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Αξηζκόο 155 

13
ε
 πλεδξίαζε 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέωλ 

ηεο 24
εο

 Ηνπλίνπ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα «Αιέθα ηνύιε», ζην ΠΑΜΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΑΚΟ 

ΣΑΓΗΟ, ζήκεξα ηελ 24
ε
 Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 17.30, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 13/19-6-2020, ε νπνία εθδόζεθε λνκόηππα θαη δόζεθε ζε 

όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ (21) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο- Γξακκαηεύσλ,  3) 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο 

Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 14) Γθέζηα Δηξήλε, 15) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληώληνο, 26) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 27) Παηνύραο 

Υξήζηνο, 28) Ρώξνο Γεώξγηνο, 29) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 30) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 31) 

Σδαλάθνο Νηθόιανο, 32) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 33) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  34) 

Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο,  Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Ξπιηάο 

Θεόδσξνο, Φηινπνύινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, 

ρξέε δε Γξακκαηεύνληνο αλέιαβε ν θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο.  

Οη θ.θ. νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Νηάξνπ Μαξία, 

Μνίξαιεο Νηθόιανο,  Νηξίληαο Θεόδσξνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ 

ζηα πξαθηηθά.  

  Οη θ.θ Παπαληθήηαο Αλδξέαο θαη  Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, δελ ήξζαλ αλ θαη θιήζεθαλ, 

απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ήδε ήξζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία θαη νισκνύ 

Αηθαηεξίλε).  

 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έιεπζε θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ πόιε καο»  (ζρεηηθό ην αξηζ. 7804/23-6-2020 εηζεγεηηθό 

έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ 

Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο – Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη ην αξηζ. 

7815/23-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ).  

 Σν ώκα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν 

θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, σο θάησζη: 
 «Σν Φπζηθό Αέξην ζεσξείηαη ην θαζαξόηεξν ελεξγεηαθό θαύζηκν. Οη εθπνκπέο ζείνπ, αδώηνπ θαη 

ζσκαηηδίσλ είλαη θαηά ηάμεηο κηθξόηεξεο από ηελ θαύζε πεηξειαίνπ θαη άλζξαθα.  Ζ εθπνκπέο δηνμεηδίνπ 
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ηνπ άλζξαθα είλαη θαηά 40% ιηγόηεξεο από ην πεηξέιαην θαη θαηά 80% ιηγόηεξεο από ην θάξβνπλν. Δπίζεο 

είλαη ην νηθνλνκηθόηεξν θαύζηκν θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε βηνκεραλία, 

ηε βηνηερλία, ηελ γεσξγηθή παξαγσγή (ζεξκνθήπηα), θαηνηθίεο, εκπόξην θαη κεηαθνξέο.  

Δδώ θαη πνιιά ρξόληα ε Γεκνηηθή Αξρή καδί κε ην ιαό ηεο Πάηξαο δηεθδηθνύλ ηελ θαηαζθεπή 

αγσγνύ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηελ Πάηξα θαη ηελ Γπηηθή Διιάδα, όπσο επίζεο θαη ηελ 

θαηαζθεπή δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ κέζα ζηελ πόιε κε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα λα εμαζθαιηζηεί θζελή 

ελέξγεηα γηα ην ιαό θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Γηα καο, πξνηεξαηόηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηωλ ιαϊθώλ αλαγθώλ θαη όρη ηα θέξδε ηωλ 

κεγάιωλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίιωλ.  

Οη θπβεξλήζεηο  ΠΑΟΚ, ΤΡΗΕΑ θαη Ν.Γ., πινπνηώληαο ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. 

πξνρώξεζαλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΠΑ, πνπ ηελ 

πιεξώλεη ν ιαόο κε ηελ παξαπέξα όμπλζε ηεο ελεξγεηαθήο θηώρεηαο. ηελ πόιε καο, ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο 

δνπλ ρωξίο ζέξκαλζε γηαηί δελ κπνξνύλ λα πιεξώζνπλ νύηε  γηα πεηξέιαην νύηε γηα  ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Οη θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά, έρνπλ ηεξάζηηα επζύλε γηαηί δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί αθόκε 

αγωγόο από Κόξηλζν ζηε Γπηηθή Διιάδα θαη ηα δίθηπα γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ ιατθώλ λνηθνθπξηώλ θαη 

κηθξώλ επηρεηξήζεσλ κε Φπζηθό Αέξην.  

Ζ θνηλσλία θαη νη αλάγθεο ηεο δελ κπνξεί λα εμαξηώληαη από ην ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 

νκίισλ γηα επελδύζεηο, όπσο γίλεηαη ζην θνηλσληθό ζύζηεκα πνπ δνύκε. Έηζη επεηδή ην θέληξν βάξνπο ησλ 

επελδύζεσλ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ είλαη ε Αλαηνιηθή Διιάδα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αγσγνί γηα παξνρή 

θπζηθνύ αεξίνπ, θαη κέλεη ε  Γπηηθή Διιάδα θαη ε Πάηξα, ηξίηε πόιε ηεο ρώξαο ρσξίο αγσγό γηα παξνρή 

θπζηθνύ αέξηνπ επεηδή θξίζεθε αζύκθνξε γηαηί δελ πξνβιέπνληαλ θαηαζθεπή κνλάδαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη ηδησηηθέο εηαηξείεο όπσο ε ΓΔΓΑ ΑΔ επηδηώθνπλ ηελ κέγηζηε θεξδνθνξία θαη 

επελδύνπλ κε βάζε ην «θόζηνο-όθεινο» θαη όρη ηηο ιατθέο αλάγθεο. Γελ κπνξεί λα εμαξηάηαη ε δσή 

εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ αλζξώπσλ από ηα ζπκθέξνληα κηαο ρνύθηαο επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ.  

Δπηβεβαίωζε ηωλ παξαπάλω, είλαη όηη αγωγόο θπζηθνύ αεξίνπ θαηαζθεπάζηεθε κέρξη ηνπο 

Αγίνπο Θεόδωξνπο Κνξηλζίαο, επεηδή έλαο από ηνπο πην γλωζηνύο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο ζρεδηάδεη 

πιωηό ηεξκαηηθό ζηαζκό παξαιαβήο, πξνζωξηλήο απνζήθεπζεο θαη αεξηνπνίεζεο Τγξνπνηεκέλνπ 

Φπζηθνύ Αεξίνπ, ρωξεηηθόηεηαο 135.000 -180.000 θπβηθώλ κέηξωλ,  ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ 

αξωληθνύ Κόιπνπ ζηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο. Δπίζεο, αγωγόο θαηαζθεπάζηεθε κέρξη ηελ 

Μεγαιόπνιε γηαηί ε ηδηωηηθνπνηεκέλε ΓΔΖ θαηαζθεύαζε εξγνζηάζην ειεθηξνπαξαγωγήο.  Ζ 

αλάπηπμή ηνπο, δελ είλαη νύηε «δίθαηε» νύηε γηα «όινπο», είλαη γηα ιίγνπο!  

Ζ ελέξγεηα είλαη θνηλσληθό αγαζό θαη όρη εκπόξεπκα. Αλ ππήξρε Δληαίνο Γεκόζηνο Φνξέαο 

Δλέξγεηαο, απηά ηα πξνβιήκαηα ζα είραλ ιπζεί πνιύ λσξίηεξα γηαηί ζα ζρεδίαδε κε βάζε ηελ ηζόξξνπε 

αλάπηπμε όισλ ησλ πεξηνρώλ ηεο ρώξαο. Ο θνξέαο απηόο ζα αλέπηπζζε ηελ ηερλνινγία θαη ζα 

επεμεξγαδόηαλ ηε βειηίσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ κείγκαηνο, ηε ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε όισλ ησλ δηαζέζηκσλ 

εγρώξησλ πεγώλ θαη ηερλνινγηθώλ ιύζεσλ κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθώλ αλαγθώλ.  Όκσο, έλαο 

ηέηνηνο θνξέαο είλαη αζύκβαηνο κε ην ζεκεξηλό θνηλσληθό ζύζηεκα ζην νπνίν θπξηαξρεί ην κεγάιν 

θεθάιαην  

Ο ξόινο ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία θαη κνλνπωιηαθνί 

αληαγωληζκνί. 

Σα θνηηάζκαηα ηνπ Φπζηθό Αέξην (ΦΑ) είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζηνλ πιαλήηε ζε ρώξεο όπσο ε 

Ρσζία , Ηξάλ, Απζηξαιία, Καηάξ, Αιγεξία. Από ηελ άιιε, ππάξρεη κεγάιε δήηεζε γηα ΦΑ ζε ρώξεο όπσο 

Ηαπσλία, Κνξέα, νη ΖΠΑ θαη ε Δπξώπε. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα κεηαθεξζνύλ νηθνλνκηθά  

ηεξάζηηεο πνζόηεηεο ΦΑ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Οη αγσγνί είλαη έλαο ηξόπνο κεηαθνξάο ζπκπηεζκέλνπ 

θπζηθνύ αεξίνπ, όκσο πεξηνξίδεηαη ζε ζρεηηθά κηθξέο απνζηάζεηο ελώ γηα κεγάιεο πνζόηεηεο θαη κεγάιεο 

απνζηάζεηο  είλαη πην βνιηθό λα πγξνπνηεζεί θαη λα κεηαθέξεηαη κε εηδηθά δεμακελόπινηα.  

Πέξαλ ησλ ηερλνινγηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξνώζεζε ηνπ ΤΦΑ 

παίδνπλ θαη νη αληαγσληζκνί κεηαμύ ηζρπξώλ θξαηώλ, θαη ελώζεσλ όπσο κεηαμύ ΖΠΑ - ΔΔ - Ρσζίαο θαη  

ηκεκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ,  πνπ ζπγθξνύνληαη, μεδηπιώλνληαο ηα δηαθνξεηηθά - αληαγσληζηηθά ή 

ζπκπιεξσκαηηθά - ζρέδηα γηα ηηο ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πεξάζκαηνο ησλ αγσγώλ θαη ηα πξνηηκώκελα 

θαύζηκα, πνπ πξνθαινύλ κεγάινπο θηλδύλνπο γηα ηνπο ιανύο.  

ην πιαίζην απηό ε ειιεληθή αζηηθή ηάμε επηδηώθεη ηελ κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε ελεξγεηαθό 

θόκβν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ζηελ πεξηνρή θαη παγθόζκηα. Με απηή ηε ζηξαηεγηθή ησλ 

ειιεληθώλ θπβεξλήζεσλ πξνσζείηαη ε ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ε ρξήζε ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ 
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Αεξίνπ ελδηαθέξεη ηνπο εθνπιηζηέο, πνπ κεηαθέξνπλ θπξίσο θπζηθό αέξην, αιιά θαη ηνπο  

κεγαινθαηαζθεπαζηέο, ιόγσ ησλ επελδύζεσλ ζε  ππνδνκέο. Ζ ζπκβνιή ζηε ζσξάθηζε ηεο ελεξγεηαθήο 

αζθάιεηαο ησλ επξσελσζηαθώλ κνλνπσιίσλ αλαβαζκίδεη ηελ Διιάδα σο ελεξγεηαθό θόκβν. Όζνλ αθνξά 

ζην ΤΦΑ, ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ θαη ησλ ειιεληθώλ θπβεξλήζεσλ εθθξάδεηαη κέζα από ηελ πξνώζεζε ησλ 

ιεγόκελσλ «ελαιιαθηηθώλ» ή «πξάζηλσλ» θαπζίκσλ, πνπ απνηειεί πεδίν θεξδνθνξίαο γηα ηα 

ζπζζσξεπκέλα θεθάιαηα ζηελ γεληθόηεξε θαηεύζπλζε ηεο «πξάζηλεο αλάπηπμεο». 

ην πιαίζην ηεο δεύηεξεο αμηνιόγεζεο, ην Ννέκβξε ηνπ 2016 ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ κε ηα 

άιια αζηηθά θόκκαηα ςήθηζαλ  ην λνκνζρέδην κε ηίηιν: «Γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκώλ ελαιιαθηηθώλ 

θαπζίκσλ θαη κεηαθνξώλ, απινπνίεζε δηαδηθαζίαο αδεηνδόηεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Δηζη ελζσκαηώζεθε 

ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε θνηλνηηθή Οδεγία 94/2014, ε νπνία πξνβιέπεη «ηελ ππνρξεσηηθή ζέζπηζε 

Δζληθνύ Πιαηζίνπ Πνιηηηθήο» κε θίλεηξα, όπσο εληζρύζεηο, επηδνηήζεηο θαη θνξναπαιιαγέο γηα ηνπο 

κνλνπσιηαθνύο νκίινπο γηα ηελ παξαγσγή «λέσλ πξάζηλσλ εκπνξεπκάησλ» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

πγξαεξίνπ (LPG), ηνπ πεπηεζκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (CNG), ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ (LNG ) 

θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμύ άιισλ επλντθώλ ξπζκίζεσλ γηα ην θεθάιαην.  Σν θπζηθό αέξην 

ζεσξείηαη από ηελ ΔΔ ην ελδηάκεζν γηα ηελ  κεηάβαζε από ηα πγξά θαύζηκα ζε πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθώλ 

κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.   To 2017 ζηελ ΔΔ, κόλνλ 7 ιηκάληα (ηνθρόικε, Ακβέξζα, Zeebrugge, 

Amsterdam, Moerdijk, Brunsbuetel θαη Hirtshals) από ηα 139 πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ Δπξσπατθή 

νδεγία, είραλ ζε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεηο ηξνθνδνζίαο LNG. 

Σα ελαιιαθηηθά θαύζηκα θαη ηα δηζεθαηνκκύξηα πνπ «πέθηνπλ βξνρή» έρνπλ «θηλεηνπνηήζεη» 

ηδηαίηεξα ηνπο εθνπιηζηέο, νη νπνίνη δηεθδηθνύλ κεξηηθό από ηελ πίηα θαη  ήδε δηαζέηνπλ ηνλ ηξίην 

κεγαιύηεξν ζηόιν δεμακελόπινησλ κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ (LNG ) ζηνλ θόζκν. 

πλνιηθά  έρνπλ 87 πινία απηνύ ηνπ ηύπνπ θαη ειέγρνπλ πάλσ από ην 16% ηεο παγθόζκηαο κεηαθνξηθήο 

δπλακηθόηεηαο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ . 

Δίλαη ζαθέο όηη όιεο απηέο νη δνπιεηέο δηζεθαηνκκπξίσλ θαη νη αληαγσληζκνί όρη κόλν ζα 

πιεξσζνύλ από ηνλ ειιεληθό ιαό θαη ηνπο άιινπο ιανύο ηεο ΔΔ θαη ηεο γύξσ πεξηνρήο, ζην πιαίζην ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνύ δξόκνπ αλάπηπμεο, αιιά πξνκελύνπλ θαη λέα δεηλά, όπσο κε ηξαγηθό ηξόπν επηβεβαηώλεηαη 

θαζεκεξηλά ζηα ζέαηξα ζπγθξνύζεσλ πνπ ππνδαπιίδνληαη θαη ζπληεξνύληαη γηα θπξηαξρία ζηηο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηνπο δξόκνπο κεηαθνξάο ηνπο. 

Ζ επηθηλδπλόηεηα ηνπ ΤΦΑ γηα ην ιαό θαη ην πεξηβάιινλ 

Σν θπζηθό αέξην είλαη άνζκν, άρξσκν θαη κε ηνμηθό. Όκσο ζε θαηάιιειεο αλαινγίεο κε νμπγόλν 

γίλεηαη εύθιεθην αέξην θαη κπνξεί λα αλαθιεγεί κε έλα κηθξό ζπηλζήξα. Σν θπζηθό αέξην είλαη πην θηιηθό 

γηα ην πεξηβάιινλ από ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο θαηά ηελ θαύζε είλαη όκσο 20 θνξέο πην βιαβεξό από ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα γηα ην πεξηβάιινλ όηαλ δηαθεύγεη ζηελ αηκόζθαηξα θαη επεηδή είλαη ειαθξύηεξν από 

ηνλ αέξα αλέξρεηαη ζηα ςειά ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο (θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη παξάγνληαο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο). ε ηππηθό θύθιν Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, πεξηζζόηεξν από 20% ηεο 

ζεξκνγόλνπ δύλακεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαηαλαιώλεηαη γηα ηελ πγξνπνίεζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ 

κεηαθνξά ηνπ, επόκελα ζπλνιηθά ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από όηη 

ππνινγίδεηαη όηαλ ζπγθξηζεί κόλν ην απνηέιεζκα ηεο θαύζεο. Άξα από πεξηβαιινληηθή άπνςε είλαη πνιύ 

θαιύηεξν ην ζπκπηεζκέλν θπζηθό αέξην πνπ είλαη θαη νηθνλνκηθόηεξν. 

Παξά ηα απζηεξά κέηξα αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κπνξεί λα πξνθιεζεί εμαηξεηηθά 

θαηαζηξεπηηθή έθξεμε πνπ, γηα κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο κπνξεί λα ζπγθξηζεί, ζαλ ζεξκηθό θαη σζηηθό θύκα, 

κε έθξεμε ππξεληθνύ όπινπ. ηελ ηζηνξία ηεο ρξήζεο ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί πεξηπηώζεηο πνιύ ζνβαξώλ εθξήμεσλ θαη πνιιέο άιιεο πεξηπηώζεηο πνπ δπλεηηθά ζα 

κπνξνύζαλ λα εμειηρζνύλ ζε θαηαζηξνθηθέο.  

Σν 1944, ζην Κιήβειαλη ησλ ΖΠΑ, κηα έθξεμε λέθνπο κεζαλίνπ απνηέθξσζε 128 αλζξώπνπο. ηελ 

Αιγεξία ην 2014 κηα έθξεμε ζε εγθαηαζηάζεηο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζθόησζε 27 εξγαδόκελνπο 

θαη ηξαπκάηηζε πνιύ πεξηζζόηεξνπο. Σνλ Απξίιε ηνπ 2014, ζε κηα εγθαηάζηαζε Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ 

Αεξίνπ, ηδησηηθήο εηαηξείαο θνληά ζηε κηθξή πόιε Plymouth ηεο πνιηηείαο Washington, ζηηο ΖΠΑ, 

ζεκεηώζεθε έθξεμε ζε εγθαηάζηαζε LNG κε απνηέιεζκα λα ηξαπκαηηζηνύλ αξθεηνί εξγάηεο, λα 

εθηνμεπηνύλ κεηαιιηθά ζξαύζκαηα 100 θηιώλ ζε απόζηαζε 300 κέηξσλ. Θξαύζκαηα ηξύπεζαλ κηα 

δεμακελή, νπόηε άξρηζε δηαξξνή θαη εληάζεθαλ νη θόβνη γηα επηθείκελε δεύηεξε έθξεμε πνπ ζα ηζνπέδσλε 

νηηδήπνηε ζε αθηίλα 1.200 κέηξσλ. Γηα δύν κέξεο απνκαθξύλζεθαλ όινη νη θάηνηθνη ζε αθηίλα 

3ρηιηνκέηξσλ. Δπίζεο έρνπλ αλαθεξζεί πνιιά «αηπρήκαηα» από ηξαθαξίζκαηα ή αλαηξνπέο βπηηνθόξσλ 

Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ή θαη από αζηνρίεο ησλ δεμακελώλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάγγηζεο.  
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Πξηλ ιίγεο εκέξεο, ηνπιάρηζηνλ 19 άλζξωπνη έραζαλ ηε δωή ηνπο θαη ζρεδόλ 200 

ηξαπκαηίζηεθαλ ζηελ Κίλα όηαλ ζεκεηώζεθε έθξεμε ζε βπηίν πνπ κεηέθεξε Τγξνπνηεκέλν Φπζηθό Αέξην 

ελώ θαηαζηξάθεθαλ θηίξηα ζε ζρεηηθά κεγάιε απόζηαζε.  

Ζ ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ είλαη ζρεηηθά ςειή, ζπλεπώο δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ηδηαίηεξα εύθιεθην. Χζηόζν, αλ πάξεη θσηηά, είλαη πξαθηηθά αδύλαηε ε θαηάζβεζή 

ηεο. Υξήζε λεξνύ δπλακώλεη ηελ θσηηά. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ε θσηηά ζβήλεη κόλν κε ηε 

εμάληιεζε ηνπ απνζέκαηνο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ. 

Οη θξπνγεληθέο ζεξκνθξαζίεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ απνηεινύλ έλαλ 

μερσξηζηό ζεκαληηθό θίλδπλν, ίζσο κεγαιύηεξν από απηόλ ηεο έθξεμεο ή ηεο θσηηάο, ηόζν γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο όζν θαη γηα ηηο ππνδνκέο θαη ην πεξηβάιινλ. 

Έλα από ηα πξώηα ιηκάληα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ Τγξνπνηεκέλν Φπζηθό Αέξην γηα ηελ ηξνθνδνζία 

νρεκαηαγσγώλ, κε ραξαθηεξηζηηθά ζπγγελή κε ηελ Πάηξα, είλαη ην ιηκάλη ηεο ηνθρόικεο. Όκσο ν 

ηεξκαηηθόο, όπνπ απνζεθεύεηαη ην Τγξνπνηεκέλν Φπζηθό Αέξην βξίζθεηαη  65 km από ηελ ηνθρόικε θαη 

από εθεί ζηελ αξρή κεηαθέξνληαλ κε βπηηνθόξα νδηθώο ζην ιηκάλη ηεο ηνθρόικεο, γηα λα κεηαθνξησζεί, 

πάληα ζε πγξή κνξθή, ζηηο εηδηθέο θξπνγεληθέο δεμακελέο ηνπ πινίνπ. Δπεηδή νη θίλδπλνη ήηαλ πνιύ 

κεγάινη, ηώξα ε ηξνθνδνζία γίλεηαη κε πινηάξην πνπ πιεπξίδεη ην νρεκαηαγσγό από ηελ εμσηεξηθή πιεπξά 

θαη κεηαθνξηώλεη ην Τγξνπνηεκέλν Φπζηθό Αέξην.  

Δθπξόζσπνο ηνπ Sierra Club (πεξηβαιινληνιόγνη ζηηο ΖΠΑ) ραξαθηεξίδνπλ άθξνλε ελέξγεηα ην 

ζρεδηαζκό εγθαηαζηάζεσλ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηε δπηηθή αθηή ησλ ΖΠΑ (ζεηζκνγελήο!) 

κεηά ην αηύρεκα ην 2011 ζηε Φνπθνπζίκα.  

Ο ακεξηθάληθνο νξγαληζκόο SIGTTO πνπ είλαη ζύκβνπινο αζθαιείαο γηα εγθαηαζηάζεηο 

Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζπληζηά κεηαμύ άιισλ όηη νη ζηαζκνί πγξνπνίεζεο θπζηθνύ αεξίνπ δελ 

επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηαζνύλ θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο νύησο ώζηε λα κελ θηλδπλεύζεη θακηά 

αλζξώπηλε δσή θαη πεξηνπζία από ελδερόκελε δηαξξνή ή απειεπζέξσζε αεξίνπ θαηά ηελ είζνδν ή έμνδό 

ησλ πινίσλ κεηαθνξάο  Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ. 

Σα Sandia National Laboratories όξηζαλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ ππνπξγείνπ ελέξγεηαο ησλ Ζ.Π.Α. ηηο 

ιεγόκελεο Εώλεο Δπηθηλδπλόηεηαο (ή Εώλε Απνθιεηζκνύ) πνπ απαγνξεύνπλ ηελ εγθαηάζηαζε 

ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηωλ 3,5 ρηιηνκέηξωλ 

από θαηνηθήζηκε δώλε. Οπζηαζηηθά ε Εώλε απηή καο δίλεη ηελ πεξίκεηξν ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πιεγεί ζε 

ελδερόκελν αηύρεκα από δηαξξνή. ηε ζεηζκνγελή Πάηξα έρνπκε θαηνηθίεο ζε πνιύ κηθξόηεξε απόζηαζε 

από ην ιηκάλη! 

Δίλαη θαλεξό όηη ε εγθαηάζηαζε Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζην ιηκάλη ηεο Πάηξαο 

πξέπεη λα εκπνδηζηεί, γηαηί ν ιαόο ηεο Πάηξαο δελ κπνξεί λα  δεη κε έλαλ εθηάιηε. 

Τγξνπνηεκέλν Φπζηθό Αέξην ζηελ Πάηξα 

Σν πξόγξακκα κε ηελ επσλπκία «Poseidon Med II», κε επηθεθαιήο ηελ εηαηξεία ηνπ ειιεληθνύ 

δεκνζίνπ ΓΔΠΑ θαη ζπκκεηέρνπζεο δηάθνξεο εηαηξείεο, 6 Οξγαληζκνύο Ληκέλσλ (θαη ηεο Πάηξαο), 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ επηρεηξνύλ ζηελ Αλ. Μεζόγεην θαη έλα εξεπλεηηθό θέληξν ζηε Θεζζαινλίθε, πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη κε ζρεδόλ 27 εθαη. Δπξώ από ηελ ΔΔ ( θαη άιια ηόζα νη θνξείο) γηα ην δηάζηεκα 2015-

2020 πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ππνδνκώλ γηα ηε ρξήζε  Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ θπξίσο ζηε λαπηηιία 

θαη ζα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα θαη γηα άιιεο εθαξκνγέο, π.ρ. γηα νηθηαθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε. Ζ 

εγθαηάζηαζε Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ πξνηείλεηαη λα ρσξνζεηεζεί ζην λνηηνδπηηθό ηκήκα ηνπ 

ιηκέλα, ζε έθηαζε πεξίπνπ 25.000 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ, θνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνύ Γιαύθνπ, εληόο 

ηεο ρεξζαίαο δώλεο ηνπ ιηκέλα. Ζ απνζεθεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη 3.000 θπβηθά κέηξα 

ελώ αξρηθά πξνγξακκαηίδνληαλ δεμακελέο 10000 θ.κ.. Ζ ρσξεηηθόηεηα απηή είλαη πνιύ κηθξή γηα 

ηξνθνδνζία πινίσλ αιιά θαη δελ είλαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά δόθηκν λα ηξνθνδνηείηαη από κεγάια πινία 

κεηαθνξάο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ. Σν πην πηζαλό είλαη λα ηξνθνδνηείηαη από βπηηνθόξα νρήκαηα. 

ηε πεξίπησζε απηή νη θίλδπλνη είλαη πνιύ κεγαιύηεξνη από πηζαλά αηπρήκαηα θαη νη εθπνκπέο κεζαλίνπ 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο θόξηηζεο πνιύ κεγαιύηεξεο ζπλνιηθά. Οη θίλδπλνη είλαη αθόκε 

κεγαιύηεξνη όηαλ νη εγθαηάζηαζε αιιά θαη ε ηξνθνδνζία γίλεηαη ζε κηα έληνλα ζεηζκνγελή πεξηνρή όπσο 

είλαη ε Πάηξα.   

ύκθσλα κε ηειεπηαία δεκνζηεύκαηα έρεη ππνγξαθεί ζύκβαζε ηεο ΓΔΠΑ κε ηελ ΔΣΔπ γηα ηελ 

θαηαζθεπή πινίνπ ηξνθνδνζίαο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ 3000 θ.κ. γηα λαπηηιηαθή ρξήζε, επίζεο 

αλαθέξεηαη όηη νη λέεο επελδύζεηο γηα ηελ θίλεζε κε Τγξνπνηεκέλν Φπζηθό Αέξην ζε έλα πινίν είλαη πάξα 

πνιύ κεγάιεο θαη αλέξρνληαη ζε άλσ ησλ 25% επηπιένλ ζε έλα ζπκβαηηθό πινίν.   
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Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2019, ν ππνπξγόο ηνπ ΤΡΗΕΑ θ. ηαζάθεο  πνπ ζπκκεηείρε ζε ζύζθεςε 

ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηεο απνζήθεπζεο ζε 

πγξνπνηεκέλε κνξθή ζηε Γπηηθή Διιάδα. Σνλ Ηνύιην ηνπ 2019, κε έγγξαθν ηνπ ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο πξνο ηνλ ΟΛΠ γλσκνδνηεί ζεηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηή. Όκσο ζπληζηά ε 

ΜΠΔ λα πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ θαη Μειέηε αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 

2012/18/ΔΔ (Sevezo ΗΗΗ), όπσο απηή ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηελ Κ.Τ.Α. 172058/2016 

(ΦΔΚ Β’ 354) θαζώο θαη κειέηε θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ. Πιήξεο κειέηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ΤΦΑ 

ζηελ Πάηξα δελ έρεη δνζεί αθόκε ζηε δεκνζηόηεηα. ε κηα νινθιεξσκέλε κειέηε πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ 

όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο.  

ηηο 5 Γεθέκβξε 2019 ν ππνπξγόο λαπηηιίαο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΓ ζπλερίδνληαο ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ΤΡΗΕΑ, επαλαεπηβεβαίσζε ηνπο ζρεδηαζκνύο γηα ηελ εγθαηάζηαζε Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζην 

ιηκάλη ώζηε λα γίλεη αληαγσληζηηθό ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.  

Ζ ΓΔΓΑ πξνγξακκάηηδε, από ην 2016,   ηελ θαηαζθεπή δηθηύσλ δηαλνκήο Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηελ Πάηξα, 

Πύξγν θαη Αγξίλην κε βάζε πξνκειέηε ηνπ ΣΔΔ ΓΔ θαη Αηησιναθαξλαλίαο κε ηξνθνδνζία από δεμακελέο 

Φπζηθνύ Αεξίνπ ρσξεηηθόηεηαο160 σο 400 θ.κ. Γηα ηελ Πάηξα νη δεμακελέο ζα είλαη 400 θ.κ..Ζ νκάδα 

εξγαζίαο ζηελ πξνκειέηε πξόηεηλε θαη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ δεμακελώλ ζεσξώληαο ηεο σο 

«εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο κέζεο όριεζεο».  Ζ πξνβιεπόκελε ρξήζε αθνξά νηθηαθνύο θαη 

επαγγεικαηηθνύο θαηαλαισηέο θαζώο θαη δεκόζηεο ππεξεζίεο. Σν δίθηπν 120 ρικ. ζηελ Πάηξα ζα 

εμππεξεηεί 2687 ζπλδέζεηο κε 2,5 λνηθνθπξηά αλά ζύλδεζε. Δίλαη ζαθέο όηη ν αξηζκόο ησλ ζπλδέζεσλ είλαη 

πάξα πνιύ κηθξόο θαη επόκελα ζα ρξεηαζηεί ε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ θαη ε εγθαηάζηαζε επηπιένλ 

δεμακελώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ αεξηνπνίεζεο, πξάγκα πνπ δείρλεη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη 

ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα αζθάιεηαο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ.  

Οη πξνηεηλόκελεο ζέζεηο ρσξνζέηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηελ 

Πάηξα είλαη ην Βηνηερληθό Πάξθν Ρίνπ (ζε απόζηαζε πεξίπνπ 500 κ. από ην Παλεπηζηήκην), ε πεξηνρή 

«επέθηαζεο Δπηρεηξεκαηηθνύ Πάξθνπ Δμπγίαλζεο» (κεηαμύ Βηνηερληθνύ πάξθνπ θαη Γεκέληθσλ), πεξηνρή 

παξαπιεύξσο Υάξαδξνπ (1ρικ από ην παλεπηζηήκην),θαη πεξηνρή παξαπιεύξσο εζληθήο νδνύ Παηξώλ-

Σξηπόιεσο. Από ηηο 4 πξνηεηλόκελεο ζέζεηο ζα επηιεγνύλ ηειηθά δύν, κία βόξεηα θαη κηα λόηηα. Ζ 

απαηηνύκελε έθηαζε γηα θάζε εγθαηάζηαζε είλαη 5 ζηξέκκαηα.  

Οη δεμακελέο ζα ηξνθνδνηνύληαη από βπηία κεηαθνξάο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ από ηελ 

Ρεβπζνύζα, όπνπ νη ζρεηηθέο εγθαηαζηάζεηο αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ ην 2021. Σόζν νη δύν δεμακελέο 

πνπ ρσξνζεηνύληαη θνληά ζε θαηνηθίεο, εξγαζηαθνύο ρώξνπο θαη ην παλεπηζηήκην, όζν θαη ε κεηαθνξά κε 

βπηία  πξνθαινύλ ηεξάζηηνπο θηλδύλνπο θαηαζηξνθώλ θαη απώιεηαο αλζξώπηλσλ δσώλ, πνπ θάλνπλ 

απαγνξεπηηθή ηελ πξνηεηλόκελε ρξήζε Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ. Γηα λα θαιπθζεί όιε ε Πάηξα ζα 

ρξεηαζηνύλ κεξηθέο δεθάδεο δεμακελέο ησλ 400 θ.κ. εγθαηαζπαξκέλεο γύξσ από ηελ Πάηξα θαη θπθινθνξία 

ακέηξεησλ βπηηνθόξσλ! Γελ ρξεηάδνληαη ζρόιηα! Πνηνο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηεο ρσξνζέηεζεο! 

Φαίλεηαη θαζαξά όηη ε ιύζε απηή ππνλνκεύεη ηελ δηεθδίθεζε ηεο παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηελ 

πόιε καο θαη ηελ Γπηηθή Διιάδα κέζω αγωγνύ. 

ηε ζύζθεςε πνπ έγηλε ζηελ πεξηθέξεηα ην Γεθέκβξην ηνπ 2019 αιιά θαη από ηηο αιιαγέο ησλ 

ζρεδηαζκώλ ηεο  ΓΔΓΑ όηη δελ είλαη ζηηο άκεζεο πξνηεξαηόηεηεο  ηεο ην δίθηπν απηό ζηε ΓΔ, πνιύ πηζαλό 

γηαηί θξίλεηαη αζύκθνξν απηό εληζρύεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη πνιιέο πόιεηο ηεο λόηηαο Διιάδαο δελ 

εληάρζεθαλ γηα ρξεκαηνδόηεζε θαη θαηαζθεπή δηθηύσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε Πάηξα.  Δπίζεο ζηελ 

κειέηε αλάπηπμεο 2020-2029 ηεο ΓΔΦΑ δελ πξνβιέπεηαη   ε θαηαζθεπή αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηελ 

Γπηηθή Διιάδα.  

Σν ζύκθσλν πνπ πξνηάζεθε από ηελ πεξηθέξεηα  είλαη έλα είδνο πίεζεο ή αθόκα κηα θίλεζε λα 

θνξηώζνπλ  ηηο επζύλεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ή ηελ καηαίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζηε Γεκνηηθή Αξρή ηεο 

Πάηξαο. Σν ζύκθσλν είλαη απαξάδεθην γηαηί όπσο αλαθέξεηαη ε ΓΔΓΑ ΑΔ ζα είλαη ν θύξηνο, λνκέαο θαη 

θάηνρνο ηνπ έξγνπ θαη ν Γήκνο πξέπεη λα ζπκβάιεη κε πξνζθνξά νηθνπέδσλ θαη νηθνλνκηθά θαη ηερληθά ζε 

έλα έξγν κηαο ηδησηηθήο εηαηξείαο. Να πιεξώζεη ν ιαόο ηεο Πάηξαο θαη ησλ δύν άιισλ πόιεσλ γηα ηα θέξδε 

ησλ κεηόρσλ θαη λα δεη κε ηνλ θίλδπλν ελόο θαηαζηξνθηθνύ «αηπρήκαηνο». Εεηνύλ από ην Γήκν λα 

εθθξάζεη ηελ ζπκθσλία ηεο «ηνπηθήο θνηλσλίαο», πνπ ζα ηελ ήζειαλ γηα λα παξνπζηάδνπλ όηη όια γίλνληαη 

κε «θνηλσληθή ζπλαίλεζε» ζε κηα ηαμηθή θνηλσλία.  

Γελ δερόκαζηε ηελ πξνηεηλόκελε από ην ΣΔΔ θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

δεμακελώλ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ γηαηί είλαη πάξα πνιύ πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκόο ησλ ζπλδέζεσλ, 

παξνπζηάδεη  απμεκέλνπο θηλδύλνπο ηόζν ή εγθαηάζηαζε  θαη θπξίσο ε κεηαθνξά ηνπ κε βπηία θαη ελ ηέιεη 
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ππνλνκεύεη ηελ δηεθδίθεζε γηα ηελ παξνρή Φπζηθνύ Αεξίνπ κέζσ αγσγνύ ζηελ Πάηξα θαη ηελ Γπηηθή 

Διιάδα.  

Αληηζηεθόκαζηε  ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ εληόο ηνπ λένπ 

ιηκαληνύ, δίπια ζε εξγαηνγεηηνληέο, ζρνιεία θαη εξγαζηαθνύο ρώξνπο. Ζ εγθαηάζηαζε απηή εμππεξεηεί 

απνθιεηζηηθά ην εθνπιηζηηθό θεθάιαην θαη εθζέηεη ζε πνιύ κεγάιν θίλδπλν ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο 

εξγαδόκελνπο θαη ηνπο επηβάηεο ησλ πινίσλ. Ζ δωή, ε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ δελ κπνξεί λα ζπζηαζηνύλ 

γηα ηελ θεξδνθνξία ηνπ εθνπιηζηηθνύ θεθαιαίνπ.  
  Ζ Γεκνηηθή Αξρή, ζέηνληαο σο πξνηεξαηόηεηα ηε δσή ησλ ιατθώλ ζηξώκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, 

δηεθδηθεί κε ζπλέπεηα όια απηά ηα ρξόληα λα θηάζεη ην θπζηθό αέξην κε αγσγό  ζηελ πόιε καο γηα λα 

ηξνθνδνηεζνύλ ηα ιατθά λνηθνθπξηά θαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο κε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σν αίηεκα γηα θζελό θπζηθό αέξην , πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη 

επίθαηξν ηε ζηηγκή πνπ ε ελεξγεηαθή θηώρεηα καζηίδεη πάξα πνιιά λνηθνθπξηά. Να θαηαζθεπαζηεί ν 

αγσγόο παξνρήο Φπζηθνύ Αεξίνπ από Κόξηλζν ώζηε λα θζάζεη ζηελ Πάηξα θαη ηε ΓΔ  κε αζθάιεηα θαη 

πνιύ ρακειόηεξν θόζηνο από ην Τγξνπνηεκέλν Φπζηθό Αέξην. Να θαηαζθεπαζηνύλ δίθηπα κε θξαηηθή  

ρξεκαηνδόηεζε  γηα ηελ παξνρή Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε νιόθιεξε ηελ  πόιε.  Γσξεάλ ζύλδεζε γηα όινπο ηνπο 

νηθηαθνύο ρξήζηεο, θαη κέηξα ζηήξημεο ησλ αλέξγσλ θαη θησρώλ λνηθνθπξηώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ.  

 Θα ελεκεξώζνπκε κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν ηνπο ζπιινγηθνύο θνξείο θαη ηνλ ιαό ηεο Πάηξαο γηα 

ηνπο θηλδύλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ζα δηακνξθώζνπκε από 

θνηλνύ πιαίζην δηεθδηθήζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ησλ δηθηύσλ κε 

θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε.  

 Δίκαζηε ζε εγξήγνξζε γηα λα αληηζηαζνύκε ζε θάζε πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο δεμακελώλ θαη 

ζπζηεκάησλ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ηόζν ζην ιηκάλη όζν θαη ζην δήκν Πάηξαο».  

 

Σν ώκα, άθνπζε επίζεο ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνπο 

ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε αλαιπηηθή ζπδήηεζε επί 

ηνπ ζέκαηνο.  

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Μνίξαιεο Νηθόιανο θαη Σξηαληαθπιιόπνπινο 

Ναπνιέσλ, ν θ. Νηξίληαο Θεόδσξνο ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αιιά απνρώξεζε πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, ελώ απνρώξεζε θαη ν θ. Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 

θαηεηέζεζαλ 4 πξνηάζεηο πξνο ςήθηζε: 

 

Α) Σεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. νη θ.θ. Μειάο Παλαγηώηεο, 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο, Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο, Καηζαθνύιεο 

Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο,  Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Πιέζζαο Γηνλύζηνο, ακνύξε - 

Βαγελά Αθξηβή,  Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία, Αζπξνύιηα νθία, Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 

Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα - Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, Νηάξνπ 

Μαξία, Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, Παηνύραο Υξήζηνο θαη Βνξίζεο 

Γηνλύζηνο (ζύλνιν 21).  

 

Β) Σεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Πξωηεύνπζα μαλά», όπσο απηή θαηεηέζε από ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο θ. Αιεμόπνπιν Γξεγόξην, σο θάησζη: 

 « Ζ  Πάηξα είλαη ζηνλ ελεξγεηαθό ράξηε από ηηο ηειεπηαίεο πόιεηο ζηελ Διιάδα πνπ δελ ηξνθνδνηεί 

ηνπο πνιίηεο ηεο κε θπζηθό αέξην, δειαδή κε θζελή ελέξγεηα. 

Γηθαηνύκαζηε θαη απαηηνύκε σο ηξίηε πόιε ηεο ρώξαο ηελ έιεπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ άκεζα κε 

αγσγό από ηελ Κόξηλζν.  

Ο πνιίηεο ηεο Πάηξαο, νη βηνηέρλεο καο, νη έκπνξνη θαη ε ΒΗΠΔ ζηελ νπνία απαζρνινύληαη ρηιηάδεο 

ζπκπνιίηεο καο δηθαηνύληαη θζελή ελέξγεηα θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, όπσο ε ππόινηπε επεηξσηηθή Διιάδα, 
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ώζηε ε δηαβίσζή ηνπο λα είλαη αλζξώπηλε θαη έηζη ώζηε λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθόηεηα θαη νη ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

Δίκαζηε ππέξ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ δηαλνκήο γηα ηελ Πάηξα άκεζα, δεηάκε 

εληαίν κέησπν δηεθδίθεζεο γηα ηνλ αγσγό κεηαθνξάο από ηελ Κόξηλζν θαη ε όπνηα ηξνθνδνζία επηιεγεί λα 

γίλεη ζην κεζνδηάζηεκα λα ηεξεί ηνπο απζηεξόηεξνπο όξνπο αζθάιεηαο γηα ηνλ πνιίηε.  

Δλλνείηαη όηη νη πξνηάζεηο απηέο ζα έξζνπλ γηα επηθύξσζε ζην Γεκνηηθό καο πκβνύιην.  

Ο Γήκνο ηεο Πάηξαο νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζην ηξαπέδη ιήςεο απνθάζεσλ 

ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηα παξαπάλσ.  

Θέινπκε ην θπζηθό αέξην, έλα θαύζηκν θηιηθό ζην πεξηβάιινλ, θζελό, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάθακςε ηεο ρεηκαδόκελεο νηθνλνκίαο ηεο πόιεο καο, κε ηνπο όξνπο όκσο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο καο».  

ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, νισκνύ Καηεξίλα, 

Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο. 

 

Γ) Σεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ώξα Παηξώλ» όπσο απηή θαηεηέζε από ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο θ. Ρώξν Γεώξγην, σο θάησζη: 
 «Σν ζέκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΓΔΓΑ είλαη αξλεηηθή εμέιημε γηα ηελ θνηλσλία θαζόηη 

πηζηεύνπκε όηη ε πγεία, παηδεία, ελέξγεηα πξέπεη λα παξακέλνπλ ππό δεκόζην έιεγρν. 

ζα πξέπεη λα κπεη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα έιεπζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαζώο θαη ε 

δέζκεπζε όηη ην θόζηνο ζα είλαη ην ίδην κε ην θόζηνο θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ 

Αηηηθή.  

Δπζύλεο όκσο έρεη Γεκνηηθή αξρή ηνπ θπξίνπ Πειεηίδε γηαηί δελ έρεη πξνβεί κέρξη ηώξα, έμη 

ρξόληα, ζε θακία ελέξγεηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ελεξγεηαθήο  θηώρεηαο, κπνξνύζε λα έρεη πξνρσξήζεη 

ζε ζρεδηαζκό ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε εθκεηάιιεπζε ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ, αηνιηθήο ελέξγεηαο, 

ηειεζέξκαλζεο θαη άιια όπσο έρεη γίλεη ζε αξθεηέο πόιεηο ζηε ρώξα.  

Μπνξνύζε λα παξέρεη ζηελ πόιε  θζελή ελέξγεηα ζε Γεκνηηθά θηίξηα,  ζρνιεία, δεκνηηθό θσηηζκό 

θαη ζε θησρά λνηθνθπξηά.  

Φπζηθά ε κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ κε αγσγό πξέπεη λα εμππεξεηεί νηθηαθέο, επαγγεικαηηθέο 

αλάγθεο θαη κπνξεί λα δώζεη θζελή ελέξγεηα ζηα λνηθνθπξηά θαη λα απνηειέζεη πεγή αλάπηπμεο θαη 

πξνόδνπ ηεο πεξηνρήο.  

Δπίζεο πξέπεη λα ιεθζνύλ όια εθείλα ηα κέηξα πξνζηαζίαο κε ζεβαζκό ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κε 

θέληξν πάληα ηνλ άλζξσπν. 

Σέινο πξνηείλνπκε ε ΓΔΤΑΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ΓΔΤΑ ησλ άιισλ πόιεσλ λα πξνρσξήζεη ζε 

δεκηνπξγία θνξέα έιεπζεο ηνπ αγσγνύ  θπζηθνύ αέξηνπ μεπεξλώληαο ζρεδηαζκνύο πνπ απνθιείνπλ ηε 

Γπηηθή Διιάδα θαη ηελ πόιε. 

   Ζ πόιε λα απαίηεζε θαη δηεθδίθεζε από ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο λα θέξεη ην θπζηθό 

αέξην  λα αλαιάβεη ην θόζηνο θαη λα κελ αθήλεη κόληκα θαη εθδηθεηηθά ην Γπηηθό άμνλα θαη ηελ Πάηξα 

εθηόο αλάπηπμεο».   

ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Ρώξνο Γεώξγηνο θαη Γξεγόξεο Ζιίαο.   

 

Γ) Σεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Πάηξα – Γηεζλήο ύγρξνλε Πόιε», όπσο απηή 

θαηεηέζε από ηνλ επηθεθαιήο ηεο θ. Αιέμαλδξν Υξπζαλζαθόπνπιν, σο θάησζη: 
 «Δίκαζηε ππέξ ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηελ Πεξηθέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Poseidon MedII.  

Εεηάκε λα έιζεη ζηελ Πάηξα θαη ηε Γπηηθή Διιάδα αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ θαη δεηάκε εθπόλεζε 

ηερληθήο κειέηεο από ηελ ΓΔΠΑ – ΓΔΦΑ-ΓΔΓΑ.  

Δίκαζηε ππέξ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ east med πνπ ζα πεξλάεη από ηελ Λαθθόπεηξα – Μάπξε 

Μύηε».  

 ηελ νπνία ππεξςήθηζε ν θ. Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο.  
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 Οη θ.θ. Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, βόιεο Κσλ/λνο, 

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Φσκάο Πέηξνο, Γνύξνο Αζαλάζηνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο θαη 

Κνπλάβεο Αληώληνο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό».  

 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ώκα: 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 Δγθξίλεη ηελ πξόηαζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, σο θάησζη: 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ζπλέπεηα ηα ηειεπηαία ρξόληα, απαηηεί από ηηο 

Κπβεξλήζεηο, ηελ έιεπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ αγσγνύ, ζηελ πεξηνρή καο. 

Τπνζηεξίδνπκε ηελ παξνρή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ πόιε καο θαη γεληθόηεξα ζηε 

Γπηηθή Διιάδα, κε όξνπο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξόζβαζε ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο ζε 

θζελή ελέξγεηα, ζα εγγπώληαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ πόιε καο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο, ζηεξνύληαη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα 

ζηεξνύληαη ην θπζηθό αέξην, γηαηί όιεο δηαδνρηθά νη Κπβεξλήζεηο δελ ζέινπλ λα 

θαηαζθεπαζηεί ν αγσγόο, κε βάζε ηελ γλσζηή ινγηθή ηνπ «θόζηνπο – νθέινπο».  

Δπηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ, είλαη όηη αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ θαηαζθεπάζηεθε 

κέρξη ηνπο Αγίνπο Θεόδσξνπο Κνξηλζίαο, επεηδή έλαο από ηνπο πην γλσζηνύο 

επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο ζρεδηάδεη πισηό ηεξκαηηθό ζηαζκό παξαιαβήο, πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο θαη αεξηνπνίεζεο Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, ρσξεηηθόηεηαο 135.000 -

180.000 θπβηθώλ κέηξσλ,  ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ αξσληθνύ Κόιπνπ ζηνπο Αγίνπο 

Θενδώξνπο. Δπίζεο, αγσγόο θαηαζθεπάζηεθε κέρξη ηελ Μεγαιόπνιε γηαηί ε 

ηδησηηθνπνηεκέλε ΓΔΖ θαηαζθεύαζε εξγνζηάζην ειεθηξνπαξαγσγήο.  Ζ αλάπηπμή ηνπο, 

δελ είλαη νύηε «δίθαηε» νύηε γηα «όινπο», είλαη γηα ιίγνπο!  

Σν ύκθωλν πλεξγαζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία δηθηύνπ δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο όρη κόλν δελ δίλεη ιύζε ζηελ άξζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θηώρεηαο, αιιά ζέηεη θαη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηωλ θαηνίθωλ, γηαηί 

ην Τγξνπνηεκέλν Φπζηθό Αέξην ζα κεηαθέξεηαη κε βπηηνθόξα νρήκαηα, ζε δξόκνπο κε 

δύζθνιεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο. Σαπηόρξνλα, εγείξνληαη ζνβαξά δεηήκαηα 

αζθάιεηαο γηα ηηο ηέζζεξηο εθηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ νη εγθαηαζηάζεηο, αθνύ είλαη θνληά 

ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.  

Σν πξνηεηλόκελν από ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζύκθσλν ζπλεξγαζίαο, είλαη 

απαξάδεθην γηαηί όπσο αλαθέξεηαη ε ΓΔΓΑ Α.Δ. ζα είλαη ν θύξηνο, λνκέαο θαη θάηνρνο ηνπ 

έξγνπ θαη ν Γήκνο πξέπεη λα ζπκβάιεη κε δσξεάλ παξαρώξεζε νηθνπέδσλ, νηθνλνκηθά θαη 

ηερληθά ζε έλα έξγν κηαο ηδησηηθήο εηαηξείαο. Να πιεξώζεη ν ιαόο ηεο Πάηξαο θαη ησλ δύν 

άιισλ πόιεσλ γηα ηα θέξδε ησλ κεηόρσλ θαη λα δεη κε ηνλ θίλδπλν ελόο θαηαζηξνθηθνύ 

«αηπρήκαηνο».  

 Αληηζηεθόκαζηε ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

εληόο ηνπ λένπ ιηκαληνύ, δίπια ζε εξγαηνγεηηνληέο, ζρνιεία θαη εξγαζηαθνύο 

ρώξνπο.  

 Δίκαζηε ζε εγξήγνξζε γηα λα αληηζηαζνύκε ζε θάζε πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο 

δεμακελώλ θαη ζπζηεκάησλ Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ηόζν ζην ιηκάλη όζν 

θαη ζην Γήκν Παηξέσλ. 
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 Θα ελεκεξώζνπκε κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν ηνπο ζπιινγηθνύο θνξείο θαη ηνλ ιαό 

ηεο Πάηξαο γηα ηνπο θηλδύλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

θαη ζα δηακνξθώζνπκε από θνηλνύ πιαίζην δηεθδηθήζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ησλ δηθηύσλ κε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε.  

 

 

                         Ο Πξόεδξνο        Ο Γξακκαηεύωλ 

 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ  ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ                                                         
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