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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 968/2021 

Τροποποίηση της Απόφασης 789/2021 για την παράταση της 
προθεσμίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 

συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στο προτεινόμενο έργο 
Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS 

A.E., σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 
2009/73/ΕΚ  

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2α Δεκεμβρίου 2021, και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 

και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως ισχύει, και 

ιδίως του άρθρου 76 αυτού. 

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ», όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/692 και ισχύει (εφεξής «Οδηγία»), και ιδίως 

του άρθρου 36 αυτής. 

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα.  

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 178065 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β  ́

3430/17.08.2018). 

5. Τη σύσταση των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τον Ηλεκτρισμό και το Φυσικό Αέριο με 
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τίτλο «ERGEG Guidelines for Good Practice on Open Season Procedures (GGPOS)» 

σχετικά με τη διεξαγωγή Ανοιχτής Διαδικασίας για τη δέσμευση δυναμικότητας σε νέες 

υποδομές (Ref: C06-GWG-29-05c, May 2007).  

6. Την υπ’ αριθμ. 1321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ στην 

εταιρεία «ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ»» και την υπ’ αριθμ. 

386/2021 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Προκαταρκτική εξέταση της μεταβολής της 

Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας ”ΔΙΩΡΥΓΑ GAS 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ” με διακριτικό τίτλο “ΔΙΩΡΥΓΑ 

GAS A.E.” λόγω επικείμενης μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης και των τεχνικών 

χαρακτηριστικών της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας ΑΣΦΑ». 

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8/16.07.2021 (ΡΑΕ I-306647/19.07.2021) έγγραφο της εταιρείας με 

την επωνυμία ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E. με τίτλο «Αίτηση Εξαίρεσης από τις διατάξεις των 

άρθρων 32, 33 και 41 (6, (8) και (10) της Οδηγίας 2009/73/EC». 

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 700/2021 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση κατευθυντηρίων 

γραμμών για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα 

Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ». 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12/07.10.2021 (ΡΑΕ I-310839/07.10.2021) έγγραφο της εταιρείας 

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E. με τίτλο «Υποβολή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 

δέσμευση δυναμικότητας στο ΑΣΦΑ Διώρυγα Gas». 

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 789/2021 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Έγκριση Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στο 

προτεινόμενο έργο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS 

A.E., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ». 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12/01.12.2021 (ΡΑΕ Ι-314903/02.12.2021) έγγραφο της εταιρείας 

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E. με τίτλο «Αίτηση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της 

διαδικασίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση 

δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρίας 

“ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ”, με διακριτικό 

τίτλο “ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε.”». 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Επειδή, η Αρχή με το υπ’ αριθμ. 6 σχετικό, έχει χορηγήσει άδεια ΑΣΦΑ στην εταιρεία 

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E. σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (σχετικό 4), για 

την ανάπτυξη ανεξάρτητου συστήματος που αφορά σε πλατφόρμα πρόσδεσης και 

εκφόρτωσης, πλωτή αποθηκευτική δεξαμενή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) 

χωρητικότητας 170.000-210.000 m3 ΥΦΑ, μονάδα επαναεριοποίησης δυναμικότητας 
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132.000 MWh ανά ημέρα, χερσαίο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου και σημείο 

διασύνδεσης με το ΕΣΦΑ πλησίον των Σημείων Εξόδου του ΕΣΦΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ» και 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΙΙ». 

Επειδή, με το υπ’ αριθμ. 7 σχετικό, η εταιρεία ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E. υπέβαλε στη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για την εξαίρεση της προτεινόμενης νέας υποδομής 

φυσικού αερίου από την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας (σχετικό 2) που 

αφορούν στην πρόσβαση τρίτων και στον ορισμό τιμολογίων (άρθρα 32, 33 και άρθρο 

41 παράγραφοι 6, 8 και 10). 

Επειδή, η αίτηση εξαίρεσης εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 

του άρθρου 76 του ν. 4001/2011. Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγής, με 

απόφαση της ΡΑΕ, από την υποχρέωση πρόσβασης σε ΑΣΦΑ σύμφωνα με τη 

διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 36 της 

Οδηγίας. 

Επειδή, τα κριτήρια που εξετάζει η Ρυθμιστική Αρχή για τη χορήγηση εξαίρεσης 

αφορούν ιδίως στην επίδραση της προτεινόμενης επένδυσης ως προς την ενίσχυση του 

ανταγωνισμού για την προμήθεια αερίου, την ασφάλεια εφοδιασμού και την 

αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και της 

λειτουργίας του ΕΣΦΑ, αλλά και στο ύψος του επενδυτικού κινδύνου του έργου, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 της Οδηγίας. 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας, «Πριν από τη 

χορήγηση εξαίρεσης, η ρυθμιστική αρχή αποφασίζει τους κανόνες και τους 

μηχανισμούς για τη διαχείριση και την κατανομή δυναμικού. Σύμφωνα με τους κανόνες 

αυτούς πρέπει να απαιτείται να καλούνται όλοι οι δυνητικοί χρήστες της υποδομής να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μίσθωση δυναμικού, προτού γίνει η κατανομή του 

δυναμικού στην υποδομή ακόμη και για ίδια χρήση» (εφεξής «Market Test»).  

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας «Κατά την 

αξιολόγηση της Αίτησης Εξαίρεσης κατά τα κριτήρια της παραγράφου 1 στοιχεία α), β) 

και ε) του άρθρου 6 της Οδηγίας η Ρυθμιστική Αρχή λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα 

της εν λόγω διαδικασίας κατανομής δυναμικού». Επομένως, το σχετικό πλαίσιο 

επιβάλλει την ολοκλήρωση της διαδικασίας Market Test προκειμένου τα αποτελέσματα 

αυτής να ληφθούν υπόψη από τη Ρυθμιστική Αρχή κατά την αξιολόγηση της αίτησης 

εξαίρεσης. 

Επειδή, σύμφωνα και με το σχετικό 5, η βέλτιστη πρακτική για τη διεξαγωγή Market 

Test προκειμένου για την στάθμιση τυχόν επενδυτικού ενδιαφέροντος, προβλέπει δύο 

στάδια προσφορών, ένα μη δεσμευτικό που αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και 

ένα δεσμευτικό. 

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. 700/2021 Απόφασή της (σχετικό 8), η Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας ενέκρινε τις Κατευθυντήριες Γραμμές που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής 
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του πρώτου, μη δεσμευτικού, σταδίου της διαδικασίας για τη δέσμευση δυναμικότητας 

στο ΑΣΦΑ της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της 

Οδηγίας. 

Επειδή, στη συνέχεια, με την υπ’ αριθμ. 789/2021 Απόφασή της (σχετικό 10), η ΡΑΕ 

ενέκρινε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Μη Δεσμευτικό 

Στάδιο για τη δέσμευση δυναμικότητας στην υποδομή της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε., κατά την 

παρ. 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Η διαδικασία του Μη Δεσμευτικού 

Σταδίου ξεκίνησε στις 22.10.2021 και στην Πρόσκληση ρητώς ορίζεται ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών η 10η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα 

με την πρόταση της εταιρείας (σχετικό 9). 

Επειδή, με το υπ’ αριθμ. σχετικό 11 η εταιρεία ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε υπέβαλε στη ΡΑΕ 

αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών κατά 35 

ημέρες, ήτοι έως την 14η Ιανουαρίου 2022, λόγω της πανδημίας SARS-COV-2 αλλά και 

των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα και διεθνώς και προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στην συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών 

εγγράφων όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 6.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (credit rating, οικονομικές καταστάσεις, εκπροσώπηση), καθώς και 

στην υπογραφή των απαραίτητων Συμφώνων Εμπιστευτικότητας (NDAs) με αλλοδαπές 

εταιρίες οι οποίες εφαρμόζουν πρωτόκολλα «Know-Your-Customer», κάτι που απαιτεί 

σημαντικό γραφειοκρατικό φόρτο και επάλληλες επικοινωνίες. 

Επειδή, η αιτούμενη χρονική παράταση δεν επηρεάζει επί της ουσίας την Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Επειδή, το ως άνω αιτιολογικό της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε. κρίνεται εύλογο και η 

αιτούμενη χρονική παράταση δεν μπορεί παρά να αποβεί θετική για την εξέλιξη του εν 

λόγω έργου, σε περίπτωση που οδηγήσει σε διευρυμένη συμμετοχή στο διενεργούμενο 

Market Test. Σε κάθε περίπτωση, οι Κατευθυντήριες Γραμμές (σχετικό 5) θέτουν 

ελάχιστη, αλλά όχι μέγιστη διάρκεια για κάθε στάδιο της διαδικασίας. 

 

Για τους παραπάνω λόγους  

 

Αποφασίζει 

 

Την τροποποίηση του κειμένου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 

συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στον αγωγό IGB (Στάδιο Ι:  μη δεσμευτικών 

προσφορών), όπως αυτό εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 789/2021 και περιλαμβάνεται 

σε αυτή ως Παράρτημα, μόνο ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής μη 

δεσμευτικών προσφορών, ως εξής:  

ΑΔΑ: ΨΧ37ΙΔΞ-ΔΜΚ



 5 

 

i.  Στην Ενότητα 2 με τίτλο “Definitions”, η φράση: «Expression of Interest Deadline or 

EoI Deadline shall mean 10th of December 2021, by which the Expression of Interest 

Form (EoI Form) in Exhibit II shall be submitted to be considered valid;» 

αντικαθίσταται από τη φράση: «Expression of Interest Deadline or EoI Deadline shall 

mean 14th of January 2022, by which the Expression of Interest Form (EoI Form) in 

Exhibit II shall be submitted to be considered valid;». 

 

ii.  Ο Πίνακας 1 της Ενότητας 6.4 αντικαθίσταται ως εξής:  

Stage Deadline 

Start of EoI Phase October 22nd, 2021 

Deadline of Request for Clarifications November 5th, 2021 

Expression of Interest Deadline January 14th, 2022  

Summary of results evaluation by Dioriga 
Gas to Authorities 

(In accordance with Article 7 of the 
Guidelines) 

January 19th, 2022 

Dioriga Gas informs participants January 28th, 2022 

 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η Απόφαση ΡΑΕ 789/2021. 

 

 
Αθήνα, 2.12.2021 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 
 
 
 
 
 

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 
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