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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 240/20-11-2017 

ΘΕΜΑ: ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που υλοποιεί το ΠΑΚΟΕ για την καλύτερη ποιότητα ζωής, 

πραγματοποιήθηκε αυτήν την Κυριακή στις 19 Νοεμβρίου 2017, η ημερίδα με θέμα: 

«Φυσικό Αέριο και Περιβάλλον» στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.  

Με την συμμετοχή ειδικών επιστημόνων από τον νομικό και ακαδημαϊκό χώρο, έγινε 

εκτενής ανάλυση και ενημέρωση των παρευρεθέντων για τα πολύτιμα οφέλη της χρήσης 

του φυσικού αερίου στην καθημερινότητα του πολίτη, με άμεση εφαρμογή στην οικιακή 

χρήση, στον κτιριακό τομέα, στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες, στην βιοτεχνία, στην 

βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή. Συγκεκριμένα, οι κεντρικές ομιλίες που 

διεξήχθησαν ήταν οι εξής: 

 

 Ομιλία του κ. Δημήτρη Παπανίκα, Καθηγητή Πανεπιστημίου, για την αεριοκίνηση 

με φυσικό αέριο και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο κος Παπανίκας τόνισε την 

σπουδαιότητα της κίνησης των οχημάτων με φυσικό αέριο, ενώ ταυτόχρονα 

εξέφρασε την ανησυχία του για την έλλειψη οργάνωσης από πλευράς 

ανεφοδιασμού με άμεσο αποτέλεσμα την αποθάρρυνση του κοινού για την χρήση 

του φυσικού αερίου. 
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 Ομιλία της κας Ζωής Βροντίση, συνεργάτη του κου Παντελή Κάπρου, Καθηγητή 

στην Σχολή ΗΜΜΥ, στο εργαστήριο του ΕΜΠ, σχετικά με τους μοχλούς ανάπτυξης 

των δεσμών οικονομίας στην ενέργεια και στο περιβάλλον. Η κα Βροντίση 

αναφέρθηκε στην εφαρμογή προγραμμάτων για την ελάττωση του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Όμως, όπως παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, οι 

εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα αυξάνονται διαρκώς… 

 

 

 Ομιλία της κας Τσουμάρη Κέλλυ, Χημικού Μηχανικού, η οποία παρουσίασε την 

μελέτη που εκπόνησε το ΠΑΚΟΕ στις αρχές του έτους 2017, για τις εκπομπές των 

αιωρούμενων σωματιδίων σε πετρελαιοκίνητα ταξί και ταξί φυσικού αερίου. Στα 

πλαίσια της μελέτης αυτής, έγιναν πειράματα, για την μέτρηση των αιωρούμενων 

σωματιδίων και των οξειδίων του αζώτου, τα οποία έδειξαν ότι οι τιμές των 

παραμέτρων αυτών για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα ήταν ιδιαίτερα αυξημένες και 

σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια σε αντίθεση με 

τα οχήματα φυσικού αερίου. 

Η μελέτη αυτή κατατέθηκε με αρ. πρωτ. 8317/22-02-17 στον αναπληρωτή Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κο Σωκράτη Φάμελλο, με τα πλήρη στοιχεία. Εκείνος 

ακόμη … τη μελετά, ενώ οι Αθηναίοι πεθαίνουν από τις εκπομπές των πετρελαϊκών 

ρύπων.  

 

 Ομιλία του κου Αλεξάνδρου Ηλία, Δικηγόρου παρ’ αρείω πάγω, με θέμα το 

Υφιστάμενο νομικό καθεστώς παραγόμενης ενέργειας από το Φυσικό Αέριο και 

ΑΠΕ.   

 

 Ομιλία του κου Χριστοδουλάκη Παναγιώτη, Προέδρου του ΠΑΚΟΕ, σχετική με την 

ατμοσφαιρική ρύπανση και το φυσικό αέριο. Ο κος Χριστοδουλάκης  τόνισε το 

έγκλημα που συντελείται με την παρεμπόδιση τροφοδοσίας φυσικού αερίου σε 33 

νησιά του ελλαδικού χώρου λόγω… οικονομικών συμφερόντων και ανέλυσε επίσης 

τα επίκαιρα προβλήματα σχετικά με την καταστροφή στην περιοχή της Μάνδρας 

Αττικής, από τις βροχοπτώσεις, την πρόσφατη οικολογική καταστροφή στον 

Αργοσαρωνικό.  
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