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Περίληψη 

Η απαίτηση της αγοράς για δημιουργία περιβάλλοντος ρευστότητας, η οποία θα ωθήσει 
την τιμή του φυσικού αερίου χαμηλότερα, σε συνδυασμό με τις ετήσιες και τριμηνιαίες 
ηλεκτρονικές δημοπρασίες φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ, ανέδειξαν τη σημασία του 
Εικονικού Σημείου Δηλώσεων. Καθώς το δίκαιο και η οικονομική και επιχειρηματική 
πραγματικότητα συμπλέκουν και αλληλοεπηρεάζονται, το παρόν απευθύνεται στους 
παράγοντες της αγοράς -όχι απαραιτήτως νομικούς-, που αναζητούν απαντήσεις μέσα σε 
ένα δαιδαλώδες και διαρκώς εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για το φυσικό αέριο. Με 
το παρόν επιχειρείται η όσο το δυνατόν πιο συνοπτική παρουσίαση της νομικής διάστασης 
μίας «εικονικής» συναλλαγής φυσικού αερίου. Προς το σκοπό αυτό η παρούσα μελέτη 
προβαίνει, αρχικά, σε μία παράθεση των βασικών στοιχείων του ισχύοντος ρυθμιστικού 
πλαισίου, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης. Η παρούσα γράφεται εν 
μέσω δημόσιας διαβούλευσης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (2ο σχέδιο της 3ης αναθεώρησης) και, για το λόγο αυτό, τελεί υπό την επιφύλαξη 
της έγκρισης από τη ΡΑΕ του υπό διαβούλευση σχεδίου1.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Οι απόψεις και εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στη μελέτη αυτή είναι αποκλειστικά του συγγραφέα. 
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Α. Το ρυθμιστικό πλαίσιο 

Το ΕΣΔ αποτελεί την πρωτόλεια ελληνική εκδοχή του εικονικού σημείου που ευνοεί η 
δεδηλωμένη Ενωσιακή επιλογή για ένα κοινό μοντέλο τύπου entry-exit (βλ. παρ. 19 του 
προοιμίου και τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 13 του Κανονισμού 715/2009). Από 
εμπορικής άποψης, το μοντέλο αυτό απομπλέκει την οικονομική συναλλαγή 
(αγοραπωλησία) από τα φυσική μεταφορά, ώστε η πρώτη να καθίσταται ελεύθερη 
τεχνικών λεπτομερειών, ενώ η δεύτερη ανεξάρτητη εμπορικών συμφερόντων. Από 
θεσμικής άποψης, «τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ιδεατού συστήματος αυτού του τύπου 
συνοψίζονται στα εξής: Οι χρήστες του δικτύου δεσμεύουν δυναμικότητα ανεξάρτητα σε 
κάθε σημείο εισόδου και σε κάθε σημείο εξόδου του συστήματος μεταφοράς, δηλαδή η 
δέσμευση δυναμικότητας δεν σχετίζεται με τη συμβατική διαδρομή του αερίου από (ένα 
η περισσότερα) συγκεκριμένα σημεία εισόδου σε (ένα η περισσότερα) συγκεκριμένα 
σημεία εξόδου. Ιδανικά, φυσικό αέριο μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα από οποιοδήποτε 
σημείο εισόδου και να εξαχθεί από το σύστημα σε οποιοδήποτε σημείο εξόδου, χωρίς 
περιορισμούς. Συνήθως το σημείο αυτό είναι ένα εικονικό σημείο (virtual point) το οποίο 
αποτελεί «εικονικό σημείο εξόδου» για τους χρήστες οι οποίοι έχουν δεσμεύσει 
δυναμικότητα στις φυσικές εισόδους του συστήματος και «εικονικό σημείο εισόδου» για 
τους χρήστες οι οποίοι έχουν δεσμεύσει δυναμικότητα στις φυσικές εξόδους του 
συστήματος είτε για τελική κατανάλωση, είτε για εξαγωγή σε άλλο σύστημα μεταφοράς ή 
διανομής ή σε εγκατάσταση αποθήκευσης».2 

Κατά την ισχύουσα σήμερα παράγραφο 5 του άρθ. 4 του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κώδικας»): 

«Ως Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) ορίζεται σημείο του ΕΣΜΦΑ3, πλην των Σημείων 
Εισόδου και Εξόδου4, όπου δύναται να λαμβάνουν χώρα συναλλαγές Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου μεταξύ των Χρηστών Μεταφοράς. Στο Σημείο αυτό θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα 
εικονική παράδοση και εικονική παραλαβή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου μεταξύ Χρηστών 
Μεταφοράς5 και Διαχειριστή».  

                                                      
2 Αυλωνίτης Γ.: Gas Target Model: Το πρότυπο στόχος για την ευρωπαϊκή αγορά αερίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Σειρά: 
Ενεργειακά Τετράδια (Διευθ.: Φαραντούρης Ν.), Πειραιάς, 2014, σελ. 6. 

3 Συνοπτικά, ως Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), ορίζεται κατά το ν. 4001/2011 (άρθ. 2 παρ. 2 και 67), το 
Σύστημα Φυσικού Αερίου, το οποίο περιλαμβάνει: α) το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), δηλαδή 
τον κεντρικό αγωγό και τους κλάδους του με τις συναφείς εγκαταστάσεις και μετρητικούς σταθμούς, β) Την Εγκατάσταση 
ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα, και γ) Τα έργα επέκτασης που εκτελούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης. Σχηματικά: ΕΣΦΑ = ΕΣΜΦΑ + Εγκατάσταση ΥΦΑ + Έργα Προγράμματος Ανάπτυξης. 

4 Η είσοδος κάθε μετρητικής διάταξης μέσω της οποίας εγχέεται Φυσικό Αέριο στο Σύστημα Μεταφοράς ορίζεται ως 
Σημείο Εισόδου, ενώ η έξοδος κάθε μετρητικής διάταξης μέσω της οποίας εγχέεται Φυσικό Αέριο από το Σύστημα 
Μεταφοράς προς άλλο Σύστημα Φυσικού Αερίου ή Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου που συνδέεται με το ΕΣΜΦΑ 
(Συνδεδεμένο Σύστημα) ή οποιαδήποτε εγκατάσταση Χρήστη ή Πελάτη, συνδεδεμένη με το Σύστημα Μεταφοράς 
(Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου) -πχ. μία βιομηχανία-, ορίζεται ως Σημείο Εξόδου. 

5 Οι Χρήστες Μεταφοράς είναι πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ που τηρεί η ΡΑΕ και έχουν δικαίωμα 
σύναψης Συμβάσεων Μεταφοράς με τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.). Βλ. και Κανονισμό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ 
(ΦΕΚ Β' 451/16.04.2010). 
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Ο ως άνω ορισμός ενδέχεται σύντομα να τροποποιηθεί. Με το 2ο σχέδιο (Νοεμβρίου 2015) 
της 3ης Αναθεώρησης του Κώδικα, προτείνεται η διαγραφή από τον ανωτέρω ορισμό του 
χωρίου που αναφέρεται στις συναλλαγές μεταξύ των Χρηστών Μεταφοράς: 

«Ως Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) ορίζεται σημείο του ΕΣΜΦΑ, πλην των Σημείων 
Εισόδου και Εξόδου, όπου δύναται να λαμβάνουν χώρα συναλλαγές Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου μεταξύ των Χρηστών Μεταφοράς. Στο Σημείο αυτό θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα 
εικονική παράδοση και εικονική παραλαβή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου μεταξύ Χρηστών 
Μεταφοράς και Διαχειριστή». 

Το παρόν δεν σκοπεύει στον σχολιασμό του σχεδίου της αναθεώρησης του Κώδικα και γι’ 
αυτό δεν θα ασχοληθεί με τις πιθανές αιτίες των προτεινόμενων τροποποιήσεων, παρ’ 
όλα αυτά είναι αληθές ότι το ΕΣΔ δεν έχει καταστεί ακόμα το ολοκληρωμένο σημείο 
συναλλαγών (υπό την έννοια της λειτουργίας ενός οργανωμένου πληροφοριακού 
συστήματος μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται συναλλαγές χρηματιστηριακού 
τύπου -paper trading-, είτε για σκοπούς εμπορικούς είτε για σκοπούς εξισορρόπησης) στο 
οποίο στοχεύει η Ενωσιακή νομοθεσία. Από τη στιγμή, όμως, που, κατ’ ορισμό, το ΕΣΔ 
αποτελεί σημείο παράδοσης και παραλαβής ποσοτήτων αερίου, αποτελεί οπωσδήποτε 
αδιαμφισβήτητο σημείο συναλλαγών μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς6. 

Ο χαρακτηρισμός του εν λόγω Σημείου και των συναφών παραδόσεων ή παραλαβών με 
το επίθετο «εικονικός-η», ελέγχεται από άποψη ελληνικού δικαίου. Για τον Έλληνα νομικό, 
όποιος προβαίνει σε μια εικονική δήλωση ή δικαιοπραξία, την κάνει «για τα μάτια του 
κόσμου» και δεν επιθυμεί την παραγωγή των εννόμων συνεπειών της και τη νομική του 
δέσμευση από αυτή. Κατ’ άρθ. 138 ΑΚ: «Δήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά 
παρά μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη. Άλλη δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω 
από την εικονική είναι έγκυρη αν τα μέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που 
απαιτούνται για τη σύστασή της.» Ανάλογη περίπτωση είναι, π.χ., μια εικονική πώληση 
ακινήτου (άκυρη σύμβαση) η οποία υποκρύπτει μια δωρεά (έγκυρη σύμβαση), με σκοπό 
να δικαιολογηθεί, παρανόμως, για φορολογικούς σκοπούς, η απόκτηση ενός -μη 
καταβληθέντος στην πραγματικότητα- τιμήματος. Αντιθέτως, οι συναλλαγές αερίου στο 
ΕΣΔ και οι συναφείς παραδόσεις ή παραλαβές δεν υποκρύπτουν κάτι άλλο, ούτε είναι 
άκυρες. Μπορεί να μην ομοιάζουν με τις συνήθεις συναλλαγές, στις οποίες το αέριο 
παραδίδεται στα σημεία που διαθέτουν μετρητικές εγκαταστάσεις, παρ’ όλα αυτά το ΕΣΔ 
παραμένει «σημείο του ΕΣΜΦΑ», ένα, προφανώς, ενδιάμεσο και άρα αόριστο, νοητό 
σημείο μεταξύ Σημείων Εισόδου και Σημείων Εξόδου του εν λόγω Συστήματος, στο οποίο 
δεν πραγματοποιούνται οι συνήθεις συναλλαγές. Με τη  χρήση του επιθέτου «εικονικός-
ή», ο νομοθέτης επιθυμεί να εκφράσει κάτι διαφορετικό. 

Σύμφωνα με το άρθ. 3 του Κώδικα, ως ισχύει (και δεν προτείνεται η τροποποίησή του): 

 

                                                      
6 Βλ. άλλωστε, και την υπ’ αρ. 589/2014 της ΡΑΕ, περί παράδοσης -αποκλειστικά και μόνο στο ΕΣΔ- των ποσοτήτων που 
δημοπρατούνται από τη ΔΕΠΑ, αλλά και τη μέχρι σήμερα εμπειρία από τη λειτουργία των αποσυζευγμένων -άνευ 
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς- συμβάσεων πώλησης αερίου με παράδοση στο ΕΣΔ, και τη μεταφορά όλων αυτών των 
ποσοτήτων προς τα Σημεία Εξόδου. 
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«Ο Διαχειριστής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αποκτά αποκλειστικά το 
δικαίωμα κατοχής του Φυσικού Αερίου που παραδίδεται σε Σημείο Εισαγωγής από 
Χρήστες και σε καμία περίπτωση δικαίωμα κυριότητας επί του διακινούμενου µέσω του 
ΕΣΦΑ Φυσικού Αερίου. Η κατοχή Φυσικού Αερίου μεταβιβάζεται σε Χρήστες στα Σημεία 
Εξαγωγής»7. 

Είναι προφανές ότι το ΕΣΔ δεν είναι ούτε Σημείο Εισαγωγής, ούτε Σημείο Εξαγωγής και 
κατά συνέπεια η κατοχή δεν μεταβιβάζεται σε αυτό. Η κατοχή, δηλαδή η φυσική εξουσία 
επί του πράγματος, παραμένει συνεχώς στα χέρια του Διαχειριστή. Πρόκειται για 
θεμελιώδη αρχή8, η οποία συνάδει και με την πραγματικότητα, δεδομένης της συνεχούς 
παραμονής του αερίου εντός αγωγών, τους οποίους διαχειρίζεται αποκλειστικά και μόνο 
ο Διαχειριστής. Η διάταξη του άρθ. 3 επιβεβαιώνει πανηγυρικά ότι οι παραδόσεις και 
παραλαβές στο ΕΣΔ διαφέρουν από αυτές που πραγματοποιούνται σε Σημεία Εισόδου και 
Εξόδου, τα οποία διαθέτουν μετρητικές εγκαταστάσεις. 

Χρήσιμες είναι, επίσης, οι διατάξεις των άρθ. 7 παρ. 1 και 26 παρ. 5 του Κώδικα, περί των 
βασικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή και των Χρηστών Μεταφοράς. Παρατίθενται 
κατωτέρω οι διατυπώσεις αυτών των άρθρων τόσο στην ισχύουσα σήμερα όσο και στην 
προτεινόμενη προς τροποποίηση μορφή τους: 
 

Ισχύον άρθ. 7 παρ. 1   Σχέδιο υπό διαβούλευση 
   
Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει 
στους Χρήστες … τις ακόλουθες Υπηρεσίες 
Μεταφοράς …:  
 Α) Παραλαβή από τον Διαχειριστή 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου από ένα ή 
περισσότερα Σημεία Εισόδου ή εικονικά 
από το ΕΣΔ.  
Β) Μεταφορά της Ποσότητας Φυσικού 
Αερίου μέσω του ΕΣΜΦΑ.  

 Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει 
στους Χρήστες … τις ακόλουθες Υπηρεσίες 
Μεταφοράς …:  
Α) Παραλαβή από τον Διαχειριστή 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου από ένα ή 
περισσότερα Σημεία Εισόδου, εκτέλεση 
των αναγκαίων μετρήσεων µέσω των 
μετρητικών διατάξεων στα Σημεία 
Εισόδου, Μεταφορά µέσω του ΕΣΜΦΑ και 
παράδοση στο ΕΣ∆, ή  

                                                      
7 Τα Σημεία Εισαγωγής και Εξαγωγής είναι έννοιες συναφείς και ελαφρώς ευρύτερες των Σημείων Εισόδου και Εξόδου. 
Κατά το άρθ. 2 του Κώδικα (δεν προτείνεται η τροποποίησή του), «ως Σημείο Εισαγωγής ορίζεται το σημείο από το οποίο 
Φυσικό Αέριο εισέρχεται στο ΕΣΦΑ από Σύστημα Φυσικού Αερίου άλλης χώρας στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, 
ή από ΑΣΦΑ. Στην περίπτωση Εγκατάστασης ΥΦΑ που εντάσσεται στο ΕΣΦΑ, ως Σημείο Εισαγωγής νοείται το Σημείο 
Παράδοσης ΥΦΑ της Εγκατάστασης. Ως Σημείο Εξαγωγής ορίζεται το σημείο από το οποίο Φυσικό Αέριο εξέρχεται από 
το ΕΣΦΑ προς Σύστημα Φυσικού Αερίου άλλης χώρας στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, ή ΑΣΦΑ ή Δίκτυο Διανομής 
ή Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου». 

8 Η περιεχόμενη στην πρώτη Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς πρόβλεψη (άρθ. 8 παρ. 1) ότι «η παράδοση του φυσικού 
αερίου από τον Χρήστη στον Διαχειριστή στα σημεία εισόδου του Συστήματος για τους σκοπούς της μεταφοράς 
συνεπάγεται αναγκαστική και αυτοδίκαιη μεταβίβαση της κυριότητας επί του φυσικού αερίου «όχι με σκοπό εκποιήσεως, 
αλλά αποκλειστικώς και μόνο για της ανάγκες εκπλήρωσης της Σύμβασης Μεταφοράς και επανέρχεται στον Χρήστη με 
την παραλαβή του αερίου στα σημεία εξόδου», προκαλούσε ερμηνευτικά προβλήματα και ήδη με τη δεύτερη πρότυπη 
Σύμβαση Μεταφοράς αντικαταστάθηκε ως άνω». [Σιδηρόπουλος Λ. και Ρούσσος Α.: Η Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού 
Αερίου - Εννοιολογικά γνωρίσματα, υποχρεώσεις των μερών και συνέπειες ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης, σε 
Φαραντούρης Ν. (επιμ.): Ενέργεια - Δίκτυα και Υποδομές, Αθήνα, 2014, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 25-56)]. 
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Γ) Παράδοση Ποσότητας Φυσικού Αερίου 
από το Διαχειριστή σε ένα ή περισσότερα 
Σημεία Εξόδου ή εικονικά στο ΕΣΔ.  
Δ) Εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων 
μέσω των μετρητικών διατάξεων στα 
Σημεία Εισόδου και Εξόδου. 

Β) Παραλαβή από τον Διαχειριστή 
Ποσότητας Φυσικού Αερίου από το ΕΣ∆, 
Μεταφορά µέσω του ΕΣΜΦΑ σε ένα ή 
περισσότερα Σημεία Εξόδου και εκτέλεση 
των αναγκαίων μετρήσεων µέσω των 
μετρητικών διατάξεων στα Σημεία 
Εξόδου9. 

   

Ισχύον άρθ. 7 παρ. 1  Σχέδιο υπό διαβούλευση 
   
Ο Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να 
αναφέρει για κάθε Σύμβαση Μεταφοράς 
…, στην Ημερήσια Δήλωση: 
Α) Την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα 
παραδώσει σε Σημεία Εισόδου … και θα 
παραλάβει από Σημεία Εξόδου …, βάσει 
των αντίστοιχων Συμβάσεων … που έχει 
συνάψει με τον Διαχειριστή. 
Β) … 
Γ)  Για κάθε Σύμβαση Μεταφοράς που τον 
εξυπηρετεί, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
την οποία θα παραδώσει εικονικά στο 
ΕΣΔ.  
Δ)  Για κάθε Σύμβαση Μεταφοράς … την 
οποία ο Χρήστης Μεταφοράς εξυπηρετεί, 
την Ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία 
θα παραλάβει εικονικά από το ΕΣΔ». 

 Ο Χρήστης Μεταφοράς οφείλει να 
αναφέρει στην Ημερήσια Δήλωση … του …: 
Α) Τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
που θα παραδώσει σε κάθε Σημείο 
Εισόδου … ή θα παραλάβει από κάθε 
Σημείο Εξόδου….  
Β) …,  
Γ) Τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
την οποία θα παραδώσει στο ΕΣΔ, τον 
κωδικό EIC10 και την Ποσότητα Φυσικού 
Αερίου κάθε Χρήστη Μεταφοράς που τον 
εξυπηρετεί,  
Δ) Τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου 
την οποία θα παραλάβει από το ΕΣΔ τον 
κωδικό EIC και την Ποσότητα Φυσικού 
Αερίου κάθε Χρήστη Μεταφοράς που 
εξυπηρετεί,  
Ε) ….» 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το προτεινόμενο 2ο σχέδιο της 3ης Αναθεώρησης του Κώδικα, οι 
εν λόγω δηλώσεις ποσοτήτων υπόκεινται σε κάποιες προϋποθέσεις11, προκειμένου να 

                                                      
9 Στο εδάφιο Β αυτής της διάταξης παραλείπεται (προφανώς εκ παραδρομής) η αναφορά σε «παράδοση» στα Σημεία 
Εξόδου, η οποία για λόγους συνέπειας προς τα συμφραζόμενα στο εδ. Α (και το συναφές νέο άρθ. 9Α) θα έπρεπε να 
προστεθεί. Στο ίδιο πλαίσιο θα ήταν σκόπιμο, για λόγους συνέπειας με το άρθ. 3, να προστεθεί σε αυτές τις διατάξεις ο 
ρητός χαρακτηρισμός της παράδοσης ή παραλαβής ως «εικονικής», η οποία έχει παραληφθεί. 

10 Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης συμμετέχοντα στην Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά, προς αναγνώριση των ζευγών 
των εξυπηρετούντων και εξυπηρετούμενων Χρηστών, η οποία γίνεται μέχρι σήμερα με την αναγραφή επί των Ημερησίων 
Δηλώσεων του αύξοντα αριθμού των εξυπηρετούντων/εξυπηρετούμενων Συμβάσεων Μεταφοράς. 

11 Οι προϋποθέσεις έγκρισης των Ημερησίων Δηλώσεων οι οποίες ισχύουν σήμερα, (κατ΄ άρθ. 27Β παρ. 1-2) είναι 
(σωρευτικά) οι εξής: α) το σύνολο των Ποσοτήτων τις οποίες ο Χρήστης δηλώνει ότι θα παραδώσει κατά την Ημέρα σε 
Σημεία Εισόδου ή/και ΕΣΔ πρέπει να ισούται με το σύνολο των Ποσοτήτων που δηλώνει ότι θα παραλάβει κατά την ίδια 
Ημέρα από Σημεία Εξόδου ή/και ΕΣΔ. Και β) Το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που δηλώνονται ότι θα 
παραδοθούν εικονικά στο ΕΣΔ από όλους τους Χρήστες, πρέπει να ισούται με το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού 
Αερίου που δηλώνεται ότι θα παραληφθούν εικονικά από το ΕΣΔ από όλους τους Χρήστες. Είναι προφανές ότι ο 
σχεδιασμός της αγοράς απομακρύνεται από το καθεστώς ισοσκελισμένων δηλώσεων, σύμφωνα με τις επιταγές του 
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γίνουν αποδεκτές από τον Διαχειριστή (άλλως απορρίπτονται), η βασικότερη των οποίων 
είναι (άρθ. 27 παρ. 2), η εξής: 

«Για κάθε ζεύγος Χρηστών Μεταφοράς (εξυπηρετούντων/εξυπηρετούµενων), το σύνολο 
των … Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που θα παραδοθούν στο ΕΣ∆ πρέπει να ισούται µε το 
σύνολο των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που θα παραληφθούν από το ΕΣ∆».  

Όταν τηρείται η μοναδική αυτή προϋπόθεση, οι εν λόγω Ποσότητες εγκρίνονται και 
χαρακτηρίζονται ως Επιβεβαιωμένες. Για να συμβεί αυτό, όλοι οι Χρήστες 
(εξυπηρετούντες και εξυπηρετούμενοι ανά ζεύγη) θα πρέπει να δηλώσουν στον 
Διαχειριστή τις ποσότητες που έχουν συμφωνήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή (άρθ. 
27 παρ. 5),  

«Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου οι οποίες δηλώνονται από 
κάθε µέλος του ζεύγους των Χρηστών Μεταφοράς ως εξυπηρετούντος /εξυπηρετούμενου 
στο ΕΣ∆, ο Διαχειριστής εφαρμόζει τον Κανόνα της Ελάσσονος Ποσότητας, σύμφωνα µε τον 
οποίο η Επιβεβαιωμένη Ποσότητα για κάθε µέλος του ζεύγους υπολογίζεται ως η 
μικρότερη εκ των δηλωθεισών υφ’ ενός εκάστου των µελών».  

Περαιτέρω, ως ελέχθη ανωτέρω, μια βασική διαφορά μεταξύ των Σημείων Εισόδου ή 
Εξόδου και του ΕΣΔ, έγκειται στο γεγονός ότι ενώ στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου 
πραγματοποιούνται μετρήσεις, στο ΕΣΔ δεν νοείται τέτοια δυνατότητα. Με δεδομένο, 
όμως, ότι σε κάθε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου λαμβάνεται υπ’ όψη για κάθε Ημέρα μόνο μία 
μέτρηση (κυριολεκτικά, το άθροισμα πολλών ενδιάμεσων μετρήσεων) και ότι, από τη 
φύση του αερίου, δεν μπορεί να υπάρξει χωριστή μέτρηση της ποσότητας κάθε Χρήστη, 
όταν αυτοί είναι περισσότεροι του ενός (και επομένως μετράται μόνο η συνολική 
ποσότητα ολόκληρης Ημέρας και άρα είναι αδύνατος ο επακριβής καθορισμός της 
ποσότητας που ανήκει σε κάθε ένα από τους μεμονωμένους Χρήστες), η συνολική 
Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε ή παραλήφθηκε αντίστοιχα από το σύνολο 
των Χρηστών Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή σε Σημείο Εξόδου κατά τη διάρκεια μίας 
Ημέρας, κατανέμεται από το Διαχειριστή στους Χρήστες Μεταφοράς, σύμφωνα με μία 
συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία λαμβάνει υπ’ όψη (άρθ. 42): 

α) τη συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε ή παραλήφθηκε αντίστοιχα 
από το σύνολο των Χρηστών Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου ή Εξόδου κάθε  Ημέρα, όπως 
αυτή μετρήθηκε στα Σημεία αυτά κατά την εν λόγω Ημέρα,  

β) την Ποσότητα Φυσικού Αερίου προς παράδοση στο ή προς παραλαβή από το Σημείο 
Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, κατά την εν λόγω Ημέρα, από κάθε Χρήστη, σύμφωνα µε 
τις Επιβεβαιωμένες Ποσότητες αυτού του Χρήστη, και 

γ) Το  άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου προς παράδοση στο ή προς παραλαβή 
από το Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, κατά την εν λόγω Ημέρα, από όλους τους 
Χρήστες που δραστηριοποιούνται στο Σημείο αυτό, σύμφωνα με τις Επιβεβαιωμένες 
Ποσότητές τους. 

                                                      
Κανονισμού 312/2014 (στην Ελληνική εκδοχή του οποίου, παρεμπιπτόντως, το σημείο συναλλαγών ορθά χαρακτηρίζεται 
ως «πλασματικό»). 
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Το αποτέλεσμα της διαδικασίας των κατανομών αποτελεί την ποσότητα επί της οποίας θα 
υπολογισθεί το αντάλλαγμα που δικαιούται να λάβει ο Διαχειριστής για τις υπηρεσίες που 
παρέχει12, ήτοι αποτελεί, κατ’ ουσίαν την παραληφθείσα ή παραδοθείσα ποσότητα, 
ανεξαρτήτως της πραγματικής μέτρησης. 

Παραλαβή ή Παράδοση = Κατανομή 

Ο σχετικός τύπος της εν λόγω κατανομής για κάθε ένα Σημείο Εισόδου και Εξόδου έχει, 
απλουστευμένα (βλ. άρθ. 42 παρ. 1), ως εξής: 

ΚατανομήΣημ. Εισ.-Εξ. = [Μέτρηση Χ  
𝚬𝛑𝛊𝛃𝛆𝛃𝛂𝛊𝛚𝛍έ𝛎𝛈 𝚷𝛐𝛔ό𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚾𝛒ή𝛔𝛕𝛈

𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚬𝛑𝛊𝛃𝛆𝛃.  𝚷𝛐𝛔𝛐𝛕ή𝛕𝛚𝛎 𝚾𝛒𝛈𝛔𝛕ώ𝛎
]Σημ. Εισ.-Εξ.  

Αντιθέτως, κατ’ άρθ. 42 παρ. 5, το σύνολο της Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία άγεται 
προς παράδοση ή παραλαβή στο ΕΣΔ από κάθε Χρήστη, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
δηλώσεις του, αποτελεί την Ποσότητα Φυσικού Αερίου παράδοσης ή παραλαβής 
αντίστοιχα η οποία κατανέμεται από τον Διαχειριστή στον ανωτέρω Χρήστη Μεταφοράς 
στο ΕΣΔ. Με απλά λόγια: 

ΚατανομήΕΣΔ = Επιβεβαιωμένη ΠοσότηταΕΣΔ
13 

Κατ’ αυτό τον τρόπο,  οι Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες, σύμφωνα με την Τελική 
Κατανομή μίας Ημέρας, παραδίδονται στο ΕΣΜΦΑ από κάθε Χρήστη στο σύνολο των 
Σημείων Εισόδου και στο ΕΣΔ που αυτός χρησιμοποιεί, αποτελούν την Ημερήσια 
Παράδοση του Χρήστη. Ομοίως, οι Ποσότητες Φυσικού Αερίου οι οποίες σύμφωνα με την 
Τελική Κατανομή μίας Ημέρας παραλαμβάνονται από κάθε Χρήστη στο σύνολο των 
Σημείων Εξόδου και στο ΕΣΔ που αυτός χρησιμοποιεί αποτελούν την Ημερήσια Παραλαβή 
του Χρήστη (άρθ. 43 παρ. 7). 

Ως ελέχθη ανωτέρω, οι Ημερήσιες Παραδόσεις και οι Ημερήσιες Παραλαβές (ποτέ) δεν 
συμπίπτουν με τις αντίστοιχες Επιβεβαιωθείσες Ποσότητες, δηλαδή παρατηρούνται 
αποκλίσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Βασική υποχρέωση κάθε διαχειριστή ενός 
Συστήματος Φυσικού Αερίου είναι να εξασφαλίζει την υδραυλική ευστάθεια του 
Συστήματος (system integrity), την οποία διαχειρίζεται μέσω του ισοσκελισμού των 
εισαγωγών και εξαγωγών αερίου από το Σύστημα, δηλαδή μέσω του μηχανισμού της 
Εξισορρόπησης Φορτίου.  

                                                      
12 Βάσει κατανομής υπολογίζονται επίσης το αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στον ανάντη προμηθευτή του εισαγωγέα 
Χρήστη για το αέριο που του παρείχε στα Σημεία Εισόδου, αλλά και το αντάλλαγμα που θα καταβάλει στον παραδίδοντα 
Χρήστη  ο παραλαμβάνων Χρήστης από τα Σημεία Εξόδου. 

13 Κατά το «The features of a successful, on-system Virtual Trading Point» (Amsterdam, 2006, EFET, σελ. 2), ο καθορισμός 
της κατανομής σε ισότητα με τις δηλώσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία ενός εικονικού 
σημείου συναλλαγών, καθώς το καθιστά «στιβαρό» («super-firm») προς το σκοπό εκπλήρωσης, εις ολόκληρον, όλων 
των αλληλένδετων συναλλαγών. 
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Ως Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου (ΗΕΕΦ) κάθε Χρήστη ορίζεται στον Κώδικα 
η διαφορά μεταξύ της Ημερήσιας Παράδοσης και της Ημερήσιας Παραλαβής του Χρήστη 
Μεταφοράς.14 

Με όσο το δυνατόν απλούστερα λόγια,  ο Διαχειριστής προκειμένου να ισοσκελίσει τις 
ημερήσιες αρνητικές αποκλίσεις κάποιων Χρηστών Μεταφοράς χρησιμοποιεί τις 
ημερήσιες θετικές αποκλίσεις των άλλων Χρηστών Μεταφοράς καθώς και τις ποσότητες 
που ενδεχομένως έχει εγχύσει ο ίδιος μέσα από πράξεις εξισορρόπησης από ένα απόθεμα 
που τηρεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (αέριο εξισορρόπησης), το οποίο προμηθεύεται ο ίδιος 
για αυτό το σκοπό μετακυλώντας το σχετικό κόστος στους Χρήστες. Οι ημερήσιες χρεώσεις 
που αντιστοιχούν στις αρνητικές και θετικές αποκλίσεις χρεώσεις (αξία της απόκλισης με 
τιμή ΗΤΑΕ -Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης-, υπολογιζόμενη βάσει συγκεκριμένου 
τύπου) κάθε Χρήστη Μεταφοράς συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια του μήνα σε ένα 
λογαριασμό, δημιουργώντας ένα θετικό ή ένα αρνητικό συνολικό μηνιαίο αποτέλεσμα, με 
το οποίο ο Χρήστης αποζημιώνει ή αποζημιώνεται, αντιστοίχως, από τον Διαχειριστή. 

 

Β. Η ενοχική και εμπράγματη διάσταση των συναλλαγών στο ΕΣΔ 

Η πλέον συνήθης ενοχική σύμβαση15 για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής 
Φυσικού Αερίου είναι, βεβαίως, η σύμβαση πώλησης. Η σύμβαση πώλησης διαρθρώνεται 
από τον Αστικό Κώδικα (ΑΚ) ως ενοχική και δη υποσχετική, υπό την έννοια ότι γεννά μόνο 
δικαιώματα και υποχρεώσεις προς παροχή μεταξύ των συμβαλλομένων και δεν επιφέρει 
άμεση μεταβίβαση της κυριότητας του πωλούμενου πράγματος. Για αυτήν απαιτείται, 
επιπροσθέτως, προκειμένου για κινητά (όπως το Φυσικό Αέριο), η παράδοση αυτών. 

Κατ’ άρθ. 513 ΑΚ, η κύρια υποχρέωση του αγοραστή από τη ενοχική σύμβαση πώλησης 
είναι η καταβολή του τιμήματος, το οποίο συνίσταται (κατά κύριο λόγο) σε χρήμα. Οι 
κύριες (και αυτοτελείς μεταξύ τους) υποχρεώσεις του πωλητή από την ίδια σύμβαση είναι: 
i) να μεταβιβάσει στον αγοραστή την κυριότητα του πράγματος (ή του δικαιώματος) που 
αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης και ii) να παραδώσει στον αγοραστή τη νομή του 
πράγματος16. Επειδή, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω, σε περίπτωση πώλησης κινητού 

                                                      
14 Στην εξίσωση υπολογισμού της ΗΕΕΦ συνυπολογίζεται και μία ποσότητα που κατανέμεται αναλογικά σε κάθε Χρήστη 
και προκύπτει από την αβεβαιότητα  προσδιορισμού  των  μετρούμενων  και  των υπολογιζόμενων μεγεθών του ισοζυγίου 
ποσοτήτων του ΕΣΜΦΑ (Φαινόμενη Ποσότητα), ώστε να μηδενιστεί πλήρως το εν λόγω ισοζύγιο. Παρεμπιπτόντως, εφ’ 
όσον απομακρυνόμαστε από το προϊσχύον καθεστώς υποχρέωσης ισοσκελισμού δηλώσεων, θα ήταν σκοπιμότερο η 
ΗΕΕΦ να μετονομαστεί σε Ημερήσιο Ανισοζύγιο Φορτίου (ΗΑΦ). 

15 Ως γνωστόν, ενοχικές είναι οι συμβάσεις με τις οποίες συνιστάται, αλλοιώνεται, μεταβιβάζεται ή καταργείται ενοχικό 
δικαίωμα (σχέση προσώπου με πρόσωπο). Για αυτές ισχύει η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και συνήθεις είναι η 
πώληση, η μίσθωση και το δάνειο. Το ενοχικό δικαίωμα είναι σχετικό, ασκείται, δηλαδή, αποκλειστικά μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών. Εμπράγματες είναι οι συμβάσεις με τις οποίες συνιστάται, αλλοιώνεται, μεταβιβάζεται ή 
καταργείται εμπράγματο δικαίωμα (σχέση προσώπου με πράγμα). Τα μόνα εμπράγματα δικαιώματα είναι η κυριότητα, 
οι δουλείες (πχ διόδου) το ενέχυρο (επί κινητών) και η υποθήκη (επί ακινήτων). Το εμπράγματο δικαίωμα είναι απόλυτο, 
ασκείται κατά οποιουδήποτε το προσβάλλει. 

16 Η νομή είναι μια ιδιάζουσα νομική έννοια οριζόμενη ως «κατοχή με διάνοια κυρίου», δηλαδή η θέληση να κατέχεις το 
πράγμα με την αντίληψη (ορθή ή εσφαλμένη) ότι είναι δικό σου. Τυπικό παράδειγμα: Ο κλέφτης μιας ομπρέλας έχει την 
κατοχή, αλλά όχι τη νομή της, διότι γνωρίζει ότι παρανομεί, ενώ αυτός που κατά λάθος πήρε την ομπρέλα του διπλανού 
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(όπως είναι και το Φυσικό Αέριο), η παράδοση της νομής συνιστά ταυτόχρονα και στοιχείο 
απαραίτητο για τη μεταβίβαση της κυριότητας, με την κατάρτιση της εκποιητικής 
δικαιοπραξίας, ο πωλητής εκπληρώνει ταυτόχρονα και τις δύο κύριες υποχρεώσεις του. 
Σύμφωνα, δε, με το άρθ. 1034 Αστικού Κώδικα (ΑΚ) -περί της εμπράγματης σύμβασης 
κτήσης κινητών-, «για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητού απαιτείται παράδοση της 
νομής του από τον κύριο σ’ αυτόν που την αποκτά και συμφωνία των δύο ότι μετατίθεται». 
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι για τη μεταβίβαση της κυριότητας ενός κινητού 
πρέπει, πέρα από τις γενικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για το κύρος κάθε 
σύμβασης (δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμπτωση δήλωσης και βούλησης, βούληση 
απαλλαγμένη από ελαττώματα, έλλειψη απαγόρευσης διάθεσης από νόμο ή δικαστική 
απόφαση, κ.λ.π.) απαιτείται να συντρέχουν οι εξής ειδικές προϋποθέσεις: α) κυριότητα 
του μεταβιβάζοντος, β) συμφωνία μεταβίβασης της κυριότητας, και, εν προκειμένω το 
σπουδαιότερο γ) παράδοση της νομής.  

 Πως, όμως, είναι δυνατό να παραδοθεί η νομή (στοιχείο της οποίας είναι και η κατοχή) 
όταν την κατοχή, κατ’ άρθ. 3, την έχει συνεχώς ο Διαχειριστής από το Σημεία Εισαγωγής 
έως τα Σημεία Εξαγωγής και όχι ο παραδίδων Χρήστης; Ποιο είναι, τελικά, το νόημα των 
«εικονικών» παραδόσεων και παραλαβών; 

 Πώς είναι περαιτέρω δυνατό να παραδοθεί η νομή αφού δεν υπάρχει συγκεκριμένος 
τόπος παράδοσης; Πού γίνεται η παράδοση; 

 Και τέλος, πότε, σε ποια χρονική στιγμή, θα γίνει η παράδοση της νομής, λαμβάνοντας υπ’ 
όψη ότι το αέριο αφ’ ενός ρέει συνεχώς εντός των αγωγών κι αφ’ ετέρου η εν λόγω ροή 
δεν μετράται στο ΕΣΔ, παρά μόνο στα Σημεία Εισόδου και στα Σημεία Εξόδου (από και 
προς τα οποία θα μεταφερθεί το αέριο); 

Απάντηση στο πρώτο ερώτημα μπορεί να δώσει ο συνδυασμός των άρθρων 947, 976 και 
977 Α.Κ., εκ των οποίων συνάγεται ότι παράδοση της νομής στον αποκτώντα υπάρχει και 
όταν συμφωνηθεί ανάμεσα σε αυτόν και στον έως τώρα νομέα ότι, τρίτος, που τυχαίνει 
να βρίσκεται (ή θα βρίσκεται σε μελλοντική χρονική στιγμή) στην κατοχή του πράγματος 
με βάση ορισμένη έννομη σχέση με τον έως τώρα νομέα, θα παραμείνει στην κατοχή του 
πράγματος με βάση την ίδια σχέση, η οποία, βέβαια, θα έχει πλέον ως υποκείμενο, τον 
τρίτο και τον αποκτώντα (στη θέση του έως τώρα νομέα). Τέτοια έννομη σχέση μεταξύ 
παραδίδοντος και τρίτου κατόχου, πρέπει να περιέχει την αιτία της κατοχής (causa 
detentionis) και συνεπώς αποτελεί αιτιώδη δικαιοπραξία. 

Συνηθέστερη αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί η πώληση ενός μισθωμένου πράγματος (το 
οποίο βρίσκεται στην κατοχή ενός μισθωτή). Ο πωλητής διαθέτει πχ ένα αυτοκίνητο το 
οποίο έχει μισθώσει σε ένα τρίτο πρόσωπο και άρα έχει παραδώσει την κατοχή του σε 
αυτό. Συμφωνεί την πώληση του αυτοκινήτου προς τον αγοραστή και δίδει το δικαίωμα 
σε αυτόν να το παραλάβει απ’ ευθείας από τον κάτοχο μισθωτή. Στις συναλλαγές στο ΕΣΔ, 
την εν λόγω (ίδια) έννομη σχέση συνιστούν οι Συμβάσεις Μεταφοράς των Χρηστών (εφ’ 
όσον αυτές συνδυαστούν μεταξύ τους βάσει των προαναφερθέντων Επιβεβαιωμένων 
Ποσοτήτων), βάσει των οποίων, ως ελέχθη, ο Διαχειριστής αποκτά μόνο την κατοχή του 
πράγματος (Φυσικού Αερίου). 

                                                      
του, έχει τη νομή της, διότι εξουσιάζει με διάνοια κυρίου, παρ’ ότι δεν είναι ο αληθής κύριος. Σε κάθε περίπτωση, βασικό 
συστατικό της νομής είναι η κατοχή, δηλαδή η φυσική εξουσία επί του πράγματος. 
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Στις περιπτώσεις παράδοσης της νομής με έκταξη, η νομή μεταβιβάζεται στον αποκτώντα, 
αφότου γνωστοποιηθεί αυτό στον τρίτο από τον έως τώρα νομέα (ΑΚ 977, εδ. β’). 
Παρέπεται ότι αν μεταξύ του έως τώρα νομέα και του αποκτώντος δεν συμφωνηθεί τίποτα 
σχετικά με την κατοχή του τρίτου ή αν η αντίστοιχη γνωστοποίηση προς τον τρίτο δεν 
λάβει χώρα, ο αποκτών δεν μπορεί να αντιτάξει τη νομή του επί του πράγματος έναντι του 
τρίτου και γι' αυτό δεν είναι σε θέση να ασκεί τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγμα (Βλ. 
ΑΠ 1163/2005 - Δνη 48/1692). Στο ανωτέρω παράδειγμα, ο μισθωτής πρέπει να 
ενημερωθεί για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου. Τον ρόλο της εν λόγω γνωστοποίησης 
αναλαμβάνουν, στις συναλλαγές στο ΕΣΔ, οι προαναφερθείσες δηλώσεις των Χρηστών. 
Τούτο σημαίνει, κατά συνέπεια, ότι είναι απολύτως απαραίτητη η γνώση του Διαχειριστή 
για τη συναλλαγή αυτή (έστω και υπό τη μορφή των υποβαλλόμενων δηλώσεων) 
προκειμένου να επέλθουν τα αποτελέσματά της, τούτο, δε, πρέπει να διασφαλιστεί, 
ρυθμιστικά, ως κόρην οφθαλμού. 

Επισημαίνεται, όμως, ότι οι δηλώσεις αυτές δεν αποφέρουν αυτοδίκαια αποτελέσματα, 
παρά υπόκεινται στην αναβλητική αίρεση (κατ’ άρθ. 201 ΑΚ) της έγκρισης του Διαχειριστή 
(καθιστάμενες Επιβεβαιωμένες Ποσότητες), εφ’ όσον συντρέχουν οι προαναφερθείσες 
προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, χωρίς την εν λόγω έγκριση, δεν υφίσταται μεταβίβαση της 
νομής. Κατά πάγια συναλλακτική πρακτική, αν δεν υπάρξει η προαναφερθείσα έγκριση, 
ούτε η σύμβαση πώλησης παράγει αποτελέσματα, καθώς τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
μπορούν παρά να αναγνωρίσουν συμβατικά ότι, χωρίς τη συμφωνία του Διαχειριστή, δεν 
μπορεί να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αποτελεί μονόδρομο η 
συμβατική συμφωνία ότι η ενοχική σύμβαση της πώλησης παράγει τα αποτελέσματά της, 
κατ’ αρχήν, υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης του Διαχειριστή.  

Ακόμα όμως και αν υπάρξει η έγκριση του Διαχειριστή, η παράδοση της νομής δεν δύναται 
να πραγματοποιηθεί κατά τη χρονική στιγμή της πλήρωσης της εν λόγω αναβλητικής 
αίρεσης, δηλ. της έγκρισης του Διαχειριστή. Και τούτο διότι, σύμφωνα με τον Κώδικα, η εν 
λόγω έγκριση παρέχεται την προηγούμενη Ημέρα από την Ημέρα Παράδοσης (σύμφωνα 
με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του άρθ. 27). Είναι προφανές, όμως, ότι κατά την εν λόγω 
χρονική στιγμή, ο Διαχειριστής δεν έχει ακόμα καταστεί κάτοχος του Φυσικού Αερίου, 
ώστε να δύναται να μεταβιβάσει τη νομή, καθώς αυτό δεν έχει ακόμα εισέλθει στο ΕΣΜΦΑ 
(υπενθυμίζεται ότι το ΕΣΔ αποτελεί, κατ’ ορισμό, σημείο που βρίσκεται εντός του ΕΣΜΦΑ, 
το δε αέριο εισέρχεται στο ΕΣΜΦΑ και εξέρχεται από αυτό, από τα Σημεία Εισαγωγής και 
Εξαγωγής, αντιστοίχως). Τούτο θα λάβει χώρα κατά την έναρξη της Ημέρας Παράδοσης, 
δηλαδή από (και μετά) την 8.00 π.μ. της Ημέρας αυτής17. Κατά συνέπεια, το δεύτερο 
σκέλος της εμπράγματης σύμβασης, δηλαδή η μεταβίβαση της νομής υπόκειται στην 
προθεσμία της επέλευσης της Ημέρας Παράδοσης, ως προθεσμία, δε, νοείται τόσο ο 
χρόνος ως χρονικό σημείο (από την έναρξη της Ημέρας Παράδοσης), όσο και ο χρόνος ως 
χρονικό διάστημα (μεταξύ έναρξης και λήξης της Ημέρας Παράδοσης). Μόνο τότε δύναται 
να ολοκληρωθεί η εμπράγματη σύμβαση. 

                                                      
17 Προς το σκοπό σύγκλισης με το Ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο η ώρα αυτή θα τροποποιηθεί με τη 3η Αναθεώρηση του 
Κώδικα και θα γίνει 7.00 π.μ.. 
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Εφαρμόζοντας, συνεπώς, το άρθ. 977 ΑΚ στις συναλλαγές στο ΕΣΔ, όροι της παράδοσης 
της νομής φυσικού αερίου είναι: 

Πρώτον, να είναι μεν νομέας ο παραδίδων Χρήστης, αλλά η κατοχή του παραδιδομένου 
πράγματος να βρίσκεται (και να παραμείνει) σε τρίτο (Διαχειριστή) και μάλιστα με βάση 
ορισμένη έννομη σχέση που συνδέει τον τρίτο κάτοχο με τον μέχρι τώρα νομέα και η 
σχέση αυτή να δημιουργεί υποχρέωση του τρίτου να αποδώσει το πράγμα. Πράγματι, καθ’ 
όσον αφορά τις συναλλαγές στο ΕΣΔ η κατοχή του παραδιδόμενου αερίου βρίσκεται στα 
χέρια τρίτου, δηλαδή του Διαχειριστή και μάλιστα με βάση την έννομη σχέση που 
δημιουργείται από τις συνδυαζόμενες Συμβάσεις Μεταφοράς. Υπό την προϋπόθεση 
έγκρισης του Διαχειριστή των συνδυασμένων δηλώσεων (Επιβεβαιωμένες Ποσότητες), οι 
Συμβάσεις Μεταφοράς αποτελούν (κατά την άποψή μου), η κάθε μία, γνήσια σύμβαση 
υπέρ τρίτου, δηλαδή σύμβαση με την οποία τρίτος (εδώ, ο έτερος Χρήστης), ο οποίος, αν 
και δεν συμμετέχει στην αντίστοιχη Σύμβαση Μεταφοράς), αποκτά δικαίωμα να 
απαιτήσει από τον υποσχεθέντα (Διαχειριστή) μια παροχή. 

Δεύτερον, συμφωνία, άτυπη καθ’ εαυτή, παραδίδοντος Χρήστη και παραλαμβάνοντος 
Χρήστη, ότι παραδίδεται σ' αυτόν η νομή δια μέσου του τρίτου (Διαχειριστή), δηλαδή δια 
της παραπομπής στον τρίτο, ο οποίος τελεί στη φυσική εξουσία (κατοχή) του πράγματος, 
δυνάμει της προαναφερομένης εννόμου σχέσεως (Συμβάσεις Μεταφοράς). Αυτονόητο, 
δε, είναι ότι η εν λόγω συμφωνία δύναται και να προηγηθεί της προς τον τρίτο κάτοχο 
(Διαχειριστή) εννόμου σχέσεως και παραδόσεως της κατοχής, όπως ακριβώς συμβαίνει 
και στις συναλλαγές στο ΕΣΔ (βλ. κατωτέρω). 

Τρίτον, η συμφωνία περί μεταβίβασης της νομής στον αποκτώντα πρέπει να 
γνωστοποιηθεί στον τρίτο, από τον μέχρι της μεταβίβασης νομέα. Καθ’ όσον αφορά τις 
συναλλαγές στο ΕΣΔ, η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται εμμέσως, πλην σαφώς, από 
τη ταύτιση των ποσοτήτων και των κωδικών EIC που εμπεριέχονται στις δηλώσεις κάθε 
ζεύγους των συναλλασσόμενων Χρηστών. 

Κατά κανόνα, σε τέτοιες συναλλαγές επί κινητών πραγμάτων, μετά τη συμφωνία 
μεταβίβασης της νομής και τη γνωστοποίηση στον τρίτο συντελείται αμέσως η παράδοση 
της νομής, ο δε τρίτος κατέχει εφεξής στο όνομα του νέου νομέα και υποχρεούται να 
αποδώσει το πράγμα στον τελευταίο. Η άμεση συντέλεση της παράδοσης δεν ισχύει, 
όμως, για τις συναλλαγές στο ΕΣΔ. Και τούτο διότι, εν προκειμένω, τόσο η παράδοση της 
νομής, ως συμβατική σχέση, όσο και (κατά πάγια πρακτική) η υποσχετική (ενοχική) 
δικαιοπραξία της πώλησης μεταξύ των συναλλασσομένων μερών εξαρτώνται, κατ’ αρχάς, 
από την αναβλητική αίρεση18 της έγκρισης του Διαχειριστή των δηλώσεων των Χρηστών. 
Μόνο τότε καθίσταται δυνατή η μελλοντική μεταβίβαση της νομής και η γένεση της 
υποχρέωσης του Διαχειριστή να παραδώσει στον παραλαβόντα Χρήστη την κατοχή, 
μεταβιβαζόμενης κατ’ αυτό τον τρόπο και της νομής, με έκταξη. 

                                                      
18 Σημειώνεται ότι η εμπράγματη σύμβαση του άρθ. 1034 ΑΚ είναι δεκτική και αίρεσης και προθεσμίας (Κιτσαράς Λ.: άρθ. 
1034-1035 σε ΣΕΑΚ, επ. Γεωργιάδη Απ., Αθήνα, 2013, Σάκκουλας, σελ. 160 επ.). Ακόμα και η παράδοση της νομής 
μπορεί να γίνει υπό αίρεση (Βαθρακοκοίλης, Β.: Η νομή, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015, Σάκκουλας, § 422), δηλαδή είτε 
αναβλητικής -ως εν προκειμένω- είτε διαλυτικής, οπότε έχουν ανάλογη εφαρμογή οι ΑΚ 201-210 διατάξεις. 
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Τέλος, επανερχόμενοι στα προλεχθέντα, περί της σύμβασης πώλησης, υπενθυμίζεται ότι 
στις πωλήσεις κινητών πραγμάτων (όπως το φυσικό αέριο) η δεύτερη και αυτοτελής 
υποχρέωση του πωλητή, η οποία είναι, ως προελέχθη, η παράδοση της νομής του 
πράγματος, εκπληρώνεται με την κατάρτιση της εκποιητικής δικαιοπραξίας, εννοείται και 
πάλι υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισης των δηλώσεων από τον Διαχειριστή. 
Λαμβάνοντας, πάντως, περαιτέρω υπ’ όψη ότι η παράδοση της νομής γίνεται εν 
προκειμένω με έκταξη κατ’ άρθ. 977 ΑΚ, θεωρώ ότι, αν και σαφώς συνάγεται από τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις ότι ο αγοραστής καθίσταται νομέας παραιτούμενος από τη 
σωματική παράδοση19 (διότι ο τρίτος Διαχειριστής παραμένει στην κατοχή του αερίου), 
δεν θα έβλαπτε μία σαφής αναφορά στην εν λόγω παράδοση της νομής στη σχετική 
σύμβαση πώλησης. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ερχόμαστε πλέον στα δύο επόμενα ερωτήματα, περί τόπου και 
χρόνου της παροχής. Η επίλυση αυτών έχει μεγάλη σημασία διότι σύμφωνα με την 
διάταξη του άρθ. 522 ΑΚ, περί μετάθεσης κινδύνου στην πώληση, τον κίνδυνο για την 
τυχαία καταστροφή ή τη χειροτέρευση του πράγματος που πωλήθηκε, φέρει ο αγοραστής, 
μετά την παράδοση του πράγματος (χρονικός προσδιορισμός), και μάλιστα, αυτή πρέπει 
να έγινε προσηκόντως, στον ορισμένο τόπο παροχής (τοπικός προσδιορισμός). Κατά 
συνέπεια, σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας του πράγματος μετά τη μετάθεση του 
κινδύνου, υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα ακόμα κι αν δεν παρέλαβε το πράγμα, 
χωρίς να δικαιούται να αποκρούσει τη σχετική αξίωση του πωλητή, αντιτάσσοντας την 
ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος (ΕφΑθ 4041/1987, ΕΕμπΔ 1988/246). 
Σημειώνεται, όμως, ότι η ρύθμιση της εν λόγω διάταξης έχει ενδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή 
είναι έγκυρες αποκλίνουσες συμφωνίες των μερών σχετικά με τον χρόνο μετάστασης του 
κινδύνου (ΕφΑθ 1324/1993, ΕλλΔ 37/1672). Αν όμως ουδέν έχει συμβατικώς συμφωνηθεί, 
ισχύουν τα ανωτέρω. 

Ο τόπος της παροχής στις συναλλαγές στο ΕΣΔ είναι προφανές ότι δεν είναι 
συγκεκριμένος. Το ΕΣΔ είναι το σύνολο του ΕΣΜΦΑ εξαιρουμένων των Σημείων Εισαγωγής 
και Εξαγωγής, πρακτικά ένα τεράστιο «μπαλόνι». Είναι ένας εκτενής τόπος εντός της 
Ελληνικής επικράτειας, ο οποίος, εξομοιώνεται, κατά νόμο, με συγκεκριμένο, πρόκειται 
δηλαδή για ένα τόπο, κατά πλάσμα δικαίου20. 

Σε κάθε περίπτωση, για να βρίσκεται στον ως άνω τόπο το Φυσικό Αέριο που αποτελεί 
αντικείμενο της συναλλαγής, θα έπρεπε λογικά να έχει εισέλθει (χρονικά) στο ΕΣΜΦΑ, 
δηλαδή να βρίσκεται μεταξύ Σημείων Εισόδου και Σημείων Εξόδου. Επιπλέον, οι 
ποσότητες αυτές μπορούν να παραδοθούν, μόνο εντός της συμφωνηθείσας Ημέρας 
παράδοσης. Εδώ έγκειται η σημασία του καθορισμού του χρόνου παράδοσης. 

                                                      
19 Καυκάς Κ.: Ενοχικόν Δίκαιον, Ειδικόν Μέρος, Αθήνα, 1961, σελ. 68 et al. (αναφερόμενοι σε Τριάντο Ν.: Η πώληση κατά 
τον Αστικό Κώδικα, Αθήνα, 2013, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 32) 

20 Πλάσμα δικαίου καλείται η κατά νόμο εξομοίωση ενός περιστατικού με ένα άλλο, ενώ στην πραγματικότητα τα δύο αυτά 
περιστατικά δεν είναι όμοια. Τυπικό παράδειγμα πλάσματος δικαίου είναι η εξομοίωση, υπό προϋποθέσεις, της ενέργειας 
(π.χ. ηλεκτρικής) με πράγμα (ΑΚ 947), προκειμένου να μπορέσει να γίνει αντικείμενο κυριότητας, ενώ και ο νόμος γνωρίζει 
ότι στην πραγματικότητα δεν είναι πράγμα. Αν δεν υπήρχε αυτό το πλάσμα δικαίου θα ήταν πρακτικά αδύνατη η παροχή 
και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος. Θα μπορούσε κάποιος να 
ισχυριστεί το προφανές, ότι δηλαδή υπάρχει μία σταδιακή εισροή του αερίου και άρα μία 
σταδιακή παράδοση της νομής όλης της ποσότητας στο ΕΣΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Ημέρας παράδοσης. Ακριβώς επειδή τούτο μοιάζει να είναι αληθές (ως λογικό), θα 
μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι μόνο αν όλο το αέριο της συναλλαγής έχει μετρηθεί 
στα Σημεία Εισόδου έχει εισέλθει στο Σύστημα, ώστε να είναι δεκτικό παράδοσης της 
νομής (και άρα μεταβίβασης της κυριότητάς του), ώστε, κατ’ επέκταση, να μετατεθούν και 
οι σχετικοί κίνδυνοι. Τούτο όμως δεν λαμβάνει ότι μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την καίρια 
διάταξη της παρ. 3 του άρθ. 3 της Πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς (Απόφ. ΡΑΕ 653/2013, 
ΦΕΚ Β’ 3325), όλες αυτές οι παραλαβές γίνονται ταυτόχρονα με τις παραδόσεις:  

Ο Διαχειριστής παραλαμβάνει από τον Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου/Εικονικό 
Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) Φυσικό Αέριο και ταυτόχρονα παραδίδει σε Σημείο 
Εξόδου/Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) Φυσικό Αέριο που πληροί τις Συνθήκες 
Παραλαβής Φυσικού Αερίου…»21. 

Επειδή τούτο δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει στην πραγματικότητα, πρόκειται καταφανώς 
για άλλη μία περίπτωση εξομοίωσης δύο ανόμοιων γεγονότων, δηλαδή για ένα ακόμα 
πλάσμα δικαίου. Γεγονός πάντως είναι ότι η ταυτόχρονη παραλαβή και παράδοση στην 
οποία αναφέρεται ο Κώδικας στην ανωτέρω διάταξη υποδηλώνει ότι ουδόλως λαμβάνεται 
υπ’ όψη η διαδρομή του αερίου και, κατ’ επέκταση, το χρονικό διάστημα που κανονικά θα 
έπρεπε να μεσολαβεί για τη μετάβαση του αερίου από οποιοδήποτε Σημείο Εισαγωγής 
προς οποιοδήποτε Σημείο Εξαγωγής. Κατά συνέπεια, η συλλογιστική αυτή (περί σταδιακής 
παράδοσης), ακόμα και αν θεωρηθεί λογική, δεν είναι δυνατόν να καταλήγει σε ορθό 
συμπέρασμα και άρα είναι εσφαλμένη (και πρακτικά άχρηστη). Τη λύση οφείλουμε να την 
αναζητήσουμε σε άλλες διατάξεις. Και τέτοιες δεν μπορεί παρά να είναι οι συνδυασμένες 
διατάξεις περί κατανομών και περί εξισορρόπησης.  

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποια ενδιάμεση ώρα της Ημέρας Παράδοσης, επέλθει 
κάποιο συμβάν το οποίο καθιστά αδύνατη την κατανάλωση στα Σημεία Εξόδου των 
ποσοτήτων για τις οποίες υπάρχει μια συμφωνία για συναλλαγή στο ΕΣΔ, π.χ. μία διακοπή 
της παροχής Φυσικού Αερίου από ένα Σημείο Εισόδου λόγω πτώσης της πίεσης των 
ανάντη Συστημάτων (ας φανταστεί κανείς τη Ρωσο-Ουκρανική κρίση του χειμώνα του 
2009), δύο είναι τα βασικά ενδεχόμενα: Είτε υφίσταται δυνατότητα κάλυψης του 
ελλείματος είτε όχι. Στην πρώτη περίπτωση ο Διαχειριστής, αφ’ ενός μεν διαθέτει αέριο 
εξισορρόπησης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ κι αφ’ ετέρου έχει την τεχνική δυνατότητα να 
εγχύσει από το Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα ποσότητες αερίου εξισορρόπησης, οπότε η 
κατανάλωση θα ολοκληρωθεί κανονικά. Στη δεύτερη, δεν υφίσταται δυνατότητα κάλυψης 
του ελλείματος, δηλαδή δεν συντρέχει έστω και μία εκ των ανωτέρω σωρευτικών 
προϋποθέσεων, οπότε, νομοτελειακά, η προγραμματισμένη συναλλαγή δεν θα 
ολοκληρωθεί. 

Στην πρώτη περίπτωση, τα αποτελέσματα της διαδικασίας των κατανομών θα έχουν, κατά 
πάγια πρακτική, ως εξής: Η συναλλαγή στο ΕΣΔ, ως είχε δηλωθεί και εγκριθεί, θα 

                                                      
21 Ακόμα και αν τροποποιηθεί η πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς σε συνέχεια της αναθεώρησης του Κώδικα, δεν θεωρώ 
ότι θα τροποποιηθεί ο χαρακτηρισμός ως ταυτόχρονης της παραλαβής και της παράδοσης. 
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θεωρείται ολοκληρωμένη, βάσει του κανόνα [Κατανομή = Επιβεβαιωμένη Ποσότητα], η 
δε ποσότητα καταναλώθηκε ανεξαρτήτως πραγματικής εισροής από το Σημείο Εισόδου 
του συνόλου της συμβατικής ποσότητας, η οποία προφανώς δεν εγχύθηκε στο Σύστημα, 
παρά καλύφθηκε με αέριο εξισορρόπησης. Ο πωλητής Χρήστης θα έχει αρνητική ΗΕΕΦ, 
ποσότητα για την οποία θα πρέπει να αποζημιώσει τον Διαχειριστή, ο δε αγοραστής 
Χρήστης θα έχει καταναλώσει κανονικά την ποσότητα που επιθυμούσε και θα έχει 
μηδενική ΗΕΕΦ. Ο τελευταίος θα καταβάλει στον πωλητή του το σύνολο της αξίας της 
συμβατικής ποσότητας και ο πωλητής, με τη σειρά του, θα χρεωθεί από τον Διαχειριστή 
την αξία του αερίου εξισορρόπησης. Ο πωλητής θα πληρωθεί, δηλαδή, για όλο το αέριο 
το οποίο είχε υποσχεθεί ότι θα παραδώσει, αλλά ταυτόχρονα θα αποζημιώσει τον 
Διαχειριστή για την ποσότητα αερίου εξισορρόπησης που χρειάστηκε ο τελευταίος να 
εγχύσει για να καλύψει τις ποσότητες που ο ίδιος ο πωλητής δεν διέθετε. Βεβαίως, αν ο 
πωλητής δεν ευθύνεται για την αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσής του, την αξία αυτή 
θα δύναται να την αντισταθμίσει με κατάλληλη αποζημίωση που θα αξιώσει από τον 
προμηθευτή του. 

Τη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή αυτή κατά την οποία υπάρχει αδυναμία εξισορρόπησης, 
έχει προβλέψει το κείμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, ο Κώδικας, έχει προβλέψει, 
κατά τις επιταγές του Κανονισμού 994/2010, διατάξεις για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων Κρίσεως, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της 
ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου ή/και την ασφάλεια εφοδιασμού της και να 
παρεμποδίσουν την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση των 
δικαιωμάτων των Χρηστών Μεταφοράς και του Διαχειριστή. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομαλή, αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ και η τροφοδοσία της 
εναπομένουσας ζήτησης και ιδίως των Προστατευόμενων Καταναλωτών, σε σοβαρές 
περιπτώσεις Κρίσης, ο Διαχειριστής δύναται22 να προβεί σε έκδοση εντολών προς τους 
Χρήστες (Εντολές Λειτουργικής Ροής) με σκοπό την αντιμετώπισή της και την επάνοδο στη 
κανονική λειτουργία του ΕΣΦΑ, στις οποίες κάθε Χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται 
άμεσα. Οι Εντολές Λειτουργικής Ροής δύνανται να συνίστανται, κατ’ άρθ. 65 παρ. 4 του 
Κώδικα: 

α) στη μείωση ή τη διακοπή της παραλαβής Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εξόδου ή τη 
μεταβολή της παράδοσης Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εισόδου, και 

β) στην τροποποίηση των δηλώσεων των Χρηστών Μεταφοράς, ως προς την Ποσότητα 
Φυσικού Αερίου προς παράδοση σε Σημεία Εισόδου ή προς παραλαβή σε Σημεία Εξόδου. 
Σημειώνεται ότι στην εν λόγω διάταξη δεν γίνεται αναφορά στο ΕΣΔ. 

Έστω, λοιπόν, ότι, στο προηγούμενο παράδειγμα, επέρχεται την ίδια χρονική στιγμή μία 
Κατάσταση Κρίσης, η οποία δεν επιτρέπει την εξισορρόπηση του Συστήματος (πχ ένας -ο 
μη γένοιτο- πολύ μεγάλος σεισμός που προκαλεί σημαντικές βλάβες στο δίκτυο). Όλες οι 

                                                      
22 Η λέξη «δύναται» δεν είναι και η πλέον ενδεδειγμένη καθώς προσδίδει ένα χαρακτήρα «δυνητικό», σε αντιδιαστολή με 
ένα χαρακτήρα «υποχρεωτικό». Η διάταξη θα μπορούσε, ενδεχομένως, να ερμηνευθεί σε συνδυασμό με τις λοιπές 
διατάξεις του νόμου που καθιστούν τον Διαχειριστή εγγυητή της ασφάλειας του Συστήματος και να θεωρηθεί ότι 
υποχρεώνει τον Διαχειριστή να επιλέξει να πράξει ότι κρίνεται καλύτερο για την αντιμετώπιση της Κρίσης επ’ ωφελεία και 
των Χρηστών Μεταφοράς.  
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παραδόσεις σταματούν. Ό,τι καταναλώθηκε, καταναλώθηκε. Η εξισορρόπηση είναι 
αδύνατη. 

Αν ο Διαχειριστής δεν επιλέξει την έκδοση Εντολής Λειτουργικής Ροής, η κατάσταση θα 
έχει ως εξής: Η συναλλαγή στο ΕΣΔ, ως είχε δηλωθεί και εγκριθεί, θα θεωρείται, υπό τις 
ανωτέρω παραδοχές, και πάλι ολοκληρωμένη σύμφωνα με τον κανόνα [Κατανομή = 
Επιβεβαιωμένη Ποσότητα]. Ο πωλητής θα έχει, και πάλι, την ίδια αρνητική ΗΕΕΦ, 
ποσότητα για την οποία θα πρέπει να αποζημιώσει τον Διαχειριστή. Ο αγοραστής Χρήστης 
που κατανάλωσε μικρότερη ποσότητα από την εγκριθείσα θα έχει τώρα θετική ΗΕΕΦ, για 
την οποία πρέπει να αποζημιωθεί από τον Διαχειριστή. Η αποζημίωση αυτή καλύπτεται 
από την ανωτέρω αρνητική ΗΕΕΦ του Χρήστη. Συνδυαστικά, θα καταβληθεί μόνο η αξία 
της καταναλωθείσας ποσότητας. 

Αν, αντιθέτως, ο Διαχειριστής επιλέξει (ορθότερα και οικονομικότερα, ως, κατ’ αρχήν, 
οφείλει -βλ. άρθ. 7 παρ. 1 Κώδικα και άρθ. 68 ν. 4001/2011-) την έκδοση Εντολής 
Λειτουργικής Ροής, και επιβάλει στους δύο Χρήστες να μειώσουν όλες τους τις δηλώσεις 
στα επίπεδα της καταναλωθείσας ποσότητας, τότε θα έχουμε ολοκληρωμένη συναλλαγή 
στο ΕΣΔ μόνο για την ποσότητα αυτή, τα δε δύο συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν μηδενικές 
ΗΕΕΦ23. 

Συμπερασματικά: Τόπος παράδοσης των ποσοτήτων που αποτελούν αντικείμενο της υπο 
εξέταση συναλλαγής αποτελεί το πλασματικό -καλούμενο Εικονικό- Σημείο Δηλώσεων, το 
οποίο τοποθετείται εντός του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μεταξύ 
Σημείων Εισαγωγής και Σημείων Εξαγωγής.  

Η ακριβής ποσότητα καθορίζεται ex post από τη διαδικασία της κατανομής που εκτελεί ο 
Διαχειριστής -Τελική Κατανομή- η οποία λαμβάνει χώρα την επομένη της Ημέρας 
παράδοσης. Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα [Κατανομή = Επιβεβαιωμένη Ποσότητα], η 
ποσότητα αυτή ισούται με την ποσότητα που καθορίζεται στις τελευταίες εγκεκριμένες 
από τον Διαχειριστή Ημερήσιες Δηλώσεις των Χρηστών Μεταφοράς για την Ημέρα 
παράδοσης. Τούτο μπορεί να συμβεί σε δύο χρονικά σημεία: α) Είτε την προτεραία της 
Ημέρας Παράδοσης, οπότε ισούνται με τις αρχικές Δηλώσεις των Χρηστών Μεταφοράς και 
τις επιβεβαιώνουν ex tunc, β) είτε, σε περίπτωση Κρίσης, ακόμα και εντός της Ημέρας 
παράδοσης, οπότε ισούνται με τις ποσότητες που απαιτεί ο Διαχειριστής. Στην περίπτωση 
αυτή δημιουργείται παρέκκλιση από την αρχική βούληση των Χρηστών, στην οποία όμως 
οι συναλλασσόμενοι Χρήστες οφείλουν, κατά νόμο, να προσαρμοστούν. Είναι απολύτως 
απαραίτητο να προβλέπεται τούτο, ρητά, στη μεταξύ τους υποκείμενη σύμβαση πώλησης.  

Η, προς μεταβίβαση της κυριότητας, προϋπόθεση της εισόδου στο Σύστημα των 
συναλλασσομένων στο ΕΣΔ ποσοτήτων καλύπτεται, είτε από την έγχυση στο Σύστημα των 
ποσοτήτων αυτών από τα Σημεία Εισόδου που χρησιμοποιεί ο παραδίδων Χρήστης, είτε 
από την έγχυση αερίου εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή στο Σημείο Εισόδου Αγία 
Τριάδα, εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή.  

                                                      
23 Εννοείται ότι όλα τα ανωτέρω περιγράφονται υπό θεωρητικές, ιδανικές συνθήκες κατανάλωσης, δηλαδή ίσης προς τη 
συμβολαιοποιημένη ποσότητα, γεγονός πρακτικά αδύνατον. 
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Ο χρόνος παράδοσης είναι ολόκληρη η Ημέρα Παράδοσης, σε όλο το 24ωρο εύρος αυτής. 
Τούτο, σε συνδυασμό με τη ρέουσα φύση του αερίου καθιστά αδύνατο να εξειδικευθεί ο 
ακριβής χρόνος παράδοσης και άρα μετάθεσης του κινδύνου, παρά μόνο σε εύρος 
24ώρου. Κατά την άποψή μου, δεν απαιτείται καν ο, κατά τα άλλα επιτρεπόμενος από το 
νόμο -όπως τούτο προκύπτει από την ενδοτικού χαρακτήρα ρύθμιση του άρθ. 522 ΑΚ-, 
συγκεκριμένος συμβατικός ορισμός του χρόνου αυτού, καθώς οι σχετικοί κίνδυνοι 
αντιμετωπίζονται πλήρως, έστω και εμμέσως, με την εφαρμογή των διατάξεων περί 
εξισορρόπησης φορτίου.  

Η διαπίστωση ότι, εν τέλει, οι τελευταίες εγκεκριμένες από τον Διαχειριστή δηλώσεις των 
Χρηστών Μεταφοράς (είτε αυτές συμπίπτουν με τις αρχικώς σκοπούμενες, είτε έχουν 
προσαρμοστεί στις συνθήκες κατ’ εντολήν του Διαχειριστή) καθορίζουν την ποσότητα που 
αποτελεί αντικείμενο της συναλλαγής στο ΕΣΔ, αποκαλύπτει, εμμέσως, τη λύση στο 
πρόβλημα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, δηλαδή της μεταβίβασης της κυριότητας, 
σε ένα πλασματικό τόπο, όπως το ΕΣΔ. Η παράδοση της νομής γίνεται κατά την Ημέρα 
παράδοσης με έκταξη, υπό την αίρεση της έγκρισης των Ημερησίων Δηλώσεων (αρχικών 
ή τροποποιημένων) των συναλλασσομένων Χρηστών εκ μέρους του Διαχειριστή. 

Ακριβώς αυτή την παράδοση της νομής με έκταξη, δηλαδή με συμφωνία ότι ένας τρίτος 
θα παραμείνει στην κατοχή του πράγματος, εκφράζει, κατά την άποψη μου, ο Κώδικας, 
όταν χαρακτηρίζει τις παραδόσεις και παραλαβές στο ΕΣΔ ως «εικονικές». Υπό αυτή την 
ερμηνεία, δεν υπάρχει καμία δυσαρμονία στον Κώδικα μεταξύ του άρθρου 3 (περί 
συνεχούς κατοχής από τον Διαχειριστή) και του άρθ. 4 παρ. 5 (περί εικονικών παραδόσεων 
και παραλαβών στο ΕΣΔ)._  
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