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Αθήνα, 15 Απριλίοσ 2022 

Ερώηηζη & Αίηηζη Καηάθεζης Εγγράθων 

Προς Υποσργό Περιβάλλονηος & Ενέργειας, Κλιμαηικής Κρίζης & 
Πολιηικής Προζηαζίας 

Θέμα: Εγκαηάζηαζη σγροποιημένοσ θσζικού αερίοσ ζηην είζοδο ηοσ 

λιμανιού ζηο Βόλο 

 
Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) ζηηο 2.3.2022 ρνξήγεζε άδεηα Αλεμάξηεηνπ 

πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΑΦΑ) Τπεξάθηηνπ Πισηνύ Σεξκαηηθνύ ηαζκνύ 

Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΤΦΑ) θαη ππνζαιάζζηνπ & ρεξζαίνπ αγσγνύ 

Φπζηθνύ Αεξίνπ γηα ηε δηνρέηεπζή ηνπ ζην Δζληθό ύζηεκα Μεηαθνξάο Φπζηθνύ 

Αεξίνπ (ΔΦΑ), ην νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί ζηελ είζνδν ηνπ Ληκέλα Βόινπ πιεζίνλ 

ηεο αθηήο ζηελ πεξηνρή «Πεπθάθηα» (ΑΓΑ 9ΗΝΥΙΓΞ-ΤΘ8). Γηα ην έξγν είλαη 

δηαζέζηκα πνιύ πεξηνξηζκέλα, πξόδξνκα κόλν, ζηνηρεία. Η απόζηαζε από ηελ 

ηνπνζεζία ‘Πεπθάθηα’ θαη ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αξραίαο Γεκεηξηάδαο θαζώο 

θαη από ζεκαληηθό πδξνβηόηνπν ηεο πεξηνρήο, ζα είλαη πεξίπνπ 340 κέηξα ελώ από 

ηνλ αζηηθό πνιενδνκηθό ηζηό ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ 986 κέηξα ζε επζεία γξακκή. 

εκεηώλεηαη όηη αληίζηνηρν έξγν ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο ζα 

απέρεη ηνπιάρηζηνλ 17,6 ρικ. από ην ιηκάλη ηεο. 

ύκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Δπηζηεκνληθώλ Φνξέσλ & πιιόγσλ καδί κε ην ΣΔΔ 

Μαγλεζίαο, ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ρσξνζέηεζεο ηεο ζρεδηαδόκελεο 

δξαζηεξηόηεηαο παξίζηαηαη αληίζεηε, άιισο αζύκβαηε, κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο 

θαη ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. 

Η εγθαηάζηαζε ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο Seveso ΙΙΙ ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ από αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ιόγσ ύπαξμεο 

επηθίλδπλσλ νπζηώλ κε νξηαθή πνζόηεηα αλώηεξεο βαζκίδαο ηνπο 200 ηόλνπο. Σν 

πεξηερόκελν ησλ 4 δεμακελώλ ΤΦΑ ζηελ εγθαηάζηαζε ζα αλέξρεηαη ζε 72.000 

ηόλνπο. ύκθσλα κε ηα πηζαλά ζελάξηα αηπρεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

αλάιπζε θηλδύλνπ ζε παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο, νη δώλεο επηπηώζεσλ (ζεξκηθή 

αθηηλνβνιία, σζηηθό θύκα, ηνμηθέο νπζίεο) κπνξνύλ λα θηάζνπλ ρηιηόκεηξα καθξηά. 

Ερωηώνηαι οι σποσργοί: 

1) Πνηνο απνθαζίδεη γηα ηε ρσξνζέηεζε ηέηνησλ θξίζηκσλ ππνδνκώλ; 

Πεξηιακβάλεηαη ην έξγν ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Γεληθνύ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ 

Αλάπηπμεο (Master Plan) ηνπ Ληκέλα Βόινπ θαη ζην πθηζηάκελν Γεληθό 
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Πνιενδνκηθό ρέδην; Έρεη εξσηεζεί/γλσκνδνηήζεη ε αξκόδηα Γηεύζπλζε 

Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ ΤΠΔΝ; 

2) Από πνπ πξνθύπηεη όηη «ο ζτεδιαζμός ηης Αιηούζας για θέμαηα αζθάλειας, 

ζσνηήρηζης και ανηιμεηώπιζης εκηάκηων αναγκών δεν θα δημιοσργήζει θέμαηα 

αζθαλείας, λειηοσργίας ή αζηάθειας ζηο Εθνικό Σύζηημα Φσζικού Αερίοσ» θαη όηη 

«δεν ενέτονηαι ζοβαροί περιβαλλονηικοί κίνδσνοι από ηην δραζηηριόηηηα» πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα ηεο ΡΑΔ; 

Αιηούμαι ηην καηάθεζη ηων παρακάηω εγγράθων: 

1. Σε Μειέηε ή ηελ Πξνκειέηε Αζθαιείαο ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

172058/2016 (ΦΔΚ 354/Β/17.2.2016). 

2. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. ΡΑΔ Ι-308659 /28.08.2021 αίηεζε ηεο εηαηξείαο γηα 

ρνξήγεζε Άδεηαο Αλεμάξηεηνπ πζηήκαηνο Φπζηθνύ Αεξίνπ. 

3. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΑΔ O-90483/27.10.2021 έγγξαθν ηεο Αξρήο κε ζέκα: 

«πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία επί ηεο αηηήζεσο -ρνξήγεζε άδεηαο αλεμάξηεηνπ 

ζπζηήκαηνο θπζηθνύ αεξηνύ». 

4. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΑΔ Ι-313678/12.11.2021 έγγξαθν ηεο Αηηνύζαο κε ζέκα: 

«πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία επί ηεο αηηήζεσο γηα ρνξήγεζε άδεηαο αλεμάξηεηνπ 

ζπζηήκαηνο θπζηθνύ αεξηνύ (Γ-08729)». 

5. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΑΔ Ι-313831/17.11.2021 έγγξαθν ηεο Αηηνύζαο κε ζέκα: 

«πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαηάζεζεο αίηεζεο κε Αξηζκό πξσηνθόιινπ Ι-

313678 12-11-2021». 

6. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΑΔ Ι-316600/23.12.2021 έγγξαθν ηεο Αηηνύζαο κε ζέκα: 

«πκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο ηεο εηαηξείαο». 

7. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΑΔ Ι-318365/19.01.2021 έγγξαθν ηεο Αηηνύζαο κε ζέκα: 

«Άδεηα Αλεμάξηεηνπ πζηήκαηνο θπζηθνύ αεξηνύ γηα ην έξγν ''Αξγώ'' -

πξόζζεηα ζηνηρεία». 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΑΔ O-92208/28.01.2022 έγγξαθν ηεο Αξρήο κε ζέκα: 

«Πξνζθόκηζε ζπκπιεξσκαηηθώλ εγγξάθσλ ζην πιαίζην ηεο αίηεζεο 

ρνξήγεζεο άδεηαο ΑΦΑ ηεο εηαηξείαο». 

 

Ο ερωηών Βοσλεσηής  

 

Κρίηων Αρζένης 




