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…του υδρογόνου απαιτεί υποµονή,
κάτι που αποτελεί τη µεγαλύτερη αρε-
τή στους επιστήµονες που έλαβαν µέ-
ρος στην 16η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για
την Ενέργεια από το Υδρογόνο, που
πραγµατοποιήθηκε πριν λίγες ηµέρες
στη Λυών. Παρά τον ενθουσιασµό των
ερευνητών, των βιοµηχάνων και των ε-
πιχειρηµατιών που εµπλέκονται στην
ανάπτυξη αυτού του σχετικά καινούρι-
ου τοµέα, οι προοπτικές είναι ακόµη
αρκετά µακρινές. Όπως αναφέρθηκε, η
χρήση του υδρογόνου στον τοµέα των
µεταφορών εξακολουθεί να εξαρτάται
από επιδοτούµενα προγράµµατα. Κι αυ-
τό, παρά την πρόσφατη αύξηση της τι-
µής του πετρελαίου και τις ανησυχίες
για την υπερθέρµανση της Γης. 
Τα δύο κυριότερα τεχνολογικά

εµπόδια είναι η αποθήκευση και
η παραγωγή του υδρογόνου, α-
νέφερε ο Μαρκ  Ρουσέ, ερευνη-
τής στο εργαστήριο Βιοενεργητι-
κής και Μηχανικής των Πρωτεϊ-
νών. Το υδρογόνο, που είναι πο-
λύ ελαφρύ, πρέπει να υποστεί ε-
ξαιρετικά µεγάλη συµπίεση ώστε
να καταστεί δυνατό να αποθη-
κευτεί σε µεγάλες ποσότητες. Η
αποθήκευση, όµως, υπό πίεση
350 ως 700 µπαρ σε αυτοκίνητα
δηµόσιας χρήσης, θέτει αυτοµά-
τως σοβαρά προβλήµατα ασφα-
λείας, ενώ το ενεργειακό κόστος
τέτοιας συµπίεσης είναι εξαιρετι-
κά υψηλό. Οι βιοµήχανοι επεξερ-

γάζονται την τεχνολογία της κρυογε-
νούς αποθήκευσης, η οποία, ωστόσο,
είναι επίσης ακριβή, καθώς για να δια-
τηρείται σε υγρή κατάσταση το υδρο-
γόνο, πρέπει να βρίσκεται σε θερµο-
κρασία κάτω των -250 βαθµών Κελσίου.
Το σηµαντικότερο εµπόδιο, πάντως,

αποδεικνύεται η παραγωγή του. Γιατί, ε-
νώ είναι το πλέον διαδεδοµένο στοι-
χείο του σύµπαντος, δεν υπάρχει στη
γη ελεύθερο, σε αέρια κατάσταση. Όσο
για τα µέσα παραγωγής του είναι λιγο-
στά: ο άνεµος, το νερό, ο ήλιος, στα ο-
ποία προστίθεται ο µεταβολισµός ορι-
σµένων γενετικά τροποποιηµένων βα-
κτηρίων. Κατά τον κ. Ρουσέ, οι πρώτες
βιοµηχανικές εφαρµογές θα πρέπει να
αναµένονται περί το 2012.

…να µην αρρωστήσετε αν είστε α-
σφαλισµένοι στο ΤΣΜΕ∆Ε και κατοι-
κείτε στις περιοχές της Αγίας Παρα-
σκευής και του Πειραιά, τουλάχιστον
τον Αύγουστο! Όπως µας πληροφο-
ρεί σχετικό έγγραφο του Ταµείου,
που υπογράφει ο Αντιπρόεδρος κ. ∆.
Μπουζιάκας,  το παράρτηµα ΤΣΜΕ∆Ε
Αγ. Παρασκευής, θα παραµείνει κλει-
στό από 7  έως  και  25  Αυγούστου, ε-
νώ το Γραφείο ΤΣΜΕ∆Ε Πειραιά θα
παραµείνει κλειστό το διάστηµα από

1  έως  και  18  Αυγούστου. Βέβαια, όπως
προσθέτει, η εξυπηρέτηση των ασφα-
λισµένων τα παραπάνω διαστήµατα
θα γίνεται από την Κεντρική Υπηρε-
σία (Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα), ωστόσο
παραµένει γεγονός αναµφισβήτητο
ότι το ΤΣΜΕ∆Ε έχει ανάγκη από προ-
σωπικό, που πρέπει να προσληφθεί
το συντοµότερο δυνατό. ∆εν µπορεί
να υπάρχουν «νεκρά» διαστήµατα
για επείγουσες και διαρκείς ανά-
γκες…
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Το Ιnternet…Φροντίστε…

Η κοινωνία… 

Τα αιολικά πάρκα…

…στην Ελλάδα «φρενάρει»
εξαιτίας υψηλού κόστους σύν-
δεσης και χρήσης, τεχνικών
προβληµάτων στις συνδέσεις
και στασιµότητα στην ανάπτυ-
ξη και διάθεση περισσότερων
υπηρεσιών του ∆ηµοσίου µέσω
του ∆ιαδικτύου. Αυτοί είναι οι
κυριότεροι λόγοι που κρατούν
χαµηλά τη χρήση του στη χώ-
ρα µας, σύµφωνα µε διαπιστώ-
σεις έρευνας των εταιρειών
ΜRΒ και «Focus», που παρου-
σιάστηκε σε εκδήλωση του Ιν-
στιτούτου Επικοινωνίας.
Παρά τις εξαγγελίες των ε-

ταιρειών για µείωση στο µηνι-
αίο κόστος του «γρήγορου Ιn-
ternet», το συνολικό κόστος
γι’ αυτή τη σύνδεση παραµέ-
νει περίπου στα 45 ευρώ, πο-
λύ υψηλό σε σχέση µε τα ευ-
ρωπαϊκά δεδοµένα, όπου οι
τιµές έχουν... κατρακυλήσει
(κυµαίνονται µεταξύ 18 και 35
ευρώ). Το ποσοστό διείσδυσης
και χρήσης του ∆ιαδικτύου
φτάνει µόλις στο 32,4% -ένα-
ντι 31,7% για το 2005- ενώ ένα
ποσοστό 60,9% των Ελλήνων
αδιαφορεί απολύτως για το
Ιnternet...

…µπορεί και να βλάψουν
το…περιβάλλον, αν η χωροθέ-
τησή τους δεν γίνει µε απόλυ-
τα προσεκτικό τρόπο. Αυτό α-
ποδείχθηκε στη Νορβηγία, ό-
που εννέα σπάνιοι αετοί σκο-
τώθηκαν τους τελευταίους δέ-
κα µήνες από τα πτερύγια των
τουρµπίνων σε µια σηµαντική
τοποθεσία αναπαραγωγής αυ-
τών των πτηνών, σύµφωνα µε
ανακοίνωση της βρετανικής
Βασιλικής Εταιρείας για την

Προστασία των Πτηνών (RSΡΒ). 
Τα νησιά Σµοέλα, φιλοξενού-

σαν έως και 19 ζευγάρια σπά-
νιων θαλασσαετών, πριν ανοί-
ξει το αιολικό πάρκο το 2002,
οπότε άρχισαν να λειτουργούν
οι πρώτες 20 τουρµπίνες. Στα
τέλη του 2005 προστέθηκαν α-
κόµη 48. Η εξέταση των νεκρών
πτηνών έδειξε ότι ο θάνατός
τους προήλθε από «πολλαπλά
τραύµατα από ισχυρό χτύπη-
µα».



...παρουσιάζονται κάθε χρόνο στη
σύναψη και υπογραφή Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας, που αφορά
στους διπλωµατούχους µηχανικούς,
οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στη βιοµηχανία. Το θέµα επιση-
µάνθηκε στη διάρκεια των εργασιών
του τριήµερου συνεδρίου για τη βιο-
µηχανία. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ.  Αλα-
βάνος τόνισε στο συνέδριο αλλά και
σε συνέντευξη Τύπου προς τους εκ-
προσώπους των Μέσων Ενηµέρωσης

ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο δεν είναι
δυνατόν να αποδεχθεί την καταστρα-
τήγηση των συλλογικών διαπραγµα-
τεύσεων ούτε την υποβάθµιση των δι-
πλωµατούχων µηχανικών της βιοµη-
χανίας στο πλαίσιο ενιαίας σύµβασης
µε άλλους εργαζοµένους υποδεέστε-
ρων καθηκόντων και χαµηλότερου ε-
πιπέδου σπουδών. Εύλογα, λοιπόν, ο
πρόεδρος του ΤΕΕ αναρωτήθηκε:

«Θα περάσουµε στην Ελλάδα σε
µια οικονοµία και κοινωνία της γνώ-
σης αναζητώντας λύσεις στο φθηνό
και εξειδικευµένο προσωπικό;». 

για την ειρήνη κάλεσε ο Γ.  Αλα-
βάνος να αναλάβει ο Γ.  Παπανδρέου
µε την ιδιότητα του προέδρου της
Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς και η παραί-
νεση του προέδρου του ΤΕΕ στην
πρόσφατη συνάντησή τους προς τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε
σχεδόν προφητική, απ’ όσα δραµατι-
κά επακολούθησαν στη Μέση Ανατο-
λή, όπου το εγκληµατικό σκηνικό πο-
λέµου εις βάρος της αυτοδιάθεσης
των λαών συνεχίζεται. Το ΤΕΕ συµ-
µετέχει και διεκδικεί τη διεύρυνση
της συµµετοχής του στην υποστήρι-
ξη κάθε πρωτοβουλίας ειρήνης σε
όλο τον κόσµο και είναι υπέρ κάθε
πρωτοβουλίας, η οποία συµβάλλει
στη δίκαιη κατανοµή πλούτου σε ό-

λες τις χώρες, καθώς και στην προ-
στασία του περιβάλλοντος όλων
των χωρών, σηµείωσε ο κ. Αλαβάνος
και ότι πολλά από τα διεθνή γεγο-
νότα ερµηνεύονται από την επιθυµία
και βουλιµία ορισµένων κρατών να
υπερεκµεταλλευτούν τις φτωχές
χώρες στις οποίες υπάρχουν πηγές
ενέργειας. Αποδίδοντας ιδιαίτερη
σηµασία στα πρόσθετα διεθνή καθή-
κοντα του κ. Παπανδρέου, του έθεσε
επίσης τα θέµατα της εργασίας ξέ-
νων µηχανικών στις χώρες της Ευ-
ρώπης και των επαγγελµατικών δι-
καιωµάτων τονίζοντας ότι δεν πρέ-
πει να επικρατήσουν λογικές υπο-
βάθµισης της γνώσης και διαµόρ-
φωσης της αγοράς µε φτηνούς µη-
χανικούς. Επίσης ζήτησε µετακίνηση
πόρων και δυνάµεων από τις αµυντι-
κές δαπάνες στις ανάγκες της εκ-

…για τα δηµόσια έσοδα αποδεικνύε-
ται ο ΦΠΑ στα ακίνητα, αφού την επι-
στροφή του, ακόµα και για πρώτη κα-
τοικία µπορούν να διεκδικήσουν δικα-
στικά οι κατασκευαστές ακινήτων, επει-
δή το ∆ηµόσιο δεν φρόντισε να δια-
σφαλιστεί έναντι της κοινοτικής Οδη-
γίας, που παρέχει τη δυνατότητα αυτή.
Συγκεκριµένα, Εγκύκλιος του υπουργεί-
ου Οικονοµικών (2011/258/ Ε0014/2-4-02)
που ερµηνεύει την 6η κοινοτική Οδηγία
περί επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα, δί-
νει το δικαίωµα στους κατασκευαστές
ακινήτων να αφαιρούν (εκπίπτουν) τον
ΦΠΑ εισροών (για υλικά και εργασίες)

για την κατασκευή διαµερισµάτων, α-
κόµα και στην περίπτωση που αυτά µε-
ταβιβάζονται ως πρώτη κατοικία, δηλα-
δή είναι απαλλασσόµενα του ΦΠΑ. Ένα
τέτοιο ενδεχόµενο θα «τινάξει» στον
αέρα το νέο σύστηµα και θα επιφέρει
απώλειες εσόδων, αφού το ∆ηµόσιο
θα κληθεί να επιστρέψει στους κατα-
σκευαστές σηµαντικά ποσά ΦΠΑ, ακό-
µη και όταν πωλούν πρώτη κατοικία. 
Με δύο υποσηµειώσεις: 1. Έτσι πράγ-

µατι το δηµόσιο και όχι οι κατασκευα-
στές θα πριµοδοτεί την πρώτη κατοι-
κία. 2. Γιά άλλη µια φορά δικαιώνεται
το ΤΕΕ στις θέσεις του σε σχέση µε
την επιβολή ΦΠΑστην κατοικία.

…πτήσεις των αεροσκαφών επι-
τείνουν το πρόβληµα της αύξησης
της θερµοκρασίας στον πλανήτη
µας και θα πρέπει να εξεταστεί η
περίπτωση διακοπής ή µείωσής
τους!
Έρευνα επιστηµόνων του βρετα-

νικού Πανεπιστηµίου Ρίντινγκ έδειξε
πως η «λευκή ουρά» που αφήνουν
στον ουρανό τα αεροπλάνα εντείνει
την άνοδο της θερµοκρασίας στον
πλανήτη περισσότερο όταν παράγε-
ται τη νύχτα από ό,τι την ηµέρα.
Σύµφωνα µε την επιθεώρηση «Νέι-
τσουρ», η επίδραση είναι µεγαλύτε-

ρη τους χειµερινούς µήνες, όταν οι
νύχτες είναι µεγαλύτερες απ’ ό,τι
κατά τις µεγάλες ηµέρες του καλο-
καιριού. Η έρευνα επισηµαίνει ότι οι
νυχτερινές πτήσεις ευθύνονται για
το 60% της αύξησης της θερµοκρα-
σίας στην ατµόσφαιρα. 
Στο φυσικό φαινόµενο του θερ-

µοκηπίου της Γης, οι λευκές ουρές
που αφήνουν στον ουρανό τα αε-
ριωθούµενα αεροπλάνα επιδρούν
µε δύο τρόπους: αφενός αντανα-
κλούν στο ∆ιάστηµα µέρος της θερ-
µότητας που εκπέµπει ο Ήλιος και
αφετέρου παγιδεύουν τη θερµότητα
που εκλύεται από το έδαφος.
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Οι νυκτερινές…

«Μπούµερανγκ»…

Πρωτοβουλίες... 

Προσκόµµατα...

Του Αθανάσιου Ευθυµιάδη

«Καλοκαίρι,  ήλιος,  θάλασσα,  διακοπές!  
Ευκαιρία  να  το  κόψετε  το...  ρηµάδι!»


