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Έκδοση 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1.1
Ορισμοί
Το παρόν Εγχειριδίο Εξισορρόπησης Φορτίου (εφεξής «Εγχειρίδιο») εφαρμόζεται
συμπληρωματικά όσων προβλέπονται στο ν. 4001/2011, στον Κώδικα Διαχείρισης
του ΕΣΦΑ (εφεξής «Κώδικας») και στις οικείες Συμβάσεις Πλαίσιο Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου που έχουν συναφθεί μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς και
Διαχειριστή (εφεξής «Σύμβαση Μεταφοράς»).
Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου
(Εγχειρίδιο),, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 4001/2011, στον Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΦΑ, στη Σύμβαση Μεταφοράς ή στις επιμέρους διατάξεις του
Εγχειριδίου. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Άρθρο 2.1
Χαρακτηριστικά Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων
Η αγορά και πώληση Αερίου Εξισορρόπησης για οποιαδήποτε Ημέρα
πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων
Προϊόντων:
Α) Ημερήσιο ΠροϊόνΗμερήσιου Προϊόντος Τίτλου.
Β) Ενδοημερήσιο ΠροϊόνΕνδοημερήσιων Προϊόντων Τίτλου.
Τα χαρακτηριστικά του Ημερήσιου Προϊόντος Τίτλου είναι τα εξής:
Α) Το Ημερήσιο Προϊόν Τίτλου δημοπρατείται την προηγούμενη Ημέρα από την
Ημέρα στην οποία αφορά η αγορά/πώληση ΑερίουΠράξη Εξισορρόπησης
του Διαχειριστή.
Β) Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που αφορά στο Ημερήσιο Προϊόν Τίτλου είναι
ακέραιο πολλαπλάσιο των 10.000 kWh, με ελάχιστη Ποσότητα Φυσικού
Αερίου τις 10.000 kWh.
Γ) ΗΓια την κατανομή στο Χρήστη Μεταφοράς της Ποσότητας Φυσικού Αερίου
που αφορά σε Ημερήσιο Προϊόν Τίτλου που ο Χρήστης Μεταφοράς απέκτησε
από τον Διαχειριστή ή διέθεσε στον Διαχειριστή πραγματοποιείται μέσω
υποβολήςμέσω Ημερήσιου Προϊόντος Τίτλου απαιτείται η υποβολή
Ημερήσιας Κοινοποίησης Συναλλαγών και η επιβεβαίωση της Ποσότητας
Φυσικού Αερίου από το Διαχειριστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
[29ΑΚεφαλαίου [4Α] του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.
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Δ) Η έγχυση στο ΕΣΜΦΑ/απόληψη από το ΕΣΜΦΑ, κατά περίπτωση, της
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που αφορά στο Ημερήσιο Προϊόν Τίτλου μπορεί
να πραγματοποιείται από οποιοδήποτε Σημείο Εισόδου/Σημείο Εξόδου του
ΕΣΜΦΑ, κατά περίπτωση, και θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα με σταθερό
ρυθμό από την αρχή της Ημέρας στην οποία αφορά η αγορά/πώληση
ΑερίουΠράξη Εξισορρόπησης του Διαχειριστή έως το τέλος της ίδιας
Ημέρας.
Τα χαρακτηριστικά τουκάθε Ενδοημερήσιου Προϊόντος Τίτλου είναι τα εξής:
Α) Το Ενδομερήσιο Προϊόν Τίτλου δημοπρατείται κατά τη διάρκεια της
Ημέραςτην Ημέρα στην οποία αφορά η αγορά/πώληση ΑερίουΠράξη
Εξισορρόπησης του Διαχειριστή.
Β) Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που αφορά στο Ενδοημερήσιο Προϊόν Τίτλου
είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των 10.000 kWh, με ελάχιστη Ποσότητα Φυσικού
Αερίου τις 10.000 kWh.
Γ) ΗΓια την κατανομή στο Χρήστη Μεταφοράς της Ποσότητας Φυσικού Αερίου
που αφορά σε Ενδοημερήσιο Προϊόν Τίτλου που ο Χρήστης Μεταφοράς
απέκτησε από τον Διαχειριστή ηή διέθεσε στον Διαχειριστή
πραγματοποιείται μέσω υποβολήςτου Ενδοημερήσιου Προϊόντος Τίτλου,
απαιτείται η υποβολή Ημερήσιας Κοινοποίησης Συναλλαγών και η
επιβεβαίωση της Ποσότητας Φυσικού Αερίου από το Διαχειριστή, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου [29ΑΚεφαλαίου [4Α] του Κώδικα Διαχείρισης
ΕΣΦΑ.
Δ) Η έγχυση στο ΕΣΜΦΑ/απόληψη από το ΕΣΜΦΑ, κατά περίπτωση, της
Ποσότητας Φυσικού Αερίου που αφορά στο Ενδοημερήσιο Προϊόν Τίτλου
μπορεί να πραγματοποιείται από οποιοδήποτε Σημείο Εισόδου/Σημείο
Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, κατά περίπτωση, και θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα με
σταθερό ρυθμό από την αρχή της τρίτης (3ης) ώρας από τη Λήξη Προθεσμίας
Υποβολής Προσφορώντην προθεσμία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της
αντίστοιχης δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο [5]τις διατάξεις του
άρθρου [2.4], έως το τέλος της Ημέρας στην οποία αφορά η αγορά/πώληση
ΑερίουΠράξη Εξισορρόπησης του Διαχειριστή.

Άρθρο 2.2
Διενέργεια δημοπρασιών Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων
Προϊόντων
Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων
Προϊόντων που διενεργεί ο Διαχειριστής έχουν Χρήστες Μεταφοράς με εν ισχύι
Εγκεκριμένη Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ κατά την Ημέρα διεξαγωγής της
δημοπρασίας.
Οι δημοπρασίες των Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων διενεργούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [2.3], εφόσον πρόκειται για Ημερήσιο
Προϊόν Τίτλου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [2.4], εφόσον πρόκειται
για Ενδοημερήσιο Προϊόν Τίτλου.
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Δικαίωμα υποβολής προσφορών στις δημοπρασίες Ημερήσιου Προϊόντος Τίτλου,
εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο [2.3], έχουν Χρήστες
Μεταφοράς εφόσον:
Α) Κατά την Ημέρα υποβολής των προσφορών έχουν εν ισχύι Εγκεκριμένη
Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ και δεν έχει διακοπεί η παροχή υπηρεσιών από τον
Διαχειριστή σε αυτούς κατά την εν λόγω Ημέρα σύμφωνα με τις οικείες
προβλέψεις του Κώδικα και της Σύμβασης Μεταφοράς, και
Β) Η Εγκεκριμένη Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ ισχύει και για την αμέσως επόμενη
Ημέρα από την Ημέρα υποβολής των προσφορών και δεν επίκειται διακοπή
της παροχής υπηρεσιών από τον Διαχειριστή σε αυτούς κατά την εν λόγω
Ημέρα σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις του Κώδικα και της Σύμβασης
Μεταφοράς.
Δικαίωμα υποβολής προσφορών σε σχέση με δημοπρασίες Ενδοημερήσιου
Προϊόντος Τίτλου, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο [2.4],
έχουν Χρήστες Μεταφοράς εφόσον κατά την Ημέρα υποβολής των προσφορών
έχουν εν ισχύι Εγκεκριμένη Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ και δεν έχει διακοπεί η
παροχή υπηρεσιών από τον Διαχειριστή σε αυτούς κατά την εν λόγω Ημέρα
σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις του Κώδικα και της Σύμβασης Μεταφοράς.
Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών των συμμετεχόντων
στησε σχέση με κάθε δημοπρασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρουτων άρθρων [2.5].] και [2.6], αντίστοιχα.
Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας, η διαδικασία καταβολής του
τιμήματος και η διαδικασία παράδοσης της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που
δημοπρατήθηκε ρυθμίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και ιδίως στο
άρθρο [44Β] αυτού.

Άρθρο 2.3
Διενέργεια δημοπρασιών Ημερήσιου Προϊόντος Τίτλου
Έως τις 16:30 κάθε Ημέρας (d), ο Διαχειριστής ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστημα τα στοιχεία της παραγράφου [2] για τη δημοπρασία που
ενδέχεται να διενεργήσειΒάθρο Εξισορρόπησης την εκτίμησή του σχετικά με την
αναγκαιότητα ή μη διενέργειας δημοπρασίας για αγορά ή πώληση Αερίου
Εξισορρόπησης για την Ημέρα (d+1) μέσω Ημερήσιου Προϊόντος Τίτλου. Ο
Διαχειριστής δύναται να αναθεωρεί τα ανωτέρω στοιχεία με νεότερη ανακοίνωσή
του σε οποιαδήποτε από τις ώρες 17:30, 18:30, 19:30 και 20:30 της Ημέρας (d). Οι
ανωτέρω ανακοινώσεις δεν δεσμεύουν το Διαχειριστή και δεν παράγουν έννομες
συνέπειες για τους Χρήστες Μεταφοράς, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση
του, να αναθεωρεί την ανωτέρω εκτίμησή του μία ή περισσότερες φορές έως τις
22:00 της Ημέρας (d). Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Διαχειριστής ενημερώνει
σχετικά τους Χρήστες Μεταφοράς μέσω ανακοινώσεών του στο Βάθρο
Εξισορρόπησης. Η ανακοίνωση του Διαχειριστή που είναι αναρτημένη στο Βάθρο
Εξισορρόπησης στις 22:00 της Ημέρας (d) είναι δεσμευτική για τον Διαχειριστή.
Οι τυχόν προγενέστερες αυτής ανακοινώσεις έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και
δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα για το Διαχειριστή, τους Χρήστες Μεταφοράς
ή τρίτους.
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Κάθε ανακοίνωση του Διαχειριστή για τη διενέργεια δημοπρασίας περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
Α) Την Ημέρα στην οποία αφορά το Ημερήσιο Προϊόν Τίτλου που ενδέχεται να
δημοπρατηθεί.
Β) Εάν η δημοπρασία αφορά σε αγορά ή σε πώληση Αερίου Εξισορρόπησης.
Γ) Την εκτιμώμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς δημοπράτηση, η οποία
πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των 10.000 kWh, με ελάχιστη
Ποσότητα Φυσικού Αερίου τις 10.000 kWh.
Δ) Τυχόν ανώτατοΑνώτατο ή/και κατώτατο όριο μοναδιαίου τιμήματος
προσφορώνΚατώτατο Όριο Μοναδιαίου Τιμήματος Προσφορών.
Εφόσον ο Διαχειριστής αποφασίσει τη διενέργεια δημοπρασίας, προβαίνει σε
σχετική ανακοίνωση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα μεταξύ 21:00 και
22:00 της Ημέρας (d). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα ανακοίνωσης
δημοπρασιών, ο Διαχειριστής δύναται να ανακοινώσει μία μόνο δημοπρασία.
Στην ανακοίνωση διενέργειας δημοπρασίας Ημερήσιου Προϊόντος Τίτλου του
Διαχειριστή προσδιορίζονται τα ακόλουθα:
Α) Η Ημέρα στην οποία αφορά το Ημερήσιο Προϊόν Τίτλου.
Β) Εάν η δημοπρασία αφορά σε αγορά ή σε πώληση Αερίου Εξισορρόπησης.
Γ) Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς δημοπράτηση, η οποία πρέπει να είναι
ακέραιο πολλαπλάσιο των 10.000 kWh, με ελάχιστη Ποσότητα Φυσικού
Αερίου τις 10.000 kWh.
Δ) Η ώρα έναρξης και λήξηςΤο χρονικό διάστημα διενέργειας της δημοπρασίας
ξεκινά στις 22:00 και λήγει στις 23:00 της Ημέρας (d).
Εντός μίας (1) ώρας από τη λήξη του χρονικού διαστήματος υποβολής
προσφορών από τους Χρήστες Μεταφοράς.
Ε) Τυχόν ανώτατο ή/και κατώτατο όριο μοναδιαίου τιμήματος προσφορών.
Οι συμμετέχοντες στη σχετική δημοπρασία Χρήστες Μεταφοράς υποβάλλουν τις
προσφορές τους στο Βάθρο Εξισορρόπησης από την 22:00 έως την 24:00 της
Ημέρας (d), σύμφωνα με την ειδικότερη πρόβλεψη της ανακοίνωσης της
παραγράφου [4] ανωτέρω.
Έως την 01:00 της Ημέρας (d),διενέργειας δημοπρασίας, ο Διαχειριστής
ανακοινώνει στους επιτυχόντες Χρήστες Μεταφοράς για κάθε προσφορά τους που
κατακυρώθηκε στη δημοπρασία, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέμεται
σε καθέναν από αυτούς και το αντίστοιχο συνολικό τίμημα αγοράς/πώλησης, κατά
περίπτωση, για τη συγκεκριμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου.
Με το πέρας της δημοπρασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου [44Β] του Κώδικα.
Ο Διαχειριστής δικαιούται:
Α) Να ματαιώσει τη δημοπρασία, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος
διενέργειας αυτής, χωρίς αυτό να επιφέρει συνέπειες για το Διαχειριστή ή/και
να δημιουργεί υποχρεώσεις έναντι των Χρηστών Μεταφοράς που είχαν
υποβάλει προσφορές έως το χρόνο ματαίωσης της δημοπρασίας.
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Β) Να ακυρώσει τη δημοπρασία, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος
διενέργειας αυτής, εφόσον δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση των προσφορών
των συμμετεχόντων στη δημοπρασία για λόγους Ανωτέρας Βίας σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 της Σύμβασης Μεταφοράς. Για τους
σκοπούς του παρόντος, αντί της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου της
Σύμβασης Μεταφοράς, εφαρμόζεται ότι σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος
Ανωτέρας Βίας, ο Διαχειριστής και οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία
απαλλάσσονται από την ευθύνη για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
κατά το μέτρο κατά το οποίο η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων οφείλεται
στην Ανωτέρα Βία ή προκαλείται από αυτήν, εφόσον το πρόσωπο που την
επικαλείται γνωστοποιήσει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο το γεγονός
που συνιστά Ανωτέρα Βία στα πρόσωπα που θίγονται από αυτό.
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διαχειριστής ενημερώνει σχετικά
τους Χρήστες Μεταφοράς με κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 2.4
Διενέργεια δημοπρασιών Ενδοημερήσιου Προϊόντος Τίτλου
Ο Διαχειριστής ανακοινώνει την απόφασή του για τη διενέργεια δημοπρασιών
Ενδοημερήσιου ΠροϊόντοςΕνδοημερήσιων Προϊόντων Τίτλου για οποιαδήποτε
Ημέρα, εντός της Περιόδου Ανακοίνωσης Δημοπρασιών, η οποία της Ημέρας
αυτής. Η Περίοδος Ανακοίνωσης Δημοπρασιών κάθε Ημέρας αρχίζει την 07:30 της
Ημέρας στην οποία αφορά η αγορά ή πώληση Αερίου Εξισορρόπησης00 (Έναρξη
Περιόδου Δημοπρασιών) και λήγει την 01:00:30 της ίδιας Ημέρας αυτής (Λήξη
Περιόδου Δημοπρασιών).
Η Περίοδος Ανακοίνωσης Δημοπρασιών περιέχει δεκαοκτώ (18) ωριαίους
διαδοχικούς Κύκλους Ανακοινώσεων ΔημοπρασιώνΑνακοίνωσης Δημοπρασίας,
οι οποίοι προσδιορίζονται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Α) Ο πρώτος Κύκλος Ανακοίνωσης ΔημοπρασιώνΔημοπρασίας έχει έναρξη την
Έναρξη Περιόδου Δημοπρασιών και λήξη την 08:30 της ίδιας Ημέρας00.
Β) Ο τελευταίος Κύκλος Ανακοίνωσης ΔημοπρασιώνΔημοπρασίας έχει έναρξη
την 23:3000:00 και λήξη τη Λήξη της Περιόδου Δημοπρασιών.
Για τη διενέργεια δημοπρασίας, ο Διαχειριστής, προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. Εντός του ίδιου Κύκλου Ανακοίνωσης
Δημοπρασιών, ο Διαχειριστής δύναται να ανακοινώσει μία μόνο δημοπρασία.
Σε κάθε Κύκλο Ανακοίνωσης Δημοπρασίας αντιστοιχεί ένα και μόνο
Ενδοημερήσιο Προϊόν Τίτλου.
Εφόσον ο Διαχειριστής εκτιμά, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, ότι
απαιτείται η διενέργεια δημοπρασίας Ενδοημερήσιου Προϊόντος Τίτλου, προβαίνει
σε σχετική ανακοίνωση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου Κύκλου
Ανακοίνωσης Δημοπρασίας, την οποία δύναται να αναθεωρεί μία ή περισσότερες
φορές έως τη λήξη του Κύκλου Ανακοίνωσης Δημοπρασίας. Σε κάθε τέτοια
περίπτωση, ο Διαχειριστής ενημερώνει σχετικά τους Χρήστες Μεταφοράς μέσω
ανακοινώσεών του στο Βάθρο Εξισορρόπησης. Η ανακοίνωση του Διαχειριστή
που είναι αναρτημένη στο Βάθρο Εξισορρόπησης στο χρόνο λήξης του Κύκλου
Ανακοίνωσης Δημοπρασίας είναι δεσμευτική για τον Διαχειριστή. Οι τυχόν
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προγενέστερες αυτής ανακοινώσεις έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν
παράγουν έννομα αποτελέσματα για το Διαχειριστή, τους Χρήστες Μεταφοράς ή
τρίτους.
Στην ανακοίνωση διενέργειαςτου Διαχειριστή για τη διενέργεια κάθε δημοπρασίας
Ενδοημερήσιου Προϊόντος Τίτλου του Διαχειριστή προσδιορίζονται τουλάχιστον
τα ακόλουθα:
Α) Η Ημέρα στην οποία αφορά το Ενδοημερήσιο Προϊόν Τίτλου.
Β) Εάν η δημοπρασία αφορά σε αγορά ή σε πώληση Αερίου Εξισορρόπησης.
Γ) Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς δημοπράτηση, η οποία πρέπει να είναι
ακέραιο πολλαπλάσιο των 10.000 kWh, με ελάχιστη Ποσότητα Φυσικού
Αερίου τις 10.000 kWh.
Δ) Η ώρα έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος υποβολής προσφορών
από τους Χρήστες Μεταφοράς.
Ε) Τυχόν ανώτατοΑνώτατο ή/και κατώτατο όριο μοναδιαίου τιμήματος
προσφορώνΚατώτατο Όριο Μοναδιαίου Τιμήματος Προσφορών.
Οι συμμετέχοντεςΤο χρονικό διάστημα διενέργειας κάθε δημοπρασίας εκκινεί στη
σχετική δημοπρασία Χρήστες Μεταφοράς υποβάλουν τις προσφορές τους στο
Βάθρο Εξισορρόπησης εντός μίας και μισής (1 και 1/2) ώρας από τη λήξη του
Κύκλου Ανακοίνωσης ΔημοπρασιώνΔημοπρασίας εντός του οποίου
ανακοινώθηκεανακοινώνεται η σχετική δημοπρασία (Λήξη Προθεσμίας Υποβολής
Προσφορών).και λήγει μία (1) ώρα μετά.
Εντός μίας (1) ώρας από τη Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Προσφορώντο χρόνο
λήξης διενέργειας της δημοπρασίας, ο Διαχειριστής ανακοινώνει στους επιτυχόντες
συμμετέχοντες Χρήστες Μεταφοράς, για κάθε προσφορά τους που κατακυρώθηκε
στη δημοπρασία, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανέμεται σε καθέναν από
αυτούς και το αντίστοιχο συνολικό τίμημα αγοράς/πώλησης, κατά περίπτωση, για
τη συγκεκριμένη Ποσότητα Φυσικού Αερίου.
Με το πέρας κάθε δημοπρασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου [44Β] του Κώδικα.
Ο Διαχειριστής δικαιούται:
Α) Να ματαιώσει δημοπρασία, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος
διενέργειας αυτής, χωρίς αυτό να επιφέρει συνέπειες για το Διαχειριστή ή/και
να δημιουργεί υποχρεώσεις έναντι των Χρηστών Μεταφοράς που είχαν
υποβάλει προσφορές έως το χρόνο ματαίωσης της δημοπρασίας.
Β) Να ακυρώσει τη δημοπρασία, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος
διενέργειας αυτής, εφόσον δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση των προσφορών
των συμμετεχόντων στη δημοπρασία για λόγους Ανωτέρας Βίας σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 της Σύμβασης Μεταφοράς. Για τους
σκοπούς του παρόντος, αντί της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου της
Σύμβασης Μεταφοράς, εφαρμόζεται ότι σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος
Ανωτέρας Βίας, ο Διαχειριστής και οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία
απαλλάσσονται από την ευθύνη για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
κατά το μέτρο κατά το οποίο η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων οφείλεται
στην Ανωτέρα Βία ή προκαλείται από αυτήν, εφόσον το πρόσωπο που την
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επικαλείται γνωστοποιήσει άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο το γεγονός
που συνιστά Ανωτέρα Βία στα πρόσωπα που θίγονται από αυτό.
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διαχειριστής ενημερώνει σχετικά
τους Χρήστες Μεταφοράς με κάθε πρόσφορο μέσο.

Άρθρο 2.5
Διαδικασία Δημοπρασιών υποβολής προσφορών
Κάθε συμμετέχωνΧρήστες Μεταφοράς που, σύμφωνα με τη διάταξη της
παραγράφου [2] του άρθρου [2.2], έχουν δικαίωμα υποβολής προσφορών σε
δημοπρασία Βραχυπρόθεσμου ΤυποποιημένουΗμερήσιου Προϊόντος Χρήστης
Μεταφοράς δύναταιΤίτλου μπορούν να υποβάλει έως πέντε (5)υποβάλλουν
προσφορές στο Βάθρο Εξισορρόπησης εντός του χρονικού διαστήματος το οποίο
αρχίζει στις 16:30 της Ημέρας (d) και λήγει:
A) στις 22:00 της Ημέρας (d), εφόσον κατά μέγιστο ανάτην Ημέρα (d) δεν
διενεργείται δημοπρασία από τον Διαχειριστή, ή
B) στις 23:00 της Ημέρας (d), εφόσον κατά την Ημέρα (d) διενεργείται
δημοπρασία από τον Διαχειριστή.
Χρήστες Μεταφοράς που, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [3] του άρθρου
[2.2], έχουν δικαίωμα υποβολής προσφορών σε δημοπρασίες Ενδοημερήσιων
Προϊόντων Τίτλου, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές στο Βάθρο
Εξισορρόπησης σε σχέση με ένα ή περισσότερα Ενδοημερήσια Προϊόντα Τίτλου
τα οποία αφορούν στην Ημέρα (d), εντός χρονικού διαστήματος το οποίο για κάθε
Ενδοημερήσιο Προϊόν Τίτλου αρχίζει στις 07:00 της Ημέρας (d) και λήγει:
Α) στο χρόνο λήξης διενέργειας της δημοπρασίας του συγκεκριμένου
Ενδοημερήσιου Προϊόντος Τίτλου, εφόσον κατά την Ημέρα (d) διενεργείται
δημοπρασία από τον Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Ενδοημερήσιο Προϊόν
Τίτλου, ή
Β) στο χρόνο λήξης του αντίστοιχου Κύκλου Ανακοίνωσης Δημοπρασιών,
εφόσον κατά τον Κύκλο αυτό δεν ανακοινώθηκε από τον Διαχειριστή η
διενέργεια δημοπρασίας.
Κάθε προσφορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Α) Τον κωδικό EIC του Χρήστη Μεταφοράς.
Β) Την Ημέρα στην οποία αφορά το Βραχυπρόθεσμο Τυποποιημένο Προϊόν.
Γ) Τον τύπο Βραχυπρόθεσμου Τυποποιημένου Προϊόντος που δημοπρατείται.
ΔΔ)
Εφόσον η προσφορά αφορά σε Ενδοημερήσιο Προϊόν Τίτλου, τη
συγκεκριμένη δημοπρασία σε σχέση με την οποία υποβάλεται.
Ε) Εάν η προσφορά αφορά σε αγορά Φυσικού Αερίου από τον Διαχειριστή ή σε
πώληση Φυσικού Αερίου στο Διαχειριστή.
ΣΤ)
Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου, η οποία πρέπει να είναι ακέραιο
πολλαπλάσιο των 10.000 kWh, με ελάχιστη Ποσότητα Φυσικού Αερίου τις
10.000 kWh.
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ΕΖ)
Το μοναδιαίο τίμημα κάθε προσφοράς. Το μοναδιαίο τίμημα
εκφράζεται σε Ευρώ ανά Κιλοβατώραδέκα χιλιάδες Κιλοβατώρες Ανωτέρας
Θερμογόνου Δύναμης (€/10.000 kWh) με ακρίβεια έξι (6δύο (2) δεκαδικών
ψηφίων και πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ή ίσο του κατώτατου ορίου
μοναδιαίου τιμήματος προσφορών και μικρότερο από ή ίσο του ανώτατου
ορίου μοναδιαίου τιμήματος προσφορών που τυχόν θέτει ο Διαχειριστής για
τη συγκεκριμένη δημοπρασία στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται η
προφορά και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός (0).
ΣΤ) Η) Δήλωση του συμμετέχοντα ως προς την παροχή ή μη της συναίνεσής
του για τμηματική αποδοχή της προσφοράς του, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι
της παραγράφου [116] του άρθρου [2.6].
Προσφορές Χρήστη Μεταφοράς που :
Α) υποβάλλονται εκπρόθεσμα εκτός του χρονικού διαστήματος υποβολής
προσφορών που προβλέπεται για κάθε Βραχυπρόθεσμο Τυποποιημένο
Προϊόν, σύμφωνα με τις παραγράφους [1] και [2], ή/και
Β) τα στοιχεία που περιλαμβάνουν είναι ελλειπή ή/και εσφαλμένα σε σχέση με
τα στοιχεία της παραγραφου [2], 3] ανωτέρω,
θεωρούνται μη έγκυρες και απορρίπτονται.
ΟιΚαθ’ όλο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις παραγράφους [1] ή [2], κατά
περίπτωση, οι Χρήστες Μεταφοράς δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές για την
αγορά ή/και την πώληση Αερίου Εξισορρόπησης, χωρίς περιορισμούς σε σχέση με
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου και το ύψος του μοναδιαίου τιμήματος προσφορών.
Ο μέγιστος αριθμός προσφορών που είναι δυνατόν να εμφανίζεται στο Βάθρο
Εξισορρόπησης σε κάθε χρονική στιγμή για κάθε Χρήστη Μεταφοράς που έχει
δικαίωμα υποβολής προσφορών σε σχέση με συγκεκριμένη δημοπρασία
Βραχυπρόθεσμου Τυποποιημένου Προϊόντος, είναι πέντε (5) προσφορές για την
αγορά Αερίου Εξισορρόπησης και πέντε (5) προσφορές για την πώληση Αερίου
Εξισορρόπησης. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς δύναται να αποσύρει ή να τροποποιεί
τις έγκυρες προσφορές Χρήστη Μεταφοράς είναι δυνατό να αποσύρονται ή να
τροποποιούνταιτου εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής προσφορών που
προβλέπεται για κάθε δημοπρασία, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε χρονική
στιγμή εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής προσφορών ο συνολικός
αριθμός υποβληθεισών προσφορών του Χρήστη Μεταφοράς, όπως εμφανίζεται
που καταχωρίστηκαν στο Βάθρο Εξισορρόπησης, δεν υπερβαίνει τον μέγιστο
αριθμό προσφορών που ορίζεται στην παράγραφο [1].στο πρώτο εδάφιο.
Ο Διαχειριστής διασφαλίζει τη μυστικότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη
μη δυνατότητα πρόσβασης στις προσφορές των συμμετεχόντων στη δημοπρασία.
Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματοςΚαθ’όλο το χρονικό διάστημα
υποβολής προσφορών που προβλέπεται για κάθε δημοπρασία, κάθε συμμετέχων
Χρήστης Μεταφοράς ενημερώνεται μέσω του Βάθρου Εξισορρόπησης για κάθε
έγκυρη προσφορά που υποβάλλεται στο Βάθρο Εξισορρόπησηςαπό άλλο Χρήστη
Μεταφοράς μόνο ως προς το εάν η προσφορά αφορά σε αγορά Φυσικού Αερίου
από τον Διαχειριστή ή σε πώληση Φυσικού Αερίου στο Διαχειριστή, την Ποσότητα
Φυσικού Αερίου και το μοναδιαίο τίμημα που περιλαμβάνεται σε αυτή, χωρίς
αναφορά στα στοιχεία του Χρήστη Μεταφοράς που υπέβαλε την προσφορά. Ο
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Διαχειριστής διασφαλίζει τη μυστικότητα της διαδικασίας δημοπράτησης και την
ανωνυμία των προσφορών των συμμετεχόντων στη δημοπρασία.
Στη

Άρθρο 2.6
Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών
1. Ο Διαχειριστής εκκινεί τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών με τη λήξη του
χρονικού διαστήματος υποβολής προσφορών που προβλέπεται για κάθε
δημοπρασία.
1.2.Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ο Διαχειριστής κατατάσσει τις έγκυρες
προσφορές που εμφανίζονται στο Βάθρο Εξισορρόπησης κατά τη λήξη του
χρονικού διαστήματος υποβολής προσφορών για τη σχετική δημοπρασία, ανάλογα
με το αντίστοιχο μοναδιαίο τίμημα προσφοράς, ως εξής:
Α) Κατά αύξουσα σειρά, στην περίπτωση αγοράς από τον Διαχειριστή Αερίου
Εξισορρόπησης, αρχίζοντας την κατάταξη από το χαμηλότερο μοναδιαίο
τίμημα προσφοράς, στην περίπτωση αγοράς από τον Διαχειριστή Αερίου
Εξισορρόπησης. Στην περίπτωση δύο ή περισσότερων προσφορών με το ίδιο
μοναδιαίο τίμημα, οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα Ποσότητα
Φυσικού Αερίου. Στην περίπτωση δύο ή περισσότερων προσφορών με το ίδιο
μοναδιαίο τίμημα και την ίδια Ποσότητα Φυσικού Αερίου, οι προσφορές
κατατάσσονται στην ίδια σειράμε βάση τη χρονική σειρά προτεραιότητας
υποβολής τους στο Βάθρο Εξισορρόπησης.
Β) Κατά φθίνουσα σειρά, στην περίπτωση πώλησης από τον Διαχειριστή
Αερίου Εξισορρόπησης, αρχίζοντας την κατάταξη από το υψηλότερο
μοναδιαίο τίμημα προσφοράς, στην περίπτωση πώλησης από τον Διαχειριστή
Αερίου Εξισορρόπησης. Στην περίπτωση δύο ή περισσότερων προσφορών με
ίδιο μοναδιαίο τίμημα, οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα
Ποσότητα Φυσικού Αερίου. Στην περίπτωση δύο ή περισσότερων
προσφορών με το ίδιο μοναδιαίο τίμημα και την ίδια Ποσότητα Φυσικού
Αερίου, οι προσφορές κατατάσσονται στην ίδια σειράμε βάση τη χρονική
σειρά προτεραιότητας υποβολής τους στο Βάθρο Εξισορρόπησης.
Σε περίπτωση που η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που περιλαμβάνεται σε έγκυρη
προσφορά συμμετέχοντα είναι μεγαλύτερη της δημοπρατούμενης Ποσότητας
Φυσικού Αερίου και εφόσον ο συμμετέχων έχει συναινέσει στην τμηματική
αποδοχή της προσφοράς του, κατά την κατάταξη των προσφορών σύμφωνα με τις
περιπτώσεις Α) και Β) ανωτέρω, κατά περίπτωση, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη
του μόνο το τμήμα της προσφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου που ισούται
με τη δημοπρατούμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου.
3. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ο Διαχειριστής απορρίπτει κάθε προσφορά
Χρήστη Μεταφοράς εφόσον:
Α) Η προσφορά αφορά στην πώληση Αερίου Εξισορρόπησης από τον Χρήστη
Μεταφοράς στον Διαχειριστή ενώ η δημοπρασία στην οποία υποβλήθηκε η
εν λόγω προσφορά διενεργείται για την πώληση Αερίου Εξισορρόπησης από
τον Διαχειριστή στους Χρήστες Μεταφοράς ή το αντίστροφο, ή/και
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Β) το μοναδιαίο τίμημα είναι μεγαλύτερο του Ανώτατου Ορίου Μοναδιαίου
Τιμήματος Προσφορών ή μικρότερο του Κατώτατου Ορίου Μοναδιαίου
Τιμήματος Προσφορών που ισχύει για την εν λόγω δημοπρασία, ή/και
Γ) η προσφερόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου είναι μεγαλύτερη της
δημοπρατούμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου και ο προσφέρων Χρήστης
Μεταφοράς δεν έχει συναινέσει στην τμηματική αποδοχή της προσφοράς του.
2.4.Μετά την εφαρμογή της παραγράφου [72], ο Διαχειριστής αθροίζει τις Ποσότητες
Φυσικού Αερίου των διαδοχικών στην κατάταξη προσφορών, ξεκινώντας από την
πρώτη στην κατάταξη προσφορά.
3.5.Εφόσον το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου όλων των προσφορών στην
κατάταξη είναι μικρότερο της δημοπρατούμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου, σε
κάθε Χρήστη Μεταφοράς που συμμετέχει στη δημοπρασία και για κάθε προσφορά
του που συμπεριλήφθηκε στη διαδικασία αξιολόγησης κατανέμεται τμήμα της
δημοπρατούμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου ίσο με την Ποσότητα Φυσικού
Αερίου της αντίστοιχης προσφοράς του και η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται.
4.6.Εφόσον το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου των (n) πρώτων διαδοχικών
προσφορών στην κατάταξη είναι ίσο με τη δημοπρατούμενη ΠοσότηταςΠοσότητα
Φυσικού Αερίου, σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς που συμμετέχει στη δημοπρασία και
για κάθε προσφορά του που συμπεριλήφθηκε στη διαδικασία αξιολόγησης και η
οποία ανήκει στις (n) πρώτες διαδοχικές προσφορές, κατανέμεται τμήμα της
δημοπρατούμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου ίσο με την Ποσότητα Φυσικού
Αερίου της αντίστοιχης προσφοράς και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται.
5.7.Εφόσον το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου των (n) πρώτων διαδοχικών
προσφορών στην κατάταξη είναι μικρότερο της δημοπρατούμενης Ποσότητας
Φυσικού Αερίου και το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου των (n+1)
πρώτων διαδοχικών προσφορών στην κατάταξη είναι μεγαλύτερο της
δημοπρατούμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
Α) Εάν ο Χρήστης Μεταφοράς που υπέβαλε την προσφορά (n+1) έχει συνεναίσει
γιασυναινέσει στην τμηματική αποδοχή της, η εν λόγω προσφορά συνιστά
την Οριακή Προσφορά της δημοπρασίας. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία
αξιολόγησης ολοκληρώνεται ως εξής:
(i) Σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς που συμμετέχει στη δημοπρασία και για
κάθε προσφορά του που συμπεριλήφθηκε στη διαδικασία αξιολόγησης
και η οποία ανήκει στις (n) πρώτες διαδοχικές προσφορές στην
κατάταξη, κατανέμεται τμήμα της δημοπρατούμενης Ποσότητας
Φυσικού Αερίου ίσο με την Ποσότητα Φυσικού Αερίου της αντίστοιχης
προσφοράς.
(ii) Στο Χρήστη Μεταφοράς που υπέβαλε την Οριακή Προσφορά και σε
σχέση με την προσφορά αυτή κατανέμεται το εναπομείναν τμήμα της
δημοπρατούμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου, μετά την αφαίρεση από
τη δημοπρατούμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου της Ποσότητας
Φυσικού Αερίου που κατανεμήθηκε σε Χρήστες Μεταφοράς σύμφωνα
με τη περίπτωση (i). Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων προσφορών
οι οποίες κατατάσσονται στην ίδια σειρά σύμφωνα με την παράγραφο
[7] και αποτελούν Οριακές Προσφορές, στους αντίστοιχους Χρήστες
Μεταφοράς κατανέμεται το εναπομείναν τμήμα της δημοπρατούμενης
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Ποσότητας Φυσικού Αερίου, μετά την αφαίρεση από τη
δημοπρατούμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου της Ποσότητας Φυσικού
Αερίου που κατανεμήθηκε σύμφωνα με τη περίπτωση (i), αναλογικά με
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου της αντίστοιχης προσφοράς τους.την
περίπτωση (i).
Β) Εάν ο Χρήστης Μεταφοράς που υπέβαλε την προσφορά (n+1) δεν έχει
συνεναίσει γιασυναινέσει στην τμηματική αποδοχή της, ο Διαχειριστής
επαναλαμβάνει τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών κατά τα ανωτέρω
χωρίς εφεξής να λαμβάνει υπόψη του την εν λόγω προσφορά στη διαδικασία
αξιολόγησης. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου προσδιοριστεί η
Οριακή Προσφορά της δημοπρασίας, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της
περίπτωσης Α), ή όταν πληρωθούν οι συνθήκες των παραγράφων [95] ή
[106].
Στην περίπτωση κατά την οποία Χρήστης Μεταφοράς αγοράζει Ποσότητα
Φυσικού Αερίου από το Διαχειριστή και ικανοποιείται μερικώς η προσφορά του, η
Ποσότητα Φυσικού Αερίου που του κατανέμεται στρογγυλοποιείται στο αμέσως
μεγαλύτερο ακέραιο πολλαπλάσιο των 10.000 kWh.
Στην περίπτωση κατά την οποία Χρήστης Μεταφοράς πωλεί Ποσότητα Φυσικού
Αερίου στο Διαχειριστή και ικανοποιείται μερικώς η προσφορά του, η Ποσότητα
Φυσικού Αερίου που του κατανέμεται στρογγυλοποιείται στο αμέσως μικρότερο
ακέραιο πολλαπλάσιο των 10.000 kWh.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΗΕΕΦ
Άρθρο 3.1
Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης
1. ΩςΗ Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης (ΤΑΑΕ) για την Ημέρα (d), ορίζεται
η ημερήσια τιμή αναφοράςσε Ευρώ ανά kWh ΑΘΔ, υπολογίζεται ως το γινόμενο
του δείκτη τιμών European Gas Spot Index για την παράδοση Φυσικού Αερίου
κατά την Ημέρα (d) στο εικονικό σημείο συναλλαγών Title Tranfer Facility
(DRPTTFEGSITTF), όπως αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του European Energy
Exchange
(EEX)
(https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/spotmarket/daily-reference-price). Η τιμή DRPTTF εκφράζεται σε ευρώ ανά
Μεγαβατώρα Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης Φυσικού Αερίου (€/MWh(ΑΘΔ))
και για τη μετατροπή της σε ευρώ ανά Κιλοβατώρα Ανωτέρας Θερμογόνου
Δύναμης Φυσικού Αερίου (€/kWh(ΑΘΔ)) πολλαπλασιάζεταιPowernext, επί τοτον
συντελεστή 0,001.
2. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα την Τιμή
Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης για την Ημέρα (d), έως τις 1113:00 της Ημέρας
(d) (Προθεσμία Ανακοίνωσης ΤΑΕΕΤΑΑΕ).
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3. Σε περίπτωση που η τιμή DRPTTFEGSITTF για την Ημέρα (d) δεν έχει δημοσιευθεί
στην ιστοσελίδα του European Energy ExchangePowernext έως την Προθεσμία
Ανακοίνωσης ΤΑΑΕ, ως Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης για την Ημέρα
(d) λαμβάνεται η Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης της αμέσως
προηγούμενης Ημέρας (d-1).

Άρθρο 3.2
Οριακή Τιμή Αγοράς και Οριακή Τιμή Πώλησης Αερίου
Εξισορρόπησης
1. Η Οριακή Τιμή Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ) και η Οριακή Τιμή
Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης (ΟΤΠΑΕ) για την Ημέρα (d) υπολογίζονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [53Α] του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
2. Για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης, η μικρή
προσαρμογή της Τιμής Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης Β) της παραγράφου [3] του άρθρου
[53Α], ορίζεται ίση με ποσοστό δέκα τοις εκατό (+(10%).%) της ΤΑΑΕ της Ημερας
(d).
3. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι της διάταξης της παραγράφου [56] του
άρθρου [53Α], για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Αγοράς Αερίου
Εξισορρόπησης, πέραν των οριζομένων στην παράγραφο [2], εφαρμόζονται τα
ακόλουθα:
Α) Ως Τιμή Υποκατάστασης θεωρείται
Εξισορρόπησης της Ημέρας (d-1).

η

Τιμή

Αναφοράς

Αερίου

Β) Ο Συντελεστής Προσαύξησης ορίζεται ίσος με τηντη μέγιστη τιμή μεταξύ:
(i) του λόγου της Οριακής Τιμής Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης της
Ημέρας (d-1) προς την Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης της
Ημέρας (d-1) και
(ii) της τιμής 1,25.
4. Για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης, η μικρή
προσαρμογή της Τιμής Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης Β) της παραγράφου [4] του άρθρου
[53Α], ορίζεται ίση με μείον πέντεποσοστό δέκα τοις εκατό (-5%).(10%) της ΤΑΑΕ
της Ημερας (d).
5. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι της διάταξης της παραγράφου [56] του
άρθρου [53Α], για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Πώλησης Αερίου
Εξισορρόπησης, πέραν των οριζομένων στην παράγραφο [4], εφαρμόζονται τα
ακόλουθα:
Α) Ως Τιμή Υποκατάστασης θεωρείται
Εξισορρόπησης της Ημέρας (d-1) και
Β) ο

η

Τιμή

Αναφοράς

Αερίου

Ο Συντελεστής Απομείωσης ορίζεται ίσος με την ελάχιστη τιμή μεταξύ:
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(i) του λόγου της Οριακής Τιμής Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης της
Ημέρας (d-1) προς την Τιμή Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης της
Ημέρας (d-1) και
(ii) της τιμής 0,9075.
6. Κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 4[6] του άρθρου 44[44Β] του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής, μετά το πέρας κάθε δημοπρασίας
Βραχυπρόθεσμου Τυποποιημένου Προϊόντος, δημοσιεύει στο Ηλεκτρονικό
Πληροφοριακό Σύστημα:
Α) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που ο Διαχειριστής αγόρασε ή πώλησε στο
πλαίσιο της εν λόγω δημοπρασίας, και το συνολικό τίμημα αγοράς ή πώλησης
της εν λόγω Ποσότητας, αντίστοιχα,
Β) το μέγιστο μοναδιαίο τίμημα προσφοράς αγοράς ή το ελάχιστο μοναδιαίο
τίμημα προσφοράς πώλησης Ποσότητας Φυσικού Αερίου, κατά περίπτωση,
που κατακυρώθηκε στην εν λόγω δημοπρασία,
Γ) το μέγιστο μοναδιαίο τίμημα προσφοράς αγοράς Ποσότητας Φυσικού Αερίου
(Προσωρινή ΟΤΑΑΕ) ή το ελάχιστο μοναδιαίο τίμημα προσφοράς πώλησης
Ποσότητας Φυσικού Αερίου (Προσωρινή ΟΤΠΑΕ), κατά περίπτωση, που
κατακυρώθηκε στο σύνολο των δημοπρασιών που έχουν διενεργηθεί έως τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την αγορά ή πώληση Ποσότητας Φυσικού
Αερίου, αντίστοιχα, για την Ημέρα (d).
7. Εντός μίας (1) ώρας από την έναρξη κάθε Ημέρας (d), ο Διαχειριστής δημοσιεύει
στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα την Τρέχουσα Οριακή Τιμή Αγοράς
Αερίου Εξισορρόπησης (Τρέχουσα ΟΤΑΑΕ) και την Τρέχουσα Οριακή Τιμή
Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης (Τρέχουσα ΟΤΠΑΕ) για την Ημέρα (d). Η
Τρέχουσα ΟΤΑΑΕ και η Τρέχουσα ΟΤΠΑΕ υπολογίζονται με βάση τα διαθέσιμα
στον Διαχειριστή στοιχεία έως τη στιγμή της ανακοίνωσης, σύμφωνα με τη
μεθοδολογία υπολογισμού της ΟΤΑΑΕ και της ΟΤΠΑΕ, αντίστοιχα, που ορίζεται
στις διατάξεις του άρθρου [53Α] του Κώδικα. Κατά τη διάρκεια της Ημέρας (d), η
Τρέχουσα ΟΤΑΑΕ και η Τρέχουσα ΟΤΠΑΕ επικαιροποιούνται από τον
Διαχειριστή κάθε φορά που υπάρχουν νεότερα διαθέσιμα στοιχεία και, ιδίως, μετά
από κάθε δημοπρασία Βραχυπρόθεσμου Τυποποιημένου Προϊόντος και μετά την
ανακοίνωση της ΤΑΑΕ για την Ημέρα (d). Οι ανωτέρω ανακοινώσεις έχουν
πληροφοριακό χαρακτήρα, δεν δεσμεύουν το Διαχειριστή και δεν παράγουν έννομα
αποτελέσματα για τον Διαχειριστή, τους Χρήστες Μεταφοράς ή τρίτους.

Άρθρο 3.3
Ανώτατο και Κατώτατο Όριο Μοναδιαίου Τιμήματος Προσφορών
1. Το Ανώτατο Όριο Μοναδιαίου Τιμήματος Προσφορών κατά την διεξαγωγή
δημοπρασίας η οποία αφορά στην αγορά Αερίου Εξισορρόπησης για την Ημέρα
(d)), εκφράζεται σε Ευρώ ανά δέκα χιλιάδες Κιλοβατώρες Ανωτέρας Θερμογόνου
Δύναμης (€/10.000 kWh), με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και ορίζεται ως
το διπλάσιογινόμενο του διπλάσιου της Τιμής Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης
της Ημέρας (d-2).) επί τον συντελεστή 10.000.
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2. Το Κατώτατο Όριο Μοναδιαίου ΤιμήματοςΠροσφορώνΤιμήματος Προσφορών
κατά την διεξαγωγή δημοπρασίας η οποία αφορά στην πώληση Αερίου
Εξισορρόπησης για την Ημέρα (d)), εκφράζεται σε Ευρώ ανά δέκα χιλιάδες
Κιλοβατώρες Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (€/10.000 kWh), με ακρίβεια δύο
(2) δεκαδικών ψηφίων και ορίζεται ως το ήμισυγινόμενο του ημίσεως της Τιμής
Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης της Ημέρας (d-2).) επί τον συντελεστή 10.000.
3. Ο Διαχειριστής δύναται, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, να
τροποποιήσειτροποποιεί το υφιστάμενο ή να μην επιβάλει Ανώτατο ή/και το
Κατώτατο Όριο Μοναδιαίου Τιμήματος Προσφορών, στις περιπτώσεις
δημοπρασιών που αφορούν στην αγορά/πώληση Αερίου Εξισορρόπησης κατά τη
διάρκεια:
Α) Ημέρας Ενδεχόμενου Περιορισμού Παραδόσεων/Παραλαβών, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο [51] του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
Β) Ημέρας Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο [65Α ] του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
Γ) Ημέρας κατά την οποία ο Διαχειριστής έχει κηρύξει Κατάσταση Συναγερμού
2 (Επίπεδο Επιφυλακής)), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [64] του
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
Δ) Ημέρας κατά την οποία ο Διαχειριστής έχει κηρύξει Κατάσταση Συναγερμού
3 (Επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [65]
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
Ε) Οποιασδήποτε Ημέρας κατά την οποία τα ανωτέρω όρια παρεμποδίζουν την
ομαλή λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου, λαμβάνοντας υπόψη τις
επικρατούσες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης καθως και τη διαμόρφωση
των τιμών στην ελληνική αγορά Φυσικού Αερίου ή/και σε άλλες αγορές
Φυσικού Αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Ο Διαχειριστής ανακοινώνει μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος
κάθε απόφασή του περί τροποποίησης του Ανώτατου ή/και του Κατώτατου Ορίου
Μοναδιαίου Τιμήματος Προσφορών.
5.4., πριν από την πρώτη δημοπρασία στην οποία θα εφαρμοστεί η απόφαση του
Διαχειριστή κατά την παράγραφο [3].
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