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Μαρούσι,  10/9/2021 
Α.Π. 167/360Β 

 
Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Πειραιώς 132, Αθήνα, Τ.Κ. 11854 
Τηλ. 2103727400/ Fax: 2103255460 
E-mail: info@rae.gr  

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του 
Βάθρου Εμπορίας φυσικού αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Καταρχάς, είμαστε θετικά διακείμενοι για την έλευση του Βάθρου Εμπορίας στην Ελλάδα, το 
οποίο κρίνεται επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς του φυσικού 
αερίου. Οι Χρήστες ΕΣΦΑ, μέσω του Βάθρου Εμπορίας, θα έχουν τη δυνατότητα να 
συναλλάσσονται όχι μόνο με τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ, ως ίσχυε έως σήμερα μέσω του Βάθρου 
Εξισορρόπησης, αλλά και με άλλους Χρήστες ΕΣΦΑ εξισορροπώντας έτσι με μεγαλύτερη 
ευκολία και ευελιξία το χαρτοφυλάκιο και τη θέση τους. Περαιτέρω το Βάθρο Εμπορίας θα 
λειτουργεί μέσα από πλατφόρμα του EnEx, γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία των 
εφαρμογών του για τους Χρήστες ΕΣΦΑ.  

Ωστόσο, παρότι θεωρούμε πως το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας φυσικού 
αερίου και οι προσθήκες στον Κώδικα ΕΣΦΑ και στα υπόλοιπα έγγραφα κινούνται προς την 
σωστή κατεύθυνση, ανταποκρινόμενοι στη δημόσια διαβούλευση της Αρχής σας 
προτείνουμε τα εξής: 

 
1) Πλήρη ενημέρωση με αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας και διοργάνωση τουλάχιστον 

ενός ακόμη Workshop από το ΕnΕx πριν την έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας. 
Λόγω της κρισιμότητας και του μεγάλου οικονομικού αντίκτυπου  της αγοράς 
εξισορρόπησης, προτείνουμε να υπάρξει πρόβλεψη για προετοιμασία των υποψήφιων 
Συμμετεχόντων στη μετάβαση στο νέο περιβάλλον του Βάθρου Εμπορίας, διάρκειας ενός 
μηνός, με εκπαίδευση σε demo λογισμικό στη λειτουργία και χρήση των νέων 
συστημάτων. Για τον σκοπό της εγγραφής Χρήστη ΕΣΦΑ στο HEnEx Trading & Clearing, 
αναμένουμε την ανάρτηση των αναλυτικών εγγράφων με τις διαδικασίες – φόρμες 
συμμετοχής KYC – νομιμοποιητικά/ δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση πρόσβασης στο 
ΕΣΣ. 

2) Την αύξηση του Ελάχιστου Ορίου Ρευστότητας Βάθρου από τις 200.000 kWh στις 
2.000.000 kWh, ήτοι στο 1% της μέσης ημερήσιας ποσότητας εισαγωγών φυσικού αερίου 
στο ΕΣΦΑ τα τελευταία δύο έτη. Το επίπεδο των 200.000 kWh κρίνεται αρκετά χαμηλό και 
γι’ αυτό προτείνουμε μεγαλύτερη τιμή ώστε να μην είναι εύκολη η χειραγώγηση των 
τιμών διευθέτησης ανισοζυγίου. 
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3) Επίσης, προτείνουμε οι Προσυμφωνημένες Συναλλαγές και οι ποσότητες οι οποίες 
τίθενται από τον ΔΕΣΦΑ σε συναλλαγή με την Μέθοδο 2, να μην υπόκεινται στις χρεώσεις 
της Απόφασης 6 (Προμήθειες συναλλαγών 0,015 €/MWh). Για τις συγκεκριμένες 
συναλλαγές, δεδομένου ότι οι ίδιες ακριβώς υπηρεσίες προσφέρονται σήμερα από τον 
ΔΕΣΦΑ χωρίς κανένα κόστος για τους χρήστες ΕΣΦΑ, δεν προκύπτει ανταποδοτικότητα 
στους Συμμετέχοντες από τις χρεώσεις, ούτε πλεονεκτήματα από τη χρήση του Βάθρου 
Εμπορίας.  

4) Στα προς διαβούλευση κείμενα του Βάθρου Εμπορίας, θεωρούμε πως δεν έχει δοθεί 
επαρκής επεξήγηση του μηχανισμού λειτουργίας και εφαρμογής του ΑΜΕΜ (εν. 4.6.5, π.χ. 
τι καθορίζει το πότε εφαρμόζονται στατικά ή/και δυναμικά όρια;). Προτείνουμε στην τελική 
έκδοση των κειμένων να έχει συμπεριληφθεί αναλυτικά ο μηχανισμός λειτουργίας. 
Επιπλέον, όταν τίθεται σε εφαρμογή η πρόβλεψη για ενεργοποίηση του μηχανισμού 
ΑΜΕΜ, να ενημερώνονται όλοι οι Συμμετέχοντες (όχι μόνο οι Συμμετέχοντες στην 
εκάστοτε συναλλαγή), με αναλυτική εξήγηση και πλήρη διαφάνεια επί του σκεπτικού της 
απόφασης εφαρμογής.  

Τέλος, παραθέτουμε στο Παράρτημα κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις και ερωτήσεις μας επί 
των εγγράφων της δημόσιας διαβούλευσης. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Για την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 
 
 
 

Νικόλαος Σάτρας 
Head of Natural Gas Business Unit 
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Παράρτημα 
 

Α) Κανονισμός Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αεριού Χρηματιστήριου Ενέργειας 

1. Εν. 4.2.1 παρ. (2): Σε περίπτωση βλάβης του Συστήματος Συναλλαγών του EnEx, η 
ενημέρωση για επανυποβολή συναλλαγής να γίνεται απευθείας και προσωπικά σε όλους 
τους Πιστοποιημένους Διαπραγματευτές του Συμμετέχοντος και όχι σε οποιοδήποτε 
σύνδεσμο του Συμμετέχοντα (π.χ. ΙΤ, mail γραμματείας κλπ.). 

2. Εν. 4.1.2 παρ. (η) vs. 3.6.1 παρ. (στ): Γιατί συμπεριλαμβάνεται στις γενικές υποχρεώσεις 
Συμμετεχόντων η τήρηση αρχείων συναλλαγών προς υποβολή στο ΕΧΕ, εφόσον η 
πρωτογενής συλλογή/ τήρηση γίνεται από το ίδιο το ΕΧΕ σύμφωνα με την 4.1.2 (η)? Ποια 
ακριβώς είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται από τον Συμμετέχοντα? 

3. Εν. 4.2.1 παρ. (8): Σε περίπτωση λανθασμένων ή ελλιπούς διαβίβασης αρχείων, προτού η 
ΕnEx προβεί σε διόρθωση βάσει διαδικασίας EnexClear/ΔΕΣΦΑ, να ενημερώνεται ο 
Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής, είτε για διόρθωση από τον ίδιο, είτε για να λάβει 
εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα κατόπιν της διόρθωσης από την EnEx. 

4. Εν. 4.4.3.4 παρ. (1): Να επιτρέπεται η εισαγωγή νέων εντολών στο Σύστημα Συναλλαγών 
με την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεάσει την τιμή αναφοράς πρωτύτερης μεθόδου 2, 
αλλά θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη διαμόρφωση της μετέπειτα τιμής αναφοράς. 

5. Σχόλια επί της μετάφρασης: Locational products vs. προϊόντα συγκεκριμένης θέσης. Στον 
ίδιο κανονισμό ως «θέση» αναφέρεται και η αγορά ή πώληση προϊόντος. Προτείνεται η 
μετάφραση σε «προϊόντα συγκεκριμένης τοποθεσίας». 
 

Β) Αποφάσεις 

6. Απόφαση 5, εν. 2.3.1: Προτείνεται ο υπολογισμός της τιμής κλεισίματος με το 50% του 
ημερήσιου όγκου συναλλαγών έναντι του 30%. Στην πράξη, προς το τέλος της ημέρας 
παρατηρούνται πιο ακραίες τιμές συναλλαγών. Υπολογίζοντας μόνο το 30% από το τέλος 
της ημέρας δεν εξομαλύνονται οι τιμές αναφοράς. Αυτό επηρεάζει άμεσα την τιμή 
εκκίνησης της επόμενης ημέρας.  

7. Απόφαση 6, εν. 2.2.2.1: Να έχουν προτεραιότητα στη σειρά κατάταξης οι εντολές οι 
οποίες δεν έχουν καταρτιστεί από Πάροχο Ρευστότητας, σε περίπτωση που αυτές είναι 
ακριβότερες κατά μέγιστο κατά την προμήθεια συναλλαγών Παρόχου Ρευστότητας 
(0,005€/MWh) από τις συναλλαγές οι οποίες έχουν καταρτιστεί από Πάροχο 
Ρευστότητας. 
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