλαίσιο και η θέσπιση Εικονικού Σημείου Συναλλαγών 
όπου θα δύναται να πραγματοποιούνται όλοι οι τύποι 
συναλλαγών και όχι μόνο η αγοραπωλησία αερίου για 
σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ, αναμέ−
νεται να οδηγήσει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που 
παρουσιάζονται στην αγορά προμήθειας φυσικού αε−
ρίου και στην ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς.

4) Επειδή, μια από τις ενέργειες που ο Διαχειριστής 
θεωρεί ότι πιθανά θα συμβάλει σε αύξηση ρευστότητας 
της αγοράς φυσικού αερίου είναι και η μετεξέλιξη του 
Εικονικού Σημείου Συναλλαγών σε κόμβο συναλλαγών 
αερίου στην ευρύτερη περιοχή (gas regional hub). Απα−
ραίτητη προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η επαρκής 
διασύνδεση των αγορών, στόχος για τον οποίο εργά−
ζονται συστηματικά οι Ρυθμιστικές Αρχές και οι Διαχει−
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ριστές των Συστημάτων Φυσικού Αερίου Ελλάδας και 
Βουλγαρίας, στα πλαίσια και των τετραμερών πρωτο−
βουλιών/έργων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα 
Εργασιών των Gas Regional Initiatives για τη χρονική 
περίοδο 2015−2018 (σχετικό 12).

5) Επειδή, αναφορικά με τις προτάσεις που θα υποβάλ−
λει ο Διαχειριστής για την αναθεώρηση των διατάξεων 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ στην κατεύθυνση της 
εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Εξισορρόπη−
σης, αυτές θα αξιολογηθούν από την Αρχή κατά τη 
στιγμή της υποβολής τους. Σε κάθε περίπτωση όμως 
οι προτάσεις του Διαχειριστή, όπως περιλαμβάνονται 
στην έκθεση προσωρινών μέτρων, κινούνται στο πνεύμα 
που επιτάσσει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Εξισορρόπησης, 
καθώς άπτονται των ακόλουθων θεμάτων: (α) θέσπιση 
διαδικασίας επαναδηλώσεων εντός της Ημέρας Φυσι−
κού Αερίου, (β) υιοθέτηση συστήματος ανεξάρτητης 
δέσμευσης δυναμικότητας σημείων εισόδου από σημεία 
εξόδου, (γ) αναθεώρηση διαδικασίας μεταπώλησης, (δ) 
αναμόρφωση του τρόπου τιμολόγησης της Ημερήσιας 
Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου, (ε) κατάργηση των 
ορίων ανοχής για τις αποκλίσεις του αερίου εξισορρό−
πησης και (στ) δυνατότητα συμμετεχόντων σε εμπορία 
αερίου ανεξάρτητα με το αν έχουν συνάψει σύμβαση 
δέσμευσης δυναμικότητας ή όχι με το Διαχειριστή.

6) Επειδή, ο Διαχειριστής θεωρεί ότι τα προτεινόμενα 
μέτρα δύναται να βελτιστοποιηθούν και να συμπλη−
ρωθούν κατά τη διάρκεια της πενταετίας εφαρμογής 
τους. Κατ’ επέκταση, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 46 του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Εξισορρόπησης, η ΡΑΕ εκτιμά ότι σε επόμενη ετήσια 
έκθεση θα εξεταστεί από τον Διαχειριστή η πρόταση 
αυτή και θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια 
από τον Διαχειριστή για την άρση των μέτρων αυτών 
και πριν το έτος 2019, εφόσον οι συνθήκες ρευστότητας 
της βραχυπρόθεσμης αγοράς το επιτρέψουν.

Δ. Διαβούλευση της ΡΑΕ με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ−
γειας και Υδάτων της Βουλγαρίας σε σχέση με την 
εισήγηση του Διαχειριστή

1) Επειδή, η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα−
ράγραφο 5 του άρθρου 46 του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Εξισορρόπησης, εφάρμοσε άμεσα τη διαδικασία της 
παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Εξισορρόπησης, ήτοι προέβη σε διαβούλευση με την 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων της Βουλγαρί−
ας προκειμένου να λάβει τη γνωμοδότησή της επί της 
τελικής έκθεσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εφαρμογή 
προσωρινών μέτρων (σχετικό 10).

2) Επειδή, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων 
της Βουλγαρίας γνωμοδότησε θετικά αναφορικά με την 
έκθεση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.(σχετικό 11).

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, απο−
φασίζει:

1. Εγκρίνει την Έκθεση του Διαχειριστή του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου για την εφαρμογή προσω−
ρινών μέτρων κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Εξισορρόπησης (ΕΕ) 312/2014, η οποία περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα και το οποίο συνιστά ενιαίο και ανα−
πόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Την υποβολή από τον Διαχειριστή αναλυτικού χρο−
νοδιαγράμματος ενεργειών για κάθε προσωρινό μέτρο 
που περιλαμβάνεται στην έκθεσή του, μέχρι την Πα−
ρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015, λαμβάνοντας υπόψη και 
το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που έχει αναλάβει 
ο ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με την Bulgartransgaz στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Εργασιών των Gas Regional 
Initiatives για την χρονική περίοδο 2015−2018.

3. Την κοινοποίηση της παρούσας στον Οργανισμό 
Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΑCER) και 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο εφαρμογής των 
διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 46 του Ευ−
ρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης.
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22636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22637



22638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22639



22640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22641



22642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22643



22644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22645



22646 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22647



22648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22649



22650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22651



22652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22653



22654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22655



22656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02019160809150028*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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