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Θέμα: Διαβούλευση επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης  

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

 

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας πιστεύει ότι σε αυτή την 
ασφυκτικά δύσκολη οικονομικά συγκυρία για όλους τους Συμμετέχοντες στην αγορά, νέες 
υποχρεώσεις οι οποίες επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη χρηματοοικονομική κατάσταση των 
Συμμετεχόντων οφείλουν να είναι σωστά μελετημένες ως προς τα αναμενόμενα οφέλη που θα 
επιφέρουν. Κατά την άποψη του Συνδέσμου μας η Δράση Δ3 του υπό διαβούλευση Σχεδίου 
αποτελεί μία πρόταση της ΡΑΕ η οποία δεν προσφέρει τα αναμενόμενα οφέλη στους καταναλωτές 
φυσικού αερίου, στους συμμετέχοντες στην αγορά και γενικά στην εθνική οικονομία. Ο λόγος είναι 
ότι η περιορισμένη δυναμικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου από την Ιταλία μειώνει κατά πολύ τα 
οφέλη της αποθήκευσης φυσικού αερίου για λογαριασμό της Ελλάδας σε υπόγεια εγκατάσταση 
στην Ιταλία, ενώ αντίθετα τα διαχειριστικά κόστη μιας τέτοιας δράσης θα ήταν ιδιαίτερα υψηλά 
(αναλογιζόμενοι τις εγγυήσεις που πρέπει να κατατεθούν και το κόστος δραστηριοποίησης σε μια 
νέα αγορά, όπως είναι η Ιταλία). Για αυτόν τον λόγο και ο Σύνδεσμός μας πιστεύει ότι η Δράση Δ3 
είναι ασύμφορη για τον τελικό καταναλωτή αλλά και περιοριστική (πχ γιατί επιλέγεται η Ιταλία και 
όχι κάποια άλλη αποθήκη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;) και κατ’ επέκταση πρέπει να διαγραφεί 
από το τελικό Σχέδιο Προληπτικής Δράσης.  

Επιπρόσθετα να αναφέρουμε ότι η απόρριψη της Δράσης Δ3 κρίνεται κανονιστικά εφικτή, αφού 
αντί της Δράσης Δ3 η ελληνική πλευρά αρκεί να αιτηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χορήγηση 
παρέκκλισης από την υποχρέωση τήρησης αποθέματος, ίσου με το 15% της εγχώριας ζήτησης, σε 
μια γειτονική χώρα. Αυτή η παρέκκλιση είναι εφικτή για την Ελλάδα με βάση όσα προβλέπει ο 
σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2022/1032 στο Άρθρο 6γ. Συγκεκριμένα, ο Κανονισμός αναφέρει 
ότι:  

«Ως μεταβατικό μέτρο, κράτη μέλη που δεν διαθέτουν υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
φυσικού αερίου, αλλά διαθέτουν υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου που 
έχουν συμπεριληφθεί στον τελευταίο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος που αναφέρεται 
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στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/869 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μπορούν εν 
μέρει να συμμορφώνονται με την παράγραφο 1 υπολογίζοντας τα αποθέματα ΥΦΑ σε υφιστάμενες 
πλωτές αποθηκευτικές μονάδες, μέχρι να τεθούν σε λειτουργία οι υπόγειες εγκαταστάσεις τους 
αποθήκευσης φυσικού αερίου.»  

To έργο Υπόγειας Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στην Καβάλα, το οποίο προωθείται από το 
ΤΑΙΠΕΔ, είναι ενταγμένο στην πέμπτη και πλέον πρόσφατη λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος 
(PCI), η οποία καταρτίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο 2021. Ταυτόχρονα, η νέα 
πλωτή δεξαμενή FSU είναι ήδη αγκυροβολημένη στα ανοιχτά της Ρεβυθούσας και η 
διαστασιολόγησή της έχει γίνει ακριβώς με αντικειμενικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας 
εφοδιασμού της χώρας ενόψει των μειωμένων ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τις χώρες 
της ΕΕ. Συνεπώς τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, και η Ελλάδα 
έχει κάθε δικαίωμα να αιτηθεί τη χορήγηση αυτής της παρέκκλισης.  

Παράλληλα είναι δεδομένο ότι οι ηλεκτροπαραγωγοί με καύσιμο φυσικό αέριο έχουν επιδείξει τη 
δέουσα επιμέλεια στη χρήση της εγκατάστασης της Ρεβυθούσας σύμφωνα με τις δράσεις του 
προηγούμενου Σχεδίου Προληπτικού Δράσης. Κατά συνέπεια η επιβάρυνση των τελικών 
καταναλωτών με το κόστος διοικητικών μέτρων, όταν η πράξη έχει αποδείξει την επιτυχή 
λειτουργία των μέτρων αγοράς, κρίνεται από τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου μας ότι κινείται 
προς τη λάθος κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, η νέα πλωτή δεξαμενή FSU θα δώσει τη δυνατότητα 
στους συμμετέχοντες να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τις ποσότητες που εμπορεύονται και, 
ταυτόχρονα, να δώσουν στη χώρα τη δυνατότητα να κατοχυρώσει την ασφάλεια εφοδιασμού 
εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα αποθέματα σε περίπτωση προβλήματος.  

 

 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Γιώργος Στάμτσης 
Γενικός Διευθυντής 


