
Η πτωτική πορεία των τιμών στις κατοικίες θα συνεχιστεί και για το 2015,  
έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς, προβλέπεται στην τελευταία έκθεση  

της Τράπεζας της Ελλάδος.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ήδη, την τρέχου-
σα εβδομάδα, 
υποβάλλονται 
δύο αιτήματα 
πληρωμής έργων 
ΕΣΠΑ 2007-2013 
στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, 
σύμφωνα με το 
Υπουργείο.

ΣΗΜΕΡΑ Παίρνει μπροστά η χρηματοδότηση 
επενδυτικών σχεδίων

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

«Ξεμπλοκάρονται» σημαντικά επεν-
δυτικά προγράμματα με την αποδέ-
σμευση κοινοτικών κονδυλίων, μετά 
τη θετική αξιολόγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν 
ότι πρόκειται για κονδύλι πάνω από 
100 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι 
το 2012, ύστερα από σχετικές κα-
ταγγελίες και ενδελεχή έρευνα των 
διωκτικών αρχών αναφορικά με 
περιπτώσεις χρηματισμού υπηρεσι-
ακών παραγόντων, αναδείχθηκαν 
σημαντικά κρούσματα διαφθοράς, 
τα οποία οδήγησαν στην αρνητική 
αξιολόγηση της Υπηρεσίας από τις 
εγχώριες, αλλά και τις κοινοτικές 
ελεγκτικές Αρχές. Τα περιστατικά 
αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την επι-
βολή έντονων αρνητικών συστάσε-
ων στην Υπηρεσία, την αναστολή 
της εκ μέρους της δυνατότητας 
πληρωμών και την επιβολή δημοσι-
ονομικών διορθώσεων.
Σε ανακοίνωση του υπουργείου 
Οικονομίας  αναφέρεται ότι, «κα-
τόπιν επισταμένων ενεργειών της 
τωρινής ηγεσίας του υπουργείου 

Οικονομίας, σε άμεση συνεργασία 
και συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τον αρμόδιο Επίτροπο 
Walter Deffaa, στις 15.6.2015, επι-
κυρώθηκε η πρόσφατη θετική αξι-
ολόγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων από την Επι-
τροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και 
η επακόλουθη άρση της αναστολής 
πληρωμών. Στο εξής αποδεσμεύο-
νται προς όφελος της χώρας σημα-
ντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς 
οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες 
για επενδύσεις του αναπτυξιακού 
νόμου θα περιλαμβάνονται στα αι-
τήματα πληρωμών που υποβάλει η 
Ελλάδα στην Ε.Ε. 
«Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί 
ένα πρώτο βήμα, αλλά και μία ση-
μαντική ένδειξη της αποτελεσματι-
κότητας της νέας πολιτικής ηγεσίας 
να εξυγιάνει τους βεβαρυμμένους 
κατά το παρελθόν διοικητικούς μη-
χανισμούς και να συμβάλει επί της 
ουσίας στην αναπτυξιακή πορεία 
της χώρας, αξιοποιώντας το μέγι-
στο των κοινοτικών πόρων», όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση του 
υπουργείου.

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter)TEE:

•   Παίρνει μπροστά η χρηματο-
δότηση επενδυτικών σχεδίων 
(σελ.1)

•  Αντιδρά η ΕΕ στην συγκέντρω-
ση των μεγάλων παικτών των 
τηλεπικοινωνιών (σελ.3)

•  Συμφωνία για Νέο Ευρωπαϊκό 
Αγωγό μεταξύ Ελλάδος - Ρωσί-
ας (σελ.3)

•  Αλλαγές στο Αρχείο Ενεργει-
ακής Επιθεώρησης Κτιρίων 
(σελ.3)

•  Χρήστος Κοζυράκης: στους πα-
γκόσμια κορυφαίους «νέους» 
Αρχιτέκτονες Υπολογιστών 
(σελ.4)

•  Στο πλευρό των αρχαιολόγων η 
ΕΜΔΥΔΑΣ (σελ.4)

•  Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων 
(σελ.2)

•  ΕΜΠ: Βραδιά Ερευνητή 2015  
(σελ.2)

•  Ημερίδα για την ανακύκλωση 
απορριμμάτων του κατασκευ-
αστικού και λατομικού τομέα 
(σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 22-06-2015

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
➦  Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδο-
μίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, διοργανώνει από σήμερα και ως 
τις 26 Ιουνίου -σε συνεργασία με το ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου- συνέδριο με θέμα: «Μετασχηματίζο-
ντας τις Πόλεις: Χωρικές, Σχεδιαστικές, Τοπιακές 
και Κοινωνικο-οικονομικές Διαστάσεις».

    Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, υποστη-
ριζόμενη από το Αμερικάνικο Ωκεανογραφικό 
Ινστιτούτο Woods Hole, ολοκλήρωσε την ψηφιακή 
υποβρύχια αποτύπωση και τρισδιάστατη απεικό-
νιση ακριβείας στην περιοχή του Ναυαγίου των 
Αντικυθήρων που διήρκησε από τις 9 μέχρι τις 16 
Ιουνίου 2015. Η αποτύπωση έγινε από εξειδικευ-
μένη ομάδα του Πανεπιστημίου του Sydney με τη 
χρήση του αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος Sirius 
(φωτογραφία).
Οι πόροι για τη διενέργεια της έρευνας/ανασκαφής 
εξασφαλίζονται από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο 
Woods Hole, αμερικάνικους, ευρωπαϊκούς και 
ελληνικούς φορείς, για την κάλυψη των αναγκών 
σε μέσα και εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημο-
νικό προσωπικό. Στην ολοκλήρωση της α΄φάσης 
σημαντική ήταν η συμβολή της παραχώρησης από 
το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη σκάφους, το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε ως βάση της ερευνητικής 
ομάδας. Η ΕΕΑ και οι συνεργάτες της προγραμ-
ματίζουν την 2η φάση για το 2015, στο τέλος 

της θερινής περιόδου, οπότε θα γίνει η έναρξη 
της συστηματικής υποβρύχιας ανασκαφικής 
διερεύνησης του Ναυαγίου, στο πλαίσιο του 5ετούς 
προγράμματος. 

   Η Ερευνητική μονάδα «Έλεγχος Ποιότητας 
& Υγιεινή και Ασφάλεια στην Μεταλλευτική» 
της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, η Ερευνητική μονάδα 
«Τεχνολογίες Διαχείρισης Μεταλλευτικών και 
Μεταλλουργικών Αποβλήτων και Αποκατάστα-
σης Εδαφών» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων, του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Ανώνυμος 
Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ετοίμου 
Σκυροδέματος και Κονιαμάτων, «Φινομπετόν» και 
η Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας 
Ετοίμου Σκυροδέματος και Προϊόντων Τσιμέντου, 
«Τεχνομπετόν», διοργανώνουν ενημερωτική 

ημερίδα με θέμα: «Ανακύκλωση απορριμμάτων 
του κατασκευαστικού και λατομικού τομέα για 
την παραγωγή καινοτόμων οικολογικών δομικών 
στοιχείων», στις 26 Ιουνίου 2015 (18:00-21:30) στο 
κτίριο του Τεχνικού Επιμελητήριο Ελλάδας στα 
Χανιά Κρήτης.
 Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος «DURECOBEL- Ανακύκλωση 
λατομικής παιπάλης, οικοδομικών απορριμμάτων 
και υλικών κατεδαφίσεων για την παραγωγή 
καινοτόμων οικολογικών δομικών στοιχείων».
Πληροφορίες: Τηλ.: 2821037673, e-mail.:avasil@
mred.tuc.gr

   Βραδιά του Ερευνητή 2015 θα διοργανωθεί 
στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στο Κτήριο Αβέρωφ 
του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του 
ΕΜΠ, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 “2014-2015 
Researchers' Night: The Greek events”.    «Βασι-
κός στόχος της Βραδιάς του Ερευνητή –τονίζεται 
σε ανακοίνωση- είναι η ανάδειξη του έργου των 
ερευνητών και της σπουδαιότητας του ρόλου 
τους στην επιστήμη και την κοινωνία. Το κοινό, 
με έμφαση στους μαθητές όλων των βαθμίδων 
εκπαίδευσης, θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε 
αλληλεπίδραση με τους ερευνητές, μέσω συμμε-
τοχής σε πειραματικές επιδείξεις, υπολογιστικές 
προσομοιώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
διαγωνισμούς.  Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές 
πρέπει να αποστείλουν το «Δελτίο Συμμετοχής 
Ερευνητή» στην ηλεκτρονική διεύθυνση dasta@
central.ntua.gr το αργότερο ως τις 10 Ιουλίου 
2015.   Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου “2014-
2015 Researchers' Night: The Greek events” για 
το ΕΜΠ  είναι η καθηγήτρια του ΕΜΠ Αντωνία 
Μοροπούλου. Πληροφορίες: http://dasta.ntua.gr 

ΕΜΠ: Βραδιά Ερευνητή 
2015 

Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων

Η ανακύκλωση απορριμμάτων του  
κατασκευαστικού και λατομικού τομέα 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

12-15
Ιουλίου

2015

29
Ιουνίου
2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής   
ΒΟΛΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «Ορθές πρακτικές σκυροδέτησης: 
το πριν, το κατά και το μετά» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρία Υπολογι-
στικής Μηχανικής, Τμήματα 
Μηχανολόγων και Πολιτικών 
Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Αντιδρά η ΕΕ στην συγκέντρωση των μεγάλων παικτών  
των τηλεπικοινωνιών

Συμφωνία για Νέο Ευρωπαϊκό Αγωγό  
μεταξύ Ελλάδος - Ρωσίας

Αλλαγές στο Αρχείο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων

Η υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς στα χέρια των πρώην κρατικών 
μονοπωλίων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργεί ανασταλτικά για τις 
επενδύσεις, οδηγεί σε υψηλότερες τιμές και ελαχιστοποιεί την πίεση για καινο-
τομία και την ανάγκη για διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, δήλωσε από το 
Παρίσι, η Επίτροπος Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Μαγκρέιτε 
Βέστεϊγιερ. Η Δανή πολιτικός, η οποία προΐσταται όλων των εθνικών αρχών 
Ανταγωνισμού της ΕΕ, τόνισε ότι «η διασφάλιση της ανταγωνιστικής πίεσης που 
καθοδηγεί τις επενδύσεις και την καινοτομία είναι στον πυρήνα της ανάλυσής 
μας». «Ένα καλό παράδειγμα είναι η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών. Είναι 
ένας τομέας στον οποίο η άποψή μας για τις συγχωνεύσεις συχνά πρέπει να 
πιστοποιήσει ότι ο ανταγωνισμός και η ζήτηση των πελατών θα συνεχίσει να 
καθοδηγεί τις επενδύσεις» είπε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αχιλλέα Χεκίμογλου για ΤΟ ΒΗΜΑ, τα πρώην 
κρατικά μονοπώλια, τόνισε η κυρία Βέστεϊγιερ, υποστηρίζουν ότι «εάν δεν 
συγχωνευθούν με τους ανταγωνιστές τους στην ίδια χώρα, δεν θα είναι ικανά να 

αυξήσουν τις επενδύσεις». Η επίτροπος Ανταγωνισμού τόνισε ότι ακούει αυτό το 
επιχείρημα αρκετά συχνά, αλλά δεν έχει δει αποδείξεις που να τεκμηριώνουν 
την ορθότητά του. Αντίθετα, πρόσθεσε, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που δεί-
χνουν ότι η υπερβολική συγκέντρωση της αγοράς μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο 
σε λιγότερο ανταγωνισμό και υψηλότερους λογαριασμούς για τους καταναλω-
τές, αλλά και ότι μειώνει τα κίνητρα των εταιριών να καινοτομήσουν στις εθνικές 
αγορές. Μάλιστα, είπε, οι επενδύσεις στις υποδομές μπορούν να τονωθούν 
από τον ανταγωνισμό και έφερε το παράδειγμα της Free Mobile, η οποία το 
2009 εισήλθε στην Γαλλική αγορά των τηλεπικοινωνιών και οδήγησε την αγορά 
συνολικά σε υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων. Σε αυτές τις αγορές, πρόσθεσε 
η κυρία Βέστεϊγιερ, έχουμε επίσης δει καθιερωμένους παίκτες να καταχρώνται 
την δεσπόζουσα θέση τους για να προσπαθήσουν να βάλουν εμπόδια στον 
ανταγωνισμό με τους εναλλακτικούς παρόχους. «Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
αυτοί οι εναλλακτικοί πάροχοι βρίσκονται επίσης πίσω από μεγάλες επενδύσεις 
σε δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» τόνισε.

Σε ενεργειακή συμφωνία με μεγάλο πολιτικό και 
οικονομικό ενδιαφέρον προχώρησαν ο υπουργός 
ΠΑΠΕΝ, Π. Λαφαζάνης και ο υπουργός Ενέργειας 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας A. Novak. 
Οι δύο πλευρές εξήγγειλαν τη δέσμευση τους να 
υποστηρίξουν και να διευκολύνουν με όλα τα νό-
μιμα μέσα που διαθέτουν την υλοποίηση του έργου 
υποδομής φυσικού αερίου με την ονομασία «Νέος 
Ευρωπαϊκός Αγωγός» («ΝΕΑ»), στην ελληνική 
επικράτεια. 
Η κατασκευή του αγωγού που θα έχει ετήσια χω-
ρητικότητα έως 47 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου στο σημείο εισόδου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, θα ξεκινήσει το 2016 και η έναρξη 
της λειτουργίας του προγραμματίζεται έως το τέλος 
του 2019. Την υλοποίηση του αγωγού θα αναλάβει 
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, μέτοχοι της οποίας θα 
είναι κατά 50% η "Δημόσια Επιχείρηση Ενεργειακών 
Επενδύσεων ΑΕ - ΔΕΠΕΝΕ Α.Ε.", μια νέα εταιρεία 
του Ελληνικού Δημοσίου και κατά 50% η  VEB 
Capital της Ρωσίας.

Στο μνημόνιο συνεργασίας αναφέρεται ότι η  Ρώ-
σικη πλευρά θα διευκολύνει την Εταιρεία Ειδικού 
Σκοπού για την απόκτηση της αναγκαίας χρηματο-
δότησης για την υλοποίηση και την εκτέλεση του 
έργου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Μελέτης 
Σκοπιμότητας που θα εκπονηθεί σε συνέχεια της 
υπογραφής του μνημονίου, και η οποία χρηματο-
δότηση θα δοθεί με την εγγύηση του οικονομικού 

οφέλους της διέλευσης φυσικού αερίου από τον 
Νότιο Ευρωπαϊκό Αγωγό. Η νέα Κοινή Εταιρεία 
Ειδικού Σκοπού θα είναι ο ιδιοκτήτης του «ΝΕΑ» 
και θα έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, χρηματο-
δότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του 
Έργου που θα αποτελείται από αγωγούς, σταθμούς 
συμπίεσης καθώς και άλλες υποδομές απαραίτητες 
για τη λειτουργικότητά του.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του ΤΕΕ για την έναρξη λειτουργίας στο πληρο-
φοριακό σύστημα του Ν.4178 της εφαρμογής για το συμψηφισμό των προστί-
μων του με εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκει-
ας αυθαιρέτων, το ΥΠΑΠΕΝ προχώρησε, από τις 19 Ιουνίου 2015, στην ανάλογη 
προσαρμογή στο ηλεκτρονικό σύστημα του Αρχείου Ενεργειακής Επιθεώρησης 
Κτιρίων. Συγκεκριμένα κατά την εισαγωγή μιας νέας ενεργειακής επιθεώ-
ρησης στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων έχουν προστεθεί στο πεδίο «Λόγος 
Έκδοσης Πιστοποιητικού» οι επιλογές «ΠΕΑ 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης του 

Ν.4178/2013» και «ΠΕΑ 2ης Ενεργειακής Επιθεώρησης του Ν.4178/2013», οι 
οποίες αφορούν στην έκδοση ΠΕΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 20 του 
Ν.4178/2013 (συμψηφισμός των προστίμων για την ενεργειακή αναβάθμιση, 
διαδικασία που εξειδικεύτηκε με την υπ’ αριθ. οικ.42554/11.8.2014 Απόφαση 
αν. Υπ. Οικ.& ΥΠΕΚΑ και την οικ.42575/11.8.2014 Απόφαση αν. Υπ.ΠΕΚΑ). Στο 
ίδιο πεδίο έχουν προστεθεί επίσης οι επιλογές «ΕΠΠΕΡΑΑ κ.π. 1.12 / Δημόσια 
Σχολικά Κτίρα - δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση» και «ΕΠΠΕΡΑΑ κ.π. 1.13 / 
Ο.Τ.Α. "Εξοικονομώ ΙΙ" - δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση».



Η Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανω-
τάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) με επίσημη ανακοίνωσή της στηρίζει τον 
Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) στην πρωτοβουλία που ανέλα-
βε κατά του Υπουργείου Πολιτισμού για την πιθανότητα απασχόλη-
σης εθελοντών σε Μουσεία και Συλλογές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τον ΣΕΑ, επίσημο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ζητά από τις περιφερειακές υπηρεσί-
ες του ΥΠΠΟ και από τα δημόσια μουσεία να διατυπώσουν τις από-
ψεις τους “σχετικά με τη δυνατότητα απασχόλησης εθελοντών σε 
τομείς της λειτουργίας των αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών, 
καθώς επίσης τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων και τους όρους 
απασχόλησής τους, ούτως ώστε τα παραπάνω να πραγματοποιηθούν, 
εάν αυτό κριθεί σκόπιμο, στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδιασμού.” Η 
εν λόγω επιστολή, σύμφωνα με τον ΣΕΑ, κατ' αρχάς δημιουργεί την 
εντύπωση στους αποδέκτες της ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια δι-
αδικασία, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα της εθελοντικής εργασί-
ας σε διάφορους τομείς λειτουργίας των μουσείων και συλλογών. 
Σύμφωνα με τους συντάκτες της ανακοίνωσης, δεν υπάρχει τέτοια 
διαδικασία σε εξέλιξη, στην οποία θα έπρεπε, σε κάθε περίπτωση, 
να κληθεί ο ΣΕΑ και τα άλλα σωματεία εργαζομένων του ΥΠΠΟ να 
καταθέσουν τις απόψεις τους.
Επίσης ο ΣΕΑ, θυμίζει – και εδώ έγκειται η ουσία της; Παρέμβασης 

της ΕΜΔΥΔΑΣ υπέρ του ΣΕΑ - ότι είναι πάγια θέση του Συλλόγου 
καθώς και όλου του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου ότι οι ανάγκες 
του δημοσίου απαιτούν την πρόσληψη τακτικού προσωπικού και δεν 
είναι δυνατόν να καλύπτονται από εργαζόμενους με άτυπες σχέσεις 
εργασίας. Πολύ περισσότερο που η προστασία της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς και η λειτουργία των αρχαιολογικών μουσείων και χώρων 
εγείρει ζητήματα ασφάλειας, που είναι ιδιαίτερα σοβαρά για να τα 
χειρίζονται εθελοντές χωρίς τις ειδικές γνώσεις και τις υποχρεώσεις 
των τακτικών υπαλλήλων του δημοσίου. Τα παραπάνω δεν αποκλεί-
ουν φυσικά τη συνεργασία με φορείς και συλλογικότητες (Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Σύλλογοι κ.ά.) για δράσεις προβολής και διοργάνωση 
εκδηλώσεων, χωρίς ωστόσο να εκχωρούνται αρμοδιότητες όπως η 
φύλαξη και η ασφάλεια των μουσείων και να υποκαθίστανται θέσεις 
εργασίας από εθελοντές.
Κατόπιν όλων αυτών, ο ΣΕΑ αλλά και άλλοι σύλλογοι του δημοσίου 
καλούν την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ αφενός να πάρει σαφή θέση 
στο θέμα της εργασίας εθελοντών σε “τομείς του λειτουργίας των 
αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών”, όπως αναφέρεται στο σχε-
τικό έγγραφο, και αφετέρου να προβεί σε όλες τις ενέργειες που 
θα διασφαλίζουν την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των 
υπαλλήλων που υπηρετούν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Πο-
λιτισμού.

Στο πλευρό των αρχαιολόγων η ΕΜΔΥΔΑΣ
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Η κύρια διεθνής επαγγελματική ένωση Επι-
στημόνων Πληροφορικής απένειμε την φετι-
νή ανώτατη παγκόσμια τιμητική διάκριση για 
νέους Αρχιτέκτονες Υπολογιστών στον Χρίστο 
Κοζυράκη. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και υπότροφος του ΙΤΕ, ο κος Κοζυρά-
κης τιμήθηκε με το Βραβείο Maurice Wilkes 
της ACM για την συνεισφορά του στην τεχνο-
λογία των μνημών (transactional memory). 
Την διάκριση αυτή είχε αποσπάσει το 2010 
ένας ακόμα απόφοιτος της Κρήτης, ο κος Αν-
δρέας Μόσχοβος.
Το Βραβείο Wilkes απονέμεται κατ' έτος από 
το 1998, από τη διεθνή Ένωση για τις Υπολο-
γιστικές Μηχανές (Association for Computing 
Machinery - ACM) για εξέχουσα συνεισφορά 
στην Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών. Φέτος, 
το Βραβείο Maurice Wilkes απονεμήθηκε 
στον Χριστόφορο (Χρίστο) Κοζυράκη, για την 
εξέχουσα συνεισφορά του στην σχεδίαση 
και ανάλυση αποδοτικών συστημάτων συγ-
χρονισμού διεργασιών μέσω δοσοληψιών 
(Transactional Memory - ΤΜ). Τα συστήμα-
τα ΤΜ είναι ένας νέος τρόπος παράλληλου 
προγραμματισμού ο οποίος θεωρείται πολλά 

υποσχόμενος από πολλούς ερευνητές. Ο Χρί-
στος Κοζυράκης αποφοίτησε το 1996 από το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, λαμβάνοντας το πτυχίο 
της Επιστήμης Υπολογιστών, όντας το 1995-96 
υπότροφος του Ινστιτούτου Πληροφορικής του 
ΙΤΕ. Στη συνέχεια έκανε τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας 
στο Berkeley απ' όπου έλαβε το Διδακτορικό 
Δίπλωμα το 2002, και έκτοτε διδάσκει στο Πα-
νεπιστήμιο Stanford, στην Καλιφόρνια, όπου 
τώρα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει παράδοση στην 
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, από το 1985, σε 
στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας που σήμερα συμμετέχει στην με-
γαλύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια ανάπτυξης 
της επόμενης γενιάς υπολογιστών χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και συστη-
μάτων αποθήκευσης δεδομένων για τα data 
center του μέλλοντος.
Για δεύτερη φορά στα 18 χρόνια της ιστορίας 
του, το Βραβείο Maurice Wilkes απονέμεται σε 
Έλληνα αρχιτέκτονα υπολογιστών: Το 2010, το 
βραβείο αυτό είχε κερδίσει ο Ανδρέας Μόσχο-
βος, για θεμελιώδεις συνεισφορές στον τομέα 

της πρόβλεψης αλληλεξαρτήσεων μνήμης. Ο 
Ανδρέας Μόσχοβος είναι επίσης απόφοιτος 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας λάβει το 
Πτυχίο (1990) και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (1992) από το Τμήμα Επιστήμης 
Υπολογιστών του Π.Κ., και όντας τότε (1990-
92) μεταπτυχιακός υπότροφος του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής του ΙΤΕ. Στη συνέχεια έλαβε 
το Διδακτορικό Δίπλωμα (1998) από το Πα-
νεπιστήμιο του Wisconsin στο Madison, και 
σήμερα είναι Καθηγητής της Μηχανικής Υπο-
λογιστών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον 
Καναδά.
Το Βραβείο Maurice Wilkes απονέμεται κάθε 
χρόνο στη διάρκεια του Ετήσιου Διεθνούς Συ-
μποσίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (ISCA) 
της ACM. 
Το 42ο συμπόσιο διεξάγεται φέτος στο Πόρ-
τλαντ του Όρεγκον, όπου και έγινε πριν λίγες 
ημέρες η απονομή του βραβείου στον Χρίστο 
Κοζυράκη. Η Αρχιτεκτονική είναι ο τομέας 
εκείνος της Επιστήμης και Μηχανικής των 
Υπολογιστών που ασχολείται με την εσωτερική 
δομή και οργάνωση των υπολογιστών και των 
ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

ΧΡΗΣΤοΣ ΚοΖΥΡΑΚΗΣ: 

δεύτερος απόφοιτος της Κρήτης στους παγκόσμια  
κορυφαίους «νέους» Αρχιτέκτονες Υπολογιστών
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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Η ΜΗΤΕΡΑ οΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 22/06/2015

Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία ή την παράταση της 
πολιτικής αβεβαιότητας είναι η ελληνική κυβέρνηση, τη 
«στιγμή» που ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, προσέρχεται 
στην «αρένα» των Βρυξελλών, διεκδικώντας οριστική λύση 
για το ελληνικό ζήτημα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης.

Προηγήθηκε ένα ασφυκτικά πιεστικό για την κατάθεση της 
νέας πρότασης 48ωρο στο Μέγαρο Μαξίμου και έρχεται ένα 
καθοριστικής σημασίας 24ωρο που θα κρίνει εν πολλοίς 
την πορεία της χώρας που αυτήν την «ώρα» βρίσκεται στην 
κόψη του ξυραφιού, για τη συμφωνία ή τη ρήξη. Το σίγουρο 
είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, 
αποφασισμένος να πείσει τους εταίρους για την πρότασή του 
και να λάβει θετικό σήμα για την αντιμετώπιση του χρέους 
και το αναπτυξιακό πακέτο των 35 δισ. ευρώ μέχρι το 2020. 
Το επιτελείο του γνωρίζει καλά ότι η επαναδιατύπωση των 
προτάσεων συμπεριλαμβάνει υποχωρήσεις, αλλά και τη 
διεκδίκηση της οριστικής λύσης που θα απομακρύνει τα 
«μπαλώματα» κάθε τρεις μήνες. Από το Σάββατο άλλωστε 
και αφού ο υπουργός Επικρατείας, Ν. Παππάς, έφτασε στις 
Βρυξέλλες, αναμένοντας την κορυφαία ειδική αποστολή 
από την Αθήνα άρχισε τις συνομιλίες, σύμφωνα με έγκυρες 
πληροφορίες, με τους εκπροσώπους των θεσμών και 
προετοίμασε το έδαφος των συνομιλιών.

Ο πρωθυπουργός αναχώρησε χθες αργά το βράδυ για 
τις Βρυξέλλες, συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο, Γ. 
Δραγασάκη, τον υπουργό Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκη και 
τους Ευ.

Τσακαλώτο και Γ. Σακελλαρίδη, οι οποίοι θα συναντηθούν 
με τους «τεχνοκράτες» της ελληνικής αποστολής, τους κ. 
Χουλιαράκη, Κουτεντάκη, και πριν από το κρίσιμο Euro-
group το μεσημέρι και την εξαμερή την οποία συγκάλεσε ο 
Ντόναλντ Τουσκ (πριν ή ταυτόχρονα θα γίνει) καλώντας να 
τοποθετηθούν ο Αλ. Τσίπρας αλλά και οι Ζ.-Κλ. Γιούνκερ, Γ. 
Ντάισελμπλουμ, Μ. Ντράγκι και η Κριστίν Λαγκάρντ.

Είναι πασιφανές ότι επιδιώκουν να κλείσει το πλαίσιο 
της επιδιωκόμενης συμφωνίας πολύ πριν από τη Σύνοδο 
Κορυφής της Ευρωζώνης και αφού έχει συνεδριάσει και το 
ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για να απαντήσει 
στα του πιθανού ζητήματος ρευστότητας σης ελληνικές 
τράπεζες, λόγω του κλίματος της αβεβαιότητας.

Μηνύματα εστάλησαν από τη μία προς την άλλη πλευρά και 
κατά τη χθεσινή τηλεφωνική αναλυτική συνομιλία του κ. 
Τσίπρα με τους δύο Ευρωπαίους ηγέτες, την Ανγκελα Μέρκελ 
και τον Φρανσουά Ολάντ, αλλά και με τον κ. Γιούνκερ, που 
είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες, η ελληνική πλευρά 
προτείνει λύση με εξάμηνο, εννεάμηνο ορίζοντα και όχι τριών 
μηνών, ενώ οι εταίροι αναμένουν το πλάνο των μέτρων για 
να αποφανθούν. Οι ίδιες εγκυρότατες πληροφορίες τονίζουν 

ότι στη νέα πρόταση της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται 
ρύθμιση για: 

- Κατάργηση σταδιακά των πρόωρων συντάξεων από 1/1/2016 
και σε βάθος τριετίας ή τετραετίας (και όχι από την 1η 
Ιουλίου).

- Αλλαγές στον ΦΠΑ, όπως στο 13% για τα τιμολόγια 
ενέργειας και τα τρόφιμα, και το υπόλοιπο των απαιτήσεων 
των δανειστών να καλυφθεί με εναλλακτικά φορολογικά 
μέτρα. Η νέα πρόταση καλύπτει το 0,43% του ΑΕΠ, ωστόσο 
οι δανειστές απαιτούν τα έσοδα από τον ΦΠΑ να καλύψουν 
το 196 του ΑΕΠ. Οι πληροφορίες λένε δε ότι οι δανειστές 
περιμένουν ότι και η εστίαση πρέπει να φτάσει στο 23%. 
Σε κάθε περίσωση συζητιούνται τρεις συντελεστές, 6% στα 
φάρμακα, έως και 23%.

- Την κατάργηση της ένωσης του ΦΠΑ στα νησιά, όπως η 
Μύκονος, η Σαντορίνη και n Ρόδος. Οι γνωρίζοντες λένε 
πάντως ότι δεν μπορεί να ισχύσει συνταγματικά ΦΠΑ δύο 
ταχυτήτων στα νησιά.

- Αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα άνω 
των 30.000 ευρώ που κλιμακωτά θα τραβά την άνοδο για 
τα υψηλότερα εισοδήματα, και των μισθωτών και των 
ελεύθερων επαγγελματιών. Που σημαίνει ότι επηρεάζει 
ιδιαίτερα τα μεσαία εισοδήματα.

- Την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% των 
εργαζομένων προς τα Ταμεία τους και την κατάργηση της 
έκπτωσης των εργοδοτικών εισφορών που ίσχυε μέχρι 
σήμερα.

Με βάση τον τελευταίο νόμο.

- Τις επικουρικές συντάξεις, αν και κυβερνητικά στελέχη 
υποστηρίζουν ότι μια μείωσή τους δεν θα αποδώσει πάρα 
πολλά στην κατηγορία 1.000 έως 3.000 ευρώ, αφού μόλις 
80.000 άτομα παίρνουν αυτές τις συντάξεις από τους 
συνολικά 3 εκατ. συνταξιούχους.

- Περαιτέρω μειώσεις στις αμυντικές δαπάνες (όχι μόνο κατά 
200 εκατ. €.

- Φόρο στις επιχειρήσεις με κέρδη άνω 500.000 ευρώ, που 
σημαίνει ότι αγγίζει περισσότερες κατηγορίες.

- Την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας 
με ανοιγμάτων κλειστών επαγγελμάτων, που ο ΣΥΡΙΖΑ 
αντιμετώπιζε με πλήρη άρνηση.

- Αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για να μη μειωθούν 
οι συντάξεις 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ στις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και κατάργηση 
των πρόωρων συντάξεων σε βάθος 3-4 ετών περιέχει, 
σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο της νέας ελληνικής 
πρότασης προς τους θεσμούς για να μην μειωθούν οι 
συντάξεις.

Η κυβέρνηση φέρεται να προτείνει την ακύρωση της μείωσης 
εισφορών, που θεσμοθετήθηκε πριν από έναν χρόνο, σε μια 
προσπάθεια περιορισμού τότε του μη μισθολογικού κόστους.

Συγκεκριμένα, πέρυσι τον Ιούλιο είχαν «πέσει» 2,9% οι 
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εργοδοτικές εισφορές, ενώ 1% είχαν μειωθεί οι ασφαλιστικές 
εισφορές των εργαζομένων. Ειδικοί της κοινωνικής 
ασφάλισης εκτιμούν πως από μια ενδεχόμενη επαναφορά 
στα επίπεδα προ Ιουλίου 2014, το ΙΚΑ θα κερδίσει περί τα 600 
εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Το μέτρο σημαίνει επιβάρυνση για τον εργοδότη της τάξης 
των 300 ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόμενο με μηνιαίο μισθό 
750 ευρώ, ενώ για τον εργαζόμενο συνιστά έμμεση μείωση 
του μισθού του κατά 1%. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο 
ελληνικό πακέτο προτείνει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών 
1% και ακύρωση της «έκπτωσης» των εργοδοτικών εισφορών.

Υπενθυμίζεται πως στα σενάρια που επεξεργαζόταν η 
ελληνική πλευρά ήταν και η αύξηση 1% των εισφορών υπέρ 
του κλάδου υγείας στις κύριες συντάξεις (από 4% στο 5%) 
ώστε να εξοικονομηθούν περίπου 240 εκατομμύρια από 
τη δαπάνη προς τον ΕΟΠΥΥ. Στο «μέτωπο» των πρόωρων 
συντάξεων η ελληνική πλευρά φαίνεται πως δέχεται την 
κατάργηση των ενδιάμεσων - ειδικών ορίων ηλικίας σε 
βάθος 3-4 ετών. Οι κατηγορίες που φαίνεται να πλήττονται 
περισσότερο από ένα τέτοιο σενάριο είναι οι μητέρες κάτω 
των 55 ετών σήμερα, οι μισθωτοί κάτω των 58 ετών που 
έχουν 35 χρόνια ασφάλισης και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
κάτω των 60 με 35 χρόνια. Υπενθυμίζεται πως οι δανειστές 
ζητούν φραγμό από 1/7/2015 ενώ η ελληνική πλευρά θέλει 
περίοδο προσαρμογής από 1/1/2016.
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Τα τελευταία χρόνια ένα φάντασμα, κυριολεκτικά, πλανιόταν 
πάνω από τα σχολεία, αυτό της έλλειψης εκπαιδευτικών. Το 
πρόβλημα γίνεται εκρηκτικό ωστόσο, αν πάρουμε υπόψη το 
έλλειμμα εκπαιδευτικών τη νέα σχολική χρονιά 2015-2016. 
Οι πιο συντηρητικοί υπολογισμοί ανεβάζουν τα κενά στην 
εκπαίδευση σε πάνω από 25.000! Ο αριθμός αυτός εξάγεται 
από το γεγονός ότι φέτος οι προσλήψεις αναπληρωτών 
έφτασαν περίπου τις 20.000 νηπιαγωγούς, δασκάλους 
και καθηγητές σε γενική εκπαίδευση, ειδική αγωγή και 
επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.

Όπως είναι γνωστό, εδώ και πέντε ολόκληρα χρόνια οι 
προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών ήταν μηδαμινές, 
εξαιτίας της γνωστής πολιτικής που επιλέχθηκε από τις 
προηγούμενες ηγεσίες για τη συρρίκνωση του δημόσιου 
τομέα. Την ίδια περίοδο, από το 2012 έως και το 2014 είχαμε 
στην εκπαίδευση συνολικά 16.000 συνταξιοδοτήσεις (το 
2012 είχαμε 4.872 παραιτήσεις, το 2013 5.817 και το 2014 
5.262), ενώ πρέπει να υπολογιστούν για τη νέα χρονιά και 
περίπου 5.000 νέες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω 
συνταξιοδότησης.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα 
περίπου 25.000 κενά αφορούν τις θέσεις του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζονται οι 
υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές (που έχουν καταρρεύσει 

τα τελευταία χρόνια), οι οποίες αφορούν την ενισχυτική 
διδασκαλία για τα Γυμνάσια, την πρόσθετη διδακτική στήριξη 
για τα Λύκεια, τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, 
την υποστήριξη των προγραμμάτων για αλλοδαπούς και 
παλιννοστούντες κλπ.

Σχετικά με τον αριθμό των διορισμών μόνιμων 
εκπαιδευτικών, όλες οι πληροφορίες εστιάζουν στο ότι 
αυτός δεν θα είναι μεγαλύτερος από 2.5ΟΟ για το σύνολο 
της σχολικής εκπαίδευσης. Στο θέμα των προσλήψεων 
αναπληρωτών το υπουργείο Παιδείας έχει κάνει σαφές ότι 
θα χρησιμοποιήσει και πάλι κονδύλια από το ΕΣΠΑ, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την παγίωση των ελαστικών σχέσεων 
εργασίας και στην εκπαίδευση. Αλλά για τη νέα χρονιά 
(20152016) τα κονδύλια του ΕΣΠΑ είναι αρκετά λιγότερα σε 
σχέση με πέρσι (μειωμένα κατά 300 εκατ. ευρώ), γεγονός 
που σημαίνει ότι θα χρειαστούν αυξημένες πιστώσεις από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, για να καλυφθούν στοιχειωδώς 
τα κενά Ωστόσο, αν το μεγάλο και κυρίαρχο πρόβλημα 
είναι ο αριθμός των προσλήψεων, δεν είναι ασήμαντο και 
το θέμα του τρόπου των προσλήψεων. Εδώ και πάνω από 
18 χρόνια η κατάργηση της επετηρίδας (που καταργήθηκε 
-υποτίθεται- για να εξορθολογιστεί το σύστημα πρόσληψης 
των εκπαιδευτικών), όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα των 
προσλήψεων, αλλά το μετέτρεψε σε άλυτο κουβάρι.

Από το 1997 μέχρι και σήμερα, σχεδόν όλοι οι υπουργοί 
Παιδείας, αμέσως μόλις αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους, 
ασχολούνται με τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών. 
Αυτό ήταν το τίμημα που έπρεπε να πληρώσουν για να 
καλύψουν με διάφορα τεχνάσματα το πραγματικό πρόβλημα 
της αδιοριστίας χιλιάδων εκπαιδευτικών σε μια χώρα που η 
ανεργία των νέων πτυχιούχων έσπαγε κάθε χρόνο νέο ρεκόρ.

Το γεγονός ότι ο τρόπος πρόσληψης ενεργοποιεί την αγωνία 
δεκάδων χιλιάδων αδιόριστων εκπαιδευτικών φαίνεται και 
από τα σχόλια που συγκεντρώνει το θέμα αυτό στη δημόσια 
διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου για την εκπαίδευση που 
αναρτήθηκε την Πέμπτη. Σε σύνολο 77 άρθρων, ένα μόνο 
(το άρθρο 47) συγκεντρώνει πάνω από τα μισά σχόλια στο 
σύνολο των σχολίων. Στη συνεδρίαση της επιτροπής του 
υπουργείου Παιδείας, που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της 
εβδομάδας που μας πέρασε, κατατέθηκε από τον διευθυντή 
του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας. Χρήστο Πιλάλη, σχετικά 
με τη μοριοδότηση (βαθμολογία ΑΣΕΠ προϋπηρεσία), η 
παρακάτω πρόταση: 

- Δημιουργείται μία ενιαία λίστα μόνιμων διορισμών στην 
οποία υπολογίζονται δύο κριτήρια: η βαθμολογία του ΑΣΕΠ 
του 2008 και η προϋπηρεσία.

- Η βαθμολογία του ΑΣΕΠ υπολογίζεται με ένα μόριο για 
κάθε βαθμό, αλλά μόνο για τους επιτυχόντες (που έγραψαν 
55 και πάνω). 

- Η προϋπηρεσία υπολογίζεται με ένα μόριο για κάθε μήνα. 
Τα μόρια από τις δύο κατηγορίες αθροίζονται και βγαίνει η 
τελική μοριοδότηση.


