
Υπενθύμιση ημερίδας για το φυσικό αέριο  

  
Ημερίδα με θέμα τις «Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην αστική κατανάλωση», 

διοργανώνει μεθαύριο Τετάρτη 20 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ 

Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). Στην ημερίδα, που θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, στις 
εγκαταστάσεις του αμφιθεάτρου «Α.Τσιούμης», στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, έχουν προσκληθεί 
·μεταξύ άλλων- να απευθύνουν χαιρετισμούς ο υπουργός Ανάπτυξης, Δημήτρης Σιούφας, ο νομάρχης 
Θεσσαλονίκης και ο διευθυντής Πολεοδομίας, καθώς επίσης και οι πρόεδροι της ΤΕΔΚ και της ΔΕΠΑ. 
Η αστική κατανάλωση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα βρίσκεται στα πρώτα της βήματα, αφού παρά τα 
σημαντικά πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου καυσίμου έναντι άλλων μορφών ενέργειας, αυτό έχει προς 
το παρόν διεισδύσει στην ελληνική αγορά κυρίως για βιομηχανική χρήση. Στο επίκεντρο της ημερίδας θα 
βρεθούν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα του αερίου, αλλά και οι λόγοι για την 
καθυστέρηση της εξάπλωσής του στα ελληνικά νοικοκυριά (πχ, ασάφεια νομοθετικού πλαισίου, έλλειψη 
ενημέρωσης καταναλωτών και έμψυχου δυναμικού). 
                Οκτώ εξειδικευμένοι εισηγητές θα αναπτύξουν θέματα σχετικά με τη χρήση του φυσικού αερίου. 

Αναλυτικότερα, οι εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 
-       «Το Φυσικό Αέριο στην Αστική Κατανάλωση · Τιμολογιακή πολιτική και οικονομικά οφέλη»: 

Άρτεμις Σκουρτανιώτη, μέλος Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε)  ΤΕΕ/ΤΚΜ 
-       «Προβλήματα κατά τη χρήση του Φυσικού Αερίου στην Αστική Κατανάλωση · Προτάσεις, 

μέτρα»: Βασίλειος Μπλάτσιος, μέλος ΟΕ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
-       «Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου στην Αστική Κατανάλωση»: εκπρόσωπος ΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
-       «Η διείσδυση του Φυσικού Αερίου στη Θεσσαλία. Διαδικασία ελέγχου εσωτερικών 

εγκαταστάσεων»: Λεωνίδας Μπακούρας, ΕΠΑ Θεσσαλίας 
-       «Θέματα Ασφάλειας στη χρήση Φυσικού Αερίου σε κτίρια»: Νίκος Ζαχαριάδης, Διευθυντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΠΕ, Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.-Τμήματος Βορείου 
Ελλάδας 

-       «Θεσμικό · νομοθετικό πλαίσιο»: Ηλίας Χομσίογλου, Πρόεδρος Συλλόγου Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος 
-       «Επιδράσεις των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου στο αστικό  αρχιτεκτονικό τοπίο»: Άννα 

Γκεγκλάκου, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης 
-       «Η διανομή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα · Παρούσα κατάσταση, Προοπτικές»: 

Ελευθέριος Κυριακίδης, ΔΕΠΑ 

 


