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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
 

Αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση της Αρχής σας επί της τροποποίησης του Ρυθμιστικού 
Πλαισίου σχετικά με την Ανάπτυξη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής με χρήση Συμπιεσμένου/ 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις παρακάτω επισημάνσεις μας:  

 

• Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η δραστηριότητα παροχής 
υπηρεσιών συμπίεσης και μεταφοράς Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) ή απόληψης και 
μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) ορίζεται ως αμιγώς εμπορική. Στο πλαίσιο 
ανάπτυξης Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής, η εταιρεία μας αντιλαμβάνεται την ανάγκη 
θέσπισης ενός μεταβατικού πλαισίου μέχρι να αναπτυχθεί περαιτέρω η εν λόγω αγορά σε 
μέγεθος και επίπεδο ανταγωνισμού. Για το μεταβατικό αυτό χρονικό διάστημα η εταιρεία μας 
δεν διαφωνεί με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από τον Διαχειριστή του Δικτύου με το 
αντίστοιχο κόστος να εντάσσεται στο Απαιτούμενο Έσοδο Βασικής Δραστηριότητας. Θα πρέπει, 
ωστόσο, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθούν ολιγοπωλιακές ή ακόμη και 
μονοπωλιακές καταστάσεις και να διασφαλιστεί πλήρως η ίση πρόσβαση των τελικών 
καταναλωτών. Η εταιρεία μας κρίνει ιδιαίτερα νευραλγική τη συνεχή εποπτεία της Αρχής σας επί 
των εν λόγω υπηρεσιών για την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών καταχρηστικών πρακτικών. 
 

• Στο πλαίσιο άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας από τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής, 
κρίνεται απαραίτητη η πλήρης, και με σαφή τρόπο, ένταξη των σχεδίων ανάπτυξης 
Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου του εκάστοτε 
Διαχειριστή, προκειμένου η Αρχή σας να έχει τη δυνατότητα αφενός να αξιολογεί τα εν λόγω 
σχέδια και αφετέρου να εποπτεύει την εξέλιξη τους. Με τον τρόπο αυτό, οι Προμηθευτές 
Φυσικού Αερίου θα έχουν την έγκαιρη πληροφόρηση ώστε, με βάση αυτή, να διαμορφώνουν 
περαιτέρω τη δική τους στρατηγική επέκτασης του επιχειρηματικού τους πλάνου. 

 

• Θεωρούμε ότι υφίσταται η ανάγκη για τον προσδιορισμό του πλαισίου τροφοδοσίας, Εικονικού 
Αγωγού ή Εικονικής Διασύνδεσης, για κάθε εγκεκριμένο Απομακρυσμένο Δίκτυο Διανομής, 
καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων ελήφθη η Τροποποίηση της Απόφασης ΡΑΕ 643/2018. 
Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να εξεταστεί από την Αρχή σας το ενδεχόμενο πλήρους 
αποτύπωσης του πλαισίου ένταξης των υπηρεσιών Εικονικής Διασύνδεσης στις λειτουργίες της 
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αγοράς, είτε μέσω ξεχωριστού Εγχειριδίου είτε με Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να οριστεί με τον πλέον σαφή τρόπο η αντιστοίχιση 
μεταξύ κάθε Σημείου Εισόδου του Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής και του Σημείου του 
Ανάντη Δικτύου Διανομής ή του Συστήματος Μεταφοράς από το οποίο θα εξυπηρετείται η 
υπηρεσία συμπίεσης ή απόληψης και φόρτωσης, ώστε κατ’ αντιστοιχία να πραγματοποιούνται 
οι ανάλογες δηλώσεις ποσοτήτων εκ μέρους των Προμηθευτών και να υπάρχει σαφής εικόνα 
σχετικά με τα ρυθμιζόμενα τέλη τα οποία θα καταλογίζονται στον τελικό καταναλωτή του 
Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής. 

 

• Αναφορικά με την πρόβλεψη του εδαφίου 5.θ της Απόφασης, σύμφωνα με την οποία σε 
περίπτωση που οι απώλειες που οφείλονται στον Εικονικό Αγωγό αυξάνουν τη Φαινόμενη 
Ποσότητα, περισσότερο από 20%, η υπερβάλλουσα ποσότητα θα βαρύνει το Διαχειριστή του 
Δικτύου Διανομής, θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια στην Απόφαση ο 
τρόπος καθορισμού του εν λόγω ποσοστού, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εκτιμήσεις και τα 
πραγματικά στοιχεία επί των σχετικών απωλειών.  
 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω συνεργασία. 

 
 
 

Με εκτίμηση, 
 
 

 
 

Δημήτρης Χρήστου 

Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας και Ρυθμιστικών Υποθέσεων 

 
 

 

 
 



 

 


