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Θέμα: Υποβολή σχολίων σχετικά με την Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Σχεδίου 
Προληπτικής Δράσης, για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας με φυσικό αέριο (2022). 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Η εταιρία μας θεωρεί πως η εκπόνηση σχεδίων προληπτικής δράσης είναι στη σωστή κατεύθυνση για 
την αποτροπή διακοπής τροφοδοσίας και περιορισμού των επιπτώσεων σε μια ενδεχόμενη εκδήλωση 
κρίσης στο περιφερειακό και εθνικό σύστημα φυσικού αερίου.   
 
Φαίνεται ξεκάθαρα πως με τα σημερινά δεδομένα ο κανόνας Ν-1 δεν ικανοποιείται, δηλαδή αν 
υπάρχει διαταραχή σε μια από τις υπάρχουσες υποδομές θα δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα για 
τον εφοδιασμό της αγοράς φυσικού αερίου. Η μόνη πραγματική διέξοδος σε αυτό το πρόβλημα είναι 
οι επενδύσεις σε νέες υποδομές και ιδιαίτερα σε νέα σημεία εισόδου ειδικά στο νότιο σύστημα, 
όπως το FSRU στην περιοχή Αγίων Θεοδώρων (ΔΙΩΡΥΓΑ GAS)  που η εταιρεία μας αναπτύσσει, με 
δυνατότητα προμηθειών φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ από διαφορετικές πηγές εισαγωγής. 
Περαιτέρω, η ενίσχυση του ΕΣΦΑ στο Νότιο τμήμα το οποίο συγκεντρώνει το 80% της εγχώριας 
κατανάλωσης και στο οποίο υφίσταται μόνο ένα Σημείο Εισόδου κρίνεται απαραίτητη για την 
διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού. Άλλωστε ο ίδιος ο Διαχειριστής ΕΣΦΑ, στα πλαίσια της 
μελέτης κόστους οφέλους για το FSU της Ρεβυθούσας, ανέδειξε την ανωτέρω ανάγκη δημιουργίας 
υποδομών αποθήκευσης και χρήσης των τερματικών ΥΦΑ ως υποδομές εισαγωγής βασικού φορτίου 
(«base load import facility») ως επιτακτική.  
 
Σχετικά με τις δράσεις που εξετάστηκαν με στόχο την βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την 
αύξηση χρήσης των υφιστάμενων υποδομών και την ενίσχυση ΥΦΑ σε περιόδους αυξημένης 
επικινδυνότητας επισημαίνουμε τα κάτωθι: 

1. Δράσεις Δ1 και Δ2 

Η αύξηση δυναμικότητας αεριοποίησης και η προσθήκη πλωτής δεξαμενής LNG στο τερματικό 
σταθμό Ρεβυθούσας είναι προς την σωστή κατεύθυνση ενώ αναδεικνύουν ξεκάθαρα την αξία του 
έργου ΔΙΩΡΥΓΑ GAS FSRU που θα τεθεί σε λειτουργία από το 2024 στη Νότια Ζώνη του ΕΣΦΑ αφού 
ουσιαστικά πρόκειται για λύσεις που «αντιγράφουν» την προτεινόμενη μελλοντική πλωτή υποδομή 
ΥΦΑ. Θεωρούμε ότι, ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής των δράσεων Δ1 και Δ2 δεν πρέπει να  υπερβεί 
το 1,5 έτος καθώς μετά τίθεται θέμα κινδύνου αξιοποίησης και χρησιμοποίησης της δυναμικότητας 
αεριοποίησης της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS FSRU. Επιπρόσθετα, μας έχει προβληματίσει το γεγονός πως το έτος 
2020 ο Διαχειριστής ΕΣΦΑ κατά τη διαδικασία Μελέτης Αξιολόγησης Νέου Έργου για τη σύνδεση της 
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εγκατάστασης της Διώρυγα Gas με το ΕΣΦΑ προσέφερε στη Διώρυγα Gas μόνο το 10% της πλήρους 
δυναμικότητας επαναεριοποίησης του τερματικού FSRU (13.469 ΜWh/ ημέρα) σε αδιάλειπτη βάση 
ενώ με το έργο του FSU διέθεσε άμεσα 24.000 ΜWh / ημέρα ως πρόσθετη δυναμικότητα 
αεριοποίησης της Ρεβυθούσας. Το ερώτημα είναι γιατί ενώ υπήρχε αυτή η δυναμικότητα διαθέσιμη 
στο ΕΣΦΑ, δεν διατέθηκε πριν από 2 χρόνια στη ΔΙΩΡΥΓΑ GAS στα πλαίσια της υποχρέωσης του 
ΔΕΣΦΑ ως ανεξάρτητου και αμερόληπτου Διαχειριστή να απονείμει ίσους όρους πρόσβασης στο 
Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. 

Τέλος συγκεκριμένα ως προς το μέτρο της προσθήκης της πλωτής δεξαμενής θα θέλαμε να 
κατανοήσουμε τι επίπτωση θα έχει αυτό το μέτρο στη διαδικασία δέσμευσης ετησίων χρονοθυρίδων 
ΥΦΑ και δέσμευσης δυναμικότητάς ΥΦΑ ενώ παράλληλα θεωρούμε ότι οι παράγοντες κόστους 
μίσθωσης ναυλοσύμφωνου και boil off gas θα πρέπει να δημοσιεύονται για λόγους διαφάνειας και 
εξορθολογισμού.  

2. Δράσεις Δ3 και Δ4 

Όσον αφορά τη Δράση 3 προτείνουμε την εναλλακτική Β καθώς η διατήρηση αποθέματος ΦΑ σε 
υποδομή αποθήκευσης της Ιταλίας θα πρέπει να γίνεται από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ και να τίθεται σε 
διάθεση από αυτόν στην πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο οι τιμές 
εξισορρόπησης θα αντικατοπτρίζουν τα κόστη μεταφοράς και αποθήκευσης με αντικειμενικό τρόπο 
και επίσης όλοι οι Χρήστες ΕΣΦΑ θα έχουν την ίδια πρόσβαση και θα μπορούν να προβαίνουν σε 
συναλλαγές φυσικού αερίου εκμεταλλευόμενοι το χαρτοφυλάκιό τους. Επί την ευκαιρία και 
λαμβάνοντας υπόψη τις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς αλλά και τις υψηλές τιμές που 
επικρατούν θεωρούμε ότι οι Διαχειριστές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
επανεξετάσουν τις μοναδιαίες χρεώσεις διασυνοριακής μεταφοράς φυσικού αερίου στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης κρατών μελών με γνώμονα την μείωση του ενεργειακού κόστους του 
τελικού καταναλωτή.  

Η Δράση 4 απευθύνεται σε ηλεκτροπαραγωγούς μιας και κάθε κάτοχος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα φυσικού αερίου σε 
εγκατάσταση αποθήκευσης ώστε να διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας του για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με βάση το ανωτέρω, η εταιρεία μας θεωρεί ότι η επιβάρυνση του 
κόστους του αποθέματος ασφαλείας θα πρέπει να ανακτάται τόσο από την αγορά φυσικού αερίου 
(μέσω του ΤΑΕ) όσο και από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Για αυτό λόγο παρακαλούμε να 
επανεξεταστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και ο τρόπος επιμερισμού ανάκτησης κόστους της 
συγκεκριμένης δράσης και από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  

3. Δράσεις Δ9 και Δ10 

Όσον αφορά τη Δράση 9 και το μέτρο ενίσχυσης των διακοπτόμενων καταναλωτών, η θέση της 
εταιρίας μας είναι ότι υπάρχει κενό στις προβλέψεις του υφιστάμενου πλαισίου και είναι  απόλυτη 
αναγκαιότητα η θέσπιση μηχανισμού εφαρμογής και παρακολούθησης της αποζημίωσης. Είναι 
πεποίθησή μας πως το πρόβλημα της μη αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου δεν προέρχεται 
ούτε από το «χαμηλό» ύψος αποζημίωσης, αλλά ούτε και από την έλλειψη σχετικής «πρότυπης» 
σύμβασης. Στην πραγματικότητα, κανένας Προμηθευτής Μεγάλων Πελατών δεν είναι διατεθειμένος 
να υπογράψει σύμβαση για διακοπτόμενη προμήθεια φυσικού αερίου, όσο δεν υπάρχει ο σχετικός 
μηχανισμός εφαρμογής και αποζημίωσης.  
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Όπως όλοι και εμείς συμφωνούμε για την ενίσχυση του μέτρου χρήσης εναλλακτικού καυσίμου, με 
τη σημείωση πως η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικού καυσίμου θα πρέπει να συνοδεύεται από την 
αντίστοιχη αποζημίωση η οποία θα ενεργεί ως κίνητρο για μείωση κατανάλωσης φυσικού αερίου.  
Για παράδειγμα στα διυλιστήρια τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν με εναλλακτικά καύσιμα θα 
έπρεπε να παρέχονται κίνητρα οικονομικά τα οποία να αντανακλούν τα κόστη χρήσης εναλλακτικών 
καυσίμων, την προμήθεια αυτών αλλά και τα κόστη που προκύπτουν λόγω ανισοζυγίου του 
χαρτοφυλακίου τους στην αγορά φυσικού αερίου.  
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε πως η δημιουργία συγκεκριμένων προϊόντων φυσικού αερίου που θα 
συναλλάσσονται μέσα από την πλατφόρμα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, διαμορφωμένα 
έτσι ώστε να παρέχουν κίνητρα διαχείρισης της ζήτησης φυσικού αερίου δύνανται να συνεισφέρουν 
αποτελεσματικά στη κατεύθυνση αυτή.  
 
Αναφορικά με τη Δράση 10, θεωρούμε ότι η σύγκλιση του ύψους του ΤΑΕ στις διάφορες κατηγορίες 
καταναλωτών είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά η διαφοροποίηση θα πρέπει να παραμείνει 
ώστε να αντανακλά το βαθμό προστασίας των Χρηστών ΕΣΦΑ σε περιπτώσεις κρίσεων του ΕΣΦΑ. Με 
λίγα λόγια η οικονομική επιβάρυνση ανά κατηγορία πελατών οφείλει να είναι αλληλένδετη με την 
προτεραιότητα διακοπής τους από τον Διαχειριστή εν μέσω κρίσης. Συνεπώς, οι καταναλωτές που 
απολαμβάνουν απόλυτης προτεραιότητας της τροφοδοσίας τους με φυσικό αέριο, να καταβάλλουν 
υψηλότερη μοναδιαία χρέωση ως τέλος ασφάλειας εφοδιασμού.  
 
Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι δράσεις που αναλαμβάνει η Χώρα μας με το συγκεκριμένο 
υπό διαβούλευση Σχέδιο Προληπτικής Δράσης αφορούν στην διαχείριση της ασφάλειας εφοδιασμού 
φυσικού αερίου τόσο της Ελλάδας αλλά και των διασυνοριακών κρατών μελών βάσει των ποσοτήτων 
που εξάγονται από το ΕΣΦΑ. Κατά συνέπεια θα θέλαμε να επανεξεταστεί η εφαρμογή του ΤΑΕ στους 
Χρήστες του ΕΣΦΑ και δηλαδή σε όλες τις εταιρείες που εμπορεύονται και εξάγουν φυσικό αέριο, όχι 
μόνο σε Έλληνες καταναλωτές, ώστε η επιβάρυνση να ανακτάται από όλους όσους επωφελούνται 
από τα μέτρα προληπτικής δράσης που αναλαμβάνει η Ελλάδα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης.  
 
 
Στη διάθεσή σας για περαιτέρω ανάλυση και διευκρινίσεις των θέσεων μας.  
Με εκτίμηση,  

 

 

Για την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

 
 
 
 

Νίκος Σάτρας 
Gas Unit Director 
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