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1. Εισαγωγή 
Τον Απρίλιο 2014 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής της 26ης  
Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού 
αερίου στα δίκτυα μεταφοράς («Κανονισμός»). 

Σκοπός του Κανονισμού είναι η εισαγωγή ενός σχήματος εξισορρόπησης φορτίου βασιζόμενου 
σε μηχανισμούς της αγοράς και εναρμονισμένου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), με 
στόχο: 

• Τη δημιουργία και ανάπτυξη μίας λειτουργικής βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής 
αγοράς αερίου σε κάθε ζώνη εξισορρόπησης.  

• Τη διευκόλυνση και προώθηση της εμπορίας αερίου μεταξύ των διαφορετικών ζωνών 
εξισορρόπησης. 

Λόγω της σημαντικής διαφοροποίησης των συνθηκών ρευστότητας που επικρατούσαν στις 
αγορές φυσικού αερίου των Κρατών-Μελών της ΕΕ κατά το χρόνο θέσπισης του Κανονισμού, από 
τις διατάξεις του Κανονισμού παρασχέθηκε η δυνατότητα εφαρμογής μεταβατικών διατάξεων 
καθώς και κατάλληλων προσωρινών μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας της 
αγοράς πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος, κατόπιν σχετικής έγκρισης της 
αρμόδιας Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής.  

Το Δεκέμβριο 2014, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. 
(«Διαχειριστής») έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έκθεση προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων [45] και [46] του Κανονισμού. Η έκθεση περιελάβανε 
επισκόπηση της κατάστασης της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αξιολόγηση των 
συνθηκών ρευστότητας στην αγορά, αιτιολόγηση της σκοπιμότητας εφαρμογής προσωρινών 
μέτρων, τα προτεινόμενα από τον Διαχειριστή προσωρινά μέτρα καθώς και τις ενέργειες στις 
οποίες προτίθετο να προβεί ο Διαχειριστής στην κατεύθυνση εφαρμογής των μόνιμων 
ρυθμίσεων του Κανονισμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση, ο Διαχειριστής 
οριστικοποίησε την έκθεση και την υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας («ΡΑΕ») το Μάρτιο 
2015. Η έκθεση («1η Έκθεση Προσωρινών Μέτρων» ή «1η Έκθεση») εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
274/2015 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1916/08.09.2015). 

Από το χρόνο έγκρισης της 1ης Έκθεσης Προσωρινών Μέτρων έως σήμερα υπήρξαν σημαντικές 
εξελίξεις και ριζική αναδιαμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της 
χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, στην κατεύθυνση εφαρμογής των 
ευρωπαϊκών κωδίκων δικτύου καθώς και εναρμόνισης με τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της ημερομηνίας-στόχου για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων 
του Κανονισμού (16η Απριλίου 2019), κρίνεται απαραίτητη από το Διαχειριστή η επικαιροποίηση 
του καταλόγου των προσωρινών μέτρων με την παρούσα έκθεση («2η Έκθεση Προσωρινών 
Μέτρων» ή «2η Έκθεση»), η οποία καταρτίζεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων [45] 
και [46] του Κανονισμού και περιλαμβάνει: 

• Ανασκόπηση της πορείας εφαρμογής των προσωρινών μέτρων που εγκρίθηκαν μέσω της 
1ης Έκθεσης Ενδιάμεσων Μέτρων. 
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• Ανάλυση των συνθηκών ρευστότητας που επικρατούν σήμερα στην αγορά φυσικού 
αερίου στην Ελλάδα. 

• Τρέχουσες ενέργειες του Διαχειριστή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, με σκοπό την 
πλήρη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού, ιδίως ως προς τη δημιουργία 
Βάθρου Εμπορίας φυσικού αερίου (Trading Platform). 

• Εισήγηση του ΔΕΣΦΑ σχετικά με τα προσωρινά μέτρα που προτείνεται να εφαρμοστούν 
εφεξής καθώς και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα διατήρησης αυτών σε ισχύ. 

 

2. Πορεία εφαρμογής της 1ης  Έκθεσης Προσωρινών Μέτρων 

Εξέλιξη πλαισίου οργάνωσης της χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου 

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην 1η Έκθεση Προσωρινών Μέτρων αναφέρονται 
επιγραμματικά ακολούθως:  

• Συνέχιση εφαρμογής του υφιστάμενου (κατά το 2015) σχήματος εξισορρόπησης φορτίου 

• Δημιουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης (balancing platform) και 
του Εικονικού Σημείου Συναλλαγών 

• Παροχή στους Χρήστες Μεταφοράς της δυνατότητας επαναδήλωσης της ποσότητας 
φυσικού αερίου προς παράδοση στο/παραλαβή από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου 
(«ΕΣΦΑ»), μία φορά εντός της Ημέρας Αερίου στην οποία αφορά η δήλωση 

• Πλήρης εφαρμογή του συστήματος δέσμευσης δυναμικότητας «εισόδου/εξόδου» 

• Αλλαγή του καθεστώτος μεταπώλησης φυσικού αερίου ώστε αυτή να πραγματοποιείται 
μόνο στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών 

• Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης της Φαινόμενης Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου (Unaccounted For Gas - UFG) 

• Εισαγωγή διαφορετικής τιμολόγησης της Ημερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου 
(«ΗΕΕΦ») των Χρηστών Μεταφοράς στις περιπτώσεις θετικής και αρνητικής έλλειψης 
εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Επίσης, εφαρμογή διαφορετικής τιμολόγησης των 
αποκλίσεων, σε συνάρτηση με το μέγεθος αυτών 

• Σταδιακή μείωση των ορίων ανοχής έλλειψης εξισορρόπησης έως μηδενισμού τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [50] του Κανονισμού 

Όπως προαναφέρθηκε, από το χρόνο έγκρισης της 1ης Έκθεσης Προσωρινών Μέτρων έως σήμερα 
υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις και ριζική αναδιαμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, προς την κατεύθυνση 
εφαρμογής των ευρωπαϊκών κωδίκων δικτύου καθώς και εναρμόνισης με τις βέλτιστες 
πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ. Οι σημαντικότερες εξελίξεις που σχετίζονται με το αντικείμενο της 
παρούσας έκθεσης είναι οι ακόλουθες: 

1. Η 3η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ B’ 1549/05.05.2017), τα κύρια 
σημεία της οποίας είναι τα εξής:  
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 Εναρμόνιση της διαδικασίας δέσμευσης δυναμικότητας στα Σημεία Διασύνδεσης, 
των ορισμών της Ημέρας Αερίου και των μονάδων ενέργειας με τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 984/2013 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με 
μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς αερίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 459/2017 

 Εισαγωγή νέας απλοποιημένης διαδικασίας παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς και 
ΥΦΑ με χρήση Σύμβασης Πλαίσιο, σύμφωνα με τη βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική και 
εισαγωγή νέου σχήματος υπολογισμού και παρακολούθησης των εγγυήσεων που 
πρέπει να παρασχεθούν από τους Χρήστες Μεταφοράς στον Διαχειριστή για τη 
δέσμευση δυναμικότητας και την εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου τους καθώς και 
για τη συμμετοχή τους στις δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας στα Σημεία 
Διασύνδεσης  

 Εφαρμογή των αρχών του συστήματος «εισόδου/εξόδου», με την υποχρεωτική 
χρήση του Εικονικού Σημείου Δηλώσεων («ΕΣΔ») και με αναθεώρηση της 
διαδικασίας μεταπώλησης ώστε να πραγματοποιείται μόνο στο ΕΣΔ 

 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς σε Αδιάλειπτη Βάση με την διαδικασία της 
Αντίστροφης Ροής 

 Εισαγωγή διαδικασίας επαναδηλώσεων (βλ. σχετικά παρακάτω ενότητα με τίτλο 
«Εφαρμογή προσωρινών μέτρων») και αποδοχή μη ισοσκελισμένων δηλώσεων και 
επαναδηλώσεων των Χρηστών Μεταφοράς μεταξύ των εισόδων και εξόδων του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου («ΕΣΜΦΑ») 

 Εισαγωγή διαδικασίας αντιστοίχισης (matching) και επιβεβαίωσης (confirmation) 
δηλούμενων ποσοτήτων, με εφαρμογή του κανόνα της ελάσσονος ποσότητας σε 
περίπτωση ανισότητας των ημερήσιων δηλώσεων που αφορούν στα Σημεία 
Διασύνδεσης και στο ΕΣΔ 

2. Η σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης (Interconnection Agreement) μεταξύ του 
Διαχειριστή και του Βούλγαρου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Bulgartransgaz, για 
το Σημείο Διασύνδεσης “Kulata/Sidirokastron”, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 703/2015 της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2015 για τη θέσπιση 
κώδικα δικτύου όσον αφορά τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή 
δεδομένων («Κανονισμός Διαλειτουργικότητας»). Στην εν λόγω Συμφωνία Διασύνδεσης 
περιλαμβάνονται οι κανόνες και οι διαδικασίες για τη διαφανή και ισότιμη πρόσβαση 
των Χρηστών Μεταφοράς στο Σημείο Διασύνδεσης, όπως ιδίως: 

 Η διαδικασία της αντιστοίχισης και επιβεβαίωσης των δηλωθεισών ποσοτήτων εκ 
μέρους των Χρηστών Μεταφοράς εκατέρωθεν του Σημείου Διασύνδεσης 

 Η διαδικασία της κατανομής ποσοτήτων στους Χρήστες Μεταφοράς, η οποία 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχήμα του Λογαριασμού Επιχειρησιακής 
Εξισορρόπησης (Operational Balancing Account – ΟΒΑ) 
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 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι λειτουργικοί κανόνες και διαδικασίες διαχείρισης του 
Σημείου Διασύνδεσης καθώς και η διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των 
διαχειριστών 

Η Συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 01.07.2016 (Έκδοση 1) και επικαιροποιήθηκε με ισχύ από 
την 01.06.2017 (Έκδοση 2) ώστε να είναι συμβατή με την 3η αναθεώρηση του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ. 

3. Η 4η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ B’ 788/07.03.2018), τα κύρια 
σημεία της οποίας είναι τα ακόλουθα:  

 Αναδιοργάνωση του σχήματος εξισορρόπησης φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κανονισμού (βλ. σχετικά παρακάτω ενότητα με τίτλο «Εφαρμογή προσωρινών 
μέτρων») 

 Αναδιοργάνωση του συστήματος δέσμευσης δυναμικότητας με την πλήρη 
εφαρμογή του συστήματος «εισόδου/εξόδου» που περιλαμβάνει, ιδίως, την πλήρη 
αποσύνδεση των δεσμεύσεων δυναμικότητας στα Σημεία Εισόδου από αυτή στα 
Σημεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ και την εισαγωγή του Εικονικού Σημείου Συναλλαγών 
(«ΕΣΣ»), με ταυτόχρονη κατάργηση του ΕΣΔ (βλ. σχετικά παρακάτω ενότητα με τίτλο 
«Εφαρμογή προσωρινών μέτρων») 

 Εισαγωγή συστήματος κοινοποίησης στο Διαχειριστή συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται στο ΕΣΣ 

 Αύξηση του αριθμού των δυνατών επαναδηλώσεων στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ  

 

Εφαρμογή προσωρινών μέτρων  

Με τη θέσπιση των ανωτέρω, ενσωματώθηκε στο πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς το σύνολο των 
προτεινόμενων προσωρινών μέτρων και εν γένει ενεργειών του Διαχειριστή που 
περιλαμβάνονταν στην 1η Έκθεση. Συγκεκριμένα και σε σχέση με κάθε ένα από τα μέτρα και 
ενέργειες που προαναφέρθηκαν, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

1. Συνέχιση εφαρμογής του υφιστάμενου (κατά το 2015) σχήματος εξισορρόπησης φορτίου: 

Έως την 4η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η προμήθεια αερίου εξισορρόπησης 
από το Διαχειριστή πραγματοποιείτο αποκλειστικά μέσω ετήσιας σύμβασης προμήθειας 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου («ΥΦΑ») από έναν ή περισσότερους 
προμηθευτές/εμπόρους αερίου, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. Το εν λόγω σχήμα 
ουσιαστικά ταυτίζεται με αυτό που αναφέρεται στον Κανονισμό ως «Υπηρεσίες 
Εξισορρόπησης». Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού και ιδίως στις 
διατάξεις των άρθρων [8] και [9], παρέχεται η δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών 
εξισορρόπησης από τον διαχειριστή, υπό την προϋπόθεση τήρησης της συγκεκριμένης 
σειράς προτεραιότητας (merit order) που ορίζεται στον Κανονισμό. Σύμφωνα με αυτή, η 
λειτουργική εξισορρόπηση πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα μέσω εμπορίας 
Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων («ΒΤΠ») με τους χρήστες και μόνο σε 



7 
 

περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό ή/και επαρκές ο διαχειριστής δικαιούται να 
χρησιμοποιήσει Υπηρεσίες Εξισορρόπησης.  

Η δυνατότητα χρήσης Υπηρεσιών Εξισορρόπησης κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση 
της δυνατότητας του Διαχειριστή να διενεργεί αποτελεσματικά τη λειτουργική 
εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ σε κάθε πιθανή περίπτωση. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της 4ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, το προαναφερόμενο σχήμα 
προμήθειας αερίου εξισορρόπησης εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και μετά την 1η Ιουλίου 
2018, ημερομηνία πριν την οποία δεν υπήρχε δυνατότητα εμπορίας ΒΤΠ, πλήρως όμως 
ενταγμένο στο πλαίσιο που θέτει ο Κανονισμός και συμβατό με τις διατάξεις του, ιδίως όσον 
αφορά στην τήρηση της σειράς προτεραιότητας όπως αναλύθηκε ανωτέρω. 

2. Δημιουργία  του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης (balancing platform) και του 
Εικονικού Σημείου Συναλλαγών:  

Το Βάθρο Εξισορρόπησης (Balancing Platform), το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών καθώς και ο 
μηχανισμός γνωστοποίησης στο Διαχειριστή των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο 
ΕΣΣ θεσπίστηκαν με την 4η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και τέθηκαν σε ισχύ 
την 1η Ιουλίου 2018. 

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις σχετικά με το νέο σύστημα λειτουργικής εξισορρόπησης του 
ΕΣΜΦΑ από τον Διαχειριστή είναι οι εξής: 

 Ο Διαχειριστής απευθύνεται κατά προτεραιότητα στους Χρήστες του Συστήματος 
Μεταφοράς για την αγοραπωλησία του αερίου που απαιτείται για τη λειτουργική 
εξισορρόπηση αυτού.  

 Η αγοραπωλησία πραγματοποιείται μέσω δημοπρασιών που διενεργούνται από το 
Διαχειριστή στο Βάθρο Εξισορρόπησης.  

 Διαμορφώνονται, σε ημερήσια βάση, Οριακές Τιμές Αγοράς και Πώλησης αερίου οι 
οποίες αντανακλούν τις βραχυχρόνιες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις συναλλαγές μεταξύ Χρηστών και Διαχειριστή στο 
Βάθρο Εξισορρόπησης. 

Με τη δημιουργία του Εικονικού Σημείου Συναλλαγών το οποίο αντικατέστησε το Εικονικό 
Σημείο Δηλώσεων που ίσχυε έως την 30.06.2018, προσαρμόστηκε ο μηχανισμός διενέργειας 
συναλλαγών στο ΕΣΜΦΑ σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
βασικές νέες ρυθμίσεις είναι:  

 Η παροχή σε Χρήστες του Συστήματος της δυνατότητας διενέργειας συναλλαγών 
ποσοτήτων αερίου χωρίς την προϋπόθεση δέσμευσης δυναμικότητας σε φυσικά 
σημεία εισόδου/εξόδου, όπως ίσχυε έως την 30.06.2018. Παρέχεται δηλαδή η 
δυνατότητα δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά και εμπόρων αερίου οι οποίοι 
δεν έχουν ως αντικείμενο τη φυσική παράδοση/παραλαβή αέριου (paper traders).  

 Η εισαγωγή νέου συστήματος για τη γνωστοποίηση στο Διαχειριστή των 
συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο ΕΣΣ (Κοινοποιήσεις Συναλλαγών - Trade 
Notifications). Το νέο σύστημα λειτουργεί ανεξάρτητα και παράλληλα με το σύστημα 
δηλώσεων/επαναδηλώσεων που χρησιμοποιείτο ως σήμερα για τη γνωστοποίηση 
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στο Διαχειριστή τόσο της ποσότητας φυσικού αερίου προς παράδοση στο/παραλαβή 
από το ΕΣΦΑ όσο και της ποσότητας που αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής στο 
εικονικό σημείο. 

3. Παροχή στους Χρήστες Μεταφοράς της δυνατότητας επαναδήλωσης της ποσότητας 
φυσικού αερίου προς παράδοση στο/παραλαβή από το ΕΣΦΑ, μία φορά εντός της Ημέρας 
Αερίου στην οποία αφορά η δήλωση:  

Παρά το γεγονός ότι στην 1η Έκθεση Ενδιάμεσων Μέτρων προβλεπόταν η παροχή 
δυνατότητας μίας μόνο επαναδήλωσης εντός της Ημέρας Αερίου, ήδη στην 3η αναθεώρηση 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ καθώς και στη Συμφωνία Συνδεδεμένου Συστήματος μεταξύ 
του Διαχειριστή και της Bulgartransgaz, εφαρμόστηκαν πλήρως οι διατάξεις τόσο του 
Κανονισμού όσο και του Κανονισμού Διαλειτουργικότητας σχετικά με τον μέγιστο αριθμό και 
τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων/επαναδηλώσεων καθώς και σε σχέση με τη διαδικασία 
αντιστοίχισης και επιβεβαίωσης της ποσότητας φυσικού αερίου προς παράδοση 
στο/παραλαβή από το ΕΣΦΑ. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόστηκαν όχι μόνο στα Σημεία 
Διασύνδεσης αλλά και στα λοιπά Σημεία Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, εκτός του Σημείου 
Εισόδου ΥΦΑ στο οποίο παρασχέθηκε η δυνατότητα δύο επαναδηλώσεων. Με την 4η 
αναθεώρηση του Κώδικα, αυξήθηκε ο δυνατός αριθμός επαναδηλώσεων Σημείο Εισόδου 
ΥΦΑ. Έτσι σήμερα παρέχεται στους Χρήστες Μεταφοράς η δυνατότητα υποβολής:  

 Μίας (1) ημερήσιας δήλωσης και έως τριάντα πέντε (35) ημερήσιων 
επαναδηλώσεων της ποσότητας φυσικού αερίου προς παράδοση/παραλαβή 
φυσικού αερίου, σε προημερήσια και ενδοημερήσια βάση, σε όλα τα σημεία 
εισόδου και εξόδου του ΕΣΜΦΑ εκτός του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ. 

 Μίας (1) ημερήσιας  δήλωσης και έως δέκα τριών (13) ημερήσιων επαναδηλώσεων 
της ποσότητας φυσικού αερίου προς παράδοση στο ΕΣΜΦΑ, σε προημερήσια (11) 
και ενδοημερήσια (2) βάση, από Σημείο Εισόδου ΥΦΑ. 

Σημειώνεται ότι ήδη από την 3η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ παρασχέθηκε 
στους Χρήστες Μεταφοράς η δυνατότητα υποβολής ανισοσκελισμένων δηλώσεων και 
επαναδηλώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.  

4. Πλήρης εφαρμογή του συστήματος δέσμευσης δυναμικότητας «εισόδου/εξόδου» 

Με την 3η και 4η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ ενσωματώθηκε το σύνολο των 
ρυθμίσεων που αφορούν στην εφαρμογή του συστήματος «εισόδου/εξόδου», σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Κανονισμού 715/20091 και τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού είναι τα ακόλουθα: 

 Δυνατότητα ανεξάρτητης δέσμευσης δυναμικότητας σε σημεία εισόδου και εξόδου 
του συστήματος μεταφοράς2. 

                                                           
1 Κανονισμός (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 κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 
2 Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα είχε παρασχεθεί ήδη με τη 2η αναθεώρηση του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’ 3131/09.12.2013) 
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 Δημιουργία εικονικού σημείου συναλλαγών στο οποίο έχουν πρόσβαση χρήστες του 
συστήματος μεταφοράς χωρίς την υποχρέωση δέσμευσης δυναμικότητας.  

 Υποχρεωτική χρήση του εικονικού σημείου συναλλαγών για τη διενέργεια 
συναλλαγών φυσικού αερίου εντός του συστήματος μεταξύ των χρηστών αυτού και 
συνυπολογισμός των συναλλαγών αυτών στο χαρτοφυλάκιο εξισορρόπησης κάθε 
χρήστη. 

5. Αλλαγή του καθεστώτος μεταπώλησης φυσικού αερίου ώστε αυτή να πραγματοποιείται 
μόνο στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών  

Με τις μεταβολές του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς που προαναφέρθηκαν 
και ιδίως με την εφαρμογή του συστήματος δέσμευσης δυναμικότητας «εισόδου/εξόδου» 
δεν υφίσταται πλέον ανάγκη ειδικής ρύθμισης στο σύστημα πρόσβασης τρίτων για την 
πραγματοποίηση και τη διευκόλυνση οποιασδήποτε συναλλαγής / αγοραπωλησίας αερίου, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταπώλησης. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της διαδικασίας 4ης 
αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή, 
τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4001/2011 και καταργήθηκαν οι σχετικές 
ειδικές ρυθμίσεις του Κώδικα. 

6. Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης της Φαινόμενης Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου (Unaccounted For Gas - UFG) 

Με τις ρυθμίσεις που εισήχθησαν με την 4η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η 
Φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου δεν συμμετέχει στον υπολογισμό της Ημερήσιας 
Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου του Χρήστη Μεταφοράς, προκειμένου να είναι δυνατή η 
αποτύπωση της έλλειψης εξισορρόπησης του Χρήστη αλλά και η πρόβλεψη αυτής με τη 
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Πλέον, η διαχείριση της Φαινόμενης Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου και της οικονομικής αξίας που αυτή αντιπροσωπεύει γίνεται μέσω του Λογαριασμού 
Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας που τηρεί ο Διαχειριστής.  

7. Εισαγωγή διαφορετικής τιμολόγησης της Ημερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου 
των Χρηστών Μεταφοράς στις περιπτώσεις θετικής και αρνητικής έλλειψης 
εξισορρόπησης, αντίστοιχα και εφαρμογή διαφορετικής τιμολόγησης των αποκλίσεων σε 
συνάρτηση με το μέγεθος αυτών  

Από τη θέση σε ισχύ του νέου συστήματος εξισορρόπησης με την 4η αναθεώρηση του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ, υπολογίζεται και ανακοινώνεται σε ημερήσια βάση μία διαφορετική τιμή 
εκκαθάρισης θετικής και αρνητικής έλλειψης εξισορρόπησης φορτίου, η οποία 
διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις συναλλαγές που διενεργούνται στο 
Βάθρο Εξισορρόπησης μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς και Διαχειριστή. Ταυτόχρονα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κανονισμού και έως το μηδενισμό του ορίου ανοχής έλλειψης 
εξισορρόπησης φορτίου (βλ. επόμενο σημείο 8), υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές 
οικονομικής διευθέτησης του τμήματος της συνολικής ποσότητας έλλειψης εξισορρόπησης 
φορτίου που βρίσκεται εντός και εκτός του ορίου ανοχής αντίστοιχα.   



10 
 

8. Σταδιακή μείωση των ορίων ανοχής έλλειψης εξισορρόπησης έως μηδενισμού τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Κανονισμού 

Σε συμφωνία με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 50 του Κανονισμού περί 
σταδιακής εξάλειψης των ορίων ανοχής έλλειψης εξισορρόπησης φορτίου έως τις 15.4.2019, 
τα όρια ανοχής μειώθηκαν από ποσοστό 10% που ίσχυε έως τη θέση σε ισχύ της 3ης 
αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ σε 3% από 1.1.2018. Σύμφωνα με τις τρέχουσες 
ρυθμίσεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ προβλέπεται μηδενισμός του ορίου ανοχής από 
1.1.2019. 

Συμπερασματικά, με τη θέση σε εφαρμογή της 3ης και 4ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΦΑ καθώς και των σχετικών συναφών ρυθμιστικών κειμένων, ενσωματώθηκε στο εθνικό 
κανονιστικό πλαίσιο το σύνολο των εγκεκριμένων από τη ΡΑΕ προσωρινών μέτρων αλλά και το 
σύνολο σχεδόν των διατάξεων του Κανονισμού οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του 
Διαχειριστή. 

Οι συνθήκες ρευστότητας που διαμορφώνονται στην αγορά σήμερα ως αποτέλεσμα των 
αλλαγών στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας αυτής αξιολογούνται στην επόμενη ενότητα. 

  

3. Αξιολόγηση των συνθηκών ρευστότητας στην ελληνική 
χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου 

Εισαγωγή  

Τα συμπεράσματα της 1ης Έκθεσης Προσωρινών Μέτρων αναφορικά με τις συνθήκες 
ρευστότητας στην ελληνική αγορά φυσικού αερίου έως και το έτος 2014 ήταν τα ακόλουθα: 

«α) Δεν υφίσταται ανεπτυγμένη βραχυπρόθεσμη χονδρεμπορική αγορά αερίου. 

β) Δεν υπάρχουν σημαντικές διμερείς συναλλαγές αερίου, ούτε αξιόλογη 
δραστηριοποίηση περισσοτέρων του ενός Χρηστών στα Σημεία Εισόδου του Συστήματος 
Μεταφοράς, ιδίως στο Σιδηρόκαστρο και τους Κήπους διά των οποίων εγχέεται αέριο 
μέσω αγωγών, παρά το γεγονός ότι αφενός είναι δυνατή η βραχυχρόνια δέσμευση 
Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και αφετέρου ο Κώδικας περιέχει όλες τις σχετικές 
διατάξεις για αποφυγή συμβατικής συμφόρησης.  

γ) Ως απόρροια των ανωτέρω, δεν υφίσταται μηχανισμός προσδιορισμού της τιμής 
αερίου στη βάση προσφοράς και ζήτησης σε βραχυχρόνια βάση ώστε να προσδιορίζεται 
η οριακή τιμή αερίου. 

δ) Τόσο από τα στοιχεία διμερών συναλλαγών όσο και από τα μερίδια αγοράς 
διαπιστώνεται εξαιρετικά περιορισμένη ρευστότητα. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορεί 
και η έλλειψη συμμετοχής στους διεθνείς διαγωνισμούς που οργανώνει ετησίως ο 
ΔΕΣΦΑ για την αγορά αερίου εξισορρόπησης, πέραν του βασικού Χρήστη. 

ε) Περιορισμένη χρήση του τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, της πλέον 
ευέλικτης πύλης τροφοδοσίας του Συστήματος Μεταφοράς, ιδίως τα τελευταία τρία 
χρόνια. Σύμφωνα με τον πίνακα όπου παρουσιάζονται τα δεδομένα των εκφορτώσεων 
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των ετών 2010-2014, για το χρονικό διάστημα 2012-2014 ενεργοποιούνται μόνο δύο 
Χρήστες ΥΦΑ. 

Σημειώνεται επίσης, η έλλειψη ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς στις γειτονικές 
χώρες με τις οποίες είναι διασυνδεδεμένο το ΕΣΜΦΑ.» 

Από το 2015 και εφεξής, οι σημαντικότεροι παράγοντες και εξελίξεις στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας της αγοράς που εκτιμάται ότι επιδρούν στις συνθήκες ρευστότητας που επικρατούν 
σε αυτή συνοψίζονται ως εξής:  

 Η θέσπιση της 3ης και 4ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και των σχετικών 
συναφών ρυθμιστικών κειμένων, με τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα 
πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ εξελίχθηκε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των ευρωπαϊκών 
κωδίκων δικτύου και τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ, γεγονός που διευκολύνει όχι 
ειδικά την εμπορία αερίου αλλά και εν γένει τη δραστηριοποίηση στην αγορά 
περισσότερων παικτών από την Ελλάδα αλλά και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.  

 Η σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης μεταξύ του Διαχειριστή και της Bulgartransgaz για 
το Σημείο Διασύνδεσης “Kulata/Sidirokastron” και η -για πρώτη φορά- παροχή 
πρόσβασης τρίτων στο σημείο και προς τις δύο κατευθύνσεις από την 1η Ιουλίου 2016, 
θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη διασυνοριακού εμπορίου στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 Η εξέλιξη του προγράμματος διάθεσης από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. 
ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω δημοπρασιών (gas release) και ιδίως το γεγονός ότι 
από 1.1.2015 η διάθεσή των εν λόγω ποσοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά στο 
εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ3. 

Πέραν των ανωτέρω εξελίξεων οι οποίες είχαν άμεση επίδραση και συσχέτιση με την ανάπτυξη 
της χονδρεμπορικής αγοράς, μνεία θα πρέπει να γίνει και στις σημαντικές εξελίξεις σε θέματα 
οργάνωσης της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου τα οποία ενθαρρύνουν τη δραστηριοποίηση 
περισσότερων παικτών στην αγορά συνολικά. Συνοπτικά οι αλλαγές αυτές αφορούν: 

 Στο λειτουργικό, λογιστικό, νομικό και σε ορισμένες περιπτώσεις ιδιοκτησιακό 
διαχωρισμό των Εταιριών Παροχής Αερίου σε δραστηριότητες διανομής και προμήθειας 
φυσικού αερίου. 

 Στην οργάνωση ενός συστήματος πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα διανομής. 

 Στη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς λιανικής, που ολοκληρώθηκε με τον ορισμό 
όλων των πελατών ως «επιλεγόντων πελατών» από 1.1.2018. 

 

                                                           
3 Η αναφορά σε εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ νοείται ως αναφορά στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων για το 
χρονικό διάστημα έως και την 30.06.2018 και στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών από 01.07.2018 και 
εφεξής 
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Ανάλυση  

Τα κατωτέρω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη μεγεθών που χρησιμοποιούνται για την 
εκτίμηση των συνθηκών ρευστότητας στη χονδρεμπορική αγορά αερίου για τα πλήρη έτη 2015 
έως και 2017 καθώς και για τα διαστήματα του έτους 2018 πριν και μετά τη λειτουργία του 
Βάθρου Εξισορρόπησης. Στα ίδια διαγράμματα, για λόγους διευκόλυνσης της σύγκρισης, 
παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μεγέθη για το έτος 2014, το οποίο καλύπτεται από την 1η Έκθεση 
Προσωρινών Μέτρων και αποτελεί το πρώτο έτος λειτουργίας του εικονικού σημείου του ΕΣΦΑ.  

Στο Διάγραμμα 1, παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των συναλλαγών που διενεργήθηκαν 
στο εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.  

 

 
Διάγραμμα 1: Αριθμός συναλλαγών στο εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ. 

Σε σχέση με το Διάγραμμα 1 σημειώνεται ότι:  

 Δεν συμπεριλαμβάνονται οι συναλλαγές που καταχωρίζονται στο ΕΣΣ από τον Διαχειριστή σε συνέχεια 
δημοπρασιών που διενεργούνται στο Βάθρο Εξισορρόπησης (αφορά μόνο στα χρονικά διαστήματα μετά την 
1.7.2018).  

 Για το χρονικό διάστημα έως και την 30.06.2018, στο διάγραμμα συμπεριλαμβάνονται και δηλώσεις συναλλαγών 
που αναφέρονται στον ίδιο Χρήστη ως διαθέτοντα και αποκτώντα τις συναλλασσόμενες ποσότητες, γεγονός που 
οφείλεται στον τρόπο οργάνωσης του συστήματος πρόσβασης στο εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ που ίσχυε έως την 
4η αναθεώρηση του Κώδικα. 

 

Στο Διάγραμμα 2, παρουσιάζεται η εξέλιξη της ποσότητας φυσικού αερίου (σε χιλιάδες kWh) που 
αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής στο εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ για τις αντίστοιχες χρονικές 
περιόδους.  
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Διάγραμμα 2: Ποσότητα φυσικού αερίου (‘000s kWh) που αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής στο εικονικό σημείο του 
ΕΣΜΦΑ.  

Σε σχέση με το Διάγραμμα 2 σημειώνεται ότι:  

 Δεν συμπεριλαμβάνονται οι ποσότητες που αντιστοιχούν σε συναλλαγές που καταχωρίζονται στο ΕΣΣ από τον 
Διαχειριστή σε συνέχεια δημοπρασιών που διενεργούνται στο Βάθρο Εξισορρόπησης (αφορά μόνο στα χρονικά 
διαστήματα μετά την 1.7.2018).  

 Για το χρονικό διάστημα έως και την 30.06.2018, στο διάγραμμα συμπεριλαμβάνονται και οι ποσότητες που 
αντιστοιχούν σε δηλώσεις συναλλαγών που αναφέρονται στον ίδιο Χρήστη ως διαθέτοντα και αποκτώντα τις 
συναλλασσόμενες ποσότητες, γεγονός που οφείλεται στον τρόπο οργάνωσης του συστήματος πρόσβασης στο 
εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ που ίσχυε έως την 4η αναθεώρηση του Κώδικα. 

 

Στο Διάγραμμα 3, παρουσιάζεται η εξέλιξη του λόγου της ποσότητας φυσικού αερίου που 
αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής στο εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ ως προς τη συνολική 
ποσότητα φυσικού αερίου που εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.  

 

 
Διάγραμμα 3: Λόγος της ποσότητας φυσικού αερίου που αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής στο εικονικό σημείο του 
ΕΣΜΦΑ ως προς τη συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που εγχύθηκε στο ΕΣΜΦΑ 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2014 2015 2016 2017 Q1-Q2 
2018

Q3 2018

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

2014 2015 2016 2017 Q1-Q2 
2018

Q3 2018



14 
 

Σε σχέση με το Διάγραμμα 3 σημειώνεται ότι:  

 Ως προς τις ποσότητες που αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής ισχύουν οι παρατηρήσεις που αφορούν στο 
Διάγραμμα 2 

 Στις εγχεόμενες στο ΕΣΜΦΑ ποσότητες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ποσότητες φυσικού αερίου που εγχύονται 
από το Σημείο Εισόδου ΥΦΑ στο πλαίσιο λειτουργικής εξισορρόπησης του δικτύου μέσω Υπηρεσιών 
Εξισορρόπησης 

 

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των Χρηστών Μεταφοράς, του αριθμού 
Χρηστών Μεταφοράς που δραστηριοποιούνται στο Σημείο Διασύνδεσης “Kulata/Sidirokastron” 
και του αριθμού των Χρηστών ΥΦΑ.  

 

 
Διάγραμμα 4: Εξέλιξη συνολικού αριθμού Χρηστών Μεταφοράς, αριθμού Χρηστών Μεταφοράς που 
δραστηριοποιούνται στο Σημείο Διασύνδεσης “Kulata/Sidirokastron” και αριθμού Χρηστών ΥΦΑ.  

Σε σχέση με το Διάγραμμα 4 σημειώνεται ότι: Από 01.06.2017, συμπεριλαμβάνονται Χρήστες οι οποίοι έχουν συνάψει 
με το Διαχειριστή Σύμβαση Πλαίσιο Μεταφοράς ή Σύμβαση Πλαίσιο ΥΦΑ, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως εάν έχουν 
δραστηριοποιηθεί στην αγορά. Για το χρονικό διάστημα έως και την 30.05.2017, συμπεριλαμβάνονται μόνο Χρήστες 
Μεταφοράς και ΥΦΑ οι οποίοι έχουν συνάψει με το Διαχειριστή έστω και μία Σύμβαση Μεταφοράς και ΥΦΑ αντίστοιχα 
για τη δέσμευση δυναμικότητας.  

 

Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των Χρηστών Μεταφοράς οι οποίοι 
συμμετείχαν στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ.  
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Διάγραμμα 5: Αριθμός Χρηστών Μεταφοράς οι οποίοι συμμετείχαν στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο 
εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ.  

Σε σχέση με το Διάγραμμα 5 σημειώνεται ότι:  

 Δεν λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε συναλλαγές που καταχωρίζονται στο ΕΣΣ από τον 
Διαχειριστή σε συνέχεια δημοπρασιών που διενεργούνται στο Βάθρο Εξισορρόπησης (αφορά μόνο στα χρονικά 
διαστήματα μετά την 1.7.2018).  

 Για το χρονικό διάστημα έως και την 30.06.2018, λαμβάνονται υπόψη και οι δηλώσεις συναλλαγών που 
αναφέρονται στον ίδιο Χρήστη ως διαθέτοντα και αποκτώντα τις συναλλασσόμενες ποσότητες, γεγονός που 
οφείλεται στον τρόπο οργάνωσης του συστήματος πρόσβασης στο εικονικό σημείο του ΕΣΜΦΑ που ίσχυε έως την 
4η αναθεώρηση του Κώδικα. 

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία (Διαγράμματα 1 έως και 5), αναφέρονται σε εξωχρηματιστηριακές 
συναλλαγές (over-the-counter) οι οποίες δηλώθηκαν στο Διαχειριστή με αναφορά στο εικονικό 
σημείο του ΕΣΜΦΑ.  

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται στοιχεία αντίστοιχα με αυτά των Διαγραμμάτων 1 έως 
και 5 αλλά για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Βάθρο Εξισορρόπησης κατά το πρώτο 
τρίμηνο λειτουργίας αυτού (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018). 

 

Χρονική περίοδος: 01.07.2018 - 30.09.2018 

Αριθμός δημοπρασιών 84 

Αριθμός συναλλαγών 65 

Ποσότητα φυσικού αερίου που αποτέλεσε αντικείμενο 
συναλλαγής (‘000s kWh) 84,770 

Λόγος της ποσότητας φυσικού αερίου που αποτέλεσε 
αντικείμενο συναλλαγής στο Βάθρο Εξισορρόπησης ως 
προς τη συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που εγχύθηκε 
στο ΕΣΜΦΑ κατά την ίδια χρονική περίοδο 

0.01 

Αριθμός Χρηστών Μεταφοράς οι οποίοι συμμετείχαν στις 
συναλλαγές 8 

Πίνακας 1: Στοιχεία σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο Βάθρο Εξισορρόπησης 
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Τέλος, στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η εξέλιξη των ημερήσιων τιμών διευθέτησης της θετικής 
και αρνητικής ΗΕΕΦ των Χρηστών Μεταφοράς καθώς και της τιμής αναφοράς (TTF Day-Ahead) 
κατά το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας του Βάθρου Εξισορρόπησης4.  

 

 
Διάγραμμα 6: Εξέλιξη των ημερήσιων τιμών διευθέτησης της θετικής και αρνητικής ΗΕΕΦ των Χρηστών Μεταφοράς 

καθώς και της τιμής αναφοράς 

 

Συμπεράσματα  

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα: 

1) Παρατηρείται σημαντική βελτίωση στην εικόνα της αγοράς και στην ανάπτυξη 
διασυνοριακού εμπορίου, όπως αυτή προκύπτει από την αύξηση του συνολικού αριθμού 
συμμετεχόντων στην ελληνική αγορά (Χρηστών Μεταφοράς και Χρηστών ΥΦΑ) καθώς και 
από τη δραστηριοποίηση και άλλων Χρηστών πέραν του δεσπόζοντα Χρήστη στο Σημείο 
Διασύνδεσης “Kulata/Sidirokastron” από το 2016 και εφεξής. Το ποσοστό του συνολικού 
αριθμού των Χρηστών Μεταφοράς που δραστηριοποιείται στην εν λόγω διασύνδεση είναι 
προς το παρόν σχετικά μικρό ενώ μόνο πολύ πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά 
και δεύτερος Χρήστης Μεταφοράς, πλην του δεσπόζοντα Χρήστη, στη διασύνδεση του 
ΕΣΜΦΑ με το τουρκικό σύστημα μεταφοράς. Οι σημαντικότεροι λόγοι για τη μη-περαιτέρω 
ανάπτυξη του διασυνοριακού εμπορίου έως σήμερα εκτιμάται ότι ανάγονται στις συνθήκες 

                                                           
4 Όλα τα μεγέθη ορίζονται στο Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου 
(http://desfa.gr/userfiles/pdflist/DRSA/2018-06-29_%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%92(2523).pdf ). 
Τα στοιχεία τιμών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ στη διεύθυνση (http://desfa.gr/regulated-
services/balancing/daily-price).  

0.000000

0.010000

0.020000

0.030000

0.040000

0.050000

0.060000

01
.0

7.
20

18
04

.0
7.

20
18

07
.0

7.
20

18
10

.0
7.

20
18

13
.0

7.
20

18
16

.0
7.

20
18

19
.0

7.
20

18
22

.0
7.

20
18

25
.0

7.
20

18
28

.0
7.

20
18

31
.0

7.
20

18
03

.0
8.

20
18

06
.0

8.
20

18
09

.0
8.

20
18

12
.0

8.
20

18
15

.0
8.

20
18

18
.0

8.
20

18
21

.0
8.

20
18

24
.0

8.
20

18
27

.0
8.

20
18

30
.0

8.
20

18
02

.0
9.

20
18

05
.0

9.
20

18
08

.0
9.

20
18

11
.0

9.
20

18
14

.0
9.

20
18

17
.0

9.
20

18
20

.0
9.

20
18

23
.0

9.
20

18
26

.0
9.

20
18

29
.0

9.
20

18

TAAE(€/kwh) OTAAE(€/kwh) OTΠAE(€/kwh)



17 
 

ρευστότητας αλλά και ουσιαστικής δυνατότητας πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα των ανάντη 
αγορών5. Είναι ενδεικτικό ότι στο Σημείο Διασύνδεσης “Kulata/Sidirokastron” δεν 
παρατηρείται υποβολή επαναδηλώσεων παρότι, όπως προαναφέρθηκε, η δυνατότητα αυτή 
παρέχεται ήδη από 01.06.2017. 

2) Παρατηρείται σημαντική και συνεχής βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας που επικρατούν 
στην αγορά φυσικού αερίου, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2010-2014. Αυτό 
προκύπτει από τη σημαντική αύξηση του αριθμού των συναλλαγών, της ποσότητας φυσικού 
αερίου που αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής, του αριθμού των Χρηστών που 
συμμετέχουν σε συναλλαγές καθώς και του ποσοστού της ποσότητας φυσικού αερίου που 
εγχέεται στο ΕΣΜΦΑ και αποτελεί αντικείμενο εμπορίας στο εικονικό σημείο. Ποσοστό 
περίπου 65% των Χρηστών Μεταφοράς δραστηριοποιείται σήμερα στο εικονικό σημείο του 
ΕΣΜΦΑ και ο λόγος εμπορευόμενης/διακινούμενης ποσότητας είναι της τάξης του 0,6. 
Προφανώς, υφίστανται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας σε 
σχέση με ώριμες αγορές στην ΕΕ όπου π.χ. ο λόγος εμπορευόμενης/διακινούμενης 
ποσότητας είναι πολλαπλάσιος της μονάδας ενώ ο αριθμός των συναλλαγών στη spot αγορά 
μπορεί να ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες ανά ημέρα. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ανωτέρω ενσωματώνουν και τις συναλλαγές 
ποσοτήτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του προαναφερθέντος «gas release», οι οποίες 
ουσιαστικά δεν αποτελούν τμήμα της δευτερογενούς αγοράς ποσοτήτων φυσικού αερίου.  

3) Με τη λειτουργία του νέου συστήματος εξισορρόπησης και ιδίως με τη λειτουργία του 
Βάθρου Εξισορρόπησης υφίσταται πλέον μηχανισμός διαμόρφωσης των τιμών με βάση 
πραγματικές συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο Βάθρο, αντανακλώντας κατά το δυνατόν  
τις βραχυχρόνιες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

4) Θετικά αποτιμάται το γεγονός ότι οκτώ (8) από τους είκοσι έξι (26) Χρήστες Μεταφοράς 
έχουν συμμετάσχει επιτυχώς τουλάχιστον μία φορά στις δημοπρασίες του Διαχειριστή για 
την αγορά ή πώληση αερίου στο Βάθρο Εξισορρόπησης, κατά το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας 
του. Η προς το παρόν σχετικά περιορισμένη δραστηριοποίηση Χρηστών στο Βάθρο 
Εξισορρόπησης εκτιμάται ότι σχετίζεται με το μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας του νέου 
σχήματος και την ανάγκη μεγαλύτερης εξοικείωσης των Χρηστών, αλλά κυρίως λόγω των 
συνθηκών που προαναφέρθηκαν σε σχέση με το διασυνοριακό εμπόριο και τις συνθήκες των 
ανάντη αγορών. 

Παράγοντες που εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν στην αύξηση του επιπέδου ρευστότητας της 
αγοράς φυσικού αερίου και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή είναι οι ακόλουθοι: 

                                                           
5 Ενδεικτικά Βλ. δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2018: 
https://ec.europa.eu/energy/en/news/antitrust-commission-imposes-binding-obligations-gazprom-
enable-free-flow-gas-competitive.  
Σχετικά είναι και τα συμπεράσματα του High Level Group του Central and South Eastern Europe Energy 
Connectivity group CESEC της 28 Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και των επακόλουθων αντίστοιχων 
συναντήσεων σύμφωνα με τα οποία: ”The High Level Group […] Stresses the need for Interconnection 
Agreements to be signed for all remaining interconnection points between EU Member States and Energy 
Community Contracting Parties, within Energy Community and at interconnection points with Turkey.” 
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1. H σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης για το Σημείο Διασύνδεσης Kipi/Ipsala μεταξύ του 
Διαχειριστή και του διαχειριστή του τουρκικού συστήματος μεταφοράς, προκειμένου να 
διευκολυνθεί και τονωθεί το διασυνοριακό εμπόριο και στη συγκεκριμένη διασύνδεση. 
Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η επεξεργασία σχετικού σχεδίου συμφωνίας μεταξύ των 
διαχειριστών. 

2. Η ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων του ΕΣΜΦΑ με υφιστάμενα ή γειτονικά συστήματα 
αερίου, όπως ιδίως ο αγωγός Trans-Adriatic Pipeline (TAP) και σύναψη σχετικών 
συμφωνιών διασύνδεσης, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η φυσική αλλά και εμπορική 
σύνδεση με γειτονικές αγορές. 

3. Η ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Gas Corridor) και η ανάπτυξη δυνατότητας 
αντίστροφης ροής στον Διαβαλκανικό Αγωγό (Trans-Balkan Pipeline), έργα που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας CESEC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

4. Η πρόσφατη 2η αναβάθμιση της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, γεγονός που 
παρέχει πλέον σημαντικά μεγαλύτερες δυνατότητες εισαγωγής και αεριοποίησης ΥΦΑ 
σε μεγάλη κλίμακα καθώς και τη δυνατότητα εξαγωγής αυτών σε γειτονικές αγορές, σε 
συνδυασμό με την αναβάθμιση της δυναμικότητας υφιστάμενων διασυνδέσεων και την 
ολοκλήρωση   προγραμματισμένων νέων διασυνδέσεων.  

Άλλοι παράγοντες σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων υποδομών διαμετακόμισης αερίου μέσω 
της χώρας (π.χ. πιθανή επέκταση του αγωγού Turkish Stream προς Ιταλία ή η διαμετακόμιση 
αερίου παραγόμενου στην Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδας), ή την 
ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης αερίου και ιδίως της υπόγειας αποθήκης της Νότιας 
Καβάλας. 

Τέλος, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη 
ρευστότητας είναι η δημιουργία μίας οργανωμένης χονδρεμπορικής αγοράς αερίου. Ο 
Διαχειριστής εργάζεται συστηματικά ήδη από το 2015 για τη δημιουργία μίας λειτουργικής 
χονδρεμπορικής αγοράς αερίου περιφερειακής εμβέλειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η 
συνεχής εξέλιξη του πλαισίου οργάνωσης της αγοράς με συγκεκριμένη αλληλουχία ενεργειών, η 
συνεχής εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και της εσωτερικής οργάνωσης του 
Διαχειριστή και η ανάπτυξη συνεργασιών όπως η σύναψη Μνημονίου Κατανόησης με τον Όμιλο 
Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2017 με αντικείμενο την ανάπτυξη της χονδρεμπορικής αγοράς 
φυσικού αερίου και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας Α.Ε. («ΕΧΕ Α.Ε.»). Οι άμεσες μελλοντικές ενέργειες ως προς το θέμα αυτό 
παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. 

 

4. Μελλοντικές ενέργειες και προτεινόμενα προσωρινά μέτρα  
Ενέργειες για τη δημιουργία Βάθρου Εμπορίας (Trading Platform)  

Όπως προαναφέρθηκε, από την 1η Ιουλίου 2018 εφαρμόζεται στο ΕΣΜΦΑ το νέο σχήμα 
εξισορρόπησης φορτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού. Στον πυρήνα του 
συστήματος αυτού βρίσκεται το Βάθρο Εξισορρόπησης (Balancing Platform) στο οποίο 
διενεργούνται από το Διαχειριστή δημοπρασίες αγοράς και πώλησης αερίου για σκοπούς 
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λειτουργικής εξισορρόπησης του δικτύου. Με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
Βάθρο Εξισορρόπησης διαμορφώνεται οριακές τιμές αγοράς και πώλησης αερίου οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την οικονομική διευθέτηση της αρνητικής και της θετικής έλλειψης 
εξισορρόπησης των χρηστών, αντίστοιχα. 

Η επόμενη φάση εξέλιξης του συστήματος εξισορρόπησης προβλέπει τη λειτουργία ενός Βάθρου 
Εμπορίας (Trading Platform), στο οποίο διενεργούνται συναλλαγές αφενός μεταξύ χρηστών και 
διαχειριστή για σκοπούς λειτουργικής εξισορρόπησης του δικτύου και αφετέρου μεταξύ 
χρηστών του δικτύου. Και οι δύο κατηγορίες συναλλαγών που προαναφέρθηκαν λαμβάνονται 
υπόψη στον υπολογισμό της οριακής τιμής αγοράς και πώλησης αερίου οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την οικονομική διευθέτηση της αρνητικής και της θετικής έλλειψης 
εξισορρόπησης των χρηστών, αντίστοιχα. Στο μόνιμο καθεστώς λειτουργίας της αγοράς 
εξισορρόπησης το Βάθρο Εμπορίας αντικαθιστά πλήρως το Βάθρο Εξισορρόπησης. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ιδίως άρθρο [10] παρ. [2] και άρθρο [47]), αλλά και 
την ευρωπαϊκή εμπειρία, μπορεί να καταστεί απαραίτητη η συνέχιση λειτουργίας μόνο του 
Βάθρου Εξισορρόπησης για ορισμένο χρονικό διάστημα πέραν της προθεσμίας πλήρους 
εφαρμογής του συστήματος που θέτει ο Κανονισμός, ή η παράλληλη λειτουργία και των δύο 
Βάθρων είτε για ένα μεταβατικό διάστημα για λόγους εξοικείωσης όλων των συμμετεχόντων 
στην αγορά είτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες της 
εκάστοτε αγοράς το επιβάλλουν.  

Ως προς τα χαρακτηριστικά του Βάθρου Εμπορίας, σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου [10] 
του Κανονισμού, στις οποίες μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι: 

«1. Για τους σκοπούς της προμήθειας βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων, ο 
διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς συναλλάσσεται σε βάθρο εμπορίας το οποίο πληροί 
όλα τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) παρέχει επαρκή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας παροχής αερίου τόσο στους 
χρήστες του δικτύου για τις εμπορικές τους συναλλαγές όσο και στους διαχειριστές των 
συστημάτων μεταφοράς για την ανάληψη κατάλληλων πράξεων εξισορρόπησης μέσω 
της εμπορίας των σχετικών βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων· 

β) παρέχει διαφανή πρόσβαση χωρίς διακρίσεις· 

γ) παρέχει υπηρεσίες με βάση την ισότιμη μεταχείριση· 

δ) διασφαλίζει την ανωνυμία της διαδικασίας μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή· 

ε) παρέχει λεπτομερή επισκόπηση των τρεχουσών προσφορών σε όλους τους 
συμμετέχοντες στη συναλλαγή· 

στ) διασφαλίζει ότι όλες οι συναλλαγές κοινοποιούνται δεόντως στον διαχειριστή του 
συστήματος μεταφοράς. 

2. Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς επιδιώκει τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των 
κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 από τουλάχιστον ένα βάθρο εμπορίας. Σε 
περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης αυτών των κριτηρίων από τουλάχιστον ένα βάθρο εμπορίας, 
ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία 
βάθρου εξισορρόπησης ή κοινού βάθρου εξισορρόπησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47. 
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3. […]» 

Αναφορικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών αερίου στην περίπτωση λειτουργίας Βάθρου 
Εμπορίας, σχετικές είναι οι διατάξεις του άρθρου [22] του Κανονισμού. 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού, ο 
Διαχειριστής ήδη από τις αρχές Ιουλίου 2018, αμέσως μετά τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων 
της 4ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, απευθύνθηκε στην ΕΧΕ Α.Ε., προκειμένου 
να διερευνήσει εάν η εταιρεία έχει ήδη εξετάσει ή προτίθεται να εξετάσει τη δραστηριοποίησή 
της στην αγορά φυσικού αερίου, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα που της παρέχει ο ν. 
4425/2016, με τη δημιουργία ενός Βάθρου Εμπορίας φυσικού αερίου.  

Στις αρχές Οκτωβρίου 2018, η ΕΧΕ Α.Ε. ενημέρωσε το Διαχειριστή σχετικά με την πρόθεσή της να 
δραστηριοποιηθεί στην αγορά φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας τις απαραίτητες δράσεις στην 
κατεύθυνση δημιουργίας ενός Βάθρου Εμπορίας φυσικού αερίου με εκκίνηση την εκπόνηση 
μίας σχετικής μελέτης σκοπιμότητας. Την ίδια περίοδο και κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Αρχής, ο Διαχειριστής και η ΕΧΕ Α.Ε. ενημέρωσαν τη ΡΑΕ σχετικά με τις ανωτέρω εξελίξεις, αλλά 
και την προβλεπόμενη αλληλουχία ενεργειών εφεξής. 

Σήμερα (Δεκέμβριος 2018) βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής αναδόχου που θα 
εκπονήσει τη σχετική μελέτη σκοπιμότητας. 

  

Προτεινόμενα προσωρινά μέτρα 
Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της ημερομηνίας-στόχου για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων 
του Κανονισμού (16η Απριλίου 2019), κρίνεται απαραίτητη από το Διαχειριστή η επικαιροποίηση 
του καταλόγου των προσωρινών μέτρων. 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το γεγονός ότι οι συνθήκες ρευστότητας στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά φυσικού 
αερίου είναι μεν σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με την 1η Έκθεση Προσωρινών 
Μέτρων, ωστόσο απέχουν σημαντικά από τις αντίστοιχες συνθήκες ώριμων αγορών στην 
ΕΕ.  

2. Το γεγονός ότι οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της προαναφερθείσας σχετικής μελέτης 
σκοπιμότητας για τη δημιουργία Βάθρου Εμπορίας καθώς και της αναγκαίας 
προσαρμογής του κανονιστικού πλαισίου και των πληροφοριακών συστημάτων 
προκειμένου για την πλήρη λειτουργία του Βάθρου, εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατό να 
ολοκληρωθούν έως την 15η Απριλίου 2019.  

3. Το γεγονός ότι για λόγους εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ με οικονομικά και τεχνικά 
αποτελεσματικό τρόπο αλλά και για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών 
ρευστότητας στην χονδρεμπορική αγορά φυσικού αερίου, απαιτείται η συνέχιση της 
λειτουργικής εξισορρόπησης του δικτύου από τον Διαχειριστή μέσω μηχανισμών της 
αγοράς και συγκεκριμένα με συνέχιση της λειτουργίας του Βάθρου Εξισορρόπησης όχι 
μόνο έως την έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας αλλά και για ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα μετά την ημερομηνία αυτή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταδιακή και 
ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς εξισορρόπησης. 
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4. Το γεγονός ότι έως τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας, προφανώς δεν είναι δυνατή η 
πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού για τον υπολογισμό της τιμής 
οικονομικής εκκαθάρισης αποκλίσεων, τουλάχιστον κατά το σκέλος και στο βαθμό που 
ο υπολογισμός αυτός βασίζεται σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο Βάθρο 
Εμπορίας. Είναι επομένως αναγκαίο να συνεχιστεί η διαμόρφωση των τιμών οικονομικής 
εκκαθάρισης αποκλίσεων με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο Βάθρο 
Εξισορρόπησης, όπως προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [49] του 
Κανονισμού, τουλάχιστον έως την πλήρη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας. 

5. Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθεί στους Χρήστες Μεταφοράς η 
δυνατότητα να εξοικειωθούν για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με το νέο 
σύστημα εξισορρόπησης φορτίου, δεδομένης και της πρόσφατης θέσης σε λειτουργία 
του Βάθρου Εξισορρόπησης, με σχετικά περιορισμένη έκθεση στο πλήρες κόστος 
εξισορρόπησης. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνεται η συμμετοχή στις δημοπρασίες που 
διενεργεί ο Διαχειριστής στο Βάθρο Εξισορρόπησης με θετική επίδραση στη ρευστότητα 
της αγοράς. 

Ο Διαχειριστής εισηγείται τα ακόλουθα προσωρινά μέτρα:  

1. Τη συνέχιση λειτουργίας του Βάθρου Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα [10] και 
[47] του Κανονισμού, όχι μόνο έως τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας αλλά και για ένα 
μεταβατικό χρονικό διάστημα μετά τη λειτουργία αυτού, για λόγους ομαλής μετάβασης 
στο νέο καθεστώς και διασφάλισης της αποτελεσματικής λειτουργικής εξισορρόπησης 
του ΕΣΜΦΑ κατά το χρονικό αυτό διάστημα. Συγκεκριμένα, το πέρας του προτεινόμενου 
μεταβατικού χρονικού διαστήματος ορίζεται ως το νωρίτερο μεταξύ: (α) ενός (1) έτους 
από την πλήρη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας και (β) πέντε (5) ετών μετά την 15η 
Απριλίου 2019. Ο Διαχειριστής θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου η μετάβαση στο πλήρες καθεστώς 
εξισορρόπησης φορτίου και εμπορίας αερίου που επιβάλλει ο Κανονισμός να 
πραγματοποιηθεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο εντός του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος.  

2. Τη διαμόρφωση των οριακών τιμών οικονομικής διευθέτησης της έλλειψης 
εξισορρόπησης των χρηστών με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
Βάθρο Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο [49] του Κανονισμού, κατά το χρονικό 
διάστημα λειτουργίας του Βάθρου Εξισορρόπησης σύμφωνα με το σημείο 1 ανωτέρω.  

3. Τη διατήρηση, έως και τις 15 Απριλίου 2019, του ορίου ανοχής που σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, προβλέπεται να ισχύσει έως την 31.12.2018 
(δηλαδή ποσοστό 3% επί της Μέγιστης Ημερήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου (ΜΗΠΦΑ) 
Χρήστη Μεταφοράς, όπως το μέγεθος αυτό ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα). 
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5. Ακρωνύμια 
 

ΒΤΠ: Βραχυπρόθεσμα Τυποποιημένα Προϊόντα 

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΣΔ: Εικονικό Σημείο Δηλώσεων  

ΕΣΜΦΑ: Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου  

ΕΣΣ: Εικονικό Σημείο Συναλλαγών  

ΕΣΦΑ: Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου  

ΕΧΕ Α.Ε.: Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.  

ΗΕΕΦ: Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου 

ΡΑΕ: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  

ΥΦΑ: Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο 


