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Ευρωπαϊκή ενεργειακή πρωτιά για την Τήλο
Πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί Το έργο

δημιουργίας ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής
αιολικής και ηλιακής ενέργειας εγκρίθηκε πρώτο ανάμεσα

οε ογδόντα και χρηματοδοτείται με IL εκατ ευρώ
Βρυξέλλες
τηςΧρκπίνας Βασιλάκη

Το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο

νησί της Ελλάδας

θα yfva η Τήλος μετά την
εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

11 εκατ ευρώ
για τη δημιουργία ενός υβριδικού

σταθμού παραγωγής αιολικής

και ηλιακής ενέργειας
Το έργο TILOS το οποίο

εγκρίθηκε

πρώτο ανάμεσα σε
ογδόντα ανταγωνιστικά έργα
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος Horizon 2020
έχει εθνική ταυτότητα με συντονιστή

το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ
και με εταίρους όπως η ιδιωτική

εταιρεία EUNICE ο διαχειριστής

του ηλεκτρικού δικτύου
ΔΕΔΔΗΕ και η WWF Ελλάς
ενώ παράλληλα αποτελεί πολυεθνική

προσπάθεια με τη
συμμετοχή δεκατριών εταίρων

από επτά χώρες της Ευ¬

ρωπαϊκήςΈνωσης
Ειδικότερα στο πλαίσιο του

TIL0S περιλαμβάνεται η ανάπτυξη

και εγκατάσταση του
πρώτου υβριδικού σταθμού
στην Ελλάδα ο οποίος συνδυάζει

την παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας από ανανεώσιμες

πηγές με τη βοήθεια μιας
ανεμογεννήτριας και ενός
φωτοβολταϊκού σταθμού και
την αποθήκευσή της σε μπαταρίες

Με την ολοκλήρωση του

το έργο θα διαχειρίζεται εξ
ολοκλήρου το τοπικό ενεργειακό

σύστημα στοχεύοντας σε
μελλοντική παραγωγή από

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
που θα καλύπτει το 100

των τοπικών αναγκών ενώ
παράλληλα θα δύναται να
ρυθμίζει την κατανάλωση
ενέργειας των οικιακών καταναλωτών

Σύμφωνα με τη Γενική
Γραμματεία Ενέργειας της Ευ

Αλέξης Χαρίτσης
®a-ex:5Chafits:s Ç Ακολουθήστε

Πολύ σημαντική διάκριση για το πράσινο
νησί της Τήλου Το υβριδικό project TILOS
Ιο μεταξύ 80 ευρωπαϊκών προτάσεων
λαμβάνει 11εκ.€
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες

g_kamma
Tilos InvestEU Horizon2020
GrowthStrategy

Energy4£urope4 iz-e-g^t oe

The Greek iS s ano of Tiios s ar energy pioneer Its rsta at or
wtrt funding of ryör<j wind soîar oower stat or s

raping to change tue way in whicn electricity frorr
•Rerewa&eErergy is produced consumed IrvestfU

ρωπαϊκής Επιτροπής αξιοποιώντας

νέες τεχνολογίες το
TIL0S επιτυγχάνει άμεσα και
σημαντικά οφέλη τόσο για την
τοπική κοινωνία όσο και για
την οικονομία Το έργο αυτό
μεγιστοποιεί την παραγωγή
ενέργειας με βιώσιμο τρόπο

εξασφαλίζοντας την ενεργειακή

αυτονομία του νησιού και
πετυχαίνοντας χαμηλότερο
κόστος για τον καταναλωτή
μεγαλύτερη ευστάθεια συστήματος

και σαφώς μικρότερο
οικολογικό αποτύπωμα ενώ
ανεξαρτητοποιεί τη χώρα από

εισαγόμενες πηγές ενέργειας
Επιπλέον η περίσσεια ενέργεια

θα μπορεί μέσω έξυπνης
διαχείρισης να προσφερθεί
και για τη φόρτιση ηλεκτρικών
οχημάτων για τοπικές μεταφορές

Πηγή Αυγή
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Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ από τα

Λύκεια της Δοτικής Αττικής
αυτή την χρονιά με μια διαφορά

Οι Λίστες ποο αναρτήθηκαν
στα Λύκεια δεν εμπεριέχουν

ονόματα των επιτυχόντων
και σχολή εισαγωγής

αλλά πλέον μόνο τους κωδικούς

των επιτυχόντων μαθητών
Κατά συνέπεια από φέτος

απαγορεύεται στην ουσία
η δημοσιοποίηση των ονομάτων

των επιτυχόντων και της
Δοτικής Αττικής σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ πράγμα που είχε κάθε
χρόνο μεγάλη ζήτηση από
γονείς συγγενείς και φίλους
Κατά συνέπεια από φέτος και
η Επικαιρότητα όπως μας
ενημέρωσε και η Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Αττικής σε τηλεφωνική

επικοινωνία χθες δεν
μπορεί να δημοσιεύσει τα
ονόματα των παιδιών γιατί
πλέον η υπηρεσία δεν έχει
προς δημόσια διάθεση ονομαστικές

ηλεκτρονικές λίστες
όπως γινόταν έως το 2017
Οι διευθυντές των λυκείων
στην Δυτική Αττική ανήρτη
σαν την Δευτέρα τις εκτυπωμένες

καταστάσεις που πλέον
από φέτος περιλαμβάνουν
μόνο τους κωδικούς και τους
βαθμούς υποψηφίων και όχι
τα ονόματά τους
Κατά συνέπεια σε περίπτωση
που κάποιος υποψήφιος δεν
έχει τον κωδικό του πρέπει
να ζητήσει από τον διευθυντή
να του ανακοινώσει τους βαθμούς

Οσον αφορά τις βάσεις εισαγωγής

αυτές καταγράφουν
πορεία δύο ταχυτήτων και
στροφή στις παραγωγικές
σχολές Καταγράφεται ακόμη
μεγάλη διαφορά ανάμεσα
στις σχολές της Αθήνας και
της θεσσαλονίκης το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής που
ως νεοϊδρυθέν φαίνεται οτι

κερδίζει το στοίχημα στις
επιλογές των νέων φοιτητών
ενώ συμφωνά με τους ειδι
κούς η ίδρυσή του έπαιξε καθοριστικά

ρόλο για την μεγάλη
πτώση των σχολών στην

περιφέρεια εκτός Αττικής
Αναλυτικά στο πρώτο πεδίο
των Ανθρωπιστικών Σπουδών

οι πιο περιζήτητες παραδοσιακά

σχολές είναι οι νομικές
οι οποίες φέτος παρουσίασαν

οριακές διαφορές στις
βάσεις τους σε σχέση με πέρυσι

Ειδικότερα οριακή άνοδο
παρουσίασαν οι νομικές Αθηνών

και Θεσσαλονίκης με 20
και 12 μόρια παραπάνω αντίστοιχα

και βάση εισαγωγής
18.219 Αθήνα και 17.965
Θεσσαλονίκη Η νομική

Κομοτηνής έπεσε κατά 50
μόρια στα 17.465 μόρια
Πτώση σημείωσαν οι βάσεις
στις ιατρικές σχολές με την
Ιατρική Αθηνών να κρατάει
ωστόσο τη βάση της πάνω
από τα 19.000 μόρια στα
19.029 Ψηλά κράτησαν οι
πολυτεχνικές σχολές παρά
την οριακή πτώση σε ορισμένες

από αυτές.Για παράδειγμα
η Σχολή Ηλεκτρολόγων

Μηγονικών και Μηχανικών
Υπολογιστών ΕΜΠ έχασε
176 μόρια κατεβαίνοντας στα
1&240 μόρια από 18.416 που
είχε πέρυσι Όσον αφορά τις
Αρχιτεκτονικές Σχολές είχαν
πτώση με το τμήμα της Αθήνας

να είναι το μόνο που κράτησε
σε διψήφιο αριθμό μορίων

την πτώση σε σχέση με
πέρυσι 19.334 μόρια με πτώση

43 μορίων
Καταγράφεται μεγάλη στροφή

στις παραγωγικές σχολές
και αποστροφή σε Φιλοσοφικές

και Μαθηματικές Σχολές
με τρανταχτό παράδειγμα το
Μαθηματικό τμήμα Σάμου η
βάση του οποίου έπεσε κατά

περίπου 2000 μόρια Υπάρχει
πεγάλτ^ιγοδρ^^ιαΓΙαιδα

γωγικά τμήματα περίπου 1000
μόρια και ανοδική τάση στις
στρατιωτικές σχολές ενώ
στον αντίποδα σημειώνεται
μεγάλη πτώση στην Αρχιτεκτονική

σχολή ειδικά στην
επαρχία
Άνοδο είχαν τα παιδαγωγικά
τμήματα Μάλιστα το Παιδαγωγικό

Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
κατέγραψε άνοδο κατά 2.007
μόρια βάση εισαγωγής
12.840 μόρια Άνοδο της τάξεως

άνω των 1.100 μορίων
κατέγραψαν και τα υπόλοιπα
τμήματα
Στις κορυφαίες σχολές με την
υψηλότερη βάση εισαγωγής
βρίσκονται η Αγγλική Γλώσσα

και Φιλολογία Θεσσαλονίκης
με 20.039 μόρια και το

αντίστοιχο τμήμα της Αθήνας
με 19.708 μόρια Ακολουθούν
η Αρχιτεκτονική Αθηνών με
19.334 μόρια και η Ιατρική
Αθηνών με 10.029 μόρια Την
καλύτερη πεντάδα συμπληρώνει

η Ιατρική ΣΑΣΣ με
18.915 μόρια
Ενδεικτικό της εικόνας που
παρουσίασαν οι βάσεις φέτος
είναι και το γεγονός ότι

σημειώθηκαν

εξίσου θεαματικές
διαφορές μορίων προς τα
πάνω και προς τα κάτω
Την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν

οι εξής σχολές Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας Αθηνών

3.882 μόρια πτώση
5.359 βάση εισαγωγής Μηχανικών

Περιβάλλοντος Ξάνθης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Θράκης με 2.323 μόρια πτώση
9.561 βάση εισαγωγής

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Χανίων Πολυτεχνείο Κρήτης

με 2.254 μόρια πτώση
9.034 βάση εισαγωγής Εφαρμοσμένων

Μαθηματικών
Ηρακλείου Πανεπιστήμιο ι

Κρήτης με πτώση 2.211 μορίων
10.021 βάση εισαγωγής

και Στατιστικής Σάμου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου με
2.167 μόρια πτώση 8.525 βάση
εισαγωγής
Να σημειώσουμε ότι για
πρώτη του φορά φέτος στο
μηχανογραφικό εμπεριέχο
νταν το Πανεπιστήμιο Δυτικής

Αττικής και από τα 26
τμήματα τα 22 συγκέντρωσαν
πε την πρώτη πάνω από
10.000 μόρια Τα πέντε πιο

υψηλόβαθμα τμήματα είναι
αυτά της Φυσικοθεραπείας
17.023 μόρια της Εργοθερα

πείας 16.473 μόρια της Κοινωνικής

Εργασίας 16.284
μόρια της Μαιευτικής
15.490 μόρια και της Νοσηλευτικής

15.462 μόρια
Σχολές στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής με τα χαμηλότερα

μόρια είναι της Συντή¬

ρησης Αρχαιοτήτων και
Εργων Τέχνης 7.575 μόρια
της Γραφιστικής και Οπτικής
Επικοινωνίας 9.296 μόρια
των Μηχανικών Τοπογραφίας

και Γεωπληροφορικής
9.768 μόρια της Εσωτερικής

Αρχιτεκτονικής 9.889 μόρια
και των Μηχανικών Βιομηχανικής

Σχεδίασης και Παραγωγής
10.091 μόρια
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