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ΘÝμα: Δημüσια Διαβοýλευση ΔΕΣΦΑ για το ΣχÝδιο ΠρογρÜμματοg ΑνÜπτυ§ηò
ΕΣΦΑ 2ο2ο-2ο29

Στο πλαßσιο τηò διαβοýλευσηò επß του Σχεδßου του Δεκαετοýò ΠρογρÜμματοò
ΑνÜπτυ§ηò ΕΣΦΑ 2ο2ο-2ο29 («ΣχÝδιο»), η εταιρεßα μαò ΔΕΠΑ Α.Ε. επισημαßνει τα

ακüλουθα:

α. Καθ'üσον αφορÜ σ[α υπ. αρ. 2.1.1.3 και 2.1.1.4 Ýργα του Σχεδßου (Σýνδεση με το
Σταθμü CNG τηò ΔΕΙΙΑ στην ΚομοτηνÞ και στην Τρßπολη, αντßστοιχα), θα πρÝπει
να εΠΙσΠευσθεß η Ýναρ§η λειτουργßαò αυτþν, þστε να επιτευχθεß -και μÝσω αυτþγ- η
ΤαΧεßα διεßσδυση του φυσιτ<οý αερßου που επιζητεßται απü το Εθνικü ΣχÝδιο για την
ΕνÝργεια Και το Κλßμα σε περιοχÝò κατ χρÞσειò μακριÜ απü το δßκτυο φυσικοý αερßου.

β. Καθ' üσον αφορÜ στο υπ' αρ. 2.ι.2.ι Ýργο (}ταθμüg Συμπßεσηò για την
τροφοδοσßα του αγωγοý ΤΑΡ στη Ν. Μεσημβρßα), εφιστοýμε ιδιαιτÝρωò την
προσοχÞ στην κρισιμüτητα επßσπευσηò του Ýργου παρÜλληλα με την ολοκλÞρωση του

αγωγοý ΤΑΡ, λαμβÜνονταò υπüψη üτι Ýχουν Þδη συναφθεß σχετικÝò εμπορικÝò
συμφωνßεò και τυΧüν καθυστÝρηση ενδÝχεται να Ýχει αρνητικÝò συνÝπειεò επ' αυτþγ.

γ, Ωò προò το υπ, αρ, 2.1.2.3 Ýργο του Σχεδßου (Τεlnlικü κÝιπρο εκπαßδευσηò οτη
π. Μεσημβρßα), θεωροýμε üτι δεν θα πρÝπει να ενταχθεß στιò Υπηρεσßεò Μη
ΜεταφορÜò, καθþò αυτÝò εßναι ρυθμιζüμενεò ενþ το Ýργο αφορÜ σε εκτταιδευτικÞ, και
Üρα ανταγωνιστικÞ, δραστηριüτητα, ιδταιτÝρωs αν ληφθεß υπüψη τ<αι η αναφερüμενη
ΠερΙφερειακÞ του διÜσταση. ß{λλωστε, οτ τρÝχουσεò εκιταιδευτικÝò υπηρεσßεò του

ΔιαχειριστÞ ß«ΣεμινÜρια» και «Πιστοποßηση Συγκολλητþν») περýαμβÜνονται -ορθþò-

αιS Μη Ρυθμιζüμενεò Υπηρεσßεò (ΛοιπÝò), και μÜλιστα, η τελευταßα ε§ αυτþν,

ΠρΟφανΤßò καθ' υπüδει§η του ACER üτι η υπηρεσßα πιστοποßησηò συγκολλητþν
(εκιταιδευτικÞ δραστηριüτητα) δεν θα Ýπρεπε να εντÜσσετατ πιò ρυθμιζüμενεò
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Υπηρεσßεò Μη ΜεταφορÜò και να επιβαρýνει τα τιμολüγια μεταφορÜò, καθþò δýναται
να εßναι ανταγωνιστικÞt.

δ. Ωs προS το υπ. αρ. 2.1.2.4 Ýργο (ΝÝα προβλÞτα Small Scale Ll{G στον
Τερματικü σταθμü Ρεβυθοýσα3), επισημαßνεται η ανÜγκη τÞρησηS των
χρονοδιαγραμμÜτων Ýναρ§ηò λειτουργßαò και Ýντα§ηS στο Σýστημα τουλÜχιστον τηs
πρþτηò φÜσηs του Ýργου καθþò εßναι κρßσιμη για την τροφοδοσßα πλοßων με καýσιμο
ΥΦΑ, που αποτελεß μßα απü τιò διαφαινüμενεò βασικÝò επιλογÝò τηò ναυτýßαs για την
προσαρμογÞ τουò στην απü τον ΝοÝμβριο 20ß6 απüφαση του ΙΜο για την υιοθÝτηση σε
ΠαγΚüσμΙα ΚλßμαΚα τΟυ ορßου Ο,5%ο στην περιετ<τικüτητα των ναυτýιακþγ καυσßμωγ σε
θεßο απü 01.01,2ο20, σε συνδυασμü με την εφαρμογÞ τηs απüφασηò του Κυβερνηττκοý
Συμβουλßου οικονομικÞò ΠολιτικÞS - ¸γκριση οδικοý ΧÜρτη ΑγορÜò ΦΑ (ΦΕΚ
Β 59/ 18.01.2018) για τη δημιουργßα υποδομþν μικρÞS κλßμακαò ΥΦΑ στα λιμÜνια του
ΠειραιÜ και τηS ΠÜτραò στο τÝλοò τον 2ο22 για την προþθηση τηò χρÞσηò του ΥΦΑ στη

ναυτιλßα (βλ. πßνακα σχετικοý ΦΕΚ, υπ'αρ,2.8.6.1). ΛαμβÜνονεαò υπüψη üτι η
εΤαΙρεßα μαò ÝΧει προγραμματßσει την κατασκευÞ ενüò σκÜφουò ανεφοδιασμοý πλοßωγ

με ΚαýσΙμο ΥΦΑ, το οποßο αναμÝνεται να τεθεß σε λειτουργßα κατÜ το β'ε§Üμηνο του
2ο22, η τÞρηση των προθεσμιþν εßναι κρßσιμη γτα την εν λüγω σημανεικÞ επÝνδυση.
ΛαμβÜνονταò υπüψη τα ανωτÝρω, θα πρÝπετ επßσηò να επισπευσθεß η Ýναρ§η
λειτουργßαò του πιλοτικοý σταθμοý φüρτωσηò βυτιοφüρων (Ýργο υπ. αρ,2,2,1.11) για
να ΚαΤασΤεß δυνατüò ο εφοδιασμüò πλοßων με καýσιμο ΥΦΑ üπου απαιτοýνται μικρÝò
ΠΟσüΤητεò (γνωρßζουμε üττ Ýχουν Þδη προγραμματιστεß επενδýσειò σε πλοßα με καýσιμο
ΥΦΑ στο λιμÜνι του ΠειρατÜ) αλλÜ και για να αναπτυχθεß η χρÞση του φυσικοý αερßου
σε περιοχÝò και απü καταναλωτÝS που εßναι απομακρυσμÝνοι απü δßκτυα.

ε. ΑναφορικÜ με το υπ. αρ. 2.1.2.5 Ýργο του Σχεδßου (Εικονιχüò Αγωγüò στον
Αθερινüλακχο ΚρÞτηò), αντýαμβανüμαστε μεν τη γενικÞ ανÜγκη υλοποßησηò Ýργων
ασφÜλειαò εφοδιασμοý του νησιοý με ηλεκτρικÞ ενÝργεια, πλην üμωò διαφωνοýμε με
την Ýντα§η ενüs «εικοντκοý αγωγοý» στι§ ρυθμιζüμενεò Υπηρεσßεò ΜεταφορÜò, οι οποßεò
σαφþò αφοροýν μüνο την διοχÝτευση (απü εßσοδο Ýωò Ý§οδο) φυσικοý αερßου στο
ΕΣΜΦΑ το οποßο ρητþò ορßζεται στο νüμο κατ δεν περýαμβÜνει «εικονικοýò αγωγοýò»
(βλ. Üρθ.2 παρ.2 ßβ), (κγ) και (κδ) και αρ,67 παρ, 1του ν,4οοlΙ2011 σε
συνδυασμü με το ÜρΘ. 2.2 περ. λ' τηS 4ηs Αναθεþρησηò του Κανονισμοý ΤιμολüγησηS
ΕΣΦΑ, απüφαση ΡΑΕ υπ' αρ, 539/2ο19) οýτε μετÜ την Ý§οδο απü το ΕΣΜΦΑ
εμπορικÝò (ανταγωντστικÝò) Þ Üλλεò δραστηριüτητεò.

'Βλ. σΤην αναφορÜ του ACER προò ΡΑΕ για το ο.χÝδιο τηò 4ns Αναθεþρησηò του κανογισμοý
Τιμολüγησηò ΕΣΦΑ, στα πλαßσια των αρμοδιοτÞτων του για αξιολüγησÞ συμρατüτηταS με τιsαπαιτÞσειò του Tariff NC.
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Η μÝΧρΙ τþρα κατανüησÞ μαò για την περßτπωση του Αθερινüλακκου εßγαι γτα τηγ
αΠΟΚλεΙστικÞ ΧρÞση του λιμÝνα, προβλητþν και εκεΙ χερσαßου χþρου για τηγ
δημΙΟυργßα πλωτοý σταθμοý Ýλευσηò, αποθÞκευσηò και αεριοποßησηò γφΑ για την
εfuΠηρÝτηση αποκλειστικÜ των αναγκþν ηλετ<τροπαραγωγÞò, υποκαθιστþγταò Þ
συμΠληρþνονßαS τον εκεß πετρελαßκü σταθμü τηò ΔΕΗ. ΑυτÜ δεδομÝνων των γεωλογικþγ
ΚαΙ ΚλΙματΙΚþν συνθηκþν του σημεßου, ΕÜν Ýτσι Ýχουν τα πρÜγματα, τüτε οι νÝεò αυτÝò
εγΚαΤασΤÜσεΙò διαΧεßρισηò ΥΦΑ οφεßλουν να αποτελÝσουν αμÝσωò Þ εμμÝσωò θÝμα,
φρΟνΤßδα Και περιουσßα τηò ΔΕΗ, ωò αποκλειοτικοý χρÞστη τουò, σε κÜθε περßτπωση,
δε, üΧΙ Περιουσßα του ΔΕΣΦΑ. Η περßτπωση προσιδιÜζει με αντßστοιχεò εγκαταστÜσειò _

σαφþò μΙΚρüτερηò κλßμακαò- μεμονωμÝνων βιομηχανικþν κατ εμπορικþγ καταγαλωτþγ
Καυσßμων ΚαΙ βΙΟμηΧαντκþν αερßων στη χþρα, οι οποßεò (θα) αποτελοýν θÝμα, φρογτßδα
ΚαΙ ΠερΙΟυσßα εßτε των Καταναλωτþν εßτε των προμηθευτþν τουò. ΕÜν, ωστüσο, αντßθετα

με Τα ΠαραΠÜνω, ÝΧουν εκπονηθεß μελÝτεò σκοπιμüτηταò, που θεμελιþγουγ τηγ
αναγΚαΙüΤηΤα Και βιωσιμüτητα σοβαρþν επετ<τÜσεων σττò λιμενικÝò και χερσαßε5
εγΚαΤασΤÜσεΙò του Αθερινüλακκου, με το συνοδεýον αναγκαßο οδικü δßκτυο,
ΠρΟΚεΙμÝνΟυ Ο Αθερινüλακκσò να αναδειχθεß σε μικρÞ Ρεβυθοýσα για τιò ανÜγκεò
φυσΤΚΟý αερßΟυ τηò ΚρÞτηò, θεωροýμε απαραßτητο η ΡΑΕ να θÝσει το θÝμα σε δημüσια
διαβοýλευση.

Ανε§αρΤÞΤωS, σε καμμßα περßτπωση, δεν θα πρÝπει το üποιο Ýργο του ΔΕΣφΑ γα
συμΠερΙλαμβÜνεΙ, το πλοßο μεταφορÜò ΥΦΑ, καθþò τοýτο αποτελεß εμπορικÞ
(ανΤαγωνΙστΙΚÞ) δραστηριüτητα, η οποßα ανατπýσσεται, κατÜ παγκüσμια πρατ<τικÞ, απü
τρßτουò, των Προμηθευτþν συμπεριλαμβανομÝνων.

Στην περßτπωση που το Ýργο του ΔΕΣΦΑ αφορÜ σε ευρýτερη τροφοδοσßα τηò ΚρÞτηò με
ΥΦΑ ΚαΙ üΧι μüνο σε ηλετcεροπαραγωγÞ, η χρÞση των σχετικþν εγκαταστÜσεωγ
αΠΟθÞΚευσηS Και αεριοποßησηò ΥΦΑ (του ΔταχειριστÞ Þ τρßτου) θα πρÝπει γα εßγαι
ΤσüΤΙμα ΠρΟσβÜσιμη απ'üλουò με σκοπü την ενßσκυση του ανταγωνισμοý προò üφελοò
Των ΚαΤαναλωΤþν, προβλεπüμενου, μÜλιστα, ενüò ειδικοý τιμολογßου χρÞσηò βÜσει του
σχετικοý κüστουò τηò υποδομÞò και τηs ΠεραιτÝρω δυνατÞò ανÜτm:§ηò διι<τýων
διανομÞò CNG/LNG στην ευρýτερη περτοχÞ (ενδεχομÝνωò σε üλο το νησß}.

Τα αυτÜ ωò Üνω òτχüλια ισχýουν και γτα τα υπ. αρ. 2.1.2.6 και 2.!.2.º Ýργα του
Σχεδßου, που αφοροýν τουò «εικονικοýò αγωγοýòι, ΔωδεκανÞσωγ χαι γησιþν
ΒΟρεßΟυ Αιγαßου, για τα οποßα, επιπλÝον, επισημαßνεται üτι οýτε αγαφÝρογτατ στα
Ýργα ανÜτm;§ηS τηs ισχýουσαò ΜελÝτηò ΑνÜτm:§ηò 2ο2ο-2ο29, οýτε αγαλýογται (στο

ΣχÝδιο) τα στÜδια και το χρονοδιÜγραμμα υλοποßησηò τουS ωS και οι τρüποι
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ΧρημαΤΟδüτησηò κα1 ανÜτ<τησηò των σχετικþν επενδýσεων, üπωò ρητÜ απαιτεß η
δΙÜΤα§η του Üρθ. 92 παρ. 4 εδ Α'του Κτj:δικα Διαχεßρισηò ΕΣΦΑ. ΚατÜ συγÝπεια, ο

βαθμüò ωριμüτητÜò τουò απαιτεß να μην συμπεριληφθοýν στο προκεßμεγο, υπü
δΙαβΟýλευση, Πρüγραμμα ΑνÜτm:§ηò, χωρßò τοýτο να σημαßνει üτι δεν εßναι απαραßτητο
να επισπευσθοýν.


