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Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021 

Αριθμός Πρωτ.: 1670 
 

 
Προς : Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (gasconsultation@rae.gr)  

   

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του Βάθρου 
Εμπορίας Φυσικού Αερίου 

 
 

Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι, 

 
Με την παρούσα αλληλογραφία σας κοινοποιούμε τα σχόλιά σας  επί του πλαισίου λειτουργίας 

του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου.  

 
 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας,  
 

 

 
Εκ μέρους της «Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρία Ενέργειας Α.Ε.» 

 
 

 

 
Ζαΐρα Τριβυζά,  

Διευθύντρια Προμήθειας Ενέργειας και Ρυθμιστικών Υποθέσεων 
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Σχετιζόμενα Κείμενα - 
Παράγραφοι 

Πρόβλεψη Πρόταση 

• EnexClear RuleBook 

(2.21) 

• EnexClear Απόφαση 18  

“το ποσοστό της απαίτησης Περιθωρίου Ασφάλισης 
ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης που θα πρέπει να 
καλύπτεται με μετρητά σε ημερήσια βάση στο 40%” 

Να  υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ευελιξίας στους Συμμετέχοντες για την 
κάλυψη του Περιθωρίου Ασφάλισης είτε με μετρητά είτε με εγγυητικές 
επιστολές τραπεζών για το σύνολο της απαίτησης Περιθωρίου Ασφάλισης.  
Η ευελιξία αυτή αφενός δεν αυξάνει το πιστωτικό ρίσκο / κίνδυνο καθώς 
υπάρχει κάλυψη των συναλλαγών αφετέρου κρίνεται αναγκαία για την 
καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης των συμμετεχόντων  

• Henex RuleBook (3.6)  

• EnexClear RuleBook 

(Μέρος 7) 

“Να παρέχει τις καλύψεις που εκάστοτε απαιτούνται με 
βάση τις κείμενες διατάξεις ως προϋπόθεση για τη 
διενέργεια των ημερήσιων συναλλαγών του” 

Προτείνουμε, να προβλεφθεί η δυνατότητα για τους Συμμετέχοντες, να 
προβούν σε σχολιασμό ζητημάτων που θεωρούν ότι χρήζουν βελτίωσης, σε 
μεταγενέστερο χρόνο, από την έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας, 
οπότε θα έχουν καλύτερη εικόνα της πρακτικής λειτουργίας και των 
ενδεχόμενων δυσλειτουργιών που προκύπτουν από αυτήν καθώς επίσης και 
του ύψους των απαιτούμενων κεφαλαίων που απαιτούνται για το περιθώριο 
ασφάλισης και τα πιστωτικά όρια καθώς και τη δραστηριοποίηση στην 
πλατφόρμα που ενδέχεται να προκύπτουν αυξημένα.  
Ενδεχόμενη σημαντική αύξηση στο ύψος των αναγκαίων κεφαλαίων που 
απαιτούνται για την κάλυψη του περιθωρίου ασφάλισης και των πιστωτικών 
ορίων θα οδηγούσε σε αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους των 
συμμετεχόντων και στην αύξηση των πιστωτικών ορίων από τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

Henex RuleBook (1.1) 

“Επίσης ο ΔΕΣΦΑ έχει πρόσβαση στο Βάθρο Εμπορίας 
με σκοπό την αγορά ή πώληση ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου στο πλαίσιο ανάληψης Πράξεων Εξισορρόπησης 
στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΜΦΑ),…” 

Για την αποτελεσματική λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας, κρίνουμε ότι θα 
πρέπει να παρθούν όλα τα μέτρα τήρησης διαφάνειας και αποφυγής 
διαβλητών διαδικασιών. Για το λόγο αυτό και δεδομένου του γεγονότος ότι ο 
ΔΕΣΦΑ, είναι επιφορτισμένος με τον ιδιαίτερο ρόλο της κάλυψης της 
εξισορρόπησης του Συστήματος, θεωρούμε ότι ο ρόλος του ως Συμμετέχων 
στο Βάθρο στο πλαίσιο της φάσης της «Συνεχούς Διαπραγμάτευσης» θα 
πρέπει να εξεταστεί και να οριοθετηθεί επαρκώς. Συγκεκριμένα, θεωρούμε 
ότι θα πρέπει να διαθέτει ποσότητες μόνο μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών 
δημοπρασίας. Σε κάθε περίπτωση, εάν εν τέλει λαμβάνει μέρος και ως 
Συμμετέχων στη φάση της «Συνεχούς Διαπραγμάτευσης» αυτός θα πρέπει να 
γίνεται υπό την παρακολούθηση και εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής 
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Ενέργειας η οποία θα πρέπει να λαμβάνει συστηματικά γνώση των πράξεων 
στις οποίες έχει προβεί για την εξυπηρέτηση της εξισορρόπησης του 
Συστήματος.   

 


