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ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση ΔΕΣΦΑ για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021-
2030  
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Προγράμματος 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2021-2030, παραθέτει τις απόψεις της κατωτέρω.  
 
Α) Ένταξη «ΑΣΦΑ ΔΙΩΡΥΓΑ GAS» στο δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενες επιστολές μας, το έργο «ΑΣΦΑ ΔΙΩΡΥΓΑ GAS» 
έχει πολλαπλά οφέλη για την αγορά φυσικού αερίου της Ελλάδος και γενικά της Ν.Α. Ευρώπης 
και θεωρούμε πως το έργο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί άμεσα στο σχέδιο ανάπτυξης 
2021-2030. 
 
Β) Σχόλια επί συγκεκριμένων έργων που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο ανάπτυξης 
1. Στο κεφάλαιο II, A3 2 σχετικά με τον Αγωγό υψηλής πίεσης προς Πάτρα  (85 εκ Ευρώ) 
αναφέρεται ότι η ανάκτηση των επενδύσεων θα γίνει με ένταξη του εξόδου στη ΡΠΒ των 
Υπηρεσιών Μεταφοράς και θα επιβαρύνει όλους τους Χρήστες Μεταφοράς. Καταλαβαίνουμε 
ότι το αρχικό πλάνο για τροφοδότηση της Πάτρας με φυσικό αέριο ήταν μέσω της ανάπτυξης 
του ΥΦΑ μικρής κλίμακας. Θα θέλαμε να διευκρινιστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
της κάθε λύσης και οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της λύσης του αγωγού. Ίσως θα 
μπορούσε αρχικά να αναπτυχθεί η λύση του ΥΦΑ μικρής κλίμακας, και αφού υπάρξουν ικανοί 
όγκοι διακίνησης να εξεταστεί η λύση του αγωγού.  
2. Στο κεφάλαιο ΙΙ, Β1 2 σχετικά με τον αγωγό Νέα Μεσημβρία-Ευζώνων / Γευγελή και 
Μετρητικός Σταθμός (51,4 εκ. Ευρώ) αναφέρεται ότι η ανάκτηση των επενδύσεων θα γίνει με 
ένταξη του εξόδου στη ΡΠΒ των Υπηρεσιών Μεταφοράς και θα επιβαρύνει όλους τους Χρήστες 
Μεταφοράς. Δεδομένου ότι, το έργο αυτό αποσκοπεί στην διασύνδεση των συστημάτων 
φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας με στόχο την διαφοροποίηση των 
πηγών προμήθειας της Βόρειας Μακεδονίας και τελικά όφελος προς το τελικό καταναλωτή της 
εν λόγω αγοράς, θεωρούμε πως το κόστος της επένδυσης αυτής πρέπει να ανακτηθεί από τους 
Χρήστες αυτούς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας ή τους 
προμηθευτές αυτών. Επιπρόσθετα θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν μέρος της Δυναμικότητας 
του εν λόγω αγωγού έχει ήδη δεσμευτεί ή αν έστω έχει υπάρξει ενδιαφέρον για δέσμευση 
από Χρήστες τέτοιο ώστε να δικαιολογεί την συγκεκριμένη επένδυση. 
3. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, Β1, 2 σχετικά με τον Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό για τη 
σύνδεση με την Υπόγεια Αποθήκη φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα (7,5 εκ. Ευρώ) 
παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο τρόπος ανάκτησης της επένδυσης, δεδομένου ότι έχει 
ξεκινήσει από το ΤΑΙΠΕΔ διαδικασία πώλησης.  
4. Στο κεφάλαιο ΙΙ, Β3 5  σχετικά με τον Σταθμό CNG στην περιοχή της Πορειάς (1 εκ. 
Ευρώ) αντιλαμβανόμαστε ότι το συγκεκριμένο έργο, εφόσον εντάσσεται στην ΡΠΒ των 
υπηρεσιών μεταφοράς, δεν αποτελεί ιδιωτική επένδυση αλλά είναι έργο στο οποίο θα 
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μπορούν όλοι οι Χρήστες να έχουν πρόσβαση. Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να διευκρινιστεί 
ο τρόπος πρόσβασης των ενδιαφερόμενων Χρηστών στις εγκαταστάσεις.  
 
Γ) Γενικά σχόλια επί της συνολικής ανάπτυξης του Ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου 
 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ελληνικό σύστημα φυσικού αερίου είναι σε πορεία σημαντικής 
ανάπτυξης με πολλά νέα υπό εξέταση έργα. Όμως για το λόγο αυτόν χρειάζεται μεγαλύτερη 
πληροφόρηση και διαφάνεια ως προς την αιτιολόγηση ενσωμάτωσης του έργου στο 
πρόγραμμα ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να γίνονται διαθέσιμα προς όλους 
τους χρήστες τα στοιχεία των μελετών κόστους οφέλους που πραγματοποιούνται  για την 
επιλογή των έργων ανάπτυξης από τον Διαχειριστή, έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτός ο τρόπος 
που κάθε έργο δημιουργεί όφελος ως προς την ευελιξία του Ελληνικού συστήματος φυσικού 
αερίου αλλά και στους Χρήστες του ΕΣΦΑ και κατ’ επέκταση στον τελικό καταναλωτή. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συμπλήρωση ή διευκρίνιση. 
 

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

 
 
 
 
 
 

    Νικόλαος Σάτρας  
             Head of Natural Gas Business Unit 
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