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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

«ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΙΛΙΑΝΗ Ο.Ε.» 
 

Το Περιφερειακό Συµβουλίου Θεσσαλίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016), ανακοινώνει ότι 
διαβιβάστηκε σε αυτό από την ∆/νση Ανάπτυξης  Π.Ε. Τρικάλων – Τµήµα 
Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων το  ακόλουθο 
έγγραφο µε θέµα: 

 Ενηµέρωση του κοινού µε στοιχεία και πληροφορίες  σχετικά µε την 

εγκατάσταση  ανώτερης βαθµίδας, αποθήκευση και εµφιάλωση υγραερίου  της 
εταιρείας   «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΙΛΙΑΝΗ Ο.Ε.», που λειτουργεί στο 7

0
  ΧΛΜ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. 

      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
1.1 ΜΕΡΟΣ Ι 

1) 
1.2Επωνυμία εγκατάστασης 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΟΕ ΥΓΡΑΕΡΙΑ 

Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εγκατάσταση αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίου 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Εγκατάσταση Ανώτερης Βαθμίδας - Συνολική χωρητικότητα υγραερίου 506 m3 

1.3Στοιχεία επικοινωνίας 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται το όνομα, εμπορική επωνυμία και η έδρα του φορέα 

εκμετάλλευσης, καθώς και την πλήρη διεύθυνση της σχετικής εγκατάστασης. Επίσης, 
καταγράφονται στοιχεία όπως το όνομα, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) του προϊσταμένου και του Τεχνικού Ασφαλείας της εγκατάστασης. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΟΕ ΥΓΡΑΕΡΙΑ 

7ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαμπάκας 

Δήμος Τρικκαίων  

ΤΚ: 42100 TΘ: 176 

Τηλ.: 2431088138, Fax: 2431088138 

e-mail: info@ntailianisgas.gr  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 



ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Τηλ.: 2431088138 

7ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαμπάκας 

Δήμος Τρικκαίων  

ΤΚ: 42100 TΘ: 176 

e-mail: info@ntailianisgas.gr  

 

ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Τηλ.: 2431088138 

7ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαμπάκας 

Δήμος Τρικκαίων  

ΤΚ: 42100 TΘ: 176 

e-mail: info@ntailianisgas.gr  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 

Διπλ. Μηχ/γος - Ηλεκτ/γος Μηχανικός Α.Π.Θ. 

Τεχνικός Ασφαλείας ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΟΕ ΑΕ 

Λαγκαδά 2, 54630 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310233221 - 2310535438 

e-mail: info@savvidou.gr  

1.4Περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου 

Η υφιστάμενη εγκατάσταση της εταιρείας NTAILIANIS GAS ιδρύθηκε το 1970 στα Τρικάλων 
με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΟΕ, έχοντας ως κύριο αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων της την εμπορία φιαλών υγραερίου. Η εγκατάσταση βρίσκεται στο 7ο χλμ. 

Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαμπάκας στον Δήμο Τρικκαίων και είναι εγκατεστημένη σε έκταση 

5.929 m2. 

Η NTAILIANIS GAS δραστηριοποιείται τόσο στον κλάδο της μεταφοράς, εμπορίας και 

διανομής υγραερίου (χύμα και εμφιαλωμένο) όσο και στον κλάδο της κατασκευής 
εγκαταστάσεων υγραερίου και φυσικού αερίου σε οικιακό, επαγγελματικό και βιομηχανικό 

τομέα. Η NTAILIANIS GAS εφοδιάζει με φιάλες και συσκευές υγραερίου κάθε τύπου 

μικροεπιχειρήσεις όπως εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, καφετέριες, καθαριστήρια, 

ταβέρνες, εστιατόρια, ξενοδοχεία απευθείας ή μέσω των αποκλειστικών αντιπροσώπων 

της. Επιπλέον η NTAILIANIS GAS προμηθεύει με χύμα υγραέριο οικίες, βιοτεχνίες, 

εργοστάσια, ξενοδοχεία, μηχανουργεία, εκκοκκιστήρια, τυροκομεία, οινοποιεία, 

αποστακτήρια, ξηραντήρια καπνού-καλαμποκιού και άλλου είδους μικροεπιχειρήσεις. 

Στην εγκατάσταση αποθηκεύεται, εμφιαλώνεται και διακινείται τόσο υγραέριο (μίγμα 
προπανίου – βουτανίου), όσο και εμπορικό προπάνιο. Η εγκατάσταση έχει εγκατεστημένες 

6 δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 506 m3 οι οποίες τροφοδοτούνται υγραέριο και 

προπάνιο από βυτιοφόρα οχήματα. Το υγραέριο από τις δεξαμενές οδηγείται είτε προς το 

εμφιαλωτήριο της εγκατάστασης για εμφιάλωση και πώληση, είτε προς το σημείο 

μετάγγισης όπου και πωλείται “χύμα” μέσω βυτιοφόρων οχημάτων. Στο εμφιαλωτήριο 

υπάρχουν 3 θέσεις γεμίσματος, όπου πραγματοποιείται: γέμιση, ζύγιση, τοποθέτηση 

πλαστικής τάπας ασφαλείας, συρρίκνωση ενώ στη συνέχεια οι φιάλες φορτώνονται σε 



φορτηγά οχήματα. Η ασφαλής πλήρωση των βυτιοφόρων για “χύμα” πώληση 

πραγματοποιείται στο χώρο μετάγγισης όπου προσεγγίζουν τα βυτιοφόρα οχήματα και 

προμηθεύονται υγραέριο ή προπάνιο. Σημειώνεται ότι δεν γίνεται καμία επεξεργασία η 

παραλλαγή, δηλαδή δεν υπάρχουν "πρώτες ύλες", "δευτερεύουσες ύλες", "παραγόμενα 

προϊόντα" και "υποπροϊόντα". 

Η μέγιστη συνολική ποσότητα του υγραερίου μίγματος που μπορεί να αποθηκευτεί είτε 

στις δεξαμενές τις εγκατάστασης είτε σε φιάλες μπορεί να φτάσει τους 269 tn, γεγονός που 

υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης να υποβάλει Φάκελο Κοινοποίησης και Μελέτη 

Ασφαλείας στις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 

172058 (ΦΕΚ 354/Β`/17.2.2016) ως εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας. 

Η ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών (υγραερίου μείγματος και προπανίου) στη εγκατάσταση ως 
αποθηκευμένο υλικό μπορεί να προκαλέσει μεγάλο ατύχημα όπως έκρηξη ή φωτιά ως 

αποτέλεσμα διαρροής προκαλώντας σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την 

ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον στην εγκατάσταση και στις γειτονικές εγκαταστάσεις. Η 

ανάλυση των επιπτώσεων αφορά τον υπολογισμό των συνεπειών κάθε ατυχήματος που 

ουσιαστικά οδηγεί σε τρία είδη επιπτώσεων: τη Θερμική ακτινοβολία, η οποία υπολογίζεται 

ως θερμική ροή σε σχέση με την απόσταση από τη πηγή ακτινοβολίας, το Ωστικό κύμα, το 

οποίο υπολογίζεται ως υπερπίεση που παράγεται σε σχέση με την απόσταση από την 
έκρηξη, και την Τοξικότητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον λόγω διασποράς κάποιας 

ουσίας, η οποία υπολογίζεται ως συγκέντρωση σε σχέση με την απόσταση από την διαρροή 

και τον χρόνο από την έναρξη της διαρροής. Οι επιπτώσεις αφορούν ανθρώπους, τόσο 

ατομικά όσο και σε ομάδες πληθυσμού, και κατασκευές (κτίρια, εξοπλισμός, κλπ).  

Γι’ αυτόν το λόγο καταγράφεται ο κίνδυνος (hazard) και πραγματοποιείται η ανάλυση της 

επικινδυνότητας στα πλαίσια εκπόνησης της Μελέτης Ασφαλείας της υφιστάμενης 

εγκατάστασης μέσω της ανάλυσης των σεναρίων ατυχημάτων. Παράλληλα καταγράφονται 
τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας και επέμβασης για τον περιορισμό των συνεπειών ενός 

μεγάλου ατυχήματος ενώ συντάσσεται το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας και το 

Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης ως υποχρέωση προς την αδειοδοτούσα αρχή.  

2) 
1.5Τροποποιήσεις εγκατάστασης 

H επιχείρηση ξεκίνησε την λειτουργία της μετά την υπ.αρ.ΔΑ/Φ14.1090/55/2-3-2012 αδεία 
λειτουργίας για τρεις (3) υπέργειες οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές 60 μ3 εκάστη και μία 

δεξαμενή 100 μ3, συνολικής χωρητικότητας 280 μ3 μετά έλαβε την 

υπ.αρ.ΔΑ/Φ14.1090/4391/19-12-2014 άδεια λειτουργίας για την προσθήκη εμφιαλωτηρίου 

και στην συνεχεία πήρε την υπ.αρ.ΔΑ/Φ14.1090/3262/23-12-2016 άδεια λειτουργίας και 

άδειας εγκατάστασης για μηχανολογική-κτιριακή επέκταση με την προσθήκη δυο 

δεξαμενών υγραερίου 115 και 111 μ3 συνολικής χωρητικότητας 506 μ3 οι οποίες 

τροφοδοτούνται με υγραέριο και προπάνιο από βυτιοφόρα οχήματα. Η μέγιστη συνολική 
ποσότητα του υγραερίου μίγματος που μπορεί να αποθηκευτεί είτε στις δεξαμενές τις 

εγκατάστασης είτε σε φιάλες μπορεί να φτάσει τους 269 tn, γεγονός που υποχρεώνει τον 

φορέα εκμετάλλευσης να υποβάλει Φάκελο Κοινοποίησης και Μελέτη Ασφαλείας στις 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

3) Η εγκατάσταση υπόκειται στις απαιτήσεις της (1) σχετικής ΚΥΑ και η Μελέτη Ασφαλείας 

έχει καταχωρηθεί και ο φάκελος κοινοποίησης έχει θεωρηθεί σύμφωνα με τη (2) σχετική 

Απόφασης καταχώρησης. 



4) Η τελευταία επιθεώρηση από την Υπηρεσία μας έγινε στις 13-12-2016 και είναι 

αναρτημένη στο Διαδίκτυο στη Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 6Χ2Φ7ΛΡ-6ΙΡ  

5) Γειτονικές δραστηριότητες 

Η εγκατάσταση της ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΟΕ συνορεύει με:  

• την ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ στην 
νότια και δυτική πλευρά του γηπέδου εγκατάστασης 

• DEPOT αδρανών υλικών στην νοτιοανατολική πλευρά του γηπέδου εγκατάστασης 

• Ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό δυτικά και βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης 

• αγροτική οδό ανατολικά και βόρεια του γηπέδου εγκατάστασης 

Οι επιπτώσεις από ένα ατύχημα έκρηξης ή φωτιάς μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα 

και δυσλειτουργίες στις γειτονικές δραστηριότητες της εγκατάστασης της ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ 

ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΟΕ. Σ’ αυτήν την περίπτωση είναι επιβεβλημένη η ενημέρωση των 

γειτονικών εγκαταστάσεων όχι κατά την διάρκεια ενός ατυχήματος αλλά πολύ νωρίτερα με 

επίσημο τρόπο. Η ενημέρωση πρέπει να αφορά τους κινδύνους ατυχήματος, τις επιπτώσεις 

και πτυχές των πιθανών συμβάντων.  

Μέσα στη ζώνη επιρροής της εγκατάστασης της ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΟΕ, η οποία 
ορίζεται στο 1 km, δε βρίσκεται κάποιος οικισμός. Πιο συγκεκριμένα, στον ακόλουθο 

πίνακα καταγράφονται οι σημαντικότερες δραστηριότητες που βρίσκονται εντός της ζώνης 

επιρροής της εγκατάστασης.  

Χρήσεις γης στη ζώνη επιρροής της εγκατάστασης ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΟΕ 

 Δραστηριότητες Απόσταση Προσανατολισμός 

1 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 60 m N 

2 ΑΦΟΙ Κ. ΛΑΝΑΡΑ ΑΕΒΕ ΨΥΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 100 m ΒΔ 

3 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΓΓΟΣ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 270 m Β 

4 ΝΕΡΑΪΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 300 m Β-ΒΑ 

5 ΚΑΡΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 300 m Β 

6 ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 370 m Β-ΒΔ 

7 ATHLETIC PARK ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΕ 390 m ΒΑ 

8 ΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 430 m Β-ΒΔ 

9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 470 m B-BΑ 

10 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΠΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 470 m Α-ΝΑ 

11 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 500 m Ν-ΝΑ 



 Δραστηριότητες Απόσταση Προσανατολισμός 

12 ΠΕΥΚΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 500m Α-ΝΑ 

13 ΡΟΔΕΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 520 m ΒΔ 

14 ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ 520 m ΝΑ 

15 ΤΟ ΡΟΔΙ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 530 m ΒΔ 

16 HELLAS SERVICE 550 m ΝΑ 

17 OPEL ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 570 m Β-ΒΔ 

18 ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 570 m NA 

19 ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 610 m B 

20 ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 720 m ΝΑ 

21 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 800 m B-BΔ 

22 ΚΑΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 880 m ΝΑ 

23 ΙΚΤΕΟ AUTOVISION ΛΑΠΠΑΣ 1030 m NΑ 

24 ΦΑΛΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΕ ΜΑΡΜΑΡΑ 1080 m ΝΑ 

Οι γειτονικές δραστηριότητες που βρίσκονται πολύ κοντά στην εγκατάσταση της 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΟΕ πιθανόν να υποστούν κάποια είδους επίπτωση σε 

περίπτωση ατυχήματος καθώς και αυτές μέσα στη ζώνη επιρροής. Πιο συγκεκριμένα, το 

πεδίο άμεσου επηρεασμού είναι η υφιστάμενη εγκατάσταση ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ 

ΟΕ. Σε δεύτερη φάση επηρεάζονται οι γειτονικές δραστηριότητες όπως φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα, ενώ οι πιο απομακρυσμένες δραστηριότητες έχουν έμμεσες και 

μειωμένες συνέπειες ειδικότερα μετά το πέρας της διάρκειας του ατυχήματος (έκρηξη, 

φωτιά κτλ).  

Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στη Μελέτη Ασφαλείας της ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ 

ΟΕ, ορισμένα ατυχήματα από αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν αλυσιδωτά φαινόμενα / 

ατυχήματα. Οι παράγοντες που εξετάζονται για την πιθανότητα εμφάνισης ενός τέτοιου 

ατυχήματος είναι αφενός η θερμική ακτινοβολία ή η υπερπίεση και αφετέρου η χρονική 
διάρκεια του ατυχήματος. 

Συμπερασματικά υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας πολλαπλασιαστικού φαινόμενου, όμως 

αυτός εντοπίζεται μόνο μέσα στην υπό μελέτη εγκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση όμως 

παρόλο που οι επιπτώσεις για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικών φαινομένων 

περιορίζονται στο χώρο της εγκατάστασης είναι επιβεβλημένη η πρόνοια / ενημέρωση των 

γειτονικών εγκαταστάσεων καθώς και των αρχών που είναι υπεύθυνες για τις διάφορες 
κοινωνικές υποδομές (οδικό δίκτυο, δίκτυο ΔΕΗ κτλ) και ασφάλεια (αστυνομία, 



πυροσβεστική). Επίσης, επιβάλλεται να ακολουθούνται και να τηρούνται πιστά οι 

εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας καθώς και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. 

1.6 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

4) Διασυνοριακές επιπτώσεις. 

Η εγκατάσταση αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίου, «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΧ. 

ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΟΕ», εδρεύει σε ιδιόκτητη έκταση εμβαδού 5.929 m2 στο 7ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων 

– Καλαμπάκας στον Δήμο Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων δεν βρίσκεται 

κοντά σε έδαφος άλλου κράτους και επομένως οι επιπτώσεις σε περίπτωση μεγάλου 

ατυχήματος δεν επηρεάζουν κάποια άλλη χώρα.  

 

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία της ΚΥΑ 
172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτηµένα στην επίσηµη ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, http://www.thessaly.gov.gr.  

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Θεσσαλίας (τηλ.2413-506220) γνωστοποιεί, 
επίσης, στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε 
αυτές είναι ανοικτή για την ενηµέρωσή του µετά από σχετικό αίτηµα, µε την 
επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.  

Αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας µπορεί να ζητά, 
για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρηµένη Κοινοποίηση, την 
καταχωρισµένη Μελέτη ασφαλείας, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της 
ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιµες σχετικές πληροφορίες) 
είναι η ∆/νση Ανάπτυξης  Π.Ε. Τρικάλων – Τµήµα Χορήγησης Αδειών, 
Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. 

 
  

 
H παρούσα ανακοίνωση δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα «ΕΡΕΥΝΑ» στις 9-11-2017. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
Του Περιφερειακού Συµβουλίου 

 
Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους 

 


