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Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2022 

 

Προς:  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Υπόψη:  κ. Προέδρου, Καθ. Α. Δαγούμα 

 

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της αναθεωρημένης εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια της από 16.07.2022 δημόσιας διαβούλευσης της Αρχής επί της αναθεωρημένης 

εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031 θα θέλαμε να σας 

υποβάλλουμε τις ακόλουθες απόψεις της εταιρείας μας. 

Τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου που περιλαμβάνονται στους Δήμους Έδεσσας, Νάουσας 

Σκύδρας και Κορίνθου προβλέπεται να τροφοδοτηθούν για τους τρείς πρώτους Δήμους από 

την έξοδο στο Άσπρο και για τον τελευταίο από την έξοδο της Κορίνθου. 

Η αναγκαιότητα επιτάχυνσης των ανωτέρω έργων του ΔΕΣΦΑ  έχει ήδη επισημανθεί από την 

εταιρεία μας με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-322104/02.03.2022 επιστολή κατά τη διενέργεια 

της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031. 

Στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031, αναφέρεται ότι: 

- Για την έξοδο στο Άσπρο: 

Αναγράφεται ότι και στις δύο περιπτώσεις τροφοδοσίας του Άσπρου (είτε μέσω του 

αγωγού TAP είτε μέσω της χρήσης εγκαταστάσεων ΥΦΑ μικρής κλίμακας) το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι ο Οκτώβριος 2023. Περαιτέρω, η υλοποίηση του 

έργου «Αγωγός Υ.Π. προς τη Δυτική Μακεδονία» και συνεπακόλουθα του έργου 

«Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός στην περιοχή του Άσπρους» τοποθετείται τον 

Σεπτέμβριο του 2024. 

 

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω προγραμματισμός του ΔΕΣΦΑ προκαλεί σημαντικά 

προβλήματα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της εταιρείας μας και αντιβαίνει στην 

απρόσκοπτη υλοποίηση του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης της εταιρείας μας 

(ΦΕΚ B’ 680/15.02.2022). Επισημαίνουμε πως για την περιοχή της Σκύδρας και της 

Έδεσσας έχουμε ήδη εκκινήσει τις εργασίες κατασκευής των δικτύων, ενώ άμεσα 

εγκαθίσταται και ο ανάδοχος για την κατασκευή του δικτύου της Νάουσας. Η εταιρεία μας 

εργάζεται τηρώντας με συνέπεια τον σχεδιασμό όπως αυτός αποτυπώθηκε στο 
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Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2026. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει θα 

είμαστε σε θέση να εκκινήσουμε την τροφοδότηση τελικών καταναλωτών στο τέλος 

φθινοπώρου του 2022.  

 

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε πως στις εν λόγω περιοχές εδρεύει πλήθος μεταποιητικών 

βιομηχανιών με σχεδόν αποκλειστική εξαγωγική δραστηριότητα, οι οποίες έχουν μεγάλες 

ενεργειακές ανάγκες και τελούν σε αναμονή τροφοδότησης με φυσικό αέριο και στις 

οποίες έχουμε δεσμευτεί πως θα υπάρχει η δυνατότητα τροφοδότησης τους εντός του 

2022.  

 

- Για την έξοδο στην Κόρινθο: 

 Η ένταξη στο σύστημα του έργου: «Μετρητικός/ Ρυθμιστικός Σταθμός Κορίνθου» 

αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2023. Ο ΔΕΣΦΑ κατά την αιτιολόγηση των χρονικών 

αποκλίσεων για το εν λόγω έργο (βλ. αρχείο “Επικαιροποιημένη Έκθεση Παρακολούθησης 

του Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2030”, σελίδα 11) αναφέρει ότι «Taking into account 

the status of Distribution System Operator’s works regarding the development of the 

distribution network in the city of Korinthos, the timeline of the project is redefined. 

Capability/ optional acceleration if market needs request it» 

 

Σύμφωνα με το επενδυτικό μας πλάνο, για το δίκτυο διανομής της Κορίνθου έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί η προμήθεια του συνόλου των αναγκαίων υλικών για την κατασκευή του 

δικτύου και έχει προγραμματιστεί η εγκατάσταση του αναδόχου και η εκκίνηση εργασιών τον 

Σεπτέμβριο του 2022. Με βάση το αυξημένο ενδιαφέρον βιομηχανιών, αλλά και λοιπών 

τελικών καταναλωτών να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στόχευση μας 

είναι τον Μάρτιο του 2023 να καταστεί εφικτή η τροφοδότηση πελατών με φυσικό αέριο. 

Επομένως καθίσταται επιτακτική η επίσπευση του έργου «Μετρητικός/ Ρυθμιστικός Σταθμός 

Κορίνθου». 

Συμπερασματικά, επιθυμούμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές πως οποιαδήποτε 

καθυστέρηση στην υλοποίηση των εξόδων σε Άσπρο και Κόρινθο από την πλευρά του ΔΕΣΦΑ 

θα προκαλέσει μεγάλη βλάβη στην εταιρεία μας και θα στερήσει από νοικοκυριά και 

βιομηχανίες τη δυνατότητα τροφοδότησης τους με φυσικό αέριο. Το παράδοξο, 

αντιπαραγωγικό και ακατανόητο στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός πως η 

εταιρεία μας θα έχει κατασκευάσει ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο διανομής, το οποίο θα 

παραμένει ανενεργό ως συνέπεια της μη έγκαιρης υλοποίησης των εξόδων από τον ΔΕΣΦΑ.  

Ως εκ τούτου αιτούμαστε την ταχύτερη κατασκευή των εξόδων του ΔΕΣΦΑ στο Άσπρο και 

στην Κόρινθο προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση έναρξη τροφοδοσίας νοικοκυριών 

και επιχειρήσεων με φυσικό αέριο και η απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου 

της HENGAS προς όφελος της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.  
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Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεση σας για οτιδήποτε 

χρειαστείτε.   

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

Ιωάννης Λαμπρόπουλος 

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος 

 


