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Προς     
To                                                                                                      Αθήνα, 14/06/2021 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                     Athens, 14/06/2021 
Regulatory Authority for Energy                                                  Αρ. Πρωτ.: 136484 
Πειραιώς 132                                                                                    Prot. Nr: 136484 
132 Piraeus Str 
11854 Αθήνα   

11854 Athens       

 

Υπόψη: Επικ. Καθ. Αθανασίου Δαγούμα, Προέδρου 

Att:  Assistant Prof. Athanassios Dagoumas, President 

      

Θέμα:    Πρόταση ΔΕΣΦΑ για την 7η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 
 
Subject:  DESFA proposal for the 7th revision of the NNGS Network Code 
 

    
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια:  

Α) της υπ’ αριθμ. Ο-87455/27.04.2021 (ΑΠ ΔΕΣΦΑ 0236084/28.04.2021) επιστολής 

του ΡΑΕ με θέμα «Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ ‐ Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ», 

Β) της υπ’ αριθμ. 136213/24.05.2021 επιστολής του ΔΕΣΦΑ, σε συνέχεια του υπ’ 

αριθμ. Α) σχετικού,  

Γ) της 2ης έκθεσης του Διαχειριστή για την υλοποίηση προσωρινών μέτρων κατ' 

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης (ΕΕ) 312/2014, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 774/2019 απόφαση της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 3688/04.10.2019). 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα προς έγκριση πρόταση 7ης αναθεώρησης του Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΦΑ, η οποία περιλαμβάνει:  

1. Πρόταση τροποποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την εμπορία αερίου και 

την εξισορρόπηση φορτίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ενόψει της 

επικείμενης έναρξης λειτουργίας Βάθρου Εμπορίας από το Ελληνικό Χρηματιστήριο 

Ενέργειας Α.Ε.. Τυχόν τροποποιήσεις του Εγχειριδίου Εξισορρόπησης Φορτίου που 
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κριθούν αναγκαίες στο πλαίσιο της πρότασης αυτής, θα υποβληθούν στην Αρχή εντός 

της ερχόμενης εβδομάδας. 

2. Πρόταση τροποποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την πρόσβαση τρίτων στην 

Εγκατάσταση ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. Η εν λόγω πρόταση υποβάλλεται σε συνέχεια της 

μείζονος αναθεώρησης της διαδικασίας ετήσιου προγραμματισμού εκφόρτωσης 

φορτίων ΥΦΑ κατά το 2020 και των σχετικών Α) και Β) ανωτέρω και περιλαμβάνει: 

o Την εισαγωγή νέου προϊόντος που θα προσφέρεται από τον ΔΕΣΦΑ στην ετήσια 

Δημοπρασία ΥΦΑ (Σειρά Χρονοθυρίδων ΥΦΑ), 

o Την εισαγωγή πρόσθετου κύκλου επαναδηλώσεων στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, 

προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στους Χρήστες, 

o Τη μετατόπιση κατά δύο (2) μήνες νωρίτερα της προθεσμίας υποβολής του 

Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ στη ΡΑΕ, αρχής γενομένης από τον Ετήσιο 

Προγραμματισμό που θα πραγματοποιηθεί το 2022, καθώς και πρόταση 

μεταβατικής διάταξης που κρίνεται αναγκαία για την εφαρμογή των ανωτέρω. 

o Διορθώσεις σφαλμάτων και αποσαφήνιση ρυθμίσεων, όπως προέκυψαν κατά 

την πρώτη εφαρμογή του νέου πλαισίου ετήσιου προγραμματισμού για το Έτος 

2021, 

o Την τροποποίηση άλλων διατάξεων, προς διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης 

τρίτων στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και της εύρυθμής λειτουργίας αυτής. 

Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής, επισυνάπτονται και αναγκαίες τροποποιήσεις στο 

Εγχειρίδιο Δημοπρασίας ΥΦΑ. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.   
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Honorable President, 

Further to: 

A) RΑΕ’s letter with protocol number Ο-87455/27.04.2021 (DESFA protocol no 

0236084/28.04.2021), titled “LNG Annual Scheduling – NNGS Network Code”, 

B) DESFA’s letter with protocol number 136213/24.05.2021, further to the letter under item 

A) above,  

C) DESFA’s 2nd interim measures report for the implementation of Regulation (EU) 312/2014 

on gas balancing of transmission networks, approved by RAE by its decision 774/2019 

(Government Gazette no. Β’ 3688/04.10.2019), 

we hereby submit for your approval a proposal for the 7th amendment of the NNGS Network 

Code, including:  

1. A proposal for the amendment of the regulatory framework regarding gas trading and 

balancing in the National Natural Gas Transmission System, in view of the forthcoming 

start of operation of a Trading Platform by the Hellenic Energy Exchange S.A.. Any 

amendments of the Balancing Manual deemed necessary in the context of this proposal, 

will be submitted to RAE within next week. 

2. A proposal for the amendment of the regulatory framework regarding access to the 

Revithoussa LNG Terminal. This proposal is submitted further to the major revision of the 

annual LNG unloading scheduling that took place in 2020 and the referenced letters under 

A and B) above and includes: 

o The introduction of a new product to be offered by DESFA in the annual LNG 

auctions (strips of slots) 

o The introduction of an extra new renomination cycle in the LNG terminal, to 

provide more flexibility to Users, 

o The shifting of the deadline for the submission of the LNG Annual Scheduling to 

RAE two (2) months earlier, starting from the LNG Annual Scheduling that will be 

carried out in 2022  and a proposal for a transitory provision deemed necessary 

for the implementation of the provision above, 

o Correction of errata and clarification of certain provisions, as occurred in the first 

implementation of the new the annual scheduling process for the Year 2021, 

o Amendment of other provisions, to facilitate non-discriminatory access to and 

the orderly operation of the LNG Terminal. 



 
 

Σελίδα 4 από 42 
 

Further to this proposal, we also attach the necessary amendments of the LNG 

Auctions Manual. 

 

We remain at your disposal for any further clarification.  

 

 Με εκτίμηση 

Kind Regards 

 

 

Maria Rita Galli 

Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια 

Chief Executive Officer 
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Συνημμένα/Attachments: 

1. Πρόταση τροποποίησης υφιστάμενων και προσθήκης νέων διατάξεων στον Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΦΑ 

Proposed amendments of current provisions and addition of new provisions in the NNGS 

Network Code  

2. Πρόταση τροποποίησης υφιστάμενων και προσθήκης νέων διατάξεων στο Εγχειρίδιο 

Δημοπρασίας ΥΦΑ 

Proposed amendments of current provisions and addition of new provisions in the LNG 

Auctions Manual 

3. Πρόταση επί μεταβατικής διάταξης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 

Proposal for a transitional provision of the Network Code 
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1. Πρόταση τροποποίησης υφιστάμενων και προσθήκης νέων 

διατάξεων στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ 

 

1. Στο άρθρο 1 εισάγονται νέοι ορισμοί ως ακολούθως και οι υφιστάμενοι 

αναριθμούνται αναλόγως: 

«22. Διαχειριστής Βάθρου Εμπορίας: Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., ως 

φορέας διαχείρισης του Βάθρου Εμπορίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου 

4425/2016. 

49. Κανονισμός Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου Χρηματιστηρίου Ενέργειας ή 

Κανονισμός Βάθρου Εμπορίας: Ο Κανονισμός που εκδίδεται από το Ελληνικό Χρηματιστήριο 

Ενέργειας Α.Ε. και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4425/2016, 

βάσει του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές Φυσικού Αερίου στο Βάθρο Εμπορίας. 

73. Συμφωνία Βάθρου Εμπορίας: Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή και 

του Διαχειριστή Βάθρου Εμπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [20ΛΑ].». 

 

2. Ο ορισμός 6 του άρθρου 1, όπως αναριθμήθηκε, τροποποιείται ως εξής: 

«6. Βάθρο Εμπορίας: Όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού 

312/2014.». 

 

3. Ο ορισμός 33 του άρθρου 1, όπως αναριθμήθηκε, τροποποιείται ως εξής: 

«33. Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ): Νοητό σημείο αναφοράς για συναλλαγές που 

διενεργούνται εντός του ΕΣΜΦΑ.» 

 

4. Ο ορισμός 72 του άρθρου 1, όπως αναριθμήθηκε, τροποποιείται ως εξής: 

«72. Συμπληρωματική Δυναμικότητα ΥΦΑ: Η Δεσμοποιημένη Δυναμικότητα ΥΦΑ η οποία 

διατίθεται προς δέσμευση στη Β’ φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ στο πλαίσιο του Ετήσιου 

Προγραμματισμού ΥΦΑ για συγκεκριμένο Έτος και η οποία, για κάθε Ημέρα του εν λόγω 

Έτους, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της συνολικής Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας 

ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ και του αθροίσματος της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ 

η οποία έχει ήδη δεσμευθεί κατά το εν λόγω Έτος, της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ 

για την οποία έχει ήδη υπάρξει πλειοδότης κατά την Α’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ και της 

Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ η οποία δεσμεύεται από τον Διαχειριστή, δυνάμει της 

διάταξης της παραγράφου [3] του άρθρου [71] του Νόμου.» 

 

5. Ο ορισμός 74 του άρθρου 1, όπως αναριθμήθηκε, τροποποιείται ως εξής: 

«74. Συνεχής Δυναμικότητα ΥΦΑ: Η Δεσμοποιημένη Δυναμικότητα ΥΦΑ η οποία 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της ενοποίησης της Συμπληρωματικής Δυναμικότητας ΥΦΑ που 

αποκτήθηκε στη Β’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ με τμήματα Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας 
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ΥΦΑ που αποκτήθηκαν στην Α’ φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ και τυχόν Δεσμοποιημένης 

Δυναμικότητας ΥΦΑ η οποία έχει ήδη δεσμευθεί από τον ίδιο Χρήστη ΥΦΑ κατά το εν λόγω 

Έτος σε ένα μοναδικό, συνεχές μέγεθος με σταθερή τιμή καθ’ όλο το Έτος στο οποίο αφορά ο 

Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ.». 

 

6. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Άρθρο 11 

Μεταβολή Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης/Παραλαβής κατόπιν 

αιτήματος εκχώρησης Χρηστών Μεταφοράς 

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος Εγκεκριμένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών, Χρήστης 

Μεταφοράς δικαιούται να εκχωρήσει  τη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης, Παραλαβής, 

που δεσμεύει, σε άλλο Χρήστη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο [14]. 

Με την εκχώρηση της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Αδιάλειπτη 

Βάση στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ εκχωρείται υποχρεωτικά και η αντίστοιχη Δυναμικότητα 

Αεριοποίησης ΥΦΑ, κατά το άρθρο [73], ως Δεσμοποιημένη Δυναμικότητα ΥΦΑ. 

2. Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής 

Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διατάξεις 

του Κώδικα και ιδίως την παράγραφο [13] του άρθρου [8], τα άρθρα [15], [16], [20ΑΓ] και 

[20ΑΔ], και στην περίπτωση του Σημείου Εισόδου ΥΦΑ το άρθρο [73], καθώς και την 

αξιόπιστη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΜΦΑ.  

3. Ο Διαχειριστής, εφόσον χορηγήσει τη συναίνεσή του για την πραγματοποίηση της 

εκχώρησης σύμφωνα με το άρθρο [14], προβαίνει στη μεταβολή της Δεσμευμένης 

Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, Παραλαβής του Εκχωρούντος Χρήστη, τροποποιεί 

αναλόγως τη σχετική Εγκεκριμένη Αίτηση και ενημερώνει, κατά περίπτωση, το Μητρώο 

Κατόχων Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας και το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 

Οι περιπτώσεις μεταβολής κατά το παρόν άρθρο δεν συνιστούν μεταβολή για την οποία 

απαιτείται έγγραφη τροποποίηση της Εγκεκριμένης Αίτησης Αδιάλειπτων Υπηρεσιών ή η 

συναίνεση του Εκχωρούντος Χρήστη Μεταφοράς. » 

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής: 

« 1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς (Εκχωρών Χρήστης) μπορεί να συνάπτει σύμβαση 

εκχώρησης με άλλο Χρήστη Μεταφοράς (Εκδοχέας Χρήστης), για το σύνολο ή μέρος της 

Μεταφορικής Ικανότητας που έχει δεσμεύσει σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου ή Σημείο Εισόδου 

Αντίστροφης Ροής ή Εξόδου Αντίστροφης Ροής (Εκχωρούμενη Δεσμευμένη Μεταφορική 

Ικανότητα). Η Δεσμοποιημένη Μεταφορική Ικανότητα μπορεί να εκχωρηθεί μόνο ως 

δεσμοποιημένο προϊόν, όπως αυτή αρχικά αποκτήθηκε από τον Εκχωρούντα Χρήστη μέσω 

της δημοπρασίας Τυποποιημένου Προϊόντος σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 

459/2017 και του Κεφαλαίου [2Β] του Κώδικα. Η εκχώρηση της Δεσμευμένης Μεταφορικής 

Ικανότητας Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ πραγματοποιείται από 

κοινού με την εκχώρηση της αντίστοιχης Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ, κατά το άρθρο 

[73], ως Δεσμοποιημένη Δυναμικότητα ΥΦΑ. » 
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8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: 

« 3. Τηρουμένων των προβλέψεων του άρθρου [11], η σύμβαση εκχώρησης παράγει 

αποτελέσματα μετά την συναίνεση του Διαχειριστή και σε περίπτωση Δεσμοποιημένης 

Μεταφορικής Ικανότητας και την συναίνεση του ανάντη διαχειριστή, στο Σημείο 

Δημοπράτησης Μεταφορικής Ικανότητας που προσφέρεται η εκχωρούμενη Δεσμοποιημένη 

Μεταφορική Ικανότητα ως Τυποποιημένο Προϊόν. Για το σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη 

ενημερώνουν εγγράφως τον Διαχειριστή σχετικά με τον μοναδικό αριθμό (κωδικό) της 

Εγκεκριμένης Αίτησης την οποία αφορά το εκχωρούμενο μέγεθος και υποβάλλουν κάθε 

στοιχείο σχετικά με την εν λόγω εκχώρηση, έως την 10:00 της προηγούμενης Ημέρας από την 

Ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα η εκχώρηση. Με την υποβολή της ανωτέρω 

ενημέρωσης λογίζεται ότι ο Εκχωρών Χρήστης αιτείται τη μεταβολή της Μεταφορικής 

Ικανότητας που έχει δεσμεύσει κατά το εκχωρούμενο μέγεθος. Σε περίπτωση που η 

εκχώρηση αφορά Δεσμοποιημένη Μεταφορική Ικανότητα σε Σημείο Δημοπράτησης 

Μεταφορικής Ικανότητας ο Διαχειριστής ενημερώνει σχετικά τον ανάντη διαχειριστή στο 

Σημείο αυτό. » 

 

9. Η περίπτωση Ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 14 διαγράφεται και οι περιπτώσεις 

ΣΤ) και Ζ) αναριθμούνται σε Ε) και ΣΤ) αντίστοιχα. 

 

 

10. Το Κεφάλαιο 2Γ αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Γ  

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Άρθρο 20I 

Κοινοποίηση συναλλαγής  

1. Στον Διαχειριστή κοινοποιούνται οι ακόλουθες συναλλαγές με αντικείμενο 

Ποσότητες Φυσικού Αερίου:  

A) Συναλλαγές μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς, οι οποίες διενεργούνται εκτός 

Βάθρου Εμπορίας.  

Β)   Συναλλαγές μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς και Διαχειριστή για σκοπούς 

αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8Α του Κώδικα, 

οι οποίες διενεργούνται εκτός Βάθρου Εμπορίας. 

Γ) Συναλλαγές μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς, οι οποίες προσυμφωνούνται 

μεταξύ πωλητή και αγοραστή και διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας. 

Δ) Συναλλαγές Χρηστών Μεταφορας, οι οποίες διενεργούνται στο Βάθρο 

Εμπορίας. 

Ε) Συναλλαγές του Διαχειριστή  για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου, οι οποίες 

διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας.  

2. Δικαίωμα υποβολής κοινοποίησης συναλλαγής, η οποία πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις περιπτώσεις Α) ή Β) ανωτέρω, έχουν Χρήστες Μεταφοράς με εν ισχύι 
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Εγκεκριμένη Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα [20ΙΑ] και [20Κ]. 

Ειδικά στην περίπτωση Β) ανωτέρω, η κοινοποίηση της συναλλαγής υποβάλλεται από τον 

Διαχειριστή εκ μέρους του Χρήστη Μεταφοράς.  

3. H κοινοποίηση συναλλαγής, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 

περιπτώσεις Γ) έως και Ε) ανωτέρω, υποβάλλεται από το Διαχειριστή Βάθρου Εμπορίας για 

λογαριασμό των Χρηστών Μεταφοράς και του Διαχειριστή, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Κώδικα, του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας και της Συμφωνίας Βάθρου 

Εμπορίας κατά το άρθρο [20ΛΑ]. 

4. Η κοινοποίηση στο Διαχειριστή Ποσότητας Φυσικού Αερίου, η οποία 

αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής κατά την παράγραφο [1], πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κεφαλαίου [4Α].   

5. Ποσότητες Φυσικού Αερίου, οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγής 

μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς ή μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς και Διαχειριστή για σκοπούς 

εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας εφόσον κοινοποιηθούν στο 

Διαχειριστή και επιβεβαιωθούν από αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου [4Α], 

κατανέμονται στους Χρήστες Μεταφοράς και λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της 

Ημερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου των Χρηστών αυτών κατά το Κεφάλαιο [8], 

σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Α) Ποσότητα Φυσικού Αερίου που διατίθεται μία Ημέρα (d) από Χρήστη 

Μεταφοράς σε άλλο Χρήστη Μεταφοράς ή στο Διαχειριστή για σκοπούς εξισορρόπησης 

φορτίου και αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας, κατανέμεται στον εν λόγω Χρήστη 

Μεταφοράς ως Ημερήσια Παραλαβή για την Ημέρα (d), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο Κεφάλαιο [7]. 

Β) Ποσότητα Φυσικού Αερίου που Χρήστης Μεταφοράς αποκτά μία Ημέρα (d) 

από άλλο Χρήστη Μεταφοράς ή από το Διαχειριστή για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου, 

κατανέμεται στον εν λόγω Χρήστη Μεταφοράς ως Ημερήσια Παράδοση για την Ημέρα (d), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Κεφάλαιο [7]. 

 

Άρθρο 20ΙΑ 

Υπηρεσία Πρόσβασης στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών 

1. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες Μεταφοράς, κατά τον 

πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών, την 

Υπηρεσία Πρόσβασης στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (Πρόσβαση στο ΕΣΣ). Η Πρόσβαση στο 

ΕΣΣ, κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης Μεταφοράς και του 

Κώδικα, αφορά στη δυνατότητα υποβολής κοινοποιήσεων στο Διαχειριστή σχετικά με 

Ποσότητα Φυσικού Αερίου που αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ Χρηστών 

Μεταφοράς και στην κατανομή της Ποσότητας αυτής στους Χρήστες.  

2. Για την παροχή Πρόσβασης στο ΕΣΣ απαιτείται η υποβολή Αίτησης (Αίτηση 

Πρόσβασης ΕΣΣ) εκ μέρους του Χρήστη, και η έγκριση αυτής από τον Διαχειριστή 

(Εγκεκριμένη Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση 

Μεταφοράς και τις οικείες διατάξεις του Κώδικα. 
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Άρθρο 20Κ 

Αίτηση Πρόσβασης στο Εικονικό Σημείο Συναλλαγών 

1. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Πρόσβασης ΕΣΣ έχουν οι Χρήστες Μεταφοράς.  

2. Στην Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ προσδιορίζεται η επιθυμητή ημερομηνία 

έναρξης παροχής της Πρόσβασης στο ΕΣΣ. Εφόσον η Αίτηση εγκριθεί από τον Διαχειριστή, 

έχει αόριστη διάρκεια. Ο Χρήστης Μεταφοράς δικαιούται να ζητήσει από το Διαχειριστή τη 

διακοπή της Πρόσβασης στο ΕΣΣ οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 

έγγραφης ενημέρωσης του Διαχειριστή δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή 

ημερομηνία διακοπής. Για την εκ νέου παροχή της Πρόσβασης στο ΕΣΣ, απαιτείται η υποβολή 

νέας Αίτησης Πρόσβασης ΕΣΣ.  

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [109], η Αίτηση Πρόσβασης 

ΕΣΣ υποβάλλεται αρμοδίως υπογεγραμμένη μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού 

Συστήματος στο Διαχειριστή από το Χρήστη Μεταφοράς σύμφωνα με το πρότυπο που 

επισυνάπτεται στην Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς. Ως υπογραφή, κατά την ανωτέρω 

έννοια, νοείται η ψηφιακή υπογραφή.  

4. Η Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ υποβάλλεται από τον Χρήστη Μεταφοράς στον 

Διαχειριστή το αργότερο έως την 10:00 της Ημέρας, η οποία προηγείται της επιθυμητής 

Ημέρας έναρξης παροχής Πρόσβασης στο ΕΣΣ που δηλώνεται με την Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ. 

5. Κατά την αξιολόγηση των Αιτήσεων ο Διαχειριστής τηρεί τη χρονική σειρά 

προτεραιότητας υποβολής τους. 

6. Εφόσον η Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ είναι πλήρης και δεν συντρέχει λόγος 

απόρριψής της κατά τις διατάξεις της παραγράφου [7], ο Διαχειριστής την εγκρίνει και 

αποστέλλει στον αιτούντα, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, 

υπογεγραμμένη την Εγκεκριμένη Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ σύμφωνα με το πρότυπο που 

επισυνάπτεται στην Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς, το αργότερο έως την 13:00 της 

προηγούμενης ημέρας από την Ημέρα έναρξης παροχής της Πρόσβασης στο ΕΣΣ. Ως 

υπογραφή, κατά την ανωτέρω έννοια, νοείται η ψηφιακή υπογραφή. 

7. Η Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ απορρίπτεται από τον Διαχειριστή εφόσον:  

Α) Δεν έχουν παρασχεθεί από τον Χρήστη Μεταφοράς οι απαιτούμενες 

εγγυήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου [3Α].  

Β) Υποβάλλεται από μη αρμοδίως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Χρήστη 

Μεταφοράς. 

8. Η απόρριψη αιτήσεως τεκμηριώνεται ειδικά από τον Διαχειριστή και 

κοινοποιείται στη ΡΑΕ. 

 

Άρθρο 20ΚΑ  

Πρόσβαση στο Βάθρο Εμπορίας 

1. Δικαίωμα πρόσβασης στο Βάθρο Εμπορίας έχουν ο Διαχειριστής, για 

σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου και αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας και οι Χρήστες 
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Μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας, τους ειδικότερους 

όρους που θέτει ο Διαχειριστής Βάθρου Εμπορίας και της εν γένει οικείας νομοθεσίας.   

2. Για τη διενέργεια συναλλαγών στο Βάθρο Εμπορίας, τηρουμένων των 

προβλέψεων της προηγούμενης παραγράφου [1], ο Χρήστης Μεταφοράς απαιτείται κατά την 

Ημέρα διενέργειας της συναλλαγής, να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) Να έχει σε ισχύ Εγκεκριμένη Αίτηση Πρόσβασης στο ΕΣΣ. 

Β) Να έχει συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας 

για την εν λόγω Ημέρα, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο [20Λ]. 

 

Άρθρο 20Λ 

Κατάλογος Επιλέξιμων Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας 

1. Ο Διαχειριστής συντάσσει Κατάλογο Επιλέξιμων Συμμετεχόντων στο Βάθρο 

Εμπορίας για κάθε Ημέρα (d), στον οποίο περιλαμβάνονται οι Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι 

σωρευτικά πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) Κατά την Ημέρα (d) έχουν εν ισχύι Εγκεκριμένη Αίτηση Πρόσβασης ΕΣΣ και 

δεν έχει παύσει ή διακοπεί η παροχή υπηρεσιών από τον Διαχειριστή σε αυτούς κατά την εν 

λόγω Ημέρα ή δεν επίκειται η παύση ή διακοπή παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με τις 

οικείες προβλέψεις του Κώδικα και της Σύμβασης Μεταφοράς,  

Β)  Συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη 

Σύμβαση Μεταφοράς που έχουν συνάψει με το Διαχειριστή και τον Κώδικα, ιδίως, από τα 

άρθρα 4 και 8 της Σύμβασης Μεταφοράς και τις διατάξεις του Κεφαλαίου [3Α] του Κώδικα,  

Γ) Έχουν την ιδιότητα του Συμμετέχοντος στο Βάθρο Εμπορίας, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού Βάθρου Εμπορίας. 

2. Ο Κατάλογος Επιλέξιμων Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας περιλαμβάνει, 

για κάθε Χρήστη Μεταφοράς που πληροί τα κριτήρια της παραγράφου [1], τουλάχιστον τον 

κωδικό EIC και τυχόν λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στη Συμφωνία Βάθρου Εμπορίας.  

3. Ο Διαχειριστής Βάθρου Εμπορίας κοινοποιεί στον Διαχειριστή τους 

Συμμετέχοντες στο Βάθρο Εμπορίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη Σύμφωνία 

Βάθρου Εμπορίας.  

4. Ο Διαχειριστής κοινοποιεί στον Διαχειριστή Βάθρου Εμπορίας τον Κατάλογο 

Επιλέξιμων Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας για την Ημέρα διενέργειας συναλλαγών (d), 

το αργότερο έως τις 16:00 της Ημέρας (d-1). 

5. Ο Διαχειριστής δύναται να επικαιροποιεί τον Κατάλογο Επιλέξιμων 

Συμμετεχόντων στο Βάθρο Εμπορίας εκτάκτως, οποτεδήποτε συντρέχει σχετικός λόγος, 

κοινοποιώντας τον επικαιροποιημένο κατάλογο στον Διαχειριστή Βάθρου Εμπορίας, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη Σύμφωνία Βάθρου Εμπορίας.  

 

Άρθρο 20ΛΑ 
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Συμφωνία Βάθρου Εμπορίας 

1. Μεταξύ του Διαχειριστή και του Διαχειριστή του Βάθρου Εμπορίας 

συνάπτεται Συμφωνία Βάθρου Εμπορίας με την οποία ρυθμίζονται οι αρχές της μεταξύ τους 

συνεργασίας για την εύρυθμη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας και της αγοράς Φυσικού 

Αερίου, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του 

Βάθρου Εμπορίας και της οικείας νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του 

Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. και του Διαχειριστή, αντίστοιχα.  

2. Με τη Συμφωνία Βάθρου Εμπορίας ρυθμίζονται ιδίως:   

A) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή και του Διαχειριστή του 

Βάθρου Εμπορίας καθώς και οι μεταξύ τους συνέργειες. 

Β)  Θέματα διαλειτουργικότητας συστημάτων και ανταλλαγής δεδομένων 

καθώς και θέματα σχετικά με την κοινοποίηση των συναλλαγών που διενεργούνται στο 

Βάθρο Εμπορίας. 

Γ)  Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή και του Διαχειριστή του Βάθρου Εμπορίας 

όσον αφορά τον τρόπο της μεταξύ τους επικοινωνίας.  

Δ) Τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο Διαχειριστών και οι 

εναρμονισμένοι κανόνες ανταλλαγής των δεδομένων αυτών.  Οι λύσεις ανταλλαγής κοινών 

δεδομένων περιλαμβάνουν το πρωτόκολλο, τον μορφότυπο των δεδομένων και το δίκτυο 

καθώς και εναλλακτικούς τρόπους ανταλλαγής δεδομένων σε περιπτώσεις αδυναμίας του 

δικτύου.  

Ε) Ο χρόνος ανταλλαγής των δεδομένων, κατά το στοιχείο Β) ανωτέρω.  

ΣΤ) Οι όροι για την εμπιστευτική διαχείριση των στοιχείων και δεδομένων που 

ανταλλάσσονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

Ζ) Οι όροι τροποποίησης, λύσης και λήξης της σύμβασης, η ευθύνη των 

συμβαλλομένων μερών καθώς και ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών που αναφύονται από 

αυτή.» 

 

11. Προστίθεται νέα παράγραφος 9 στο άρθρο 21Θ με το ακόλουθο περιεχόμενο και η 

υφιστάμενη παράγραφος 9 αναριθμείται σε παράγραφο 10: 

« 9. Το μέρος της εγγύησης που υπολογίστηκε με βάση τη δυναμικότητα των 

Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ για τις οποίες ο Χρήστης αναδείχθηκε πλεοδότης κατά 

την Α’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ, δεσμεύεται και καθίσταται μη διαθέσιμο για τυχόν άλλες 

προσφορές που υποβάλλει ο Χρήστης στην ίδια ή σε άλλες δημοπρασίες ή για δέσμευση 

δυναμικότητας, έως τη λήξη της Δημοπρασίας ΥΦΑ. » 

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21Ι τροποποιείται ως εξής: 

« 2. Η αντιστοίχιση της οικονομικής αξίας κάθε προσφοράς που Χρήστης υποβάλλει κατά 

την Α’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [82Α], με το μέρος 

του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που δεσμεύεται, για τη Σύμβαση Μεταφοράς και τη 

Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, με την αντίστοιχη προσφορά, εφόσον αυτή γίνεται 
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αποδεκτή σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Α) Στην περίπτωση προσφοράς για Τυποποιημένη Χρονοθυρίδα ΥΦΑ με Ημέρα 

Εκφόρτωσης ΥΦΑ εντός του Έτους (Y+1) από το Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, 

το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, 

υπολογίζεται ως εξής: 

FLSlotTRA,i = 33% × SlotTRABidi 

Όπου: 

FLSlotTRA,i (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

SlotTRABidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί στη 

δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, 

όπως αυτή (οικονομική αξία) υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. 

Β) Στην περίπτωση προσφοράς για Τυποποιημένη Χρονοθυρίδα ΥΦΑ με Ημέρα 

Εκφόρτωσης ΥΦΑ εντός των Ετών (Υ+2) έως και (Υ+5), κατά περίπτωση, από το Έτος (Y) 

διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που 

δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη 

Βάση στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, υπολογίζεται ως εξής: 

FLSlotTRA,i = 6,6% × SlotTRABidi 

Όπου: 

FLSlotTRA,i (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

SlotTRABidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί στη 

δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, 

όπως αυτή (οικονομική αξία) υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. 

Γ) Στην περίπτωση προσφοράς για Τυποποιημένη Χρονοθυρίδα ΥΦΑ με Ημέρα 

Εκφόρτωσης ΥΦΑ εντός του Έτους (Y+1) από το Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, 

το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη 

Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ, υπολογίζεται ως εξής: 

FLSlotLNG,i = 33% × SlotLNGBidi 

Όπου: 

FLSlotLNG,i (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

SlotLNGBidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί στη 

δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ, όπως αυτή (οικονομική αξία) υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. 

Δ) Στην περίπτωση προσφοράς για Τυποποιημένη Χρονοθυρίδα ΥΦΑ με Ημέρα 

Εκφόρτωσης ΥΦΑ εντός των Ετών (Υ+2) έως και (Υ+5), κατά περίπτωση, από το Έτος (Y) 
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διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που 

δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ, υπολογίζεται ως 

εξής: 

FLSlotLNG,i = 6,6% × SlotLNGBidi 

Όπου: 

FLSlotLNG,i (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

SlotLNGBidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί στη 

δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ, όπως αυτή (οικονομική αξία) υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. 

Ε) Στην περίπτωση προσφοράς για Σειρά Χρονοθυρίδων, οι Τυποποιημένες 

Χρονοθυρίδες ΥΦΑ της οποίας έχουν Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ εντός του Έτους (Y+1) από το 

Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που 

δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη 

Βάση στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, υπολογίζεται ως εξής: 

FLSlotSeriesTRA,i = 33% × SlotSeriesTRABidi 

Όπου: 

FLSlotSeriesTRA,i (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

SlotSeriesTRABidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί 

στη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου 

ΥΦΑ για το σύνολο των Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ που περιλαμβάνονται στην εν 

λόγω Σειρά, όπως αυτή (οικονομική αξία) υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο [4]. 

ΣΤ) Στην περίπτωση προσφοράς για Σειρά Χρονοθυρίδων, οι Τυποποιημένες 

Χρονοθυρίδες ΥΦΑ της οποίας έχουν Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ εντός των Ετών (Υ+2) έως και 

(Υ+5), κατά περίπτωση, από το Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, το μέρος του 

Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη Μεταφορική 

Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, υπολογίζεται ως εξής: 

FLSlotSeriesTRA,i = 6,6% × SlotSeriesTRAΒidi 

Όπου: 

FLSlotSeriesTRA,i (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

SlotSeriesTRABidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί 

στη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου 

ΥΦΑ για το σύνολο των Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ που περιλαμβάνονται στην εν 

λόγω Σειρά, όπως αυτή (οικονομική αξία) υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο [4]. 
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Ζ) Στην περίπτωση προσφοράς για Σειρά Χρονοθυρίδων, οι Τυποποιημένες 

Χρονοθυρίδες ΥΦΑ της οποίας έχουν Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ εντός του Έτους (Y+1) από το 

Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που 

δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ, υπολογίζεται ως 

εξής: 

FLSlotSeriesLNG,i = 33% × SlotSeriesLNGBidi 

Όπου: 

FLSlotSeriesLNG,i  (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

SlotSeriesLNGBidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί 

στη δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ για το σύνολο των Τυποποιημένων 

Χρονοθυρίδων ΥΦΑ που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Σειρά, όπως αυτή (οικονομική αξία) 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. 

Η) Στην περίπτωση προσφοράς για Σειρά Χρονοθυρίδων, οι Τυποποιημένες 

Χρονοθυρίδες ΥΦΑ της οποίας έχουν Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ εντός των Ετών (Υ+2) έως και 

(Υ+5), κατά περίπτωση, από το Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, το μέρος του 

Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη Δυναμικότητα 

Αεριοποίησης ΥΦΑ, υπολογίζεται ως εξής: 

FLSlotSeriesLNG,i = 6,6% × SlotSeriesLNGBidi 

Όπου: 

FLSlotSeriesLNG,i (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

SlotSeriesLNGBidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί 

στη δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ για το σύνολο των Τυποποιημένων 

Χρονοθυρίδων ΥΦΑ που περιλαμβάνονται στην εν λόγω Σειρά, όπως αυτή (οικονομική αξία) 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. » 

 

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21Ι τροποποιείται ως εξής: 

«3.  Η αντιστοίχιση της οικονομικής αξίας κάθε προσφοράς που Χρήστης υποβάλλει κατά 

την Β’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [82Β], με το μέρος 

του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που δεσμεύεται για τη Σύμβαση Μεταφοράς και τη 

Σύμβαση Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ με την αντίστοιχη προσφορά, εφόσον αυτή γίνεται 

αποδεκτή σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Α) Στην περίπτωση προσφοράς για Συμπληρωματική Δυναμικότητα ΥΦΑ για το Έτος 

(Y+1) από το Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, το μέρος του Οικονομικού Ορίου 

Συμμετοχής που δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης 

σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, υπολογίζεται ως εξής: 

FLCompTRA,i = 20% × CompTRABidi 
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Όπου: 

FLCompTRA,i  (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

CompTRABidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί 

στη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου 

ΥΦΑ, όπως αυτή (οικονομική αξία) υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

[4]. 

Β) Στην περίπτωση προσφοράς για Συμπληρωματική Δυναμικότητα ΥΦΑ για τα Έτη (Υ+2) 

έως και (Υ+5), κατά περίπτωση, από το Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, το μέρος 

του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη Μεταφορική 

Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, υπολογίζεται ως εξής: 

FLCompTRA,i = 4% × CompTRABidi 

Όπου: 

FLCompTRA,i  (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

CompTRABidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί 

στη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητα Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση στο Σημείο Εισόδου 

ΥΦΑ, όπως αυτή (οικονομική αξία) υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

[4]. 

Γ) Στην περίπτωση προσφοράς για Συμπληρωματική Δυναμικότητα ΥΦΑ για το Έτος (Y+1) 

από το Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, το μέρος του Οικονομικού Ορίου 

Συμμετοχής που δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ, 

υπολογίζεται ως εξής: 

FLCompLNG,i = 30% × CompLNGBidi 

Όπου: 

FLCompLNG,i (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 

CompLNGBidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί 

στη δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ, όπως αυτή (οικονομική αξία) υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. 

Δ) Στην περίπτωση προσφοράς για Συμπληρωματική Δυναμικότητα ΥΦΑ για τα Έτη (Υ+2) 

έως και (Υ+5), κατά περίπτωση, από το Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, το μέρος 

του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που δεσμεύεται σε σχέση με την αντίστοιχη 

Δυναμικότητα Αεριοποίησης ΥΦΑ, υπολογίζεται ως εξής: 

FLCompLNG,i =6% × CompLNGBidi 

Όπου: 

FLCompLNG,i (σε Ευρώ): Το μέρος του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που αντιστοιχεί στην 

οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη στη Δημοπρασία ΥΦΑ. 
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CompLNGBidi (σε Ευρώ): Η  οικονομική αξία της προσφοράς (i) του Χρήστη που αντιστοιχεί 

στη δέσμευση Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ, όπως αυτή (οικονομική αξία) υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. ».  

 

14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21Ι τροποποιείται ως εξής: 

«6. Σε περίπτωση που στους όρους διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ προβλέπεται η 

ταυτόχρονη υποβολή προσφορών για περισσότερες της μίας μεμονωμένες Τυποποιημένες 

Χρονοθυρίδες ΥΦΑ ή για περισσότερες της μίας Σειρές Χρονοθυρίδων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου [82Α], η δέσμευση μέρους του Οικονομικού Ορίου Συμμετοχής που 

αντιστοιχεί στην οικονομική αξία κάθε προσφοράς που υποβάλλει Χρήστης γίνεται με βάση 

τη χρονική σειρά υποβολής των προσφορών. 

 

15. Η παράγραφος 8 του άρθρου 21Ι τροποποιείται ως εξής: 

«8. Στην περίπτωση δέσμευσης Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ για την οποία η 

παροχή των σχετικών υπηρεσιών ξεκινά εντός των Ετών (Υ+2) έως και (Υ+5), κατά περίπτωση, 

από το Έτος (Y) διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ, ο Χρήστης υποχρεούται, πέραν της 

εγγύησης που παρασχέθηκε κατά τη διεξαγωγή της αντίστοιχης Φάσης της Δημοπρασίας ΥΦΑ 

σύμφωνα με τις περιπτώσεις Β), Δ), ΣΤ) και Η) της παραγράφου [2], καθώς και τις περιπτώσεις 

Β) και Δ) της παραγράφου [3], να παράσχει στο Διαχειριστή επιπλέον εγγύηση ίση με 

ποσοστό: 

Α) Είκοσι έξι κόμμα τέσσερα τοις εκατό (26,4%) επί της αξίας της Μεταφορικής Ικανότητας 

Παράδοσης σε Αδιάλειπτη Βάση Σημείου Εισόδου ΥΦΑ που δεσμεύτηκε στη Δημοπρασία 

ΥΦΑ, στις περιπτώσεις Β) και ΣΤ) της παραγράφου [2],  

Β) Είκοσι έξι κόμμα τέσσερα τοις εκατό (26,4%) επί της αξίας της Δυναμικότητας Αεριοποίησης 

ΥΦΑ που δεσμεύτηκε στη Δημοπρασία ΥΦΑ, στις περιπτώσεις Δ) και Η) της παραγράφου [2],  

Γ) Δεκαέξι τοις εκατό (16%) επί της αξίας της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε 

Αδιάλειπτη Βάση Σημείου Εισόδου ΥΦΑ που δεσμεύτηκε στη Δημοπρασία ΥΦΑ, στην 

περίπτωση Β) της παραγράφου [3],  

Δ) Είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) επί της αξίας της Δυναμικότητας Αεριοποίησης ΥΦΑ που 

δεσμεύτηκε στη Δημοπρασία ΥΦΑ, στην περίπτωση Δ) της παραγράφου [3],  

το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου του Έτους που προηγείται του Έτους παροχής των 

σχετικών υπηρεσιών. Ως αξία της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ που δεσμεύτηκε στη 

Δημοπρασία ΥΦΑ νοείται το τμήμα της συνολικής αξίας της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας 

ΥΦΑ το οποίο αναλογεί στη Βασική Δραστηριότητα Μεταφοράς και στη Βασική 

Δραστηριότητα ΥΦΑ, σύμφωνα με τους κανόνες κατανομής του εσόδου από τη Δημοπρασία 

ΥΦΑ σε κάθε Βασική Δραστηριότητα που καθορίζονται στον Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ».  

 

16. Η περίπτωση Β) της παραγράφου 3 του άρθρου 26 τροποποιείται ως εξής: 

« Β)  Ειδικότερα για το Σημείο Εισόδου ΥΦΑ, η Περίοδος Επαναδηλώσεων διαιρείται σε 

δεκαπέντε (15) διαδοχικούς Κύκλους Επαναδηλώσεων εκ των οποίων: 
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i) ο πρώτος Κύκλος Επαναδηλώσεων έχει έναρξη την Έναρξη της Περιόδου 

Επαναδηλώσεων και Προθεσμία την 18:00 της προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα στην 

οποία αφορά,  

ii) οι επόμενοι δέκα (10) Κύκλοι Επαναδηλώσεων είναι ωριαίοι με έναρξη την 

Προθεσμία του αμέσως προηγούμενου Κύκλου Επαναδηλώσεων, 

iii) ο επόμενος Κύκλος Επαναδηλώσεων έχει έναρξη την 04:00 της 

προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα στην οποία αφορά και λήγει την 13:00 της Ημέρας στην 

οποία αφορά, 

iv) ο επόμενος Κύκλος Επαναδηλώσεων έχει έναρξη την 13:00 και λήγει την 17:00 της 

Ημέρας στην οποία αφορά, 

v) ο επόμενος Κύκλος Επαναδηλώσεων έχει έναρξη την 17:00 και λήγει την 

21:00 της Ημέρας στην οποία αφορά, 

vi) ο επόμενος και τελευταίος Κύκλος Επαναδηλώσεων έχει έναρξη την 21:00 και 

λήγει την 01:00 της Ημέρας στην οποία αφορά. » 

 

17. Τα άρθρα 29Α, 29Β και 29Γ του κεφαλαίου 4Α τροποποιούνται και προστίθεται άρθρο 

29Δ, ως ακολούθως: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Α   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Άρθρο 29Α   

Υποβολή και περιεχόμενο Κοινοποιήσεων Συναλλαγών εκτός Βάθρου Εμπορίας 

1. Κάθε Χρήστης Μεταφοράς ο οποίος έχει σε ισχύ Εγκεκριμένη Αίτηση 

Πρόσβασης ΕΣΣ, υποβάλλει στον Διαχειριστή Κοινοποιήσεις Συναλλαγών.  

2. Οι Κοινοποιήσεις Συναλλαγών υποβάλλονται από τους Χρήστες Μεταφοράς 

στον Διαχειριστή, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος σύμφωνα με το 

υπόδειγμα «Κοινοποίηση συναλλαγής για την διάθεση ή την απόκτηση Ποσότητας Φυσικού 

Αερίου», το οποίο δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα. 

3. Οι Χρήστες Μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν Κοινοποιήσεις Συναλλαγών 

έως και τριάντα (30) λεπτά πριν τη λήξη της Ημέρας στην οποία αφορούν, εφόσον κατά την 

Ημέρα υποβολής της Κοινοποίησης Συναλλαγών έχουν σε ισχύ Εγκεκριμένη Αίτηση 

Πρόσβασης ΕΣΣ.  

4. Ο Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει χωριστή Κοινοποίηση Συναλλαγής για 

κάθε Χρήστη Μεταφοράς στον οποίο διαθέτει ή από τον οποίο αποκτά την Ποσότητα 

Φυσικού Αερίου που αναφέρεται στην Κοινοποίηση Συναλλαγής.  

5. Ο Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να αναφέρει σε κάθε Κοινοποίηση 

Συναλλαγής που υποβάλλει στο Διαχειριστή: 

Α)  Τον Κωδικό EIC του. 

Β)  Την Ημέρα στην οποία αφορά. 
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Γ)  Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου στην οποία αφορά η συναλλαγή, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη της μίας (1) kWh.  

Δ)  Εάν η συναλλαγή αφορά στη διάθεση ή στην απόκτηση της ανωτέρω 

Ποσότητας Φυσικού Αερίου. 

Ε)  Τον Κωδικό EIC του Χρήστη Μεταφοράς στον οποίο διατίθεται η Ποσότητα 

Φυσικού Αερίου, ή από τον οποίο αποκτάται η Ποσότητα Φυσικού Αερίου. 

6. Ο Χρήστης Μεταφοράς δύναται να τροποποιεί ή να αποσύρει Κοινοποίηση 

Συναλλαγής έως την έναρξη της επεξεργασίας της από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου [2] του άρθρου [29Β]. Έως την ολοκλήρωση της επεξεργασίας 

Κοινοποίησης Συναλλαγής από τον Διαχειριστή ή έως την απόσυρσή της από τον 

υποβάλλοντα Χρήστη Μεταφοράς, δεν επιτρέπεται η υποβολή άλλης Κοινοποίησης 

Συναλλαγής η οποία αφορά στην ίδια Ημέρα και στον ίδιο Κωδικό EIC Χρήστη Μεταφοράς 

στον οποίο διατίθεται ή από τον οποίο αποκτάται Ποσότητα Φυσικού Αερίου.  

7. Στην περίπτωση αγοράς από τον Διαχειριστή Αερίου Λειτουργίας σύμφωνα 

με τις διατάξεις της περίπτωσης Β), της παραγράφου [1], του άρθρου [20Ι], η Ημερήσια 

Κοινοποίηση Συναλλαγής υποβάλλεται από τον Διαχειριστή για λογαριασμό του Χρήστη 

Μεταφοράς από τον οποίο αγοράζει την εν λόγω Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας, σύμφωνα με 

τη διαδικασία των παραγράφων [1] έως [6] του παρόντος άρθρου. Η Ημερήσια Κοινοποίηση 

Συναλλαγής, την οποία υποβάλλει ο Διαχειριστής για λογαριασμό του Χρήστη Μεταφοράς, 

αφορά στη διάθεση της ανωτέρω Ποσότητας Αερίου Λειτουργίας από τον Χρήστη 

Μεταφοράς στον Διαχειριστή. Η εν λόγω Ποσότητα Αερίου Λειτουργίας αποτελεί 

Επιβεβαιωμένη Ποσότητα Διάθεσης του Χρήστη Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου [29Β]. 

7. Ο Διαχειριστής αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις υποβληθείσες Κοινοποιήσεις 

Συναλλαγών των Χρηστών Μεταφοράς, σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή, για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υποβολής τους. 

 

Άρθρο 29Β 

Επεξεργασία Κοινοποίησης Συναλλαγής,  Επιβεβαιωμένες Ποσότητες 

Απόκτησης/Διάθεσης εκτός Βάθρου Εμπορίας 

1. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τις υποβληθείσες Κοινοποιήσεις Συναλλαγών 

που αφορούν μία Ημέρα (d) και διαπιστώνει τα ζεύγη εκείνων που υποβάλλονται από 

διαφορετικούς Χρήστες Μεταφοράς για τα οποία υπάρχει αντιστοίχιση ως προς τα στοιχεία 

της παραγράφου [5] του άρθρου [29Α], εντός του Διαστήματος Επεξεργασίας Κοινοποιήσεων 

Συναλλαγών (Διάστημα Επεξεργασίας ΚΣ) για την εν λόγω Ημέρα. Το Διάστημα Επεξεργασίας 

ΚΣ κάθε Ημέρας (d) ξεκινά στις 15:00 της Ημέρας (d-1) και λήγει στο τέλος της Ημέρας (d). 

2. Για κάθε ζεύγος Ημερήσιων Κοινοποιήσεων Συναλλαγών για το οποίο 

διαπιστώνεται αντιστοίχιση, ο Διαχειριστής υπολογίζει τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου που ο 

Χρήστης Μεταφοράς διαθέτει σε Χρήστη Μεταφοράς ή τον Διαχειριστή για σκοπούς 

αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας (Επιβεβαιωμένη Ποσότητα Διάθεσης) ή αποκτά από 

Χρήστη Μεταφοράς (Επιβεβαιωμένη Ποσότητα Απόκτησης), εντός τριάντα (30) λεπτών από 

τη στιγμή που διαπιστώνεται αντιστοίχιση. Στην περίπτωση που οι Ποσότητες Φυσικού 
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Αερίου που δηλώνονται από κάθε μέλος του ανωτέρω ζεύγους διαφέρουν, ο Διαχειριστής 

εφαρμόζει τον Κανόνα της Ελάσσονος Ποσότητας, σύμφωνα με τον οποίο η Επιβεβαιωμένη 

Ποσότητα Διάθεσης/Απόκτησης για κάθε μέλος του ζεύγους των Χρηστών Μεταφοράς 

υπολογίζεται ως η μικρότερη εκ των δηλωθεισών υφ’ ενός εκάστου των μελών. 

3. Ο Διαχειριστής ενημερώνει κάθε Χρήστη Μεταφοράς σχετικά με τις 

Επιβεβαιωμένες Ποσότητες Διάθεσης/Απόκτησης αυτού, για την συγκεκριμένη Ημέρα που 

αφορούν οι σχετικές Ημερήσιες Κοινοποιήσεις Συναλλαγών, αμέσως μετά τον υπολογισμό 

τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου [2]. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω 

του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος. 

4. Κοινοποίηση Συναλλαγής η οποία δεν έχει αντιστοιχιστεί με άλλη 

Κοινοποίηση Συναλλαγής έως το πέρας του Διαστήματος Επεξεργασίας ΚΣ, δεν λαμβάνεται 

υπόψη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για το Διαχειριστή. 

 

Άρθρο 29Γ 

Απόρριψη Κοινοποίησης Συναλλαγής εκτός Βάθρου Εμπορίας 

1. Ο Διαχειριστής, εντός του Διαστήματος Επεξεργασίας Κοινοποιήσεων 

Συναλλαγών, κατά το άρθρο [29Β], απορρίπτει τις υποβληθείσες εκ μέρους των Χρηστών 

Μεταφοράς Κοινοποιήσεις Συναλλαγών για τους λόγους που παρατίθενται στο παρόν άρθρο. 

Στην περίπτωση απόρριψης Κοινοποίησης Συναλλαγής, ο Διαχειριστής εντός του 

Διαστήματος Επεξεργασίας, ενημερώνει τους σχετικούς Χρήστες Μεταφοράς μέσω του 

Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος.  

2. Ο Διαχειριστής απορρίπτει την Κοινοποίηση Συναλλαγής Χρήστη 

Μεταφοράς, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(i)  Δεν έχει σε ισχύ Εγκεκριμένη Αίτηση Πρόσβασης στο Εικονικό Σημείο 

Συναλλαγών. 

(ii) Όταν ο διαθέτων και ο αποκτών Ποσότητες Φυσικού Αερίου στην 

Κοινοποίηση Συναλλαγής Χρήστες Μεταφοράς έχουν τον ίδιο Κωδικό EIC.  

(iii)  Η Κοινοποίηση Συναλλαγής υποβάλλεται από μη αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο του Χρήστη Μεταφοράς. 

(iv) Τα υποβληθέντα δια της Κοινοποίησης Συναλλαγής στοιχεία είναι ελλιπή ή 

εσφαλμένα. 

(v) Η Κοινοποίηση Συναλλαγής υποβάλλεται σε μορφότυπο μη συμβατό με τις 

προδιαγραφές του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος. 

(vi) Η Κοινοποίηση Συναλλαγής υποβάλλεται μετά το πέρας της προθεσμίας που 

ορίζεται με τη διάταξη της παραγράφυ [3] του άρθρου [29Α].  

3. Απόρριψη Κοινοποίησης Συναλλαγής Χρήστη Μεταφοράς αιτιολογείται 

ειδικά στη σχετική ενημέρωση  του Διαχειριστή. 
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4. Ο Διαχειριστής τηρεί αρχείο των περιπτώσεων απόρριψης Κοινοποιήσεων 

Συναλλαγών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία 

αποστολής τους. 

 

Άρθρο 29Δ   

Κοινοποίηση Συναλλαγών στο Βάθρο Εμπορίας 

1. Ο Διαχειριστής Βάθρου Εμπορίας υποβάλλει στον Διαχειριστή Κοινοποιήσεις 

Συναλλαγών για συναλλαγές που διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας σύμφωνα με τη διάταξη 

της παραγράφου [1] του άρθρου [20Ι]. 

2. Ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει στον Διαχειριστή Βάθρου Εμπορίας την 

παραλαβή κάθε Κοινοποίησης Συναλλαγής. 

3. Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που αφορά συναλλαγή Χρήστη Μεταφοράς στο 

Βάθρο Εμπορίας και περιλαμβάνεται σε Κοινοποίηση Συναλλαγής που επιβεβαιώνεται από 

τον Διαχειριστή σύμφωνα με την παράγραφο [2], αποτελεί την Επιβεβαιωμένη Ποσότητα 

Απόκτησης/Διάθεσης, κατά περίπτωση, του Χρήστη Μεταφοράς. 

4. Ο Διαχειριστής ενημερώνει κάθε Χρήστη Μεταφοράς σχετικά με τις 

Επιβεβαιωμένες Ποσότητες Απόκτησης/Διάθεσης αυτού που αφορούν συναλλαγές στο 

Βάθρο Εμπορίας, αμέσως μετά την επιβεβαίωση παραλαβής της σχετικής Κοινοποίησης 

Συναλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου [2]. 

5. Κοινοποίηση Συναλλαγής που υποβάλλεται από τον Διαχειριστή Βάθρου 

Εμπορίας στο Διαχειριστή για λογαριασμό Χρήστη Μεταφοράς, ως αποτέλεσμα συναλλαγής 

που ο Xρήστης αυτός διενήργησε στο Βάθρο Εμπορίας, ή σε σχέση με συναλλαγές που ο 

Διαχειριστής διενήργησε στο Βάθρο Εμπορίας, θεωρείται οριστική και δεν ανακαλείται ούτε 

αμφισβητείται από το Χρήστη Μεταφοράς ή τον Διαχειριστή, πλην της περίπτωσης 

λανθασμένης ή ελλειπούς διαβίβασης αρχείων. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής Βάθρου 

Εμπορίας προβαίνει σε διόρθωση των σχετικών στοιχείων. 

6. Η συχνότητα υποβολής Κοινοποίησης Συναλλαγής από τον Διαχειριστή 

Βάθρου Εμπορίας στο Διαχειριστή, ο χρόνος επιβεβαίωσης της υποβολής από τον 

Διαχειριστή, ο μορφότυπος της Κοινοποίησης Συναλλαγής, ο τρόπος υπολογισμού της 

Ποσότητα Φυσικού Αερίου που αφορά συναλλαγές Χρήστη Μεταφοράς στο Βάθρο Εμπορίας 

και περιλαμβάνεται σε Κοινοποίηση Συναλλαγής, η διαδικασία διόρθωσης  Κοινοποίησης 

Συναλλαγής σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλειπούς υποβολής και κάθε σχετική 

λεπτομέρεια καθορίζονται στη Σύμβαση Βάθρου Εμπορίας. 

7. Ο Διαχειριστής αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τις Κοινοποιήσεις Συναλλαγών που 

υποβάλλονται από τον Διαχειριστή Βάθρου Εμπορίας, σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη 

μορφή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υποβολής 

τους.» 

 

18. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 τροποποιείται ως εξής: 

«1. Ως Ζώνη Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3 του Κανονισμού 312/2014, ορίζεται το ΕΣΜΦΑ.» 
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19. Η παράγραφος 3 του άρθρου 44Α τροποποιείται ως εξής: 

«3. Η αγορά και πώληση Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων από το 

Διαχειριστή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [44Β].» 

 

20. Το άρθρο 44Β αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 44Β 

Αγορά και πώληση Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων από τον 

Διαχειριστή 

1. Η αγορά και η πώληση Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων από τον 

Διαχειριστή διενεργούνται στο Βάθρο Εμπορίας.  

2. Τα χαρακτηριστικά των Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή για την αγορά και πώληση Αερίου Εξισορρόπησης και 

η διαδικασία διάθεσής τους καθορίζονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού 312/2014 και στον 

Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας. 

3. Η Κοινοποίηση Συναλλαγής η οποία αφορά σε απόκτηση/διάθεση Ποσότητας 

Φυσικού Αερίου για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου, υποβάλλεται από τον Διαχειριστή 

Βάθρου Εμπορίας στον Διαχειριστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο [29Δ].   

4. Οι περιπτώσεις ανακοίνωσης από τον Διαχειριστή της πρόθεσης αγοράς ή 

πώλησης Βραχυπρόθεσμων Τυποποιημένων Προϊόντων για σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου 

και η σχετική διαδικασία, η μεθοδολογία υπολογισμού του ανώτατου ή/και κατώτατου ορίου 

μοναδιαίου τιμήματος των υποβαλλόμενων προσφορών του Διαχειριστή στο Βάθρο 

Εμπορίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης 

Φορτίου.» 

 

21. Το άρθρο 53Α τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 53Α 

Τιμή διευθέτησης Ανισοζυγίου  

1. Για τη διευθέτηση Αρνητικού Ανισοζυγίου Χρήστη Μεταφοράς, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου [52], εφαρμόζεται η Οριακή Τιμή Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης 

(ΟΤΑΑΕ). 

2. Για τη διευθέτηση Θετικού Ανισοζυγίου Χρήστη Μεταφοράς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου [53], εφαρμόζεται η Οριακή Τιμή Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης 

(ΟΤΠΑΕ). 

3. Ως Οριακή Τιμή Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης για μία Ημέρα (d), σε Ευρώ 

ανά kWh ΑΘΔ, ορίζεται η υψηλότερη μεταξύ των ακόλουθων τιμών: 
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Α) Της υψηλότερης τιμής αγοράς από τον Διαχειριστή Βραχυπρόθεσμων 

Τυποποιημένων Προϊόντων τίτλου, τα οποία αφορούν στην Ημέρα (d) και η αγορά των οποίων 

πραγματοποιήθηκε την Ημέρα (d-1) και την Ημέρα (d).  

Β) Της Μεσοσταθμικής Τιμής Αερίου για την Ημέρα (d), συν τη μικρή 

προσαρμογή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του 

Κανονισμού 312/2014.  

4. Ως Οριακή Τιμή Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης για μία Ημέρα (d), σε Ευρώ 

ανά kWh ΑΘΔ, ορίζεται η χαμηλότερη μεταξύ των ακόλουθων τιμών: 

Α)  Της χαμηλότερης τιμής πώλησης από τον Διαχειριστή Βραχυπρόθεσμων 

Τυποποιημένων Προϊόντων τίτλου, τα οποία αφορούν στην Ημέρα (d) και η πώληση των 

οποίων πραγματοποιήθηκε την Ημέρα (d-1) και την Ημέρα (d) και  

Β) Της Μεσοσταθμικής Τιμής Αερίου για την Ημέρα (d), μείον τη μικρή 

προσαρμογή η οποία ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 

του Κανονισμού 312/2014.   

5. Ως Μεσοσταθμική Τιμή Αερίου για μία Ημέρα (d), ορίζεται ο σταθμισμένος, 

ως προς την Ποσότητα Φυσικού Αερίου, μέσος όρος τιμών του συνόλου των συναλλαγών που 

διενεργήθηκαν στο Βάθρο Εμπορίας με  αντικείμενο προϊόντα τίτλου, τα οποία αφορούν στην 

Ημέρα (d) και η αγορά ή πώληση των οποίων πραγματοποιήθηκαν την Ημέρα (d-1) και την 

Ημέρα (d). 

6. Στην περίπτωση που μία Ημέρα (d): 

Α) Δεν διενεργήθηκαν συναλλαγές αγοράς ή πώλησης Βραχυπρόθεσμων 

Τυποποιημένων Προϊόντων από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης Α) 

των παραγράφων [3] και [4], αντίστοιχα, ή/και 

Β)  Δεν διενεργήθηκαν συναλλαγές κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της 

παραγράφου [5], ή διενεργήθηκαν συναλλαγές αλλά δεν ικανοποιούνται οι ελάχιστες 

συνθήκες ρευστότητας στο Βάθρο Εμπορίας, όπως τίθενται από τον Διαχειριστή, 

εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 

i) Για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης της 

Ημέρας (d), αντί της τιμής που αναφέρεται στην περίπτωση Α) της παραγράφου [3] 

χρησιμοποιείται τιμή υποκατάστασης. Η τιμή υποκατάστασης είναι δυνατό να 

διαφοροποιείται αναλόγως του λόγου που συντρέχει και δεν καθιστά δυνατό τον υπολογισμό 

της ΟΤΑΑΕ σύμφωνα με την παράγραφο [3]. 

ii) Για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης της 

Ημέρας (d), αντί της τιμής που αναφέρεται στην περίπτωση Α) της παραγράφου [4] 

χρησιμοποιείται τιμή υποκατάστασης. Η τιμή υποκατάστασης είναι δυνατό να 

διαφοροποιείται αναλόγως του λόγου που συντρέχει και δεν καθιστά δυνατό τον υπολογισμό 

της ΟΤΠΑΕ σύμφωνα με την παράγραφο [3]. 

7. Η μεθοδολογία υπολογισμού των τιμών υποκατάστασης που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ΟΤΑΑΕ και της ΟΤΠΑΕ, η αριθμητική τιμή της 

μικρής προσαρμογής που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κανονισμού 

312/2014 στην περίπτωση καθορισμού της ΟΤΑΑΕ και στην  περίπτωση καθορισμού της 
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ΟΤΠΑΕ, οι ελάχιστες συνθήκες ρευστότητας στο Βάθρο Εμπορίας και κάθε σχετική 

λεπτομέρεια, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου και δημοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα του Διαχειριστή. 

8. Μετά από κάθε συναλλαγή, o Διαχειριστής Βάθρου Εμπορίας υπολογίζει και 

ανακοινώνει τις τρέχουσες τιμές της ΟΤΑΑΕ και της ΟΤΠΑΕ μίας Ημέρας (d), όπως 

υπολογίζονται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία κατά το χρόνο της ανακοίνωσης, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βάθρου Εμπορίας. 

9. Ο Διαχειριστής Βάθρου Εμπορίας γνωστοποιεί στο Διαχειριστή την ΟΤΑΑΕ 

και την ΟΤΠΑΕ της Ημέρας (d) και κάθε στοιχείο απαραίτητο για τον υπολογισμό τους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων [3] έως και [5], σε χρόνο που καθορίζεται στη 

Συμφωνία Βάθρου Εμπορίας. 

10. Σε σχέση με κάθε Ημέρα (d), ο Διαχειριστής ανακοινώνει την Οριακή Τιμή 

Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ), την Οριακή Τιμή Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης 

(ΟΤΠΑΕ), τη Μεσοσταθμική Τιμή Αερίου  και την τιμή κάθε παραμέτρου που υπεισέρχεται 

στον υπολογισμό τους, έως τις 11:00 της Ημέρας (d+1).» 

 

22. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 τροποποιείται ως εξής: 

«1. Κάθε Μήνα ο Διαχειριστής υπολογίζει το σύνολο του χρεωστικού ή 

πιστωτικού υπολοίπου του Χρήστη Μεταφοράς ως το αλγεβρικό άθροισμα των Ημερήσιων 

Χρεώσεων και Ημερήσιων Πιστώσεων του Χρήστη για κάθε Ημέρα του προηγούμενου Μήνα, 

όπως υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα [52] και [53] αντίστοιχα.» 

 

23. Η παράγραφος 3 του άρθρου 55 τροποποιείται ως εξής: 

«3. Στο Έντυπο Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης αναφέρεται η 

Διακινηθείσα Ποσότητα του Χρήστη για τον εν λόγω Μήνα, και για κάθε Ημέρα του Μήνα τα 

ακόλουθα, ιδίως, στοιχεία: 

Α) Η Ημερήσια Παράδοση του Χρήστη Μεταφοράς. 

Β) Η Ημερήσια Παραλαβή του Χρήστη Μεταφοράς. 

Γ) Η Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου του Χρήστη Μεταφοράς 

(ΗΕΕΦ), και το άθροισμα της Ημερήσιας Διαφοράς Ποσοτήτων όλων των Ζευγών 

Συζευγμένων Σημείων.  

Δ)  Η σχετική, κατά περίπτωση, τιμή διευθέτησης Ανισοζυγίου του Χρήστη 

Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου [53Α]. 

Ε) Το συνολικό πιστωτικό ή χρεωστικό ποσό του Χρήστη Μεταφοράς για την εν 

λόγω Ημέρα.» 

 

24. Η παράγραφος 1 του άρθρου 56 τροποποιείται ως εξής: 
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«1. Ο Διαχειριστής τηρεί χωριστό λογιστικό λογαριασμό (Λογαριασμό 

Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης), στον οποίο χρεώνει κάθε είδους δαπάνες του, όπως αυτές 

προκύπτουν από τα επίσημα τηρούμενα λογιστικά του βιβλία για την περίοδο αναφοράς, σε 

σχέση με την εξισορρόπηση περιλαμβανομένης, ιδίως, κάθε δαπάνης που προκύπτει ως 

αποτέλεσμα Πράξης Εξισορρόπησης ή για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας/ 

Δυναμικότητας Αεριοποίησης/ Δυναμικότητας Αποθήκευσης στο ΕΣΦΑ για σκοπούς 

εξισορρόπησης ή από τις Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου ή λόγω των ποσών που οφείλει 

στους Χρήστες από τη διαδικασία της Ημερήσιας Διευθέτησης Θετικού Ανισοζυγίου  και της 

Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης καθώς και κάθε δαπάνης του Διαχειριστή για τη 

συμμετοχή του στο Βάθρο Εμπορίας και πιστώνει κάθε είδους έσοδό του σε σχέση με την 

εξισορρόπηση περιλαμβανομένου, ιδίως, κάθε εσόδου που προκύπτει ως αποτέλεσμα 

Πράξης Εξισορρόπησης, ή από τις Συμβάσεις Εξισορρόπησης Φορτίου ή λόγω των ποσών που 

του οφείλονται από τους Χρήστες από τη διαδικασία της Ημερήσιας Διευθέτησης Αρνητικού 

Ανισοζυγίου και της Μηνιαίας Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης. Στο Λογαριασμό Εκκαθάρισης 

Εξισορρόπησης εγγράφεται ως έξοδο και κάθε οφειλή Χρήστη προς τον Διαχειριστή που 

αφορά στην εξισορρόπηση φορτίου, στις περιπτώσεις που ο Χρήστης, ανάλογα με την 

ιδιότητά του ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση, τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση, τεθεί σε κατάσταση παύσης πληρωμών, καθώς και σε περίπτωση 

ανάκλησης της άδειας σύστασης αυτού ή άλλης άδειας που απαιτείται για την νόμιμη άσκηση 

της δραστηριότητάς του και εφόσον η οφειλή αυτή διαγράφηκε από τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας ως απαίτηση. Το ποσό που εγγράφεται στο Λογαριασμό 

Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της αρχικής οφειλής του Χρήστη 

που αφορά στην εξισορρόπηση φορτίου και του ποσού που με οποιοδήποτε τρόπο εισέπραξε 

ο Διαχειριστής από τον Χρήστη. Το ποσό αυτό ισοκατανέμεται σε δώδεκα (12) μέρη και κάθε 

μέρος εγγράφεται κάθε Μήνα στο Λογαριασμό Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης ως έξοδο, αρχής 

γενομένης από τον αμέσως επόμενο Μήνα από το Μήνα κατά τον οποίο η οφειλή διαγράφηκε 

από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ως απαίτηση.» 

 

25. Η περίπτωση Β) της παραγράφου 4 του άρθρου 56 τροποποιείται ως εξής: 

«  

Β) Των χρεώσεων κάθε είδους δαπάνης του Διαχειριστή που προκύπτει ως 

αποτέλεσμα Πράξης Εξισορρόπησης και για τη χρήση Μεταφορικής 

Ικανότητας/Δυναμικότητας Αεριοποίησης/Δυναμικότητας Αποθήκευσης στο ΕΣΦΑ για 

σκοπούς εξισορρόπησης φορτίου. 

 

  

26. Η παράγραφος 3 του άρθρου 67 τροποποιείται ως εξής: 

«3. Εβδομήντα δύο (72), σαράντα οκτώ (48), είκοσι τέσσερις (24) και δώδεκα (12) ώρες 

πριν την προγραμματισμένη Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ, ο Χρήστης ΥΦΑ ή εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπός του ενημερώνει τον Διαχειριστή για την προβλεπόμενη ώρα άφιξης του πλοίου 

ΥΦΑ. Σε περίπτωση που το όνομα του πλοίου ΥΦΑ που αναμένεται να εκφορτώσει στην 

Εγκατάσταση ΥΦΑ είναι διαφορετικό από εκείνο που περιλαμβάνεται στο Τελικό Μηνιαίο 

Πρόγραμμα, ο Χρήστης ΥΦΑ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του ενημερώνει τον 
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Διαχειριστή για το όνομα του πλοίου που πρόκειται να εκφορτώσει, το αργότερο εβδομήντα 

δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη Ημέρα Εκφόρτωσης ΥΦΑ. Ακολούθως 

τροποποιείται το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα από το Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής δεν 

επιτρέπει την Εκφόρτωση Φορτίου ΥΦΑ εφόσον το όνομα του πλοίου που το μεταφέρει είναι 

διαφορετικό   από εκείνο που περιλαμβάνεται στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα.»  

 

27. Η παράγραφος 6 του άρθρου 68 τροποποιείται ως εξής: 

«6. Η Χρέωση Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ υπολογίζεται ως το γινόμενο της 

Χρέωσης Ακύρωσης Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ, όπως αυτή ορίζεται 

στην περίπτωση Α) της παραγράφου 8 του άρθρου 86, επί το λόγο της απόλυτης τιμής της 

διαφοράς μεταξύ της Εγχυθείσας και της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ προς τη Δηλωθείσα 

Ποσότητα ΥΦΑ, επί συντελεστή προσαύξησης ίσο με τρία (3). H Χρέωση Προγραμματισμού 

Ποσότητας ΥΦΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται στην περίπτωση Γ) της 

παραγράφου 8 του άρθρου 86. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει δύο ή 

περισσότερα φορτία ΥΦΑ το ως άνω όριο στην Χρέωση Προγραμματισμού αφορά ξεχωριστά 

κάθε Χρήστη ΥΦΑ για το σύνολο των Φορτίων ΥΦΑ που μεταφέρονται για λογαριασμό του 

από το συγκεκριμένο πλοίο. Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από το Έτος θέσης 

σε εφαρμογή του Κώδικα, ο συντελεστής προσαύξησης καθώς και το ανώτατο όριο της 

Χρέωσης Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ καθορίζεται με απόφαση του Διαχειριστή 

ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [5] του άρθρου [69] 

του Νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα από τη Χρέωση 

Προγραμματισμού Ποσότητας ΥΦΑ  θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ και 

πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής.».  

 

28. Η παράγραφος 10 του άρθρου 68 τροποποιείται ως εξής: 

«10. Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων [69], [70], [71], [85] και [88] 

του Κώδικα, ο Χρόνος Έγχυσης ΥΦΑ (tXE) λαμβάνεται ίσος με: 

Α) Δεκαοκτώ (18) ώρες, στην περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των Φορτίων ΥΦΑ 

τα οποία εκφορτώνονται κατά τη διάρκεια μίας εκφόρτωσης από το ίδιο πλοίο ΥΦΑ δεν 

υπερβαίνει τα πεντακόσια δέκα εκατομμύρια (510.000.000) kWh. 

Β) Τριάνταέξι (36) ώρες, στην περίπτωση κατά την οποία το άθροισμα των Φορτίων ΥΦΑ 

τα οποία εκφορτώνονται κατά τη διάρκεια μίας εκφόρτωσης από το ίδιο πλοίο ΥΦΑ 

υπερβαίνει τα πεντακόσια δέκα εκατομμύρια (510.000.000) kWh.» 

 

29. Η παράγραφος 8 του άρθρου 69 τροποποιείται ως εξής: 

«8. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει δύο ή περισσότερα Φορτία 

ΥΦΑ προς εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, ενός  ή περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, ο Χρόνος 

Έγχυσης είναι κοινός για όλα τα Φορτία ΥΦΑ και είναι ίσος με τον μέγιστο Χρόνο Έγχυσης που   

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου [68]. Η δε Έγχυση των 

Φορτίων ΥΦΑ θεωρείται ότι ολοκληρώνεται ταυτόχρονα για όλα τα Φορτία.».  
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30. Η παράγραφος 3 του άρθρου 70 τροποποιείται ως εξής: 

«3. Η Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης Χρήστη ΥΦΑ για κάθε Ημέρα ορίζεται ως το 

άθροισμα των Ελαχίστων Δυναμικοτήτων Αεριοποίησης Φορτίων ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ για 

τα οποία δεν έχει παρέλθει o αντίστοιχος Χρόνος Εκφόρτωσης.».  

 

31. Η παράγραφος 4 του άρθρου 73 τροποποιείται ως εξής: 

«4. Η σύμβαση εκχώρησης παράγει αποτελέσματα μετά την συναίνεση του Διαχειριστή. 

Για το σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλουν κοινό αίτημα για την αποδοχή της 

εκχώρησης γνωστοποιώντας μέσω του ΗΠΣΦΑ στον Διαχειριστή το εκχωρούμενο μέγεθος, 

τον μοναδικό αριθμό (κωδικό) της Εγκεκριμένης Αίτησης, στην οποία αφορά το εκχωρούμενο 

μέγεθος και υποβάλλουν κάθε στοιχείο σχετικά με την εν λόγω εκχώρηση, έως την 13:00 της 

προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα κατά την οποία λαμβάνει χώρα η εκχώρηση. Σε 

περίπτωση που με τη σύμβαση εκχώρησης εκχωρείται Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης 

Φορτίου ΥΦΑ ή Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης, τα ως άνω στοιχεία υποβάλλονται στο 

Διαχειριστή το νωρίτερο την επόμενη Ημέρα από την Ημέρα ολοκλήρωσης της Έγχυσης του 

Φορτίου ΥΦΑ.».  

 

32. Η παράγραφος 5 του άρθρου 73 τροποποιείται ως εξής: 

«5. Ειδικά για την περίπτωση Γ) της παραγράφου [1], εκχωρών και εκδοχέας Χρήστης με 

το κοινό τους αίτημα προσδιορίζουν επιπλέον το μέγεθος του Φορτίου ΥΦΑ και τον Χώρο 

Προσωρινής Αποθήκευσης που αντιστοιχεί στο μέγεθος του Φορτίου ΥΦΑ, που εκχωρείται. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκδοχέας Χρήστης δεν έχει δεσμεύσει το σύνολο της 

Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ που αντιστοιχεί στην Ελάχιστη Δυναμικότητα 

Αεριοποίησης του εκχωρούμενου μεγέθους του Φορτίου ΥΦΑ, εκχωρείται υποχρεωτικά στον 

Εκδοχέα Χρήστη το μέγεθος της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ που υπολείπεται 

προκειμένου να αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης. Τα 

σχετικά αιτήματα υποβάλλονται έως τις 12:00 της δεύτερης Ημέρας πριν την Ημέρα 

Εκφόρτωσης. Για τις περιπτώσεις που ρυθμίζονται με την παρούσα παράγραφο, μετά την 

αποδοχή της εκχώρησης, τα σχετικά Φορτία ΥΦΑ θεωρούνται ότι έχουν την ίδια Περίοδο 

Προσωρινής Αποθήκευσης, Ημέρα Εκφόρτωσης και Χρόνο Εκφόρτωσης.».  

 

33. Η παράγραφος 1 του άρθρου 76A τροποποιείται ως εξής: 

«1. Έως τις 16:00 της έκτης (6) Ημέρας πριν την έναρξη κάθε Μήνα Μ, ο Διαχειριστής 

ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα τον ΠΑΧ που διατίθεται προς 

δέσμευση για κάθε Ημέρα του Μήνα Μ. Το σχετικό αρχείο πρέπει να έχει μορφή 

επεξεργάσιμου πίνακα, ο δε ΠΑΧ εκφράζεται σε μονάδες όγκου και ενέργειας με ρητή 

αναφορά στην Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή.».  

 

34. Η παράγραφος 2 του άρθρου 76Δ τροποποιείται ως εξής: 

«2. Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω αποδέσμευσης δεν απαιτείται η συναίνεση 

του Χρήστη ΥΦΑ από τον οποίο αποδεσμεύεται ο Διαθέσιμος Αποθηκευτικός Χώρος. »  
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35. Η περίπτωση Α) της παραγράφου 5 του άρθρου 76Δ τροποποιείται ως εξής: 

«Α)  Την πρώτη Ημέρα του χρονικού διαστήματος αποδέσμευσης: 

ΕΑΠi = ΕΑΠi,ref  + LNGCargoi,ref 

όπου: 

ΕΑΠi, (kWh): To Μέγιστο Εκτιμώμενο Απόθεμα του Χρήστη ΥΦΑ (i) κατά την πρώτη Ημέρα του 

χρονικού διαστήματος αποδέσμευσης, 

ΕΑΠi,ref, (kWh): Η διαφορά του Ημερήσιου Αποθέματος ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ (i) και της 

Ποσότητας ΥΦΑ που εκφορτώθηκε για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ (i) κατά την 

προηγούμενη Ημέρα από την Ημέρα υποβολής του αιτήματος μη προγραμματισμένης 

εκφόρτωσης, 

LNGCargoi,ref, (kWh): Η Ποσότητα ΥΦΑ που εκφορτώθηκε ή είναι προγραμματισμένη προς 

εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για λογαριασμό του Χρήστη ΥΦΑ (i), από την 

προηγούμενη Ημέρα από την Ημέρα υποβολής του αιτήματος μη προγραμματισμένης 

εκφόρτωσης, έως και την πρώτη Ημέρα του χρονικού διαστήματος αποδέσμευσης.» 

 

36. Η παράγραφος 9 του άρθρου 76Δ τροποποιείται ως εξής: 

«9. Στην περίπτωση που την Ημέρα (d) αποδεσμεύεται από Χρήστη ΥΦΑ ΠΑΧ κατά τις 

διατάξεις του άρθρου αυτού, το τίμημα που ο Χρήστης ΥΦΑ οφείλει στο Διαχειριστή για το 

τμήμα του ΠΑΧ που αποδεσμεύτηκε υπολογίζεται ως ποσοστό 5% του τιμήματος για την 

απόκτηση του αποδεσμευθέντος ΠΑΧ για την Ημέρα (d), σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων [76] έως και [76Γ].»  

 

37. Στο άρθρο 76Δ προστίθεται νέα παράγραφος 11, ως εξής : 

«11. Σε περίπτωση ακύρωσης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ, ο Χώρος Προσωρινής 

Αποθήκευσης ή/και ο Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος που αποδεσμεύτηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνυπολογίζεται στον Διαθέσιμο Αποθηκευτικό Χώρο της 

Εγκατάστασης ΥΦΑ.»  

 

38. Το άρθρο 78 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 78 

Συναλλαγές ΥΦΑ  

1. Χρήστες οι οποίοι έχουν Εγκεκριμένη Αίτηση ΥΦΑ με τον Διαχειριστή για την Ημέρα 

D,  μπορούν να προβαίνουν σε μεταξύ τους συναλλαγές με αντικείμενο την αγοραπωλησία 

Ποσοτήτων ΥΦΑ οι οποίες είναι αποθηκευμένες για λογαριασμό τους την Ημέρα D στην 

Εγκατάσταση ΥΦΑ (Συναλλαγές ΥΦΑ).  
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2. Χρήστες ΥΦΑ οι οποίοι προβαίνουν σε Συναλλαγές ΥΦΑ, υποχρεούνται να υποβάλουν 

προς έγκριση στο Διαχειριστή έως τις 13:00 της προηγούμενης Ημέρας από την Ημέρα 

εφαρμογής της μεταξύ τους συμφωνίας (Ημέρα D-1), τα στοιχεία του πωλητή και αγοραστή, 

την Ποσότητα ΥΦΑ στην οποία αφορά η συναλλαγή και την Ημέρα κατά την οποία θα 

πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση της κυριότητας της Ποσότητας ΥΦΑ (Ημέρα D).  

3.  Ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής τους, ο Διαχειριστής αξιολογεί τα εμπροθέσμως 

υποβληθέντα στοιχεία Συναλλαγής ΥΦΑ αποκλειστικά από τις 12:00 έως τις 15:00 της Ημέρας 

D-1. 

4. Απόρριψη Συναλλαγής ΥΦΑ επιτρέπεται μόνον εφόσον οι Ποσότητες ΥΦΑ που 

αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής υπερβαίνουν το εκτιμώμενο Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ 

του πωλητή ή εφόσον ο αγοραστής δεν διαθέτει τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο κατά 

την Ημέρα D. Το εκτιμώμενο Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ υπολογίζεται ως το Ημερήσιο Απόθεμα 

στην αρχή της Ημέρας D-1, μειωμένο κατά τις Επιβεβαιωμένες Ποσότητες ΥΦΑ της Ημέρας D-

1 και συνυπολογίζοντας τις Ποσότητες ΥΦΑ τυχόν εγκεκριμένων Συναλλαγών ΥΦΑ για την 

Ημέρα D-1 και την Ημέρα D.  

5. Ο Διαχειριστής ενημερώνει τους Χρήστες ΥΦΑ σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη 

της εν λόγω Συναλλαγής ΥΦΑ έως τις 15:00 της προηγούμενης Ημέρας από  την Ημέρα στην 

οποία αφορά η συναλλαγή (Ημέρας D-1). »  

 

39. Η περίπτωση Α) της παραγράφου 1 του άρθρου 79 τροποποιείται ως εξής: 

«Α) Το εκτιμώμενο, κατά το πέρας της Ημέρας στην οποία αφορά η Δήλωση ή 

Επαναδήλωση, Ημερήσιο Απόθεμα ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ. Κατά την εκτίμηση του Ημερήσιου 

Αποθέματος ΥΦΑ κάθε Χρήστη ΥΦΑ ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη του τις εγκεκριμένες 

Συναλλαγές ΥΦΑ οι οποίες αφορούν στη συγκεκριμένη Ημέρα.»  

 

40. Οι παράγραφοι 1 έως και 7 του άρθρου 82Α αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 82A 

Α’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ 

1.  Κατά την Α’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ, ο Διαχειριστής προσφέρει, για κάθε Έτος, 

στο οποίο  αφορά ο Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ, συγκεκριμένο αριθμό Χρονοθυρίδων 

ΥΦΑ. Κάθε Χρονοθυρίδα ΥΦΑ ανήκει σε συγκεκριμένη κατηγορία ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της (Τυποποιημένη Χρονοθυρίδα ΥΦΑ). Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει 

Τυποποιημένες Χρονοθυρίδες ΥΦΑ με όμοια χαρακτηριστικά, πλην της Ημέρας Εκφόρτωσης 

ΥΦΑ που συσχετίζεται μονοσήμαντα με μία Τυποποιημένη Χρονοθυρίδα της εν λόγω 

κατηγορίας. Τα χαρακτηριστικά και ο αριθμός των Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ που 

προσφέρονται είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται για κάθε Έτος στο οποίο αφορά ο Ετήσιος 

Προγραμματισμός ΥΦΑ. Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών και του αριθμού των 

Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ κάθε Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 

λαμβάνει υπόψη ιδίως τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους λειτουργικούς περιορισμούς της 

Εγκατάστασης ΥΦΑ, το μέγεθος Φορτίων ΥΦΑ τα οποία εκφορτώθηκαν στην Εγκατάσταση 

ΥΦΑ κατά το Έτος εκπόνησης του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ και τα δύο προηγούμενα 

Έτη, τις Τυποποιημένες Χρονοθυρίδες ΥΦΑ, οι οποίες τυχόν έχουν ήδη διατεθεί σε Χρήστες 
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ΥΦΑ για το εν λόγω Έτος μέσω προηγούμενου Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ, την ανάγκη 

μεγιστοποίησης της χρήσης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και την ισότιμη πρόσβαση των Χρηστών 

ΥΦΑ σε αυτή.  

2. Κάθε Έτος στο οποίο αφορά ο Ετήσιος Προγραμματισμός, εκτός των μεμονωμένων 

Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής δύναται να προσφέρει και Σειρές 

Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ (Σειρές Χρονοθυρίδων).  

3. Ως Σειρά Χρονοθυρίδων νοείται συγκεκριμένος αριθμός Τυποποιημένων 

Χρονοθυρίδων ΥΦΑ, μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών, οι οποίες προσφέρονται ως αδιαίρετο 

σύνολο. Ο αριθμός και οι κατηγορίες Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ που 

περιλαμβάνονται σε κάθε προσφερόμενη Σειρά μπορεί να διαφέρει. Εφόσον ο Διαχειριστής 

προσφέρει Σειρές Χρονοθυρίδων, η δημοπράτησή τους πραγματοποιείται σε διακριτό στάδιο 

της Α΄ Φάσης της Δημοπρασίας ΥΦΑ (Στάδιο Ι), το οποίο προηγείται του σταδίου προσφοράς 

μεμονωμένων Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ (Στάδιο ΙΙ). Η  δημοπράτηση των Σειρών 

Χρονοθυρίδων στο Στάδιο 1 πραγματοποιείται ταυτόχρονα για όλες τις προσφερόμενες 

Σειρές. Αποκλειστικά και μόνο για το πρώτο Έτος στο οποίο αφορά ο εκάστοτε Ετήσιος 

Προγραμματισμός ΥΦΑ, σε περίπτωση που στο Στάδιο Ι δεν διατέθηκαν μία οι περισσότερες 

Σειρές Χρονοθυρίδων, οι Τυποποιημένες Χρονοθυρίδες ΥΦΑ που περιλαμβάνονται στις εν 

λόγω Σειρές δημοπρατούνται μεμονωμένα κατά το Στάδιο ΙΙ. 

4. Κατά το Στάδιο ΙΙ, προκειμένου για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της 

διαδικασίας και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Χρηστών ΥΦΑ σε αυτή, ο Διαχειριστής 

δύναται να χωρίσει κάθε Έτος σε επιμέρους διαδοχικά χρονικά διαστήματα (Περιόδους 

Προγραμματισμού), σε κάθε μία εκ των οποίων προσφέρει συγκεκριμένο αριθμό μίας ή 

περισσοτέρων διαφορετικών κατηγοριών Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ. Τα 

χαρακτηριστικά και ο αριθμός των Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ που προσφέρονται 

σε κάθε Περίοδο Προγραμματισμού και η χρονική διάρκεια κάθε Περιόδου 

Προγραμματισμού είναι δυνατόν να διαφέρει. Για τον καθορισμό των Περιόδων 

Προγραμματισμού, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη του, ιδίως, την ετήσια και εποχική ζήτηση 

Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ κατά την τελευταία τριετία.  

5. Σε κάθε στάδιο της Α’ Φάσης της Δημοπρασίας ΥΦΑ, οι Χρήστες ΥΦΑ υποβάλλουν 

προσφορές για μία ή περισσότερες Σειρές Χρονοθυρίδων ή Τυποποιημένες Χρονοθυρίδες 

ΥΦΑ, κατά περίπτωση, εντός χρονικού διαστήματος υποβολής προσφορών που καθορίζεται 

στο Εγχειρίδιο Δημοπρασίας ΥΦΑ. Σε περίπτωση που για το Έτος στο οποίο αφορά η 

Δημοπρασία ΥΦΑ έχουν καθοριστεί περισσότερες της μίας Περίοδοι Προγραμματισμού, η 

διαδικασία στο Στάδιο ΙΙ εφαρμόζεται διαδοχικά για κάθε Περίοδο Προγραμματισμού.  

6. Εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής προσφορών κάθε συμμετέχων Χρήστης 

ΥΦΑ δικαιούται να υποβάλει προσφορά για κάθε προσφερόμενη Σειρά Χρονοθυρίδων ή 

Τυποποιημένη Χρονοθυρίδα ΥΦΑ, κατά περίπτωση. Εντός του ίδιου χρονικού αυτού 

διαστήματος επιτρέπεται η ανάκληση υποβληθείσας προσφοράς ή η υποβολή νέας 

τροποποιημένης προσφοράς. Μόνο η χρονικά τελευταία υποβληθείσα προσφορά 

λαμβάνεται υπόψη από το Διαχειριστή και δεσμεύει το Χρήστη ΥΦΑ. Προσφορά που 

υποβάλλεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

δεν είναι έγκυρη και δεν παράγει έννομες συνέπειες. Η τιμή της προσφοράς πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από ή ίση με την τιμή εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για κάθε Σειρά 

Χρονοθυρίδων ή κατηγορία μεμονωμένων Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ, κατά 

περίπτωση, που προσφέρονται από τον Διαχειριστή στην Α’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ. Η 
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τιμή εκκίνησης των Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ κάθε κατηγορίας υπολογίζεται με 

βάση το μέγεθος και τη χρονική διάρκεια δέσμευσης της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας 

ΥΦΑ που αντιστοιχεί στην εν λόγω κατηγορία, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Κανονισμού 

Τιμολόγησης ΕΣΦΑ. Η τιμή εκκίνησης κάθε Σειράς Χρονοθυρίδων υπολογίζεται ως το 

άθροισμα των τιμών εκκίνησης όλων των Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ που 

περιλαμβάνονται στην εν λόγω Σειρά. 

7. Πλειοδότης κάθε Σειράς Χρονοθυρίδων ή μεμονωμένης Τυποποιημένης 

Χρονοθυρίδας ΥΦΑ αναδεικνύεται ο Χρήστης ΥΦΑ, ο οποίος υποβάλλει την  προσφορά με 

την υψηλότερη τιμή για αυτή. Σε περίπτωση που δύο οι περισσότεροι Χρήστες υπέβαλαν 

προσφορά με την ίδια τιμή, πλειοδότης αναδεικνύεται ο Χρήστης που υπέβαλε την προσφορά 

νωρίτερα. Με το πέρας της Α’ Φάσης, ο πλειοδότης  συγκεκριμένης Σειράς Χρονοθυρίδων 

λογίζεται πλειοδότης κάθε Τυποποιημένης Χρονοθυρίδας ΥΦΑ που περιλαμβάνεται στην εν 

λόγω Σειρά.» 

 

41. Η παράγραφος 1 του άρθρου 82Β τροποποιείται ως εξής: 

«1. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ, ο οποίος αναδείχθηκε πλειοδότης έστω και για μία 

Τυποποιημένη Χρονοθυρίδα ΥΦΑ (Πλειοδοτών Χρήστης Α’ Φάσης), δικαιούται να 

συμμετάσχει στη Β’ Φάση της διαδικασίας Δημοπρασίας ΥΦΑ και να υποβάλει προσφορά 

προκειμένου να δεσμεύσει Συμπληρωματική Δυναμικότητα ΥΦΑ, η οποία θα ενοποιηθεί με 

τα τμήματα της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ που αποκτήθηκαν από τον ίδιο Χρήστη 

ΥΦΑ στην Α’ Φάση και τυχόν Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ η οποία έχει ήδη 

δεσμευθεί από τον ίδιο Χρήστη ΥΦΑ κατά το εν λόγω Έτος, σε Συνεχή Δυναμικότητα ΥΦΑ.» 

 

42. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82Β τροποποιείται ως εξής: 

«2. Για να είναι δυνατή η ενοποίηση της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ, ο 

Πλειοδοτών Χρήστης Α’ Φάσης πρέπει να αναδειχθεί πλειοδότης επί της προσφερόμενής από 

το Διαχειριστή Συμπληρωματικής Δυναμικότητας ΥΦΑ σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

άρθρου αυτού, κατά τρόπο ώστε για κάθε Ημέρα του χρονικού διαστήματος ενοποίησης, το 

άθροισμα της προς ενοποίηση αποκτηθείσας από τον Χρήστη ΥΦΑ Δεσμοποιημένης 

Δυναμικότητας ΥΦΑ από την Α’ Φάση, τυχόν Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ η οποία 

έχει ήδη δεσμευθεί από τον ίδιο Χρήστη ΥΦΑ κατά το εν λόγω Έτος και της Συμπληρωματικής 

Δυναμικότητας  ΥΦΑ που ο Χρήστης ΥΦΑ δεσμεύει από τη Β’ Φάση να είναι ίσο με την τιμή 

της Συνεχούς Δυναμικότητας ΥΦΑ.» 

 

43. Η παράγραφος 4 του άρθρου 82Β τροποποιείται ως εξής: 

«4. Το μέγεθος της Συνεχούς Δυναμικότητας ΥΦΑ, για το οποίο κάθε Πλειοδοτών 

Χρήστης Α’ Φάσης μπορεί να υποβάλλει προσφορά, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο 

όριο που ορίζεται για τον συγκεκριμένο Χρήστη ΥΦΑ. Το ανώτατο όριο της Συνεχούς 

Δυναμικότητας για κάθε Πλειοδοτούντα Χρήστη Α’ Φάσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ 

της συνολικής Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ της Εγκατάστασης ΥΦΑ, όπως αυτή 

υπολογίζεται και ανακοινώνεται από τον Διαχειριστή και του αθροίσματος της 

Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ η οποία δεσμεύεται από τον Διαχειριστή δυνάμει της 
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διάταξης της παραγράφου [3] του άρθρου [71] του Νόμου, της Δεσμοποιημένης 

Δυναμικότητας ΥΦΑ επί της οποίας έκαστος των λοιπών Χρηστών ΥΦΑ έχει αναδειχθεί 

πλειοδότης κατά την Α’ φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ και τυχόν Δεσμοποιημένης 

Δυναμικότητας ΥΦΑ την οποία έκαστος των λοιπών Χρηστών ΥΦΑ έχει ήδη δεσμεύσει κατά 

το εν λόγω Έτος, για κάθε Ημέρα του Έτους στο οποίο αφορά η εν λόγω Δημοπρασία ΥΦΑ.» 

 

44. Η παράγραφος 13 του άρθρου 82Β αντικαθίσταται ως εξής: 

«13. Το ανώτατο όριο δέσμευσης Συνεχούς Δυναμικότητας για κάθε Πλειοδοτούντα 

Χρήστη Α’ Φάσης και κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια σχετικά με την διεξαγωγή της ως άνω 

διαδικασίας καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Δημοπρασίας ΥΦΑ.» 

 

45. Η παράγραφος 1 του άρθρου 83 τροποποιείται ως εξής: 

«1. Έως την 1η Μαΐου κάθε Έτους, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση την 

πρότασή του σχετικά με τις ακόλουθες παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ 

που αφορά στα επόμενα πέντε (5) Έτη:  

Α) Τις ημερομηνίες διεξαγωγής της Δημοπρασίας ΥΦΑ για κάθε ένα από τα Έτη στα 

οποία αφορά ο Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:  

i) Η Δημοπρασία ΥΦΑ για το πρώτο Έτος στο οποίο αφορά ο Ετήσιος 

Προγραμματισμός ΥΦΑ εκκινεί το αργότερο την 1η Αυγούστου, και 

 ii) Η έναρξη του Σταδίου ΙΙ της Α’ Φάσης της Δημοπρασίας ΥΦΑ για κάθε Έτος 

στο οποίο αφορά ο Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ απέχει τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη 

ημέρα από τη λήξη του Σταδίου Ι για το αντίστοιχο Έτος.. 

iii) Η έναρξη της Β’ Φάσης της Δημοπρασίας ΥΦΑ για κάθε Έτος στο οποίο αφορά 

ο Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ απέχει τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη 

της Α’ Φάσης Δημοπρασίας για το αντίστοιχο Έτος. 

Β) Κατάλογο με τις προσφερόμενες Τυποποιημένες Χρονοθυρίδες ΥΦΑ και τυχόν 

προσφερόμενες Σειρές Χρονοθυρίδων για κάθε ένα από τα Έτη στα οποία αφορά ο Ετήσιος 

Προγραμματισμός ΥΦΑ, με προσδιορισμό της Ημέρας Εκφόρτωσης κάθε Χρονοθυρίδας. 

Γ) Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των Περιόδων Προγραμματισμού για κάθε ένα 

από τα Έτη στα οποία αφορά ο Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ. 

Δ) Την Οριακή Τιμή για κάθε Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ.  

Ε) Το μείζον και έλασσον βήμα αύξησης του τιμήματος κατά τη διαδικασία αυξανόμενου 

τιμήματος προσφορών. 

ΣΤ) Τη μέγιστη χρονική διάρκεια της διαδικασίας αυξανόμενου τιμήματος προσφορών 

της Β’ Φάσης. 

Η ΡΑΕ θέτει την πρόταση του Διαχειριστή σε δημόσια διαβούλευση διάρκειας τουλάχιστον 

τριάντα (30) ημερών. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης 

και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτής, η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από τον 
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Διαχειριστή τροποποιήσεις της πρότασής του. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής 

υποβάλλει αναθεωρημένη πρόταση στη ΡΑΕ εντός δεκαπέντε (15) Ημερών.» 

 

46. Η παράγραφος 8 του άρθρου 86 τροποποιείται ως εξής: 

«8. Σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ κατά το 

Μήνα Μ και εφόσον δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα στην παράγραφο [5] του άρθρου [84], 

ο Χρήστης ΥΦΑ καταβάλει στο Διαχειριστή Χρέωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης 

Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ η οποία ανέρχεται στο ποσό των:  

Α) εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ, εφόσον η εκφόρτωση ακυρωθεί από την 

τεσσαρακοστή τέταρτη (44η) Ημέρα πριν την έναρξη του Μήνα Μ εντός του οποίου έχει 

προγραμματιστεί η Εκφόρτωση έως και την Ημέρα που προηγείται της Προθεσμίας Υποβολής 

Μηνιαίων Δηλώσεων ΥΦΑ, 

Β) εκατον πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ, εφόσον η εκφόρτωση ακυρωθεί μετά την 

Προθεσμία Υποβολής Μηνιαίων Δηλώσεων ΥΦΑ και έως την έκτη (6η) Ημέρα πριν την Ημέρα 

Εκφόρτωσης,  

Γ) διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ, εφόσον η εκφόρτωση ακυρωθεί από την πέμπτη 

(5η) Ημέρα πριν την Ημέρα Εκφόρτωσης έως και την Ημέρα Εκφόρτωσης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει περισσότερα του ενός Φορτία ΥΦΑ ενός 

ή περισσότερων Χρηστών ΥΦΑ, η Χρέωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης 

Φορτίου ΥΦΑ, επιμερίζεται αναλογικά της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ κάθε Φορτίου ΥΦΑ. 

Μετά την ολοκλήρωση του επόμενου Έτους από το Έτος θέσης σε εφαρμογή του Κώδικα, η 

Χρέωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ καθορίζεται με απόφαση 

του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου [5] 

του άρθρου [69] του Νόμου, τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη κάθε δεύτερου Έτους. Τα έσοδα 

από την Χρέωση Ακύρωσης Προγραμματισμένης Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ θεωρούνται 

έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που 

τηρεί ο Διαχειριστής. Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής κάθε αναφορά σε Ποσότητα 

Φορτίου ΥΦΑ αφορά στο άθροισμα του Φορτίου ΥΦΑ του Χρήστη ΥΦΑ και τυχόν Φορτίου 

ΥΦΑ Εξισορρόπησης. Δεν νοείται ως ακύρωση εκφόρτωσης, η εκφόρτωση τμήματος ή του 

συνόλου ενός Φορτίου ΥΦΑ από Χρήστη άλλο από αυτόν που έχει καταχωρηθεί κατά την 

έκδοση του Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ.» 

 

47. Η παράγραφος 9 του άρθρου 86 τροποποιείται ως εξής: 

«9. Εάν πλοίο ΥΦΑ αναμένεται να καταπλεύσει στην Εγκατάσταση ΥΦΑ πριν από την 

προγραμματισμένη, στο Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ, Ημέρα Εκφόρτωσης ή μετά το 

πέρας του προγραμματισμένου Χρόνου Εκφόρτωσης ΥΦΑ ή στην περίπτωση κατά την οποία 

η Ποσότητα του Φορτίου ΥΦΑ ή των Φορτίων ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ η οποία πρόκειται να εγχυθεί 

στην Εγκατάσταση ΥΦΑ υπερβαίνει ή υπολείπεται της Δηλωθείσας Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη 

ΥΦΑ κατά ποσοστό μεγαλύτερο από το Όριο Ανοχής Προγραμματισμού Φορτίου ΥΦΑ κατά 

την παράγραφο [5] του άρθρου [68], ο Χρήστης ΥΦΑ υποβάλλει στον Διαχειριστή Αίτηση 

Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ. Η Αίτηση Τροποποίησης Τελικού 

Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ θεωρείται αίτηση μη προγραμματισμένης εκφόρτωσης, 
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υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο [2] του άρθρου [88] και αξιολογείται από τον 

Διαχειριστή σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων [3] έως [9] του άρθρου [88]. Για 

την υποβολή της εν λόγω αίτησης, οφείλεται από τον Χρήστη ΥΦΑ Τέλος Αίτησης 

Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ, το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με 

τη διαδικασία του άρθρου 4 της Πρότυπης Σύμβασης ΥΦΑ.  

Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ καθορίζεται σε: 

Α) Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έως και έξι (6) Ημέρες πριν την 

Ημέρα Εκφόρτωσης. 

Β) Είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, εφόσον η αίτηση αφορά στον επαναπροσδιορισμό του 

Χρόνου Εκφόρτωσης και υποβληθεί από την πέμπτη (5η) Ημέρα πριν την Ημέρα Εκφόρτωσης 

έως και την Ημέρα Εκφόρτωσης. 

Γ) Πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον η αίτηση αφορά στον επαναπροσδιορισμό της 

Ποσότητας του Φορτίου ΥΦΑ η οποία πρόκειται να εγχυθεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ και 

υποβληθεί από την πέμπτη (5η) Ημέρα πριν την Ημέρα Εκφόρτωσης έως και την Ημέρα 

Εκφόρτωσης. 

Τα έσοδα από το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ 

θεωρούνται έσοδα της Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο 

λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ η 

οποία αφορά στον επαναπροσδιορισμό της Ημέρας Εκφόρτωσης ή του Χρόνου Εκφόρτωσης, 

σε Ημέρα και Χρόνο Εκφόρτωσης που υπάρχει ήδη προγραμματισμένη Εκφόρτωση σύμφωνα 

με το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα ΥΦΑ.  

Στην περίπτωση κατά την οποία, πλοίο ΥΦΑ μεταφέρει Φορτία ΥΦΑ δύο ή περισσότερων 

Χρηστών ΥΦΑ, προκειμένου για τον επαναπροσδιορισμό της Ημέρας Εκφόρτωσης ή του 

Χρόνου Εκφόρτωσης, η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε 

Χρήστη ΥΦΑ, σύμφωνα με την παράγραφο [9] του άρθρου [66]. Το Τέλος Αίτησης 

Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ για την περίπτωση του 

επαναπροσδιορισμού της Ημέρας Εκφόρτωσης επιμερίζεται αναλογικά της Δηλωθείσας 

Ποσότητας ΥΦΑ Χρήστη ΥΦΑ προς τη Δηλωθείσα Ποσότητα ΥΦΑ. 

Το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ καθορίζεται με 

απόφαση του Διαχειριστή ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη της 

παραγράφου [5] του άρθρου [69] του Νόμου. Η απόφαση του Διαχειριστή για τον καθορισμό 

του Τέλους Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ για συγκεκριμένο 

Έτος, υποβάλλεται στη ΡΑΕ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη της διαδικασίας 

Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για το Έτος αυτό. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 

ως άνω προθεσμίας, το Τέλος Αίτησης Τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ 

για το εν λόγω Έτος ισούται με αυτό του αμέσως προηγούμενου Έτους. Τα έσοδα από το Τέλος 

Αίτησης τροποποίησης Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος ΥΦΑ θεωρούνται έσοδα της 

Βασικής Δραστηριότητας ΥΦΑ και πιστώνονται στον αντίστοιχο λογαριασμό που τηρεί ο 

Διαχειριστής.» 

 

48. Η περίπτωση Α) της παραγράφου 3 του άρθρου 87 τροποποιείται ως εξής: 



 
 

Σελίδα 35 από 42 
 

« Α) Τις τροποποιημένες, σε σχέση με το Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ, Εκφορτώσεις Φορτίων 

ΥΦΑ για τον Μήνα Μ. Οι εν λόγω Εκφορτώσεις Φορτίων ΥΦΑ κατατάσσονται περαιτέρω 

σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, με βάση την απόκλιση των στοιχείων τους 

σε σχέση με το Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ:   

(i) Αρνητική απόκλιση (μείωση) ως προς την Ποσότητα του Φορτίου ΥΦΑ ( 

εκφρασμένη σε m3 ΥΦΑ) σε σχέση με αυτή που αναφέρεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ. Σε 

περίπτωση μείωσης της Ποσότητας δύο ή περισσοτέρων Φορτίων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 

κατατάσσει τα Φορτία ΥΦΑ κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ως προς την Ποσότητα Φορτίου 

ΥΦΑ (εκφρασμένη σε m3 ΥΦΑ). Προτεραιότητα δίδεται σε κάθε περίπτωση στα Φορτία ΥΦΑ 

με την μεγαλύτερη απόκλιση κατ’ απόλυτη τιμή και ακολουθούν τα επόμενα Φορτία ΥΦΑ 

σύμφωνα με την εν λόγω κατάταξη.  

(ii) Θετική απόκλιση (αύξηση) ως προς την Ποσότητα του Φορτίου ΥΦΑ 

(εκφρασμένη σε m3 ΥΦΑ) σε σχέση με αυτήν που αναφέρεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ. 

Σε περίπτωση αύξησης της Ποσότητας δύο ή περισσοτέρων Φορτίων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 

κατατάσει τα Φορτία ΥΦΑ κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ως προς την Ποσότητα Φορτίου 

ΥΦΑ (εκφρασμένη σε m3 ΥΦΑ). Προτεραιότητα δίδεται στο Φορτίο ΥΦΑ με την μεγαλύτερη 

απόκλιση και ακολουθούν τα επόμενα Φορτία ΥΦΑ σύμφωνα με την εν λόγω κατάταξη. 

(iii) Απόκλιση ως προς τη δηλωθείσα Ημέρα Εκφόρτωσης σε σχέση με αυτή που 

αναφέρεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ. Σε περίπτωση μεταβολής της Ημέρας Εκφόρτωσης 

δύο ή περισσοτέρων Φορτίων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής κατατάσει τα Φορτία ΥΦΑ κατά αύξουσα 

σειρά της απόλυτης τιμής της απόκλισης μεταξύ προγραμματισμένης, σύμφωνα με το Ετήσιο 

Πρόγραμμα ΥΦΑ και της δηλωθείσας Ημέρας Εκφόρτωσης. Προτεραιότητα δίδεται στο 

Φορτίο ΥΦΑ με την μικρότερη τιμή της απόκλισης σύμφωνα με την εν λόγω κατάταξη. 

(iv) Αρνητική απόκλιση (μείωση) ως προς την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης 

σε σχέση με αυτή που αναφέρεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ. Σε περίπτωση μείωσης της 

Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης δύο ή περισσοτέρων Φορτίων ΥΦΑ, ο Διαχειριστής 

κατατάσει τα Φορτία ΥΦΑ κατά φθίνουσα σειρά απόκλισης ως προς την Περίοδο Προσωρινής 

Αποθήκευσης. Προτεραιότητα δίδεται στο Φορτίο ΥΦΑ με την μεγαλύτερη τιμή της 

απόκλισης κατ’ απόλυτη τιμή και ακολουθούν τα επόμενα Φορτία ΥΦΑ σύμφωνα με την εν 

λόγω κατάταξη. 

(v) Θετική απόκλιση (αύξηση) ως προς την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης 

σε σχέση με αυτή που αναφέρεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα ΥΦΑ. Σε περίπτωση αύξησης της 

Περιόδου Προσωρινής Αποθήκευσης δύο ή περισσοτέρων Φορτίων ΥΦΑ, κατά αύξουσα 

σειρά απόκλισης ως προς την Περίοδο Προσωρινής Αποθήκευσης.  Προτεραιότητα δίδεται 

στο Φορτίο ΥΦΑ με την μικρότερη τιμή της απόκλισης και ακολουθούν τα επόμενα Φορτία 

ΥΦΑ σύμφωνα με την εν λόγω κατάταξη. 

Σε περίπτωση μεταβολής περισσοτέρων του ενός εκ των αναφερομένων στα σημεία (i) έως 

και (v) ανωτέρω, στοιχεία Εκφόρτωσης Φορτίου ΥΦΑ, η δυνατότητα ένταξης των εν λόγω 

Εκφορτώσεων Φορτίων ΥΦΑ στο Μηνιαίο Πρόγραμμα εξετάζεται κατά φθίνουσα σειρά 

Ποσότητας Φορτίου ΥΦΑ.» 

 

49. Η παράγραφος 5 του άρθρου 88Α τροποποιείται ως εξής: 
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«5. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος 

δεσμεύεται από άλλους Χρήστες κατά τη διαδικασία του άρθρου [76Β] τότε οι αρχικοί 

Χρήστες ΥΦΑ από τους οποίους διατέθηκε ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χωρος 

αποζημιώνονται με ποσό το οποίο υπολογίζεται για κάθε Ημέρα στην οποία αφορά η 

αποδέσμευση ως το γινόμενο του τμήματος του Μη Χρησιμοποιούμενο Αποθηκευτικού 

Χώρου που αποδεσμεύεται επί την τιμή την οποία ο Χρήστης ΥΦΑ κατέβαλε για την απόκτησή 

του επί έναν συντελεστή 98%, πλην του τμήματος του Μη Χρησιμοποιούμενου 

Αποθηκευτικού Χώρου το οποίο αποτελείται από το σύνολο ή τμήμα του ΧΠΑ το οποίο έχει 

διατεθεί στον Χρήστη ΥΦΑ στο πλαίσιο της Βασικής Υπηρεσία κατά το άρθρο [69].  Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος προέρχεται από 

δύο ή περισσότερες διαγωνιστικές διαδικασίες κατά τα άρθρων [76Α] και [76Β] ο 

υπολογισμός γίνεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα του Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός 

Χώρος και Τιμή Κατωφλίου που προέκυψε από κάθε διαγωνιστική διαδικασία. Στην 

περίπτωση κατά την οποία ο Μη Χρησιμοποιούμενος Αποθηκευτικός Χώρος δεσμεύεται από 

δύο ή περισσότερους Χρήστες ΥΦΑ, αποδεσμεύεται κατά προτεραιότητα ο Πρόσθετος 

Αποθηκευτικός Χώρος και ακολούθως ο Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης, κατ’ αναλογία του 

Πρόσθετου Αποθηκευτικού Χώρου και του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης που δεσμεύει 

κάθε ένας από τους εν λόγω Χρήστες ΥΦΑ, αντιστοίχως.» 

 

50. Η παράγραφος 11 του άρθρου 88Γ τροποποιείται ως εξής: 

«11. Στην περίπτωση  διάθεσης του συνόλου ή μέρους του Επιστρεφόμενου 

Αποθηκευτικού Χώρου στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τα άρθρα [76Α] και 

[76Β], ο Παρέχων Χρήστης αποζημιώνεται από τον Διαχειριστή με ποσό το οποίο  

υπολογίζεται για κάθε Ημέρα στην οποία αφορά η επιστροφή ως το γινόμενο του τμήματος 

του  του Επιστρεφόμενου Αποθηκευτικού Χώρου που δεσμεύεται επί την τιμή την οποία ο 

Χρήστης ΥΦΑ κατέβαλε για την απόκτησή του επί έναν συντελεστή 98%.  » 

 

51. Το άρθρο 110 καταργείται. 
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2. Πρόταση τροποποίησης υφιστάμενων και προσθήκης νέων 

διατάξεων στο Εγχειρίδιο Δημοπρασίας ΥΦΑ 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής: 

«3. Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν Εγχειρίδιο, έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται στον ν. 4001/2011, στον Κώδικα και στις Συμβάσεις Μεταφοράς και ΥΦΑ. Εκτός 

εάν γίνεται ρητή αναφορά σε άλλο νομοθέτημα, οι παραπομπές σε άρθρα και παραγράφους 

νοούνται ως αναφορές στο παρόν Εγχειρίδιο.» 

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής: 

«4. Η Α' Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα [3] έως και 

[4Α]» 

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής: 

«5. Η Β' Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα [5] έως και [8]» 

 

4. Προστίθεται νέο άρθρο 3 με το ακόλουθο περιεχόμενο και το υφιστάμενο άρθρο 3 

αναριθμείται σε άρθρο 3Α 

« Άρθρο 3 

Διαδικασία υποβολής προσφορών κατά το Στάδιο Ι της Α΄ Φάσης Δημοπρασίας ΥΦΑ 

1. Δικαίωμα υποβολής προσφορών για την δέσμευση Σειρών Χρονοθυρίδων έχει κάθε 

Χρήστης ΥΦΑ ο οποίος είναι και Χρήστης Μεταφοράς, εφόσον κατά την Ημέρα υποβολής των 

προσφορών δεν έχει διακοπεί η παροχή υπηρεσιών από τον Διαχειριστή και τηρούνται τα 

οριζόμενα στο Κεφάλαιο [3Α] του Κώδικα και στις οικείες προβλέψεις της Σύμβασης 

Μεταφοράς και της Σύμβασης ΥΦΑ που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή. 

 2. Η διαδικασία διάθεσης Σειρών Χρονοθυρίδων αρχίζει στις 09:00 της Ημέρας Έναρξης 

Α' Φάσης και ολοκληρώνεται στις 12:00 της ίδιας Ημέρας. 

3. Ο Χρόνος Υποβολής Προσφοράς ξεκινά στις 09:00 της Ημέρας Έναρξης Α' Φάσης και 

λήγει σε τυχαίο χρόνο, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος που ξεκινά δύο (2) ώρες 

και σαράντα πέντε (45) λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας και λήγει τρεις (3) ώρες από 

την έναρξη της διαδικασίας. 

4. Κάθε Προσφορά Δέσμευσης Σειρών Χρονοθυρίδων η οποία υποβάλλεται από Χρήστη 

ΥΦΑ περιλαμβάνει: 

Α) Τον κωδικό EIC του Χρήστη ΥΦΑ. 

Β) Τον κωδικό αριθμό της Σειράς Χρονοθυρίδων, σύμφωνα με τον κατάλογο που 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή, κατά τις διατάξεις του άρθρου [83] του Κώδικα. 
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Γ) Το μοναδιαίο τίμημα κάθε προσφοράς. Το μοναδιαίο τίμημα εκφράζεται σε Ευρώ ανά 

χίλιες Κιλοβατώρες Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (€/1.000 kWh) με ακρίβεια δύο (2) 

δεκαδικών ψηφίων και δεν μπορεί να είναι μικρότερο της τιμής εκκίνησης για κάθε Σειρά 

Χρονοθυρίδων, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου [82Α] 

του Κώδικα και ανακοινώνεται από τον Διαχειριστή κατά τις διατάξεις του άρθρου [83] του 

Κώδικα.  

5. Ο Διαχειριστής καταχωρίζει για κάθε προσφορά τα επιμέρους στοιχεία της, κατά την 

παράγραφο [4], καθώς και τον χρόνο κατά τον οποίο υποβλήθηκε. 

6. Προσφορές Χρήστη ΥΦΑ, οι οποίες: 

Α) υποβάλλονται εκτός του Χρόνου Υποβολής Προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται 

στην παράγραφο [3] ανωτέρω,  

Β) περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι ελλιπή ή/και εσφαλμένα σε σχέση με τα 

στοιχεία της παραγράφου [4] ανωτέρω, 

Γ) περιλαμβάνουν μοναδιαίο τίμημα μικρότερο της τιμής εκκίνησης,  

απορρίπτονται ως μη έγκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. 

7. Ο μέγιστος αριθμός προσφορών που καταχωρίζεται στο Βάθρο Δημοπρασιών ΥΦΑ 

εντός του Χρόνου Υποβολής Προσφοράς για κάθε συμμετέχοντα Χρήστη ΥΦΑ είναι μία (1) 

προσφορά ανά Σειρά Χρονοθυρίδων.  

8. Κάθε Χρήστης ΥΦΑ δύναται να ανακαλέσει την προσφορά του ή να υποβάλει νεότερη 

προσφορά εντός του Χρόνου Υποβολής Προσφοράς.  

9. Κάθε νεότερη προσφορά του Χρήστη αντικαθιστά την προηγούμενη προσφορά του. 

Η νεότερη προσφορά καταχωρίζεται στο χρόνο υποβολής της. 

10. Στην περίπτωση κατά την οποία η νεότερη προσφορά του Χρήστη ΥΦΑ δεν είναι 

έγκυρη, ο Χρήστης δεσμεύεται από την τελευταία υποβληθείσα έγκυρη προσφορά του. 

11. Εντός του Χρόνου Υποβολής Προσφοράς, κάθε συμμετέχων Χρήστης ΥΦΑ 

ενημερώνεται μέσω του Βάθρου Δημοπρασιών ΥΦΑ για το πλήθος των Χρηστών οι οποίοι 

έχουν υποβάλλει έγκυρη προσφορά καθώς και για το μέγιστο και ελάχιστο μοναδιαίο τίμημα 

για κάθε Σειρά Χρονοθυρίδων, χωρίς αναφορά στα στοιχεία των Χρηστών που υπέβαλαν τις 

σχετικές προσφορές. Ο Διαχειριστής διασφαλίζει τη μυστικότητα της διαδικασίας 

δημοπράτησης και την ανωνυμία των προσφορών των συμμετεχόντων στη δημοπρασία.» 

 

5. Το υφιστάμενο άρθρο 3 αναριθμείται σε άρθρο 3Α με τον τίτλο του να τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

« Άρθρο 3A 

Διαδικασία υποβολής προσφορών κατά το Στάδιο ΙΙ της Α΄ Φάσης Δημοπρασίας ΥΦΑ » 

 

6. Η παράγραφος 10 του άρθρου 3Α τροποποιείται ως εξής: 
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«10. Στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται Μοναδικός Κύκλος, κατά την παράγραφο 

[8] ανωτέρω, ο Χρόνος Υποβολής Προσφοράς του Μοναδικού  Κύκλου ξεκινά στις 09:00 της 

Ημέρας Έναρξης Α' Φάσης και λήγει σε τυχαίο χρόνο, οποτεδήποτε εντός του χρονικού 

διαστήματος που ξεκινά έξι (6) ώρες και σαράντα πέντε (45) λεπτά από την έναρξη του 

Κύκλου και λήγει επτά (7) ώρες από την έναρξη του Κύκλου.» 

 

7. Η περίπτωση Α) της παραγράφου 13 του άρθρου 3Α τροποποιείται ως εξής: 

«Α) υποβάλλονται εκτός του Χρόνου Υποβολής Προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται στις 

παραγράφους [9] και [10] ανωτέρω,» 

 

8. Προστίθεται νέο άρθρο 4 και το υφιστάμενο άρθρο 4 αναριθμείται σε άρθρο 4Α, με 

το ακόλουθο περιεχόμενο: 

« Άρθρο 4 

Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών κατά το Στάδιο Ι της Α΄ Φάσης Δημοπρασίας ΥΦΑ 

1. Ο Διαχειριστής εκκινεί τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών με τη λήξη της 

διαδικασίας. 

2. Για κάθε μία Σειρά Χρονοθυρίδων, ο Διαχειριστής κατατάσσει τις έγκυρες προσφορές 

κατά φθίνουσα σειρά προσφερόμενου μοναδιαίου τιμήματος. Στην περίπτωση που δύο ή 

περισσότερες προσφορές περιλαμβάνουν το ίδιο μοναδιαίο τίμημα, ο Διαχειριστής 

κατατάσσει τις προσφορές με αύξουσα σειρά του χρόνου υποβολής τους.  

3. Στην περίπτωση κατά την οποία για μία Σειρά Χρονοθυρίδων έχουν υποβληθεί 

περισσότερες της μίας έγκυρες προσφορές, πλειοδότης αναδεικνύεται:  

Α)  Ο Χρήστης ΥΦΑ ο οποίος υπέβαλε την προσφορά με το υψηλότερο τίμημα, εφόσον 

δεν υποβλήθηκε άλλη έγκυρη προσφορά με το εν λόγω τίμημα.   

Β) Εφόσον υποβλήθηκαν δύο ή περισσότερες έγκυρες προσφορές με το ίδιο τίμημα, το 

οποίο αποτελεί το υψηλότερο τίμημα, ο Χρήστης ΥΦΑ ο οποίος υπέβαλε την προσφορά με το 

υψηλότερο τίμημα νωρίτερα από τις υπόλοιπες προσφορές με το ίδιο τίμημα.   

 4. Ο Διαχειριστής ενημερώνει κάθε Χρήστη ΥΦΑ ο οποίος συμμετείχε στη διαδικασία 

διάθεσης Σειρών Χρονοθυρίδων, σχετικά με τις Σειρά Χρονοθυρίδων για τις οποίες 

αναδείχθηκε πλειοδότης, το αργότερο τριάντα (30) λεπτά από τη λήξη της διαδικασίας. 

5. Την επόμενη Ημέρα από την Ημέρα ολοκλήρωσης της διαδικασίας διάθεσης Σειρών 

Χρονοθυρίδων του εν λόγω Έτους, ο Διαχειριστής ανακοινώνει τη σειρά κατάταξης 

πλειοδοτών στο Στάδιο Ι της Α’ Φάσης της Δημοπρασίας και κοινοποιεί σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ 

ο οποίος αναδείχθηκε πλειοδότης, συγκεντρωτικό κατάλογο των Σειρών Χρονοθυρίδων για 

τις οποίες αναδείχθηκε πλειοδότης.» 

 

9. Το υφιστάμενο άρθρο 4 αναριθμείται σε άρθρο 4Α με τον τίτλο του να τροποποιείται 

ως ακολούθως: 
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« Άρθρο 4A 

Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών κατά το Στάδιο ΙΙ της Α΄ Φάσης Δημοπρασίας ΥΦΑ» 

Η δε περίπτωση Β της παραγράφου 5 του νέου άρθρου 4Α τροποποιείται ως εξής: 

« B) Κοινοποιεί σε κάθε Χρήστη ΥΦΑ, ο οποίος αναδείχθηκε πλειοδότης: 

i) Συγκεντρωτικό κατάλογο των Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ για τις 

οποίες αναδείχθηκε πλειοδότης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διατέθηκαν μέσω 

Σειρών Χρονοθυρίδων για τις οποίες ο Χρήστης αναδείχθηκε πλειοδότης, 

ii) Το ανώτατο όριο Συνεχούς Δυναμικότητας την οποία δύναται να δεσμεύσει 

κατά το Άρθρο [5], 

iii) Τη Συμπληρωματική Δυναμικότητα ΥΦΑ που διατίθεται στη Β΄ Φάση της 

Δημοπρασίας ΥΦΑ.» 

 

10. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 5 

Ανώτατο όριο δέσμευσης Συνεχούς Δυναμικότητας Χρήστη ΥΦΑ 

Για κάθε Χρήστη ΥΦΑ (j) ο οποίος αναδείχθηκε πλειοδότης στην Α' Φάση της Δημοπρασίας 

ΥΦΑ, ο Διαχειριστής υπολογίζει ανώτατο όριο Συνεχούς Δυναμικότητας ΣΔmax,j την οποία 

μπορεί να δεσμεύσει στη Β’ Φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ ως εξής: 

 

Όπου: 

l δείκτης που αναφέρεται σε κάθε Ημέρα του Έτους, στο οποίο αφορά ο Ετήσιος 

Προγραμματισμός ΥΦΑ και διατρέχει το πλήθος (d) των Ημερών του Έτους, στο οποίο αφορά 

ο Ετήσιος Προγραμματισμός 

d το πλήθος των Ημερών του Έτους, στο οποίο αφορά ο Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ 

QLNG,l   Δεσμοποιημένη Δυναμικότητα ΥΦΑ (kWh/Ημέρα) κατά την Ημέρα l, υπολογιζόμενη 

ως η διαφορά μεταξύ της συνολικής Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ της Εγκατάστασης 

ΥΦΑ, όπως αυτή υπολογίζεται και ανακοινώνεται από τον Διαχειριστή και της 

Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ η οποία δεσμεύεται από τον Διαχειριστή δυνάμει της 

διάταξης της παραγράφου [3] του άρθρου [71] του Νόμου, κατά την Ημέρα l  

jt ο αριθμός των πλειοδοτούντων Χρηστών ΥΦΑ κατά την Α' Φάση της Δημοπρασίας 

k δείκτης ο οποίος αναφέρεται σε κάθε έναν από τους πλειοδοτούντες Χρήστες ΥΦΑ 

κατά την Α’ φάση της Δημοπρασίας ΥΦΑ και διατρέχει το σύνολο των ανωτέρω Χρηστών 

(πλήθους jt), μη συμπεριλαμβανομένου του πλειοδοτούντος Χρήστη ΥΦΑ (j)  

Qk
l Δεσμοποιημένη Δυναμικότητα ΥΦΑ (kWh/Ημέρα) η οποία υπολογίζεται για κάθε 

έναν από τους πλειοδότες Χρήστες ΥΦΑ (k) μη συμπεριλαμβανομένου του πλειοδοτούντος  
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Χρήστη (j) και για κάθε Ημέρα l, ως το άθροισμα της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ 

επί της οποίας ο εν λόγω Χρήστης ΥΦΑ έχει αναδειχθεί πλειοδότης κατά την Α’ φάση της 

Δημοπρασίας ΥΦΑ και τυχόν Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ την οποία ο εν λόγω 

Χρήστης ΥΦΑ έχει ήδη δεσμεύσει κατά την Ημέρα l» 

 

11. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:   

«Το μέγεθος Συμπληρωματικής Δυναμικότητας ΥΦΑ που αιτείται ο Χρήστης ΥΦΑ (j),  ΣυμΔi,j,l,  

για κάθε ημέρα του Έτους, μέσω κάθε προσφοράς που υποβάλλει κατά την Β' Φάση της 

Δημοπρασίας, υπολογίζεται με βάση το μέγεθος Συνεχούς Δυναμικότητας ΥΦΑ, ΣΔi,j, η οποία 

δηλώνεται σε κάθε προσφορά του Χρήστη, ως εξής:  

 

Όπου: 

i δείκτης που αναφέρεται σε προσφορά την οποία υποβάλει συμμετέχων Χρήστης ΥΦΑ 

στην Β' Φάση της Δημοπρασίας 

j δείκτης που αναφέρεται στον Χρήστη ΥΦΑ, ο οποίος συμμετέχει στην Β' Φάση της 

Δημοπρασίας 

l δείκτης που αναφέρεται σε κάθε Ημέρα του Έτους, στο οποίο αφορά ο Ετήσιος 

Προγραμματισμός, και διατρέχει το πλήθος των Ημερών του Έτους στο οποίο αφορά ο 

Ετήσιος Προγραμματισμός  

d το πλήθος των Ημερών του Έτους στο οποίο αφορά ο Ετήσιος Προγραμματισμός  

Qj,l η Δεσμοποιημένη Δυναμικότητα ΥΦΑ (kWh/Ημέρα) που υπολογίζεται για τον Χρήστη 

ΥΦΑ (j) για κάθε Ημέρα l, ως το άθροισμα της Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ επί της 

οποίας ο εν λόγω Χρήστης ΥΦΑ έχει αναδειχθεί πλειοδότης κατά την Α’ φάση της 

Δημοπρασίας ΥΦΑ και τυχόν Δεσμοποιημένης Δυναμικότητας ΥΦΑ την οποία ο εν λόγω 

Χρήστης ΥΦΑ έχει ήδη δεσμεύσει κατά την Ημέρα l  

Σε περίπτωση μηδενικής ή αρνητικής τιμής του μεγέθους ΣυμΔi,j,l  θεωρείται ότι για την εν 

λόγω Ημέρα η αιτούμενη Συμπληρωματική Δυναμικότητα ΥΦΑ είναι ίση με μηδέν (0) 

kWh/ημέρα.» 

 

12. Η παράγραφος 15 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: 

«15. Η τιμή του τελευταίου γύρου υποβολής προσφορών κατά τον οποίο ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία, θεωρείται τιμή εκκαθάρισης, πλην των περιπτώσεων εφαρμογής της 

παραγράφου [13] ανωτέρω.» 

 

13. Το άρθρο 10 διαγράφεται και το υφιστάμενο άρθρο 11 αναριθμείται σε άρθρο 10. 
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3. Πρόταση επί μεταβατικής διάταξης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ  

 

«Σε σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 83 όσον αφορά στις προθεσμίες 

υποβολής της πρότασης του Διαχειριστή για τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού 

ΥΦΑ, εξαιρετικά για το τρέχον έτος, ο Διαχειριστής οφείλει να υποβάλει προς έγκριση στη 

ΡΑΕ την πρότασή του για τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ που αφορούν 

στα επόμενα πέντε (5) Έτη έως [•] [ρητή ημερομηνία, η οποία προτείνεται να μην είναι 

μικρότερη των πέντε εργασίμων ημερών από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της 7ης αναθεώρησης 

του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ], η δε Δημοπρασία ΥΦΑ για το πρώτο Έτος, στο οποίο 

αφορά ο Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ, θα εκκινήσει το αργότερο έως [•] [ρητή 

ημερομηνία, η οποία προτείνεται να μην είναι μικρότερη των πέντε εργασίμων ημερών από 

την δημοσίευση στο ΦΕΚ των παραμέτρων Ετήσιου Προγραμματισμού Εκφορτώσεων ΥΦΑ 

σύμφωνα με τις διατάξεις της 7ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ].» 
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