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Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της αναθεωρημένης εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη στη δημόσια διαβούλευση της Αρχής επί της 
αναθεωρημένης εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031, 
παραθέτει τις απόψεις της ως κατωτέρω. 

Επί της αρχής, είμαστε υπέρ της ενίσχυσης της δυνατότητας του ΕΣΦΑ να υποστηρίζει 
αυξημένες ροές φυσικού αερίου τόσο στην κατεύθυνση βορρά – νότου όσο και αντίστροφα, 
καθώς και υπέρ της επέκτασης της χρήσης του φυσικού αερίου σε μη διασυνδεδεμένες με το 
ΕΣΦΑ περιοχές μέσω εφαρμογών μικρής κλίμακας ΥΦΑ (ssLNG). 

Ωστόσο, τονίζουμε ότι στο νότιο τμήμα του ΕΣΦΑ, όπου και λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο 
ποσοστό της εθνικής κατανάλωσης φυσικού αερίου λόγω εγγύτητας με τα περισσότερα 
εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και το κέντρο κατανάλωσης της Αττικής, υπάρχει ένα και μόνο 
σημείο εισόδου, αυτό του σταθμού της Ρεβυθούσας. Η υπερεξάρτηση από τη Ρεβυθούσα, σε 
συνδυασμό με την όδευση του συνόλου των διεθνών αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου 
που εξυπηρετούν τη χώρα μας από τουρκικά εδάφη, πριν αυτοί εισέλθουν στο βόρειο τμήμα 
του ΕΣΦΑ, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας 
εφοδιασμού. 

Παρά την αυταπόδεικτη ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού μέσω της δημιουργίας ενός 
ακόμη σημείου εισόδου ΥΦΑ από τον τερματικό σταθμό FSRU (Floating Storage and 
Regasification Unit) που η εταιρεία μας, Διώρυγα Gas, αναπτύσσει στους Αγ. Θεοδώρους 
Κορινθίας, απουσιάζει από το υπό διαβούλευση Πρόγραμμα Ανάπτυξης η αναβάθμιση του 
ΕΣΦΑ (είτε 100 χλμ. νέων αγωγών 30” από Μέγαρα έως Λιβαδειά ή νέος σταθμός συμπίεσης 
στη Λιβαδειά) η οποία, σύμφωνα με τη Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου για τη σύνδεση της 
Διώρυγα Gas (ΔΕΣΦΑ, Αύγουστος 2020), είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση 
της πλήρους και αδιάλειπτης πρόσβασης της Διώρυγα Gas στο ΕΣΦΑ. 

Τονίζεται ότι η πλήρης πρόσβαση της Διώρυγα Gas στο ΕΣΦΑ θα παρείχε στην πρώτη τη 
δυνατότητα να τροφοδοτήσει το ΕΣΦΑ με ποσότητες φυσικού αερίου άνω των 4 bcm ετησίως 
(όπως και αποτυπώθηκε κατά τη φάση εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος), 
υποκαθιστώντας πολύ σημαντικό κομμάτι των ροών ρωσικού φυσικού αερίου σε περίπτωση 
διακοπής αυτών.  
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Τη στιγμή που το Πρόγραμμα Ανάπτυξης δεν εστιάζει στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας 
εφοδιασμού μέσω του νέου σημείου εισόδου της Διώρυγα Gas στο νότιο τμήμα του ΕΣΦΑ, 
σκοπεύεται η μόνιμη αναβάθμιση του σταθμού της Ρεβυθούσας με την εγκατάσταση FSU και 
την αύξηση της δυναμικότητας επαναεριοποίησης κατά ~ 22.000 MWh/ημέρα, χωρίς την 
απαίτηση για οποιοδήποτε άλλο έργο αναβάθμισης του ΕΣΦΑ, εγείροντας εύλογα ερωτήματα 
σχετικά με την πραγματική δυνατότητα του ΕΣΦΑ να υποδεχτεί νέα δυναμικότητα εισόδου σε 
αδιάλειπτη βάση καθώς και τους όρους/ προτεραιότητα με τους οποίους διατίθεται η νέα 
αυτή δυναμικότητα. 

Αντιθέτως, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνει την αύξηση ισχύος του σταθμού 
συμπίεσης στην Κομοτηνή με κύριο στόχο την ενίσχυση των διακινούμενων ροών προς την 
Βουλγαρία μέσω του αγωγού IGB, οδηγώντας σε επιβάρυνση των Ελλήνων καταναλωτών 
φυσικού αερίου με €50 εκ. για ένα έργο το οποίο πρωτίστως θα αυξήσει την ασφάλεια 
εφοδιασμού της γειτονικής χώρας. 

Τέλος, σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών ssLNG για την τροφοδότηση περιοχών της Δυτικής 
Μακεδονίας και των Ιωαννίνων, η εταιρεία μας υποστηρίζει αντίστοιχες εφαρμογές για την 
επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου σε μη διασυνδεδεμένες με το ΕΣΦΑ περιοχές. Μέσω 
του σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων ΥΦΑ που αναπτύσσει στη στεριά και πλησίον του 
εθνικού οδικού δικτύου, αλλά και μέσω της δυνατότητας επαναφόρτωσης ΥΦΑ σε LNG barges, 
η Διώρυγα Gas θα είναι σε θέση να υποστηρίζει αξιόπιστες εφαρμογές ssLNG στην Ελλάδα και 
στα Βαλκάνια. Αναμένουμε την έγκαιρη ολοκλήρωση των αντίστοιχων τεχνικών εγχειριδίων 
για την έναρξη λειτουργίας της πολλά υποσχόμενης αυτής αγοράς. 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνουμε: 

• Ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των απαραίτητων έργων αναβάθμισης για την 
πλήρη και αδιάλειπτη πρόσβαση της Διώρυγα Gas στο ΕΣΦΑ (είτε 100 χλμ. νέων 
αγωγών 30” από Μέγαρα έως Λιβαδειά ή νέος σταθμός συμπίεσης στη Λιβαδειά). 
Επιπρόσθετα και κατά προτεραιότητα, άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων αυτών 
στα πλαίσια της ασφάλειας εφοδιασμού και της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο, 
κατά τις προσταγές του Σχεδίου REPowerEU.  

• Μη επιβάρυνση της ΡΠΒ από έργα αναβάθμισης που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
ασφάλειας εφοδιασμού γειτονικών χωρών, χωρίς να έχει προηγηθεί market test στο 
οποίο να έχουν δεσμευτεί σχετικά οι μελλοντικοί χρήστες της προτεινόμενης 
αναβάθμισης/ επέκτασης, πληρώνοντας ενδεχομένως μέρος του κόστους. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.  

Με εκτίμηση, 

Για τη ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε. 

 

 

Ιωάννης Κιούφης 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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