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                                 Πειραιώς 132,   

            11854 Αθήνα  
 Τηλ.:  210-3727400  
                                             E-mail: info@rae.gr  
 Web:  www.rae.gr  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 657/2022  

  

Για την τροποποίηση της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού 

Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας «∆ΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο «∆ΙΩΡΥΓΑ 

GAS A.E.» λόγω μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης και των 

τεχνικών χαρακτηριστικών της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας ΑΣΦΑ 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  

  

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 4η Αυγούστου 2022, 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, εφεξής  ο  «Νόμος»),  όπως  ισχύει,  και ειδικότερα τα 
άρθρα 13, 74 έως 76 και 90 αυτού.  

2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά φυσικού αερίου και την κατάργησης της Οδηγίας  2003/55/EK» (EE L 211, 94, 

14.08.2009), όπως ισχύει  (εφεξής η «Οδηγία»).  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της 

ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α’121/18.06.2001).  

4. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. οικ. 178065 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β΄ 3430/17.08.2018, εφεξής ο 

«Κανονισμός Αδειών»).  

5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1321/2018 απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας ΑΣΦΑ στην εταιρεία 

«ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».  

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 386/2021 απόφαση ΡΑΕ «Για την προκαταρκτική εξέταση της 

μεταβολής της Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) της εταιρείας 

«∆ΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με διακριτικό τίτλο 

«∆ΙΩΡΥΓΑ GAS A.E.» λόγω επικείμενης μεταβολής της μετοχικής της σύνθεσης και των 

τεχνικών χαρακτηριστικών της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας ΑΣΦΑ». 
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7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι‐332357/20.07.2022 έγγραφο της εταιρείας «ΔΙΩΡΥΓΑ GAS 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» (εφεξής, η «Αιτούσα») με το οποίο 

υποβλήθηκε προς τη ΡΑΕ αίτημα περί τροποποίησης της Άδειας ΑΣΦΑ που κατέχει (εφεξής, 

η «Αίτηση»).  

8. Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμ. 386/2021 απόφαση της η ΡΑΕ έχει αποφανθεί θετικά 

εξετάζοντας προκαταρκτικά την αιτούμενη τροποποίηση και επομένως σύμφωνα με την 

παράγραφο 9 του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών δεν απαιτείται η εκ νέου ανάρτηση 

της αίτησης τροποποίησης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και η καταβολή ανταποδοτικού τέλους 

από τον Αιτούντα. 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό.  

  

Σκέφθηκε ως εξής:  

Επειδή, η αιτούσα είναι κάτοχος Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) 

δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1321/2018 Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.  

Επειδή, η Αιτούσα κατόπιν σχετικής αίτησης που είχε καταθέσει σύμφωνα με την παρ. 8 του 

άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών για προκαταρκτική εξέταση των μεταβολών στη μετοχική 

σύνθεση και στα τεχνικά χαρακτηριστικά έχει ήδη λάβει με την υπ’ αριθμ. 386/2021 απόφαση 

ΡΑΕ θετική αξιολόγηση από την Αρχή. 

Επειδή,  η Αιτούσα με το υπ’ αριθμ. 7 σχετικό έγγραφο υπέβαλε αίτημα στη ΡΑΕ για την 

τροποποίηση της άδειας ΑΣΦΑ που της χορηγήθηκε με την 1321/2028 απόφαση ΡΑΕ σύμφωνα 

με το άρθρο 18 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου και το διατακτικό της 386/2021 

απόφασης ΡΑΕ.   

Επειδή, με το υπ’ αρ. 7 σχετικό έγγραφο, ο κάτοχος της Άδειας ΑΣΦΑ αιτείται τις κάτωθι 

μεταβολές στην μετοχική σύνθεση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αδειοδοτούμενης 

δραστηριότητας: 

- την μεταβολή της μετοχικής του σύνθεσης από «IREON INVESTMENTS LTD» κατά 100% σε 

«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 100%, η 

οποία έχει πλέον μετονομαστεί σε MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.  

- την αύξηση της αποθηκευτική ικανότητας της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και 

Αεριοποίησης (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) από 135.000‐170.000 m3 και 

τέσσερις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης σε 135.000‐210.000 m3 τεχνολογίας MOSS με 

τέσσερις ή πέντε δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης τεχνολογίας ΜΟSS ή MEMBRANE. 

- την αλλαγή του τρόπου πρόσδεσης της μονάδας FSRU από πλωτή εξέδρα σε προβλήτα (Jetty) 

η οποία θα εγκατασταθεί εντός των ορίων του θαλάσσιου χώρου όπου επιτρέπεται η 

παραμονή δεξαμενόπλοιων του διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.. Συνεπώς, δεν θα υπάρχει πλωτό αγκυροβόλιο αλλά ο σταθμός 

FSRU θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένος. 
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- την μεταβολή της ελάχιστης απόστασης από την ακτή από τα 500 μέτρα σε ισοβαθείς των 50 

μέτρων στα 130‐150 μέτρα σε ισοβαθείς των 20‐25 μέτρων. 

- την υποκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού από Marine Loading Arm ή/ και Hose σε 

αγωγό υψηλής πίεσης ο οποίος θα εγκατασταθεί επί της προβλήτας και στη συνέχεια θα 

συνδέεται κατευθείαν με τον χερσαίο αγωγό Φυσικού Αερίου 

- τροποποίηση του μήκους του FSRU από τα περίπου 300 μ στα περίπου 315 μ. 

 

Επειδή, οι αιτούμενες ως άνω μεταβολές είναι σύμφωνες με αυτές για τις οποίες η Αρχή έχει 

αποφανθεί θετικά με την υπ’ αριθμ. 386/2021 απόφασή της.  

 

Για τους παραπάνω λόγους,  

Αποφασίζει  

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ 1321/2018 άδειας ΑΣΦΑ στα κάτωθι σημεία: 

- Μετοχική Σύνθεση: MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ με ποσοστό 100%. 

- Αποθηκευτική ικανότητα της Πλωτής Μονάδας FSRU: 135.000‐210.000 m3 τεχνολογίας 

MOSS με τέσσερις ή πέντε δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης τεχνολογίας ΜΟSS ή 

MEMBRANE. 

- Τρόπος πρόσδεσης της μονάδας FSRU: προβλήτα (Jetty) εγκατεστημένη εντός των ορίων του 

θαλάσσιου χώρου όπου επιτρέπεται η παραμονή δεξαμενόπλοιων του διυλιστηρίου της 

εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με μόνιμα αγκυροβολημένο το 

σταθμό FSRU. 

- Ελάχιστη Απόσταση του σταθμού FSRU από την ακτή: 130‐150 μέτρα σε ισοβαθείς των 20‐

25 μέτρων. 

- Κατάργηση του υποθαλάσσιου αγωγού και υποκατάσταση αυτού από Marine Loading Arm 

ή/και Hose σε αγωγό υψηλής πίεσης εγκατεστημένου επί της προβλήτας και απευθείας 

συνδεδεμένου με το χερσαίο αγωγό Φυσικού Αερίου. 

- Μήκος σταθμού FSRU: περίπου 315 μ. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 1321/2018. 

 

Αθήνα, 04-08-2022  

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ  

  

  

  

Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας  

  

  

Η   παρούσα προσβάλλεται με αίτηση αναθεώρησης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, κατά τα οριζόμενα  στο άρθρο 32 παρ. 2 Ν. 4001/2011, 
όπως ισχύει.   
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