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 επικαιρότητα

Ελλάδα 
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, ∆ικαιοσύνη, 
∆ιπλωµατία... 

Κόσµος 
Ευρώπη, Αµερική, Ασία, 
Αφρική, Μ.Ανατολή... 

Οικονοµία 
Ελλάδα, Κόσµος, 
Επιχειρήσεις, Αγορές... 

Αθλητισµός 
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Στίβος... 

Επιστήµη - Τεχνολογία 
∆ιάστηµα, Βιολογία, 
∆ιαδίκτυο, Περιβάλλον... 

Πολιτισµός 
Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, 
Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... 

Περίπτερο 
Πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων

Καιρός 
Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, 
Αµερική, Ασία...
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Ανησυχία στον ΣΒΒΕ 
Κίνδυνος για τη λειτουργία πολλών βιοµηχανικών 
µονάδων από την κρίση µε το φυσικό αέριο

 
Associated Press 

Η πρόταση για αυτόµατη «αντικατάσταση» του φυσικού αερίου µε 
πετρέλαιο είναι εντελώς ανεδαφική, τονίζει ο ΣΒΒΕ

Θεσσαλονίκη 

Η ενδεχόµενη παράταση της 
κρίσης σχετικά µε το ρωσικό 
φυσικό αέριο θα σηµάνει ότι 
πολλές βιοµηχανίες, ειδικά στην 
περιφέρεια, θα βάλουν µε 
βεβαιότητα «λουκέτο», επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, 
Γ.Μυλωνάς, σε επιστολή του προς το υπουργείο Ανάπτυξης 
και τον επικεφαλής της ∆ΕΠΑ Ασ.Παπαγεωργίου. 

Ο κ. Μυλωνάς ζητεί την άµεση παρέµβαση του υπουργείου 
Ανάπτυξης, εκφράζοντας ταυτόχρονα την «ιδιαίτερη 
έκπληξη» των βιοµηχάνων για τις δηλώσεις του κ. 
Παπαγεωργίου ότι σε περίπτωση προβλήµατος µε την 
παροχή του φυσικού αερίου προς τις βιοµηχανίες, αυτές 
µπορούν να το αντικαταστήσουν µε πετρέλαιο. 

«Το φυσικό αέριο χρησιµοποιείται στις παραγωγικές 
διαδικασίες των εργοστασίων της χώρας ως καύσιµη ύλη 
και µάλιστα σε εξειδικευµένες γραµµές παραγωγής, για 
παράδειγµα σε φούρνους χύτευσης µετάλλων ή 
υψικαµίνους, οι οποίες για να λειτουργήσουν χρειάζεται 
χρόνος προετοιµασίας, που πολλές φορές αγγίζει και τις 
δύο εβδοµάδες. Συνεπώς, η πρόταση του διευθύνοντα 
συµβούλου της ∆ΕΠΑ, για αυτόµατη ''αντικατάσταση'' του 
φυσικού αερίου µε πετρέλαιο είναι εντελώς ανεδαφική» 
υπογραµµίζει.  
 
Πιθανή πρόταση αντικατάστασης φυσικού αερίου µε 
υγραέριο, συµπληρώνει ο κ. Μυλωνάς, επίσης δεν είναι 
δυνατόν να γίνει, διότι οι χρησιµοποιούµενες στο παρελθόν 
δεξαµενές υγραερίου από τις επιχειρήσεις έχουν επιστραφεί 
στους προµηθευτές τους. 

Επόµενο άρθρο: 

Η ∆ΕΠΑ καθησυχάζει τις 
βιοµηχανίες για το φυσικό 
αέριο (8/1/2009)
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 οι απόψεις σας 
27/11/2008 20:39 
Επιχείρηση διάσωσης 
οµήρων από τα χέρια 
τροµοκρατών στη Βοµβάη
9/12/2008 18:43 
Τεταµένη η ατµόσφαιρα 
στην Αθήνα στο περιθώριο 
των συλλαλητηρίων

 

 ειδικά νέα 
Εκδηλώσεις 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα...

Αυτοκίνητο 
Παρουσιάσεις, ∆οκιµές, 
Αγωνιστικά Θέµατα, 
Εκθέσεις ...

Υγεία 
Πολιτική υγείας, 
επιστηµονικές εξελίξεις, 
περιβάλλον - διατροφή

Εκπαίδευση 
Ειδήσεις από το χώρο της 
Παιδείας
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∆ωρεάν Τηλεφωνικό Σύστηµα
 

Τέλος σε καλώδια & χρεώσεις Με το 3CX VOIP PBX for 
Windows! 
www.3CX.gr/ 

∆ώρο Αγίου Βαλεντίνου ?

 

Τι καλύτερο από ένα dreamdays gift. Χαρίστε κρυφούς πόθους 
& επιθυµίες 
www.dreamdays.gr 

Θέλεις καινούριο κινητό;

 

Κερδίσε ένα 3G κινητό Απάντησε 1 απλή ερώτηση 
www.ringaling.tv/gr 

Οικονοµία 30% Στα Καύσιµα

 

Αυτοκίνητα, Καυστήρες, fuelEXX 96€ Θα Εξοικονοµήσετε 
Εκατοντάδες Ευρω! 
www.fueleconomy.gr 
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* Οι εξαγωγές φυσικού αερίου από την Τουρκία προς την 
Ελλάδα διαµορφώνονται σε επίπεδα κάτω από αυτά που 
προβλέπει το σχετικό συµβόλαιο, ενώ τα επίπεδα πίεσης 
στον αγωγό είναι χαµηλά, είπε την Τετάρτη στο Reuters 
πηγή του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας.  

** «Η κυβέρνηση, που πριν ένα χρόνο διαφήµιζε τις 
συµφωνίες για τους αγωγούς φυσικού αερίου, 
προβαίνοντας µάλιστα σε φιέστες και πανηγύρια για την 
'πετυχηµένη' διπλωµατία των αγωγών, σήµερα οδηγεί τη 
χώρα, εν µέσω οξείας διεθνούς οικονοµικής κρίσης, σε 
έλλειψη καυσίµων κατά τη διάρκεια του χειµώνα» είπε ο 
πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέµατα Ανάπτυξης, 
Μ.Χρυσοχοΐδης.  

*** Εύλογες ανησυχίες στους Έλληνες καταναλωτές 
δηµιουργούν οι εξελίξεις στο φυσικό αέριο και εντείνουν 
την ανασφάλεια για την ασφαλή τροφοδοσία της χώρας σε 
ηλεκτρική ενέργεια, επισηµαίνει σε ανακοίνωσή της η 
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ. 
 
Η ΓΕΝΟΠ καλεί τη ∆ΕΗ, το ΥΠΑΝ και την κυβέρνηση να 
επιταχύνει την υλοποίηση του αναπτυξιακού της 
προγράµµατος έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για την επαρκή και ασφαλή τροφοδοσία της 
χώρας µας. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας από 
φυσικό αέριο ανέρχεται σε 2.858 ΜW (32% της 
εγκατεστηµένης ισχύος των θερµικών εργοστασίων) και η 
µη οµαλή τροφοδοσία θα δηµιουργήσει σοβαρά 
προβλήµατα στην ηλεκτροδότηση της χώρας.  

Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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