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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  256 / 26-3-2018 

 

ΘΕΜΑ:  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ 

 

 
 

 

Επιτέλους η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) με την υπ’ αρ. 

168/2018/9.2.2018 απόφασή της, προωθεί και μεθοδεύει την αλλαγή 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο ξεκινώντας 

από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. 

 

Με αυτό τον τρόπο η ΡΑΕ δικαιώνει τις προσπάθειες και τους 

αγώνες του ΠΑΚΟΕ εδώ και δέκα χρόνια, για την αντικατάσταση των 

μηχανών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση πετρελαίου- 

μαζούτ, με μηχανές που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό 

αέριο για δύο βασικούς λόγους: 

 

Ο πρώτος λόγος είναι ότι –μετά από μελέτη  του ΠΑΚΟΕ-, στην 

περίπτωση  της χρήσης πετρελαίου ή μαζούτ, η ρύπανση με 

αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του θείου και οξείδια του αζώτου 

είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, ενώ είναι σχεδόν μηδενική  

στην περίπτωση της χρήσης φυσικού αερίου. 

 

Ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά οικονομικός, όταν το κόστος 

ανά κιλοβατώρα από την χρήση πετρελαίου – μαζούτ είναι 100% 

παραπάνω από το κόστος με τη χρήση φυσικού αερίου. 
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Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι η απόφαση αυτή της ΡΑΕ είναι 

σταθμός για τα νησιά μας, δεδομένου ότι σε νησιά, όπως η Σάμος και 

η Χίος, έχουν πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 

Ελπίζουμε η εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης- μετά από 

ένα τρίμηνο- να γίνει άμεσα, επειδή δυστυχώς, η ΔΕΗ σπαταλά 

χρήματα του ελληνικού λαού, προκαλώντας ρύπανση με 

υπερδιπλάσιο κόστος. 
 

 

 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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