1. ΤΗΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . . DEAL NEWS
Ημ. Έκδοσης: . . .06/07/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/07/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 16

ΜΕ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τήλος στην παγκόσμια πρωτοπορία
μικρό νησί της Τήλου στα Δωδεκάνησα στο Αιγαίο
έχει επιτύχει χάρις σε μια χαρισματική τοπική αυτοδιοίκηση
να είναι συνεχώς στην πρωτοπορία τα
τριάντα χρόνια
Πρόσφατα η απονομή του βραβείου στον πρώτο στην
Ευρώπη υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
είναι ένα κομβικό σημείο και για την περαιτέρω ανάπτυξη
στην ίδια βάση όλων των μικρών νησιών του Αιγαίου
Το βραβείο του Greek Energy Forum στον τομέα της πράσινης
ενέργειας που απέσπασε το έργο Τήλος αφορά την
ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού συστήματος
Το σύστημα αποτελείται από μια ανεμογεννήτρια ισχύος

Το

τελευταία

800 κιλοβάτ φωτοβολταϊκό 160 κιλοβάτ και μπαταρία με
αποθηκευτική ικανότητα 2,4 μεγαβατωρών που μπορεί να
ενώ
καλύψει τις ανάγκες του νησιού σε ποσοστό 80-85
θα υπάρχουν και ημέρες και ώρες που το σύνολο της ζήτησης
θα καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές και θα υπάρχει
περίσσεια ενέργειας
Άλλωστε μετά την δοκιμαστική λειτουργία του υβριδικού
ενεργειακού σταθμού αναμένεται η φάση της πλήρους
και κανονικής λειτουργίας κατά την οποία θα καλύπτονται
πλήρως όλες οι ανάγκες των νοικοκυριών του νησιού
Με δεδομένο ότι στην Τήλο απονεμήθηκε το βραβείο
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του Ενεργειακού Νησιού αλλά και το βραβείο των πολιτών
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης
το Πρόγραμμα Τήλος θα είναι αυτές τις μέρες
εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού
Επιπέδου HLPF της Νέας Υόρκης για να αξιολογηθεί η
πρόοδος επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
του OHE Sustainable Development Goals-SDGs σε
παγκόσμιο

επίπεδο

Στο συγκεκριμένο HLPF θα συμμετάσχουν 48 χώρες
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα
Από την ελληνική κυβέρνηση έχει ακριβώς επιλεγεί για
τη συμμετοχή στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου
HLPF του OHE για τη βιώσιμη ανάπτυξη το πρόγραμμα
της Τήλου αφού είναι το μοναδικό ελληνικό νησί στο οποίο
εφαρμόζεται καθ ολοκληρία η Βιώσιμη Ανάπτυξη μια
παγκοσμίου επιπέδου πρωτοπορία
Έτσι είναι μεγάλη η ευκαιρία να προβληθεί το έργο που
συντελείται στην Ελλάδα σε ένα παγκόσμιου χαρακτήρα

φόρουμ με ακροατήριο ιδιαίτερα υψηλού κύρους
Αφού άλλωστε φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει
αποφασίσει να προωθήσει και για τα άλλα μικρά νησιά
του Αιγαίου την ενεργειακή αυτοτέλεια ένα πρόγραμμα
που αναντίρρητα θα είναι μια επανάσταση στην προοπτική
της βιώσιμης ανάπτυξης όλων των νησιών της χώρας
μας
Και αυτό το έργο πράγματι θα είναι ιστορικό
Γιατί και η τεχνογνωσία και η τεχνολογία που διαθέτουν
τόσο οι ενεργειακοί όμιλοι που ασχολούνται με τα
αυτά όσο και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ειδικότερα
προγράμματα

πρωτοποριακά

Γιατί τα νησιά της Ελλάδας είναι η καρδιά της και ένα
τμήμα της ιστορίας της αλλά και η προοπτική της ανά
πτυξής της

Επίτιμος Πολιτικός
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Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
Σταθμού στο νησί της Τήλου
Η ερευνητική ομάδα του

ηση της πρόσφατης

Εργαστηρίου

Ήπιων Μορφών
Ενέργειας

Προστασίας
ΗΜΕ
ΠΡΟΠΕ του Πανεπιστημίου

Περιβάλλοντος

Δυτικής Αττικής ΠΑ.Δ.Α
αποτελούμενη απά τους
ερευνητές-Μηχανολόγους
Μηχανικούς κ.κ Χριστόπουλο
Κων/νο Τζάνε

Γεώργιο

και Νομικό Γεώργιο με
συντονιστή τον κ Γεώργιο
ΕΔΙΠ
του
ολοκλήρωσε την
Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
Φ/Β σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στην
οροφή δημοτικού κτιρίου
του δήμου Τήλου Το συγκεκριμένο
κτίριο χρησιμοποιείται
κυρίως ως εκθεσιακός
χώρος TIL0S Info kiosk και
βρίσκεται σε κεντρικό σημείο
του παραθαλάσσιου
Λιβάδια
Με δεδομένο ότι η Τήλος
χαρακτηρίζεται από υψηλό

Σπυρόπουλο

ΠΑΛΑ

οικισμού

συμφωνίας

της δημάρχου Τήλου
κας Μαρίας Καμμά και του
Δ/ντή του Εργαστηρίου ΗΜΕ
ΠΡΟΠΕ καθηγητή κ
Ιωάννη Κ Καλδέλλη έχει την
πλήρη στήριξη του Προέδρου
της Διοικούσας του
ΠΑ.Δ.Α
κ
καθηγητή
Κων/νου Μουτζούρη και
χρηματοδοτείται από την επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης
του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων και Έρευνας
ΕΛΚΕ του ΠΑ.Δ.Α στο
πλαίσιο της υλοποίησης του
πρωτοποριακού Ευρωπαϊκού
Προγράμματος TIL0S
Horizon 2020
Για την ολοκλήρωση του
έργου αναμένεται τις επόμενες
ημέρες να παραδοθεί ο
επιτοίχιος φορτιστής
οχημάτων ώστε να
λειτουργήσει πριν το τέλος
Ιουλίου και ο ηλιακός σταθμός
φόρτισης του δήμου
Τήλου
ηλεκτρικών

ηλιακό δυναμικό και παρά τα
πιθανά προβλήματα σκίασης
που καταγράφονται σε κατοικημένες
περιοχές η αναμενόμενη
παραγωγή του Φ/Β

σταθμού
εκτιμάται στις
8000kWh ετησίως οι οποίες
αναμένεται να καλύψουν
αφενός τις ανάγκες τυπικής
χρήσης δύο ηλεκτρικών

οχημάτων αφετέρου να
στην κάλυψη των
συμβάλλουν

αναγκών ηλεκτροφωτισμού
του παραλιακού πεζόδρομου
Τάσος Αλιφέρης του οικι¬

αξιοποιώντας τον
ενεργειακό
συμψηφισμό
Net-Metering
Η καινοτόμα αυτή εγκατάσταση
αποτελεί την υλοποί¬
σμού
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Ερωτήματα για τα διετή προγράμματα στα ΑΕΙ
Ερωτήματα για τον αριθμό των
διετών προγραμμάτων επαγγελματικής
κατάρτισης που Θα
στα ΑΕΙ το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος εγείρονται
μετά τις πληροφορίες ότι προς
το παρόν δεν έχει εξασφαλισθεί
η χρημαχοδότησή τους Το
υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί
τα διετή προγράμματα να
αναβαθμισμένη πρόταση
για τη μεταλυκειακή
εκπαίδευση δίπλα στα
ΙΕΚ καθώς τα ΤΕΙ θα ενσωματωθούν
στα πανεπιστήμια
Ειδικότερα σύμφωνα με το
άρθρο 8 του νόμου 4521/2018
με απόφαση του υπουργού Παιδείας
μπορεί να ιδρύονται στα
ΑΕΙ Κέντρα Επαγγελματικής
ΚΕΕ που παρέχουν
διετή προγράμματα επαγγελμα
λειτουργήσουν

αποτελέσουν

επαγγελματική

Εκπαίδευσης

ΗΝ.Δ με κοινοβουλευτική
ερώτηση

ζητεί στοιχεία
για τη χρηματοδότηση
τους από τα ευρωπαϊκά
κονδύλια
τικής εκπαίδευσης Ηδη το νέο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
προχωρεί τον σχετικό προγραμματισμό
και τα προγράμματα
θα έχουν αντικείμενα από τους
κλάδους των ναυτιλιακών των
logistics και των τουριστικών
önos ανέφερε στην Κ ο πρόεδρος

της διοικούσας επιτροπής
του νέου ΑΕΙ κ Κωνσταντίνος
Μουτζούρης

Ωστόσο με κοινοβουλευτική
ερώτηση ο τομέας Παιδείας της
Ν.Δ ζητεί από τον υπουργό Παιδείας
Κώστα Γαβρόγλου ενημέρωση
για το αν υπάρχει συμφωνία
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για αναμόρφωση του επιχειρησιακού
προγράμματος ώστε να
αποδεσμευθούν πόροι από άλλες

δράσεις του και να διατεθούν
στη λειτουργία των προγραμμάτων
διετούς φοίτησης στα ΑΕΙ
Καθώς το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 βρίσκεται προ των
πυλών ερωτούμε σε ποιο στάδιο
βρίσκεται η υλοποίηση των διετών
προγραμμάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης στα ΑΕΙ αν
έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία
χρηματοδότηση για την υλοποί
ησή τους και σε ποια ιδρύματα
θα υλοποιηθούν τα εν λόγω προ¬

αναφέρει η
ερώτηση
Από την άλλη υπάρχει
για τη φυσιογνωμία
των ΚΕΕ Ενδεικτικά ορίζεται
ότι μπορούν να διδάξουν καθηγητές
του ΑΕΙ μέλη του βοηθητικού
εκπαιδευτικού προσωπικού
ακαδημαϊκοί υπότροφοι
επιστημονικοί και εργαστηριακοί
συνεργάτες αλλά και προσωπικό
με ατομικές συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Βασικό ερώτημα πάντως
είναι εάν θα υπάρξει πρόβλεψη
οι διδάσκοντε5 να μην κατέχουν
διδακτορικό τίτλο όπως συνάδει
με όσους διδάσκουν σε ΑΕΙ
που αλλάζει τη φυσιογνωμία
των προγραμμάτων
εκπαίδευσης επί το
ακαδημαϊκότερον
γράμματα

κοινοβουλευτική

προβληματισμός

Γεγονός

επαγγελματικής

