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Current Regulatory Framework regarding supply and distribution
Το Ισχύον Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τη Διανομή και Προμήθεια 

Φυσικού Αερίου  

• Directive / Οδηγία 2009/73/EC

• Greek Law/ Ενεργειακός Νόμος 4001/2011 (τρ. ν.4336/2015)

• Gas Licensing Regulation / Κανονισμός Αδειών (ΦΕΚ Β’3430/2018)

• Distribution Network Code / Κώδικας Διαχείρισης ΔΔ (ΦΕΚ Β’487/2016)

• Network Tariff Regulation / Κανονισμός Τιμολόγησης (ΦΕΚ Β’3067/2016)

• Gas Supply Code / Κώδικας Προμήθειας ΦΑ (ΦΕΚ Β’1969/2018)

• Regulatory Framework of Development of Remote Networks /Πλαίσιο Ανάπτυξης 
Απομακρυσμένων Δικτύων (ΦΕΚ Β’3334/2018)
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All current regulatory framework that 
applies for natural gas also applies for 

CNG and LNG.



Natural Gas Supply Προμήθεια Φυσικού Αερίου

• According to Law 4336/2015, all customers in Greece
are eligible customers since 1.1.2018. In order to
supply gas to a customer, a Supply License must be
granted by RAE.

• Gas Licensing Regulation distinguishes between two
kinds of Supply License:

• On-network supply license (supply gas to customers
connected to networks)

• Off-network supply license (supply gas to individual
customers not connected to networks)
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Off – network supply license concerns CNG / 
LNG supply



Natural Gas Supply Προμήθεια Φυσικού Αερίου

• Σύμφωνα με τον ν.4336/2015, όλοι οι καταναλωτές
φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι επιλέγοντες από την
1.1.2018. Μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τον
προμηθευτή τους. Για να προμηθεύσει κάποιος φυσικό
αέριο σε πελάτη θα πρέπει να έχει χορηγηθεί άδεια
προμήθειας από τη ΡΑΕ.

• Ο κανονισμός αδειών αναφέρει δύο είδη άδειας
προμήθειας φυσικού αερίου:

• Εντός δικτύου (αφορά στη προμήθεια σε καταναλωτές
συνδεδεμένους σε δίκτυο)

• Εκτός δικτύου (αφορά στη προμήθεια σε καταναλωτές
μη συνδεδεμένους σε δίκτυο)
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Η προμήθεια εκτός δικτύου αφορά την 
προμήθεια CNG / LNG 



CNG Supply to Individual Remote Customer
Προμήθεια CNG σε Απομονωμένο Πελάτη
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Supplying to Remote Individual Customers

Off – network gas supply is related to supplying CNG to
remote (not connected to the network) individual
customers and includes the following process:

1) Compression of gas in a compression station or 
import CNG from abroad

2) Transportation of CNG with tracks

3) Decompression of gas at the decompressor station 
of the individual customer (household, commercial 
or industrial)
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Προμήθεια σε Απομονωμένους Πελάτες μη 
συνδεδεμένους σε δίκτυο

Η προμήθεια εκτός δικτύου αφορά στην προμήθεια
CNG σε απομονωμένους πελάτες μη συνδεδεμένους
στο δίκτυο και συμπεριλαμβάνει την ακόλουθη
διαδικασία:

1) Συμπίεση φυσικού αερίου σε σταθμό συμπίεσης ή 
εισαγωγή CNG από το εξωτερικό

2) Μεταφορά CNG με φορτηγά

3) Αποσυμπίεση του CNG σε αποσυμπιεστή στην 
εγκατάσταση του πελάτη
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Remote Distribution Networks

• DSO can propose to RAE the development of Remote
Distribution Networks.

• The “Remote Distribution Networks” are not
connected with other transmission systems or
distribution networks.

• All current gas regulatory framework applies to these
“Remote Distribution Networks”.

• In these cases, natural gas will reach these networks
either in the form of CNG or LNG.
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Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής

• Οι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής μπορούν να
εισηγηθούν στην ΡΑΕ την ανάπτυξη
Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής.

• Τα Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής δεν
συνδέονται με άλλα Συστήματα Μεταφοράς ή άλλα
δίκτυα διανομής.

• Όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για τα δίκτυα
διανομής ισχύει και για τα Απομακρυσμένα Δίκτυα
Διανομής.

• Σε αυτές τις περιπτώσεις, το φυσικό αέριο φτάνει
σε αυτά τα δίκτυα με τη μορφή είτε CNG ή LNG.
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Third party access to Remote Distribution Networks

• The DSO must install, a CNG / LNG terminal as an
entry point to a Remote Distribution Network.

• All network users have the right to access the entry
points of these Remote Distribution Networks.

• The DSO must submit to RAE for approval the rules
and conditions for Third Party Access to these entry
points.

• Do suppliers need an off-network supply license to
have access to customers connected in these Remote
Networks?
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Suppliers do not need an off-network supply 
license to have access to customers 
connected to Remote Distribution 

Networks. An on-network supply license is 
enough!



Πρόσβαση Τρίτων στα Απομακρυσμένα Δίκτυα 
Διανομής

• Ο Διαχειριστής θα πρέπει να εγκαταστήσει τερματικό
σταθμό CNG / LNG ως σημείο εισόδου στο
Απομακρυσμένο Δίκτυο Διανομής.

• Όλοι οι Χρήστες Διανομής έχουν το δικαίωμα
πρόσβασης στα Σημεία Εισόδου των Απομακρυσμένων
Δικτύων Διανομής.

• Ο Διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλει στη ΡΑΕ προς
έγκριση του όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης
Χρηστών στα Σημεία Εισόδου.

• Χρειάζεται Άδεια Προμήθειας εκτός δικτύου για την
προμήθεια πελατών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτά τα
δίκτυα;
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Οι προμηθευτές δεν χρειάζεται να κατέχουν 
άδεια προμήθειας εκτός δικτύου για να 

προμηθεύσουν πελάτες που είναι 
συνδεδεμένοι στα Απομακρυσμένα Δίκτυα.
Καλύπτονται από την άδεια εντός δικτύου!



Two kinds of Remote Distribution Networks

Case I: In geographical 
regions where no 
other distribution 
network exists.
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The DSO has the obligation 
to ensure equal access of 
network users to all entry 
and exit points.

Case II: In geographical 
regions where 
distribution network 
exists.

DSOs can develop a 
virtual pipeline CNG 
in order to ensure 
equal access of 
network users to all 
exit points



Δύο είδη Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής

Περίπτωση I: Σε 
γεωγραφικές περιοχές 
όπου δεν υπάρχει άλλο 
δίκτυο διανομής.
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Ο Διαχειριστής υποχρεούται να
εξασφαλίσει την ίση πρόσβαση
τρίτων σε σημεία εισόδου και
εξόδου (καταναλωτές)

Περίπτωση II: Σε 
γεωγραφικές περιοχές όπου 
υπάρχει άλλο δίκτυο 
διανομής.

Ο Διαχειριστής μπορεί
να αναπτύξει Εικονικό
Αγωγό CNG και να
εξασφαλίσει την ίση
πρόσβαση τρίτων στα
σημεία εξόδου



Case I :In geographical 
regions where no other 

distribution network exists
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✓ The DSO must submit to RAE
the rules for TPA to the entry
point (decompressor).

✓ The supplier has to bring
natural gas to the entry point
(decompressor) of the
Remote Distribution Network.



Περίπτωση I :Σε 
γεωγραφικές περιοχές 
όπου δεν υπάρχει άλλο 

δίκτυο διανομής
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✓ Ο Διαχειριστής υποβάλλει
στη ΡΑΕ τους κανόνες
πρόσβασης τρίτων στο
Σημείο Εισόδου
(αποσυμπιεστή).

✓ Ο Προμηθευτής θα πρέπει να
φέρει το αέριο στο Σημείο
Εισόδου (Αποσυμπιεστή) του
Απομακρυσμένου Δικτύου
Διανομής.



Περίπτωση ΙΙ :Σε γεωγραφικέ περιοχές όπου 
υπάρχει δίκτυο διανομής
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Connection to 
Transmission System

Compressor 
Station

Virtual Pipeline (CNG)



Virtual CNG Pipeline

1) The DSO submits to RAE its development plan. If he proposes Remote
Networks he can also propose its connection to the main network through
Virtual Pipeline in the same geographical region.

2) The Virtual Pipeline is a service of gas compression and CNG transport
received by a Third Party. Cost of the Virtual Pipeline is included in DSO’s
OPEX. The DSO is allowed to receive this service through a public tender.

3) RAE evaluates the proposal and sets a price-cap for this service in
€/MWh/km.

4) Suppliers will not have to be concerned about decompression/transport and
security of supply of their customers connected in Remote Distribution Networks
because the DSO will undertake this service.
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A way to connect Remote Distribution Networks to existing 
Distribution Network in the same geographical region

RAE has set the price at €16/MWh 
(0,27 €/MWh/km) 



Εικονικός Αγωγός CNG (ΦΕΚ Β’3334/2018)

1) Ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ το Πρόγραμμα Ανάπτυξης όπου
προτείνονται τα Απομακρυσμένα Δίκτυα Διανομής. Μπορεί να προτείνει την
σύνδεσή τους με το υφιστάμενο δίκτυο μέσω Εικονικού Αγωγού.

2) Ο Εικονικός Αγωγός αφορά στη λήψη υπηρεσίας συμπίεσης και CNG μεταφοράς
(μέσω φορτηγών) από τρίτο πρόσωπο. Το κόστος της υπηρεσίας του Εικονικού
Αγωγού περιλαμβάνεται στα λειτουργικά έξοδα του διαχειριστή. Ο διαχειριστής
μπορεί να λάβει την υπηρεσία κατόπιν διαγωνισμού.

3) Η ΡΑΕ αξιολογεί την πρόταση και εγκρίνει τη Μέγιστη τιμή ανά Mwh/χλμ.

4) Οι προμηθευτές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τη συμπίεση και τη μεταφορά
με φορτηγά καθώς και τον εφοδιασμό των Πελατών τους στα Απομακρυσμένα
Δίκτυα καθώς ο Διαχειριστής αναλαμβάνει την υπηρεσία αυτή.
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Τρόπος σύνδεσης του Απομακρυσμένου Δικτύου Διανομής 
με το υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής μίας γεωγραφικής 

περιοχής

Η ΡΑΕ έχει εγρίνει μέγιστη 
τιμή σε €16/MWh 
(0,27€/MWh/χλμ)



Ειρήνη Ιακωβίδου
Πρ. Τμήματος Δικτύων ΦΑ
Tel. +30 210 3727022
E-mail: iacovidesi@rae.gr

Pireos 132, 118 54, Athens
Τel.: +30 210 3727400 
Fax: +30 210 3255460
E-mail: info@rae.gr

Thank you for your Attention!
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