
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Ειδικό ένθετο: Ο πόλεμος 

στην Ουκρανία και οι συνέ-

πειες του στη επάρκεια ορυ-

κτών και ενεργειακών πρώ-

των υλών στην ευρωπαϊκή 

και παγκόσμια αγορά.  

Ο καθηγητής του Τμήματός μας 

κ. Κωνσταντίνος Σαχπάζης και ο 

υποψήφιος διδάκτορας κ. Άγγελος 

Τσαχουρίδης επιχειρούν να μας 

διαφωτίσουν πάνω σε ένα πρόβλη-

μα που μπορεί να λάβει γιγαντιαί-

ες διαστάσεις αν ο πόλεμος διαρκέ-

σει. Πόσο μάλλον αν το θέατρο 

των συγκρούσεων  επεκταθεί.  

Σε αυτό το τεύχος 

• Συνέντευξη με τον Β. 

Σταυρίδη, διευθυντή 

παραγωγή της SIBELCO 

• Εκλογή Κ. Βατάλη στη 

θέση του καθηγητή Α’ 

βαθμίδας 

• Mineart 

• Webinars 

• Ορολογία: Απολιγνιτο-

ποίηση 

• Επικαιρότητα 

 

Μνημόνιο συνεργασίας του Τμήματος Μηχανικών 

Ορυκτών Πόρων με το Τμήμα Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Το ευρύ πεδίο κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών ενδιαφερό-
ντων φέρνει τα δύο τμήματα πιο κοντά 

Το τμήμα μας και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προχώ-
ρησαν στην υπογραφή Μνημονίου με στόχο τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
δύο ιδρυμάτων και την ανάληψη κοινών δράσεων στους τομείς της έρευνας, της 
ανάπτυξης και προώθησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, της εκπαίδευσης ερευνη-
τών και νέων επιστη- μόνων, της αξιοποίη-
σης της γνώσης και εμπειρίας και η εν 
γένει της ανάπτυξης μέσω συνεργασιών 
κοινού ενδιαφέρο- ντος.   

‘Τα δύο ιδρύματα διαπίστωσαν ότι υ-
πάρχει κοινός ερευνη- τικός τόπος και επι-
στημονικά πεδία κοι- νού ενδιαφέροντος 
μεταξύ των ερευνητι- κών ομάδων τους, 
όπως η κυκλική οικο- νομία, με εστίαση 
στην εκμετάλλευση εξορυκτικών αποβλή-
των ως δευτερογενών πρώτων υλών, ο απο-
χαρακτηρισμός εξορυκτικών αποβλήτων, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κλιματική 
αλλαγή η περιβαλλοντική μεταλλευτική, η αξιοποίηση ενεργειακών πρώτων υλών 
και δευτερογενών ενεργειακών υλών, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα 
μεταλλευτικά και γεωτεχνικά έργα, κλπ.  

Οι δράσεις συνεργασίας τις οποίες προτίθενται να αναλάβουν οι δύο φορείς περι-
λαμβάνουν ενδεικτικά: 

• Την ανταλλαγή επισκέψεων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.  

• Τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε εθνικό και διακρατικό 
επίπεδο και την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.  

• Την από κοινού παρακολούθηση και επίβλεψη υποψήφιων διδακτόρων και μετα-
πτυχιακών φοιτητών. 

• Την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και πληροφοριών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέ-
ροντος. 

• Τη διοργάνωση κοινών επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, συναντήσεων και 
ημερίδων εργασίας, σεμιναρίων, καθώς και την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης 
και κατάρτισης για την προώθηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας.   

των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τεύχος 2ο    Απρίλιος 2022 

Πρώτο προϊόν της συνεργασίας 
των δύο ιδρυμάτων η από κοι-
νού υποστήριξη πρότασης βιο-
μηχανικής έρευνας για την ανά-
πτυξη κεραμικών προϊόντων με 
την προσθήκη λιγνίτη και άλλων 
πετρωμάτων που συνεξορύσσο-
νται στα λιγνιτωρυχεία, από την 
εταιρεία ΒΙΟΚΕΡΑΛ.  



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Χουντίτης, ένα σπάνιο βιομηχανικό ορυκτό  

Ο κ. Βασίλειος Σταυρίδης, υπεύθυνος παραγωγής, μιλά στην 

‘ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ’ για την εταιρεία SIBELCO και τη δραστηριότη-

τά της στα Λεύκαρα Κοζάνης.  

Από το τεύχος Απριλίου το ενημερωτικό έντυπο των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ξεκινά μια μόνιμη στήλη που θα 
φιλοξενεί συνεντεύξεις με ανθρώπους του μεταλλευτικού τομέα, και όχι μόνο, που θα μας διαφωτίζουν για τα 
έργα τους, τα σχέδια τους για το μέλλον και τις προοπτικές της βιομηχανίας των ορυκτών πρώτων υλών σε διε-
θνές και εθνικό επίπεδο. 
    Η συντακτική ομάδα των φοιτητών μας απευθύνθηκε πρώτα στον κ. Βασίλειο Σταυρίδη, στέλεχος της εταιρείας  
SIBELCO, με έντονη εξορυκτική δραστηριότητα λίγα μόλις χιλιόμετρα από την έδρα του Πανεπιστημίου μας, στα 
Λεύκαρα Κοζάνης.  
   Ο κ. Σταυρίδης δέχτηκε ευγενικά να απαντήσει στα ερωτήματά μας και να μας διαφωτίσει γύρω από ένα βιομη-
χανικό πέτρωμα που ομολογουμένως δεν έχει περίοπτη θέση στα εκπαιδευτικά μας βιβλία.   

Κύριε Σταυρίδη, ποιο το αντικείμενο της εταιρίας και η ιστορία της ; 

Το αντικείμενο της SIBELCO HELLAS είναι η εκμετάλλευση ορυκτών. Η εταιρεία ξεκίνησε από το 1986 με Έλληνες 
ιδιοκτήτες, χωρίς όμως να βγάζει τελικό προϊόν. Μιλούσαμε, τότε, για στεγνό και σπασμένο πέτρωμα στα 4 με 5 
χιλιοστά. Το 2002 η εταιρεία εξαγοράστηκε από έναν Ολλανδικό όμιλο, οπότε και ολοκληρώθηκε η τελική γραμ-
μή παραγωγής, με αποτέλεσμα η εταιρεία να παράγει τελικό προϊόν με μέγιστη κοκκομετρία 45 μικρά. Μετά από 
λίγα χρόνια, και συγκεκριμένα το 2016, η εταιρεία εξαγοράστηκε από ένα άλλο όμιλο, αυτή τη φορά Βελγικών 
συμφερόντων, στον οποίο ανήκει μέχρι και σήμερα.  

Ποια η χρήση του χουντίτη  μετά την εξόρυξη και επεξεργασία του; 

Το υλικό μας χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές. Μια από αυτές είναι στην βιομηχανία χρωμάτων. Ο χου-
ντίτης αντικαθιστά ένα μέρος του οξειδίου του τιτανίου στα χρώματα, ως πληρωτικό μέσο. Άλλη κυριά εφαρμογή 
του είναι ως επιβραδυντικό καύσης σε πλαστικά, όπως π.χ. τα καλώδια, το πλαστικό μέρος των οποίων καθίστα-
ται πιο βραδύκαυστο. 

Ποιο το μέγεθος της αγοράς του χουντίτη;  

Υπάρχει αξιόλογη αγορά. Συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Στις χώρες αυτές, το εύρος των 
συναλλαγών και του εμπορίου του χουντίτη με βιομηχανίες χρωμάτων και πλαστικών είναι πολύ μεγάλο.  

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εξαγωγές αποτελούν σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς σας;  

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας εξάγεται. Η εταιρεία βρίσκει τους πελάτες στο εξωτερικό. Στιη συνέ-
χεια, στις εγκαταστάσεις μας γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία και ανάλογα με τις ανάγκες και την ζήτηση των 
πελατών παράγεται και αποστέλλεται υλικό συγκεκριμένων προδιαγραφών. Από τις πωλήσεις αυτές, ένα μικρό 
ποσοστό αφορά στην Ελλάδα, όπου χρησιμοποιείται, όπως ειπώθηκε νωρίτερα, σε βιομηχανίες χρωμάτων και 
καλωδίων. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο κύριος όγκος της παραγωγής φεύγει στο εξωτερικό.  

Υπάρχουν μελλοντικές βλέψεις για επέκταση της χρήσης χουντίτη στη αγορά , αλλά και την εξόρυξη του ; 

Η εταιρία ψάχνει πάντα άλλες εφαρμογές, για παράδειγμα σε ρούχα, αλλά και αλλού.  

Και οι προοπτικές της εξόρυξής του;  

Επίσης η SIBELCO κάνει έρευνες για καινούρια κοιτάσματα στην περιοχή και προσπαθεί να διατηρηθεί και επε-
κταθεί στον Ελλαδικό χώρο. Αυτές οι έρευνες πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση στην γύρω περιοχή , διότι 
το κοίτασμα που κατέχει η εταιρία διαθέτει αποθέματα για 7 έως 8 χρονιά, μέχρι την πλήρη εξόφλησή του. 



Πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτυχθεί ένα κλίμα συνεργασίας με το πανεπιστήμιο ; 

Όλα είναι ανοιχτά, γιατί όχι; Αντικείμενο της συνεργασίας μας θα μπορούσε να είναι ένα πρόγραμμα ερευνάς για 
νέες εφαρμογές του χουντίτη. Στο παρελθόν υπήρξε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για 
ερευνά στον χώρο της γεωργίας. Αυτή η ερευνά συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, δοκιμάζεται ένα ηλιο-
καλυπτικο με εφαρμογή σε διάφορες καλλιέργειες. 

Ένας φοιτητής και μελλοντικός μηχανικός ορυκτών πόρων τι προσόντα χρειάζεται για να μπορεί να εργαστεί σε αυ-
τό τον χώρο; 

Ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. Οι αποφάσεις αυτές (σσ. προσλήψεις) παίρνονται από ξένα στελέχη της 
εταιρίας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ανοιχτοί σε προτάσεις. Σιγουρά ,όμως, πρέπει κάποιος να έχει γνώσεις χημείας, 
μεταλλευτικής, έτσι ώστε να μπορεί να βοηθήσει στην εταιρία. Επίσης, εάν θελήσει κάποιος να ασχοληθεί με το 
κομμάτι της έρευνας, θα ήταν χρήσιμες οι γνώσεις μεταλλευτικού σχεδίου και τοπογραφίας, όπως παλιότερα, όταν 
υπήρξε συνεργασία με αλλά πανεπιστήμια για να εκτελέσουν έρευνες στην περιοχή, σε συνεργασία με το ΟΗΓΜΕ.  

Κλίνοντας, θα σας παρακαλούσαμε να κάνετε μια αναφορά στο άτομο σας. Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος στην εται-
ρεία;  

Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είμαι υπεύθυνος της παραγωγής καθώς και για τη λειτουργία όλων των μηχανολο-
γικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων του εργοστασίου. Επίσης, έχω κάποιες γνώσεις στο κομμάτι των ορυκτών, 
που αποκτηθήκαν εμπειρικά κατά την διάρκεια της εργασίας μου για την εταιρία. 

Στον δικτυακό τόπο του Συνδέσμου Μεταλλευτι-
κών Επιχειρήσεων διαβάζουμε για την SIBELCO: 

 



MinerArt                    Ποίηση στη μητρική μου γλώσσα 

…. για τον Αντρέα που το χαμόγελο κι η θετική του ενέργεια  θα μας συντροφεύουν για πάντα 

Ἐπιλογικό – Γιάννης Ρίτσος 

Νὰ μὲ θυμόσαστε - εἶπε.  
Χιλιάδες χιλιόμετρα περπάτησα  
χωρὶς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σὲ πέτρες κι ἀγκάθια,  
γιὰ νὰ σᾶς φέρω ψωμὶ καὶ νερὸ καὶ τριαντάφυλλα.  
Τὴν ὀμορφιὰ  
Ποτές μου δὲν τὴν πρόδωσα. Ὅλο τὸ βιός μου τὸ μοίρασα δίκαια.  
Μερτικὸ ἐγὼ δὲν κράτησα. Πάμπτωχος. Μ᾿ ἕνα κρινάκι τοῦ ἀγροῦ  
τὶς πιὸ ἄγριες νύχτες μας φώτισα. Νὰ μὲ θυμᾶστε. 
 Καὶ συγχωρᾶτε μου αὐτὴ τὴν τελευταῖα μου θλίψη:  
Θἄθελα  
ἀκόμη μιὰ φορὰ μὲ τὸ λεπτὸ δρεπανάκι τοῦ φεγγαριοῦ  
νὰ θερίσω ἕνα ὥριμο στάχυ. Νὰ σταθῶ στὸ κατώφλι, νὰ κοιτάω,  
καὶ νὰ μασῶ σπυρὶ σπυρὶ τὸ στάρι μὲ τὰ μπροστινά μου δόντια  
θαυμάζοντας κι εὐλογώντας τοῦτον τὸν κόσμο ποὺ ἀφήνω,  
θαυμάζοντας κι Ἐκεῖνον ποὺ ἀνεβαίνει τὸ λόφο στὸ πάγχρυσο 
λιόγερμα. Δέστε:  
Στὸ ἀριστερὸ μανίκι του ἔχει ἕνα πορφυρὸ τετράγωνο μπάλωμα.  
Αὐτὸ δὲν διακρίνεται πολὺ καθαρά. Κι ἤθελα αὐτὸ προπάντων νὰ σᾶς  
δείξω.  
Κι ἴσως γι᾿ αὐτὸ προπάντων θ᾿ ἄξιζε νὰ μὲ θυμᾶστε.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Αφιερωμένο στη μνήμη του καθηγητή του τμήματος μας Ανδρέα Ιορδανίδη, το ποίημα αυτό διαβάστηκε  στη διαδι-

κτυακή εκδήλωση «Ποίηση στη μητρική μου γλώσσα» την οποία πραγματοποίησε η φοιτητική Ομάδα Ανάγνωσης 

Ποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης την Κυριακή 20 Μαρ-

τίου 2022. Στην εκδήλωση διάβασαν  ποιήματα 14 Φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εκ των οποί-

ων 3 από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και 4 φοιτητές Erasmus+ . 

Tα ποιήματα διάβασαν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας: 
Αλβανικά: Αποστόλης Γκιόνα 
Αραβικά: Σεράμπ Σερμπέτη 
Βουλγαρικά: Τζβετοζάρ Κιρίλοβ 
Ποντιακά: Θεοδώρα Αντωνιάδου   
Ρουμανικά: Μαργαρίτα Γκανάτσιου 
Ρωσικά: Γιαννίνα Κραβτσένκο 
Τουρκικά: Εμπρού Αμέτ  
Ελληνικά: Θεοδώρα Αντωνιάδου, Νίκος Βλάχος, Φλωρεντία Διαμαντοπούλου, Γιάννης Κουτσουμπέλης, Φλωρέ-
νια  Νικολίτση, Βαγγέλης Ταχματζίδης, Φρειδερίκη Φλώρου 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες Erasmus (Universidad de Zaragoza, Spain): 
Ισπανικά: Sofia Castel, Μyriam Corral, José Luis Vidallé, Jorge Peribáñez Vallés 
Γαλλικά: José Luis Vidallé 

Αραβικά διάβασε ο κ. Ρόνι Μπου Σάμπα,  φιλόλογος, μεταφραστής, υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ.  

Αγγλικά διάβασε ο Δρ. Γκάρεθ Όουενς, Γλωσσολόγος, ερευνητής της Μινωικής Γλώσσας, Προϊστάμενος  Τμή-
ματος  Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 



 

 

 

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματο-
ποιούνται τα σεμινάρια που οργα-
νώνει το τμήμα μας, με προσκεκλη-
μένους μηχανικούς ορυκτών πόρων 
που εργάζονται με επιτυχία σε επι-
χειρήσεις του μεταλλευτικού κλά-
δου και όχι μόνο.  

Μέχρι σήμερα φιλοξενήθηκαν κατά 
χρονική σειρά ο καθηγητής του Πα-
νεπιστημίου Sharjah (ΗΑΕ) κ. 
Hamdan Ali Hamdan, το στέλεχος 
της εταιρείας κατασκευής εξοπλι-
σμού ορυχείων EPIROC κ. Ανδρέας 
Παπαδόπουλος, ο Διευθύνοντας 
Σύμβουλος της εταιρείας γεωτεχνι-
κών μελετών GEOSYSTA κ. Χρύσαν-
θος Στειακάκης και η Γενική Διευθύ-
ντρια της εταιρείας φωτογραμμετρί-

ας και τηλεπισκόπησης TOTALVIEW 
κα Βασιλική Γιαβή.   

Η ανταπόκριση των φοιτητών των 
τμημάτων μηχανικών ορυκτών πό-
ρων, τόσο από το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας όσο και από το 
Πολυτεχνείο Κρήτης είναι απόλυτα 
ικανοποιητική, τουλάχιστον αριθμη-
τικά.  

Ταυτόχρονα, θετικά είναι και τα 
σχόλια που καταθέτουν στελέχη της 
μεταλλευτικής βιομηχανίας που 
παρακολούθησαν τα σεμινάρια. 
Ιδιαίτερα επικροτούν το μέρος που 
αφιερώνουν όλοι οι ομιλητές στην 
παροχή συμβουλών επαγγελματι-
κού προσανατολισμού προς τους 
φοιτητές και δηλώνουν απερίφρα-
στα ότι κάτι τέτοιο έλλειπε την επο-
χή που ήταν οι ίδιοι φοιτητές. 

Μετά τις διακοπές του Πάσχα τα 
σεμινάρια θα συνεχιστούν με ομι-
λητές από τον ακαδημαϊκό χώρο και 
από τους χώρους της μεταλλευτι-
κής, της επιθεώρησης και ελέγχου 
των έργων και της εκπόνησης περι-
βαλλοντικών μελετών.     

 

Ορολογία 

Απολιγνιτοποίηση 
Ένας όρος που καθορίζει το ενερ-

γειακό μέλλον της χώρας μας. Τι 

ακριβώς όμως σημαίνει;  

 Πρόκειται για την μείωση και 
τελικά οριστική παύση της χρήσης 
του λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας. 

 Η απεξάρτηση της οικονομίας 
από ένα ρυπογόνο καύσιμο όπως 
ο  λιγνίτης αποτελεί βασική προτε-
ραιότητα της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης, με στόχο την πλήρη απολιγνι-
τοποίηση της χώρας έως το 2028 
και τη χρήση του φυσικού αερίου 
ως μεταβατικού καύσιμου, μέχρι 
την πλήρη ανάπτυξη των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Μπορεί αυτή η απόφαση να 
λήφθηκε με στόχο την προστασία 
του περιβάλλοντος και την εναρ-
μόνιση με τις στρατηγικές που 
έχουν υιοθετήσει πολλές χώρες 
και διεθνείς οργανισμοί, όμως, η 
καύση λιγνίτη για την παραγωγή 
ενέργειας έχει πλέον ολοένα και 
υψηλότερο οικονομικό κόστος. 
Κατά συνέπεια, η απολιγνιτοποίη-
ση γίνεται και για να διατηρηθεί η 
τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε 
χαμηλότερα επίπεδα.  

    Αιτία της αύξησης της τιμής του 
λιγνίτη είναι η υποχρεωτική εφαρ-
μογή και στη χώρα μας, μετά το 
2013, του συστήματος εμπορίας 
των δικαιωμάτων εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου (ETS), σύμ-
φωνα με το οποίο αν ξεπερνιέ-
ται  ο δείκτης εκπομπών ρύπων, 
μια βιομηχανία είναι υποχρεωμέ-
νη να πληρώσει για να αποκτήσει 
το δικαίωμα να συνεχίσει να λει-
τουργεί και να εκπέμπει ρύπους 
στην ατμόσφαιρα.  

 Αξίζει βέβαια να τονιστεί ότι η 
μετάβαση αυτή μακριά από τον 
λιγνίτη είναι εφικτή λόγω του ι-
σχυρού δυναμικού Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας που διαθέτει η 
Ελλάδα.  

    Πηγές:  sdam.gr 
   www.e-ea.gr 

Εκλογή κ. Κ. Βατάλη σε 
καθηγητή Α βαθμίδας 

Σε κοινή συνεδρίαση του Εκλε-
κτορικού Σώματος και της Συνέ-
λευσης του τμήματό μας που 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Απρι-
λίου 2022 ο κ. Βατάλης Κωνστα-
ντίνος εκλέχθηκε στη θέση του 
καθηγητή Α’  βαθμίδας, με αντι-
κείμενο την «περιβαλλοντική 
μεταλλευτική με χρήση δει-
κτών».    

Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως επιστέ-
γασμα μιας πορείας 30 και πλέ-
ον χρόνων στο χώρο της ανώτε-
ρης και ανώτατης εκπαίδευσης 
στη Δυτική Μακεδονία. Μια 
πορεία που ξεκίνησε το 1991 
από το τότε τμήμα Ορυχείων 
του ΤΕΙ Κοζάνης, συνεχίστηκε 
στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας & 
Περιβάλλοντος και το Τμήμα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος και 
εξελίσσεται πλέον στο τμήμα 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.   

Ευχόμαστε στον κ. Βατάλη καλή 
συνέχεια στο εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό του έργο.  



Οι πιθανές Επιπτώσεις από την Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία 

στην Αλυσίδα Εξόρυξης και Εφοδιασμού Ορυκτών Πρώτων       

Υλών και Ευγενών Μετάλλων 

του Κώστα Σαχπάζη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (31-03-2022) 

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ρωσία εισέβαλε στην Ου-
κρανία, αντανακλώντας μια σημαντική καμπή στον πόλε-
μο Ρωσίας-Ουκρανίας που άρχισε να διαμορφώνεται από 
το 2014. Οι επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές εμπορευ-
μάτων ήταν οι αυξήσεις στις τιμές πολλών μετάλλων συ-
μπεριλαμβανομένου του χρυσού, λόγω της θέσης του ως 
ασφαλές καταφύγιο και του νικελίου, λόγω ανησυχίας 
των αγορών για την προμήθειά τους. Στις αγορές μετο-
χών, οι μετοχές πολλών εταιρειών εξόρυξης που δραστη-
ριοποιούνται στη Ρωσία και την Ουκρανία, όπως η Alrosa, 
η Evraz, η Ferrexpo και η Polymetal International, υποχώ-
ρησαν έντονα στις 24 Φεβρουαρίου ως πρώτη άμεση 
αντίδραση. Ταυτόχρονα, το ρούβλι υποτιμήθηκε έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, καθώς ξεκίνησε ο πόλεμος. 

Σε αντίποινα, η Ιαπωνία, η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, μέχρι 
στιγμής οι εργασίες εξόρυξης δεν φαίνεται να επηρεάζονται. Η Polymetal και η Kinross ανέφεραν ότι οι δραστηριότητές 
τους παραμένουν ανεπηρέαστες και συνεχίζονται κανονικά. Η Kinross δήλωσε ότι η πλειονότητα των προμηθειών είναι 
εντός της Ρωσίας και, «περίπου το 98% των εργαζομένων των ρωσικών θυγατρικών της Kinross είναι Ρώσοι ντόπιοι και, 
δεδομένης της περιόδου εφοδιασμού λόγω παγωμένων δρόμων, οι δραστηριότητές της έχουν ένα πλήρες έτος προμη-
θειών». Επίσης, επεξεργάζεται τον χρυσό της που παράγεται στη Ρωσία εντός της χώρας.   

Η Polymetal αναφέρει επίσης ότι: «Έχει ξεκινήσει προληπτικά ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί η επι-
χειρηματική συνέχεια, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής βασικών προμηθευτών εξοπλισμού, της διαχείρισης ρευστό-
τητας, της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου χρέους και της εξασφάλισης καναλιών πωλήσεων”. Η εταιρεία επανέλα-
βε τις οδηγίες παραγωγής της για το έτος. 

Ωστόσο, αναμένεται να υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος στην αλυσίδα εφοδιασμού της εξορυκτικής βιομηχανίας, καθώς 
η Ρωσία είναι μεταξύ των τριών κορυφαίων παραγωγών διαμαντιών, χρυσού, μετάλλων της ομάδας πλατίνας (PGMs) και 
νικελίου. Είναι επίσης βασικός προμηθευτής θαλάσσιου και μεταλλικού άνθρακα (στις ευρωπαϊκές αγορές), σιδηρομε-
ταλλεύματος και αλουμινίου. Όσον αφορά την Ουκρανία, αναμένεται να υπάρξει διακοπή στην προμήθεια άνθρακα, 
σιδηρομεταλλεύματος και ουρανίου. Για παράδειγμα, η Arcelor Mittal, εταιρεία παραγωγής δομικού χάλυβα για κατα-
σκευές πολιτικού μηχανικού και όχι μόνο, έχει σταματήσει τις εργασίες σε υπόγεια ορυχεία σιδηρομεταλλεύματος στην 
Ουκρανία, ενώ επιβραδύνει την παραγωγή στο εργοστάσιο χάλυβα του Κιέβου. 

Αναμένοντας ελλείψεις από τη Ρωσία και την Ουκρανία, η Ιαπωνική Nip-
pon Steel αναζητά εναλλακτική προμήθεια πρώτης ύλης από τη Βραζιλία 
και τις Αυστραλιανές εξορυκτικές εταιρείες. Επίσης, η Ferrexpo ανακοίνω-
σε “Ανωτέρα Βία” λόγω ανησυχιών για την προσωρινή αναστολή του τερ-
ματικού σταθμού του λιμανιού Pivdennyi, μετά τη Ρωσική εισβολή. 

Η Ινδία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος κόμβος κοπής και στίλβωσης διαμα-
ντιών στον κόσμο, αναμένοντας διακοπές στον εφοδιασμό, έχει επιβραδύ-
νει τις παραγωγικές δραστηριότητες στην Ινδική πολιτεία Gujrat. Η βιομη-
χανία διαμαντιών αντιμετωπίζει επί του παρόντος ανησυχίες για την αύξη-
ση του κόστους παραγωγής παράλληλα με την αύξηση των τιμών των ακα-
τέργαστων διαμαντιών. 

https://www.mining-technology.com/author/alejandrogonzalez3/


Η τιμή του χρυσού, η οποία μειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2021, αυξήθηκε απότομα τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 
2022, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν τον χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο, αποδίδοντας αβεβαιότητα όσον αφορά την 
προσφορά που συνδέεται με την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας. Ομοίως, οι τιμές του αργύρου, του νικελίου και του παλλαδί-
ου έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά λόγω του φόβου έλλειψής τους. 

Συνεπώς, αναμένεται να υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος στην εφοδιαστική αλυσίδα της εξορυκτικής βιομηχανίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://www.statista.com/ 

Συμπέρασμα-Συμβουλή για Επενδυτές και Νοικοκύρηδες: Με αφορμή τα παγκόσμια οικονομικοπολιτικά γεγονότα θα 
ήθελα να επισημάνω εμφατικά τα εξής. Η τιμή του χρυσού, της πλατίνας και άλλων ευγενών μετάλλων προβλέπεται να 
εκτοξευτεί στο άμεσο μέλλον και μάλιστα εκθετικά. Για αυτούς και πολλούς γεωπολιτικούς άλλους λόγους εξάλλου βλέ-
πουμε τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα σήμερα σε κάθε σχεδόν γωνιά να ξεφυτρώνουν παντού “μαγαζάκια” με τα-
μπέλα: “Αγοράζουμε τον χρυσό σας”…. Η απάντηση? Αγοράστε εσείς φυσικό χρυσό και πλατίνα και μην τα πουλάτε, κρα-
τήστε τα ως επένδυση στα χέρια σας, και μην “παρκάρετε” τα χρήματά σας στις τράπεζες. Θα σας “φάει” ο πληθωρισμός 
το περίσσευμά σας που με κόπο ζωής συγκεντρώσατε, όσο και να είναι αυτό, αλλά και το κυριότερο είναι ότι δεν θα 
έχετε, σε περίπτωση κρίσης, την αξία των χρημάτων σας στα χέρια σας, αλλά το “αντίκρισμα” της αξίας σε ….. “εικονική 
φωτογραφία”! Σας θυμίζω επίσης και την “Έξυπνη” κατάργηση του “Κανόνα του Χρυσού”… 

Στον «κανόνα του χρυσού» οι ΗΠΑ προσχώρησαν το 1879 έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά από αυτόν διαπιστώθηκε 
μεγάλη διακύμανση των νομισμάτων σε σχέση με την τιμή του χρυσού. Έτσι ο «κανόνας του χρυσού» τροποποιήθηκε με 
τις συμφωνίες του Bretton Woods, το 1944, με το νόμισμα των ΗΠΑ να είναι το μόνο που παρέμεινε μετατρέψιμο σε χρυ-
σό έως το 1971. Όμως, το Σύστημα Σταθερών Ισοτιμιών 
ίσχυσε έως το 1971, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Νίξον, 
ανέστειλε μονομερώς το σύστημα του Bretton Woods, 
ακυρώνοντας την άμεση μετατρεψιμότητα του δολαρίου 
σε χρυσό. Έτσι άρχισε η “πληθωριστική” και χωρίς αντίκρι-
σμα “εκτύπωση πληθωριστικού χρήματος”. Σε δε περίπτω-
ση πολέμου ή παγκόσμιου οικονομικού κραχ, τα “χάρτινα” 
χρήματα εκτυπωμένα χωρίς αντίκρισμα, καταλήγουν σε 
“ζωγραφισμένα χαρτάκια”… Τα φυσικά ευγενή μέταλλα 
όμως, εμπεριέχουν για τους κατόχους τους την πραγματική 
αξία τους “μέσα” τους και ουδείς μπορεί να την αφαιρέ-
σει, αλλά ανήκει στον ….  κομιστή τους!  Συμπέρασμα?  “Ο 
Νοών Νοείτω”… 

https://www.statista.com/


 Η ασύμμετρη απειλή της έλλειψης πολύτιμων ορυκτών  
Ένα υπαρκτό πρόβλημα την εφοδιαστική αλυσίδα της παγκόσμιας βιομηχανίας που μπορεί να εξελι-
χθεί σε μεγάλη οικονομική κρίση  

των Άγγελου Τσαχουρίδη και Φραγκίσκου Παυλουδάκη  

Με τον όρο «asymmetric shock», οι οικονομολόγοι αναφέρονται σε ένα γεγονός που προκαλεί μια απότομη, βίαιη και 
συνήθως απρόβλεπτη οικονομική αλλαγή, που επηρεάζει ένα σύνολο χωρών και τις ωθεί στο να αποκλίνουν από τον 
«κανονικό» οικονομικό τους κύκλο. Χαρακτηρίζεται ως ασύμμετρο, καθώς κάθε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενη χώρα ε-
πηρεάζεται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό από το γεγονός αυτό.  

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι το τρίτο τέτοιο σοκ που βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες 2 δεκαετίες, μετά την 
χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και την πανδημία του COVID-19. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως σε περί-
πτωση επικράτησης της Ρωσίας, η εμφατική νίκη που επιδιώκει ο Ρώσος πρόεδρος θα οδηγήσει σε αναθεώρηση των 
συνόρων της Ευρώπης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ενέργεια, τις πρώτες ύλες και την ήδη εύθραυστη παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα, δεδομένου ότι οι αντιμαχόμενες χώρες αποτελούν δύο από τους βασικούς προμηθευτές ενέρ-
γειας και πρώτων υλών.  

Ο ορυκτός πλούτος της Ουκρανίας είναι τεράστιος, καθώς διαθέτει κοιτάσματα μεγάλων συγκεντρώσεων, σε σχετικά 
μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, και ως εκ τούτου πρωτοστατεί στην εξόρυξη μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών, 
αλλά και ορυκτών καυσίμων. Ενδεικτικά, η Ουκρανία είναι μια από τις μεγαλύτερες παραγωγούς γαλλίου (2η θέση πα-
γκοσμίως), γερμανίου (5η θέση παγκοσμίως), 
τιτανίου (6η θέση παγκοσμίως), σιδήρου (7η 
θέση παγκοσμίως), μαγγανίου (8η θέση παγκο-
σμίως), καολίνη (6η θέση παγκοσμίως), γραφί-
τη (8η θέση παγκοσμίως) και ζιρκονίτη (10η 
θέση παγκοσμίως). Συμμετέχει επίσης σε με-
γάλο βαθμό, μαζί με την Ρωσία, στην εξόρυξη 
και άλλων βασικών για την βιομηχανία πρώ-
των υλών, όπως το νικέλιο και τα μέταλλα της 
ομάδας του λευκόχρυσου (Platinum Group 
Metals). Ο φόβος επιβολής κυρώσεων στη 
Ρωσία έχει προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση 
της τιμής των εν λόγω μετάλλων. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα η τιμή του παλλαδίου που 
έχει αυξηθεί σήμερα πάνω από 60% σε σχέση 
με την τιμή του τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Κύριοι φυσικοί πόροι της Ουκρανίας ανά 
γεωγραφική περιφέρεια (με κόκκινο χρώ-

μα οι περιοχές  υψηλού ενδιαφέροντος 
λόγω ύπαρξης κοιτασμάτων ορυκτών πό-

ρων  [πηγή: Rudenko et al. Natural Re-
sources, 2014, 5, 73-77]  

 

 

Διακύμανση τιμής Παλλαδίου Δεκέμβριος 
2021-Μάρτιος 2022 (πηγή: Johnson 



Το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης στη δίνη του πολέμου 
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιλέγουν την εξάρτηση από το LNG των ΗΠΑ και τη σταδιακή απεξάρτηση από 
το αέριο της Ρωσίας. Το μέλλον θα δείξει την ορθότητα της επιλογής τους.  

του Άγγελου Τσαχουρίδη, υποψηφίου διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων  

Στον τομέα της ενέργειας, η Ε.Ε. καλύπτει μόνο το 10% περίπου της εγχώριας ζήτησης της σε φυσικό αέριο, γεγονός που 
την καθιστά τον μεγαλύτερο εισαγωγέα φυσικού αερίου στον κόσμο, με τους κύριους προμηθευτές της να είναι η Ρωσία 
(41%), η Νορβηγία (24%) και η Αλγερία (11%). Όπως ήταν αναμενόμενο, η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο επηρέασε την 
στάση της Ε.Ε. απέναντι στη συμπλοκή των δύο χωρών. Στοιχείο κλειδί της ενεργειακής αυτής εξάρτησης αποτελεί ο αγω-
γός Nord Stream 2. Μέσω του αγωγού, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, αναμενόταν ο διπλασιασμός της 
παροχής φυσικού αερίου προς την Γερμανία, από τα 55 BCM του Nord Stream 1, στα 110 BCM, γεγονός που θα ενίσχυε 
περαιτέρω την ευρωπαϊκή ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία.   

Στις 8 Μαρτίου οι ηγέτες της Ε.Ε συμφώνησαν στο σχέδιο REPowerEU μέσω του οποίου επιδιώκεται η σταδιακή απεξάρ-
τηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πριν το 2030. Ο κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η μείωση των εισαγωγών ρωσι-
κού αερίου, το οποίο θα αντικατασταθεί κυρίως από το αμερικάνικο LNG, αλλά και από άλλες ήπιες μορφές ενέργειας 
όπως το βιομεθάνιο και το καθαρό υδρογόνο. Η πλήρης αναστολή της ροής φυσικού αερίου από την Ρωσία αποτελεί ένα 
μη ρεαλιστικό σενάριο, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της πανδημίας, με 
την άνοδο των τιμών της ενέργειας (που είχε ήδη ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2021) να επηρεάζει δραματικά κατα-
ναλωτές και βιομηχανία, αντίστοιχα. 

Δεδομένου ότι Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν αποκαταστήσει τις καλές διπλωματικές τους σχέσεις μετά τις προεδρικές εκλογές 
του 2020, η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί έναν δελεαστικό στόχο για το αμερικάνικο LNG. Το 2020, η ημερήσια παραγωγή 
αργού πετρελαίου των ΗΠΑ έφτασε τα 16.500 βαρέλια, εκ των οποίων τα 8.500 περίπου εξήχθησαν σε Καναδά, Μεξικό, 
Ασία και Ευρώπη. Ενώ όμως οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερους από 160 τερματικούς σταθμούς LNG, στην Ευρώπη υπάρ-
χουν μόλις 27. Με άλλα λόγια, η Ευρώπη δεν διαθέτει αυτήν την στιγμή τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για να υλοποιή-
σει άμεσα την ενεργειακή της απεξάρτηση από τη Ρωσία. Στις 25 Μαρτίου οριστικοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ Ευρώ-
πης και ΗΠΑ, για την παροχή 15 BCM LNG μέχρι το τέλος του 2022, μια σημαντική ποσότητα που δεν προσεγγίζει ωστόσο 
τους στόχους που τέθηκαν στο REPowerEU. Η ετήσια αυτή παροχή αναμένεται να αυξηθεί στα 50 BCM μέχρι το 2030.  

Στην γενικότερη εξίσωση της ενέργειας άγνωστη μεταβλητή παραμένει η στάση των άλλων χωρών-μελών του ΟΠΕΚ, που 
προσπαθούν να ισορροπήσουν τα συμφέροντα Δύσης και Μόσχας, καλώντας τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να μην 
προχωρήσουν σε εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Υπό αυτό το πρίσμα, θα έλεγε κανείς πως για την Ευρώπη, το άμεσο 
διαφαινόμενο αποτέλεσμα του Πολέμου στην Ουκρανία είναι η ανταλλαγή της ενεργειακής της εξάρτησης από την Ρωσί-
α, με την ενεργειακή της εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή πολιτική ενός έθνους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εθνι-
κής του ασφάλειας.  

Η χώρα μας, θέλοντας να βρίσκεται 
στην σωστή πλευρά της Ιστορίας, 
επέλεξε να κάνει εχθρό της την 
Ρωσία. Τις συνέπειες της επιλογής 
αυτής θα τις βιώσουμε όλοι στο 
άμεσο μέλλον. 

 

 

 

 

Διακύμανση Τιμής Φυσικού Αερίου 
(UK, pence per therm unit of heat 

energy) (πηγή: Trading Economics) 
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Η συνέλευση του 
τμήματος στις 17 Μαρ-
τίου αποφάσισε να 
εισηγηθεί την εισαγω-
γή 60 νέων φοιτητών 
από τις πανελλαδικές 
εξετάσεις του ακαδη-
μαϊκού έτους 2021-22. 
Ο αριθμός αυτός φαί-
νεται πολύ λογικός με 
βάση τις εκπαιδευτικές 

δυνατότητες του τμή-
ματος και τη ζήτηση 

της ειδικότητας του 
μηχανικού ορυκτών 
πόρων στην αγορά 
εργασίας. Τα κριτήρια 
του Υπουργείου μπο-
ρεί όμως να διαφέρουν 
και ο αριθμός των ει-
σακτέων που θα απο-

φασιστεί τελικά να είναι και πάλι 
πολύ μεγαλύτερος.   

֍ 

Με βάση τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, 
η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ε-
νέργειας τον μήνα Φεβρουάριο 
έφτασε τα 4.170GWh, αυξημένη 
κατά 3,44% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα του περασμένου 
έτους,. Παράλληλα, η παραγωγή 
μειώθηκε κατά 2,61%, γεγονός που 
οδήγησε σε αύξηση των εισαγω-
γών ηλεκτρικού ρεύματος κατά 
28%.  Η συμβολή του εγχώριου 
λιγνίτη στην κάλυψη της ζήτησης 
έφτασε το 9,9%, μειωμένη σε σχέ-
ση με τον Ιανουάριο, ενώ το φυσι-
κό αέριο και οι εισαγωγές κάλυ-
ψαν το 35,6% και 15,9%, αντίστοι-
χα, της ζήτησης. Τα στοιχεία επιβε-
βαιώνουν την εξάρτηση της χώρας 
μας από τις εισαγωγές τόσο ενερ-

γειακών Α’ υλών, όσο και ηλεκτρι-
κής ενέργειας, γεγονός ανησυχητι-
κό σε μια περίοδο έντονων γεωπο-
λιτικών αναταράξεων.  

֍ 

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση φαίνεται 
να αναθεωρεί σε σημαντικό βαθμό 
τον βραχυπρόθεσμο ενεργειακό σχε-
διασμό της χώρας. Στο πλαίσιο της 
γενικότερης τάσης που επικρατεί 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση 
της ενεργειακής εξάρτησης από τη 
Ρωσία, η χρήση του φυσικού αερίου 
ως μεταβατικό καύσιμο μέχρι την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων μορ-
φών ενέργειας, αρχίζει να τίθεται 
υπό αμφισβήτηση. Για το λόγο αυτό, 
αποφασίστηκε η αύξηση της παρα-
γωγής λιγνίτη για την επόμενη 2ετία 
σε ποσοστό που προσεγγίζει το 50% 
σε σχέση με το περασμένο έτος, ενώ 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι η νέα μονά-
δα Πτολεμαΐδα V θα λειτουργήσει 
μέχρι το 2028 με αποκλειστικό καύ-
σιμο τον λιγνίτη.  

֍ 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της καθη-
μερινής ηλεκτρονικής εφημερίδας 
Esos.gr για την παιδεία 2 από τα 14 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
χώρας εισηγούνται το κλείσιμο ή την 
συγχώνευση τμημάτων, ενώ τα 12 
εισηγούνται τη δημιουργία νέων 
τμημάτων. Συγκεκριμένα, το ΕΚΠΑ, 
το ΕΜΠ, το Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, το Χαροκόπειο, το 
Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ζητούν 
την διατήρηση όλων των τμημάτων 
τους. Συγχωνεύσεις ζητούν μόνο το 

Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας.  

֍ 

Την Κοζάνη επισκέφθηκε η Υπουργός 
Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως. Το ρε-
πορτάζ της alfavita.gr κατέγραψε  
στο λόγο της Υπουργού την αναφορά 
στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση σχετικά με την ενίσχυση 
της ποιότητας και της λειτουργικότη-
τας των ΑΕΙ και στην σύνδεσή τους 
με την κοινωνία. Η Υπουργός τόνισε 
την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης 
εισαγωγής και την κατάργηση του 
ασύλου που ήταν στις άμεσες προε-
κλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης 
της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε 
στο Εσωτερικό "Εράσμους", που 
δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή 
να παρακολουθήσει για ένα εξάμηνο 
κάποιο άλλο πανεπιστημιακό τμήμα 
με ομοειδές η διαφορετικό αντικεί-
μενο σπουδών.  
Τέλος, η κ. Κεραμέως έκανε αναφο-
ρές σε όλα τα σημαντικά ζητήματα 
της επικαιρότητας, από την εκπαί-
δευση μέχρι και την πανδημία, κα-
θώς και σε όλες τις αλλαγές που 
έγιναν με την Νέα Δημοκρατία τα 
τελευταία χρόνια, από κάτω προς τα 
πάνω, ξεκινώντας από το νηπιαγω-
γείο και φτάνοντας μέχρι την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.  

֍ 

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά 
στην καθιέρωση των "βιομηχανικών 
διδακτορικών" ως μια διέξοδο για 
την έρευνα σε συνεργασία με την 
βιομηχανία. Η Υπουργός κ. Κεραμέ-
ως υποσχέθηκε ότι σύντομα θα υ-
πάρχει πλήρες πλαίσιο για αυτή την 
εξέλιξη.   
 


