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Προς                                                                                                   Αθήνα, 3 Αυγούστου 2021 

To                                                                                                      Athens, 3 August 2021  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                     Αρ. Πρωτ.: 137233 
Regulatory Authority for Energy                                                  Prot. Nr: 137233 
 
Πειραιώς 132                                                                                     

132 Piraeus Str 

11854 Αθήνα   

11854 Athens       

Υπόψη : Eπικ. Καθ. Α. Δαγούμα, Προέδρου  

Attn: Ass. Prof. A. Dagoumas, President 

 

Θέμα: Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του 
Ρυθμιστικού Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων 
Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 

 

Subject: Participation in the Public Consultation of RAE on the modification of the 
Regulatory Framework regarding the Development of Remote Distribution 
Networks using Compressed / Liquefied Natural Gas 

 

 



 

2 / 4 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 

σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση 

Συμπιεσμένου/Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, θα θέλαμε αρχικά να χαιρετίσουμε κάθε 

προσπάθεια αύξησης της διείσδυσης φυσικού αερίου στη χώρα, ιδιαιτέτως σε περιοχές που 

διαφορετικά δεν θα αεριοποιούνταν τα επόμενα χρόνια. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι μια προσέγγιση βασισμένη στις Υπηρεσίες Κοινής 

Ωφέλειας1, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διευκολύνοντας τη διείσδυση φυσικού αερίου 

και τον ανταγωνισμό, και ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού σε απομακρυσμένες 

περιοχές της χώρας, με την ελάχιστη επιβάρυνση για τους καταναλωτές περιοχών όπου το 

Δίκτυο Διανομής ή το Δίκτυο Μεταφοράς δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς. 

Υποστηρίζουμε θερμά την θεώρηση των Εικονικών Αγωγών ως ρυθμιζόμενης 

δραστηριότητας, εφόσον αυτή είναι προς όφελος της ευημερίας των καταναλωτών και δεν 

εμποδίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη και η λειτουργία των 

Απομακρυσμένων Δικτύων μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω ως ρυθμιζόμενη υπηρεσία. Θα 

θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε στην Αρχή το γεγονός ότι ο ΔΕΣΦΑ προώθησε τη σχετική 

ιδέα στο πρόσφατο παρελθόν, ενσωματώνοντας στις προτάσεις του στο σχέδιο του 

Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2020-2029, τρία έργα Εικονικών Αγωγών2. 

Επιπλέον, θα θέλαμε να χαιρετίσουμε τη συμπερίληψη υπηρεσιών SSLNG (φόρτωση 

φορτηγών και πλοίων) και των σημείων εξόδου του ΕΣΜΦΑ στον ορισμό του Εικονικού 

Αγωγού. Θεωρούμε ότι το ΕΣΦΑ, και ιδιαίτερα το SSLNG, είναι βασικός παράγοντας για την 

περαιτέρω διείσδυση φυσικού αερίου στην Ελλάδα, και πιστεύουμε ότι ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να 

διαδραματίσει ζωτικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. 

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η απόφαση θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και 

αναλυθεί περαιτέρω, ειδικά στα ζητήματα που αφορούν τις απευθείας συνδέσεις μέσω 

σημείων εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς ή τη χρήση SSLNG. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το γράφημα της σελίδας 19, όπου δεν εξετάζεται ούτε η δυνατότητα 

απευθείας σύνδεσης μέσω του ΕΣΜΦΑ, ούτε η επιλογή χρήσης SSLNG. Πιστεύουμε 

ακράδαντα ότι, εάν ένας Εικονικός Αγωγός θεωρηθεί μέρος του ΕΣΜΦΑ, θα αυξήσει την 

κοινωνική ευημερία, θα ελαχιστοποιήσει την πιθανή επιβάρυνση για τους υπάρχοντες 

καταναλωτές φυσικού αερίου και θα μεγιστοποιήσει το θετικό αντίκτυπο της διείσδυσης 

φυσικού αερίου στη χώρα. Για το σκοπό αυτό, παροτρύνουμε την Αρχή να επεκτείνει τις 

υπάρχουσες θεωρήσεις για τη ρύθμιση των Εικονικών Αγωγών και στο ΕΣΜΦΑ. 

 
1 Στο σκεπτικό της Απόφασης, καθίσταται σαφές ότι ένα πλαίσιο Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 

εξετάζεται ως επιλογή για τα Απομακρυσμένα Δίκτυα, μόλις λήξει το τρέχον μεταβατικό ρυθμιστικό 

πλαίσιο. 

2 Εικονικός Αγωγός στην Κρήτη, Εικονικός Αγωγός στο Βόρειο Αιγαίο και Εικονικός Αγωγός στα 

Δωδεκάνησα. 
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία επί του θέματος. 

Dear Mr Chairman, 

In the context of the Public Consultation on the modification of the Regulatory Framework 

regarding the Development of Remote Distribution Networks using Compressed / Liquefied 

Natural Gas, we would first like to welcome any effort of increasing natural gas penetration in 

the country by providing access to gas for customers in areas that would otherwise not be 

gasified in the following years. 

In this context, we consider that an approach based on the Public Service Obligation concept3, 

is in the right direction, facilitating gas penetration, competition and security of supply for 

remote areas of the country, with the minimum surcharge for customers in areas where the 

Distribution or the Transmission Network is not sufficiently developed yet. 

We firmly support the treatment of the Virtual Pipeline scheme as a Regulated activity, as long 

as it is to the benefit of the consumer welfare and does not impede the development of 

competition. We believe that the development and operation of Remote Networks can be 

further strengthened under a “Virtual Pipeline Regulated regime”. We would also like to 

remind to the Authority the fact that DESFA has promoted the related concept in the recent 

past, by incorporating into its proposals for the draft Development Plan 2020-2029 three 

virtual pipeline projects4. 

Additionally, we would like to welcome the inclusion of SSLNG services (truck loading and 

ships) and NNGTS exit points in the definition of this Virtual Pipeline regime. We consider the 

NNGS, and especially SSLNG, to be a key factor in the penetration of gas throughout Greece 

and we believe that DESFA can have a vital role to play in this context. 

Finally, we find that the Decision could use further clarity and enrichment, especially when it 

comes to direct connections through exit points of the Transmission System, or the use of 

SSLNG. Α typical example would be the graph of page 19, where neither the possibility of 

connecting directly through the NNGTS, nor the option of SSLNG utilization are examined. We 

strongly believe that, should a Virtual Pipeline were considered as part of the NNGTS, it would 

increase the social welfare, would minimize the possible overhead to existing gas consumers 

and maximise the positive impact of gas penetration in the country. To this end, we urge the 

Authority to expand existing considerations of the regulated virtual pipeline concept to the 

NNGTS too. 

 At your disposal for any further cooperation on the matter. 

 
3 In the rationale of the Decision, it is made clear that a Public Service Obligation scheme is under 

consideration as the Regulatory regime for Remote Networks, once the current transitional 

framework expires. 

4 Virtual Pipeline to Crete, Virtual Pipeline to North Aegean and Virtual Pipeline to Dodecanese. 
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Για τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

For the Hellenic Gas Transmission System Operator S.A. 

 

 

 

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 

Chief Executive Officer 

Maria Rita Galli 
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