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editorial
Νερό: μία λέξη, πολλές έννοιες!

Ένα τεύχος αφιερωμένο στο νερό.   
Το νερό ως φυσικός πόρος, το νερό  
ως παράγοντας ζωής, εξέλιξης,  
παράγοντας πολιτισμού, αλλά και  
ως κοινό σημείο αναφοράς και  
συνδετικός κρίκος όλων μας!      

Η ποιότητα, ο έλεγχος, οι άνθρωποι,  
η επιστήμη, η τεχνολογία, όλη η  
δύναμη, το μυαλό και η προσπάθεια  
των εργαζομένων γύρω από το νερό  
και την αξία του, συγκεντρωμένα  
σε ένα τεύχος που κάθε άλλο  
παρά στερείται ευαισθησίας για 
την προστασία και την ανάδειξη  
της σημασίας του για τη ζωή μας.

Καλή και δημιουργική ανάγνωση...

Υ.Γ.:  Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις, οι προτάσεις σας 
είναι πάντα καλοδεχούμενα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: pubrel@eydap.gr 
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Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το νερό, όχι μόνο ως πόσιμο, αλλά και σε δι-

άφορες άλλες δραστηριότητες, όπως για οικιακή και βιομηχανική χρήση, 

καθώς και σε δραστηριότητες αναψυχής. Συνεπώς; η επαρκής διαθεσιμό-

τητα νερού σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητά του, είναι ζωτι-

κής σημασίας. 

Το νερό αυτό πρέπει να είναι ακίνδυνο από κάθε πλευρά και επομένως 

δεν θα πρέπει να είναι μολυσμένο (να μην υπάρχουν σε αυτό, δηλαδή, 

παθογόνα μικρόβια ή προϊόντα τους) και δεν πρέπει να περιέχει ρύπους 

(επικίνδυνες χημικές ουσίες). Επίσης, με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέ-

δου, οι απαιτήσεις σε νερό καλύτερης ποιότητας αυξάνονται. Επομένως, 

τα πρότυπα ποιότητας πόσιμου νερού με την πάροδο του χρόνου γίνο-

νται όλο και πιο αυστηρά. 

Απαραίτητη είναι λοιπόν η επεξεργασία του ακατέργαστου νερού, γεγο-

νός που κρίνει αναγκαίο την ύπαρξη και λειτουργία των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας νερού. Όμως ακόμα πιο απαραίτητη είναι η άριστη λει-

τουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και η εξασφάλιση της 

απρόσκοπτης και αδιάλειπτης παραγωγής πόσιμου νερού με τη 

βέλτιστη ποιότητα. 

Καλή ποιότητα στην «πηγή», σωστή επεξεργασία και άριστη ποιότητα 

στην είσοδο του δικτύου και διαχείριση του δικτύου για διατήρηση της 

ποιότητας μέχρι την βρύση του καταναλωτή είναι το ζητούμενο. 

Το νερό αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τον 
άνθρωπο και είναι απόλυτα συνυφασμένο με την 

ύπαρξη της ζωής σε όλες τις μορφές της. 

82χρόνια 
ποιότητα νερού 
και περιβαλλοντική 
ευαισθησία!

Τησ Μαργαριτας Ξανθακη 
Διευθύντριας Μονάδων Επεξεργασίας Νερού
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Αυτή είναι και η εργασία που γίνεται 
με απόλυτη επιτυχία στην ΕΥΔΑΠ

Σκοπός της Διεύθυνσης Μονάδων Επεξεργασίας Νερού 

Τρεις είναι βασικοί σκοποί επεξεργασίας του νερού:

•  Παραγωγή νερού που θα είναι ασφαλές για ανθρώπινη 

κατανάλωση,

•  Παραγωγή νερού που θα έχει ευχάριστη γεύση για τον 

καταναλωτή,

•  Παραγωγή νερού με τη χρήση εγκαταστάσεων και μη-

χανημάτων που να μπορούν να κατασκευαστούν και να 

λειτουργήσουν με λογικό κόστος.

Πρωταρχικός στόχος του σχεδιασμού εγκαταστάσε-

ων επεξεργασίας νερού είναι η ασφάλεια από βιολο-

γικούς και χημικούς παράγοντες. Οτιδήποτε λιγότερο 

δεν είναι αποδεκτό. Μια σωστά σχεδιασμένη εγκατάστα-

ση δεν είναι εγγύηση ασφάλειας αν και το δίκτυο διανομής 

προς τον καταναλωτή δεν είναι εξίσου ασφαλές.

Ο δεύτερος βασικός σκοπός στην επεξεργασία νερού 

είναι η παραγωγή νερού που έχει ευχάριστη γεύση 

για τον καταναλωτή. Εξαιρετικά «ευχάριστο» νερό είναι 

εκείνο το οποίο είναι καθαρό, άχρωμο, ευχάριστο στη γεύ-

ση, άοσμο, δροσερό.

Ο καταναλωτής αρχικά ενδιαφέρεται για την ποιότητα του 

νερού που λαμβάνει στη βρύση του και όχι για την ποιό-

τητα της εγκατάστασης επεξεργασίας . Έτσι, η ποιότητα του 

νερού δεν πρέπει να μεταβάλλεται κατά τη ροή του μέσα 

στο δίκτυο. Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής πρέπει 

να σχεδιάζεται και να λειτουργεί ώστε να εμποδίζει τη βιο-

λογική ανάπτυξη μικροοργανισμών, καθώς και τη διάβρω-

ση και μόλυνση από εγκάρσιες συνδέσεις.

Ο τρίτος βασικός σκοπός επεξεργασίας νερού πραγματο-

ποιείται με τη χρήση εγκαταστάσεων και μηχανημάτων με 

λογικό κεφάλαιο και κόστος λειτουργίας. Οι ποικίλες 

εναλλακτικές λύσεις πρέπει να εκτιμώνται στο σχεδιασμό 

εγκαταστάσεων για το κόστος και παραγωγή νερού καλής 

ποιότητας.

Στόχοι και Αντικείμενο των Μονά-
δων Επεξεργασίας Νερού 

Η ποιότητα (αλλά και η ποσότητα) του πόσιμου νερού εί-

ναι ο πρωταρχικός και κύριος σκοπός όλων των Μονάδων 

Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) της ΕΥΔΑΠ. Γι’ αυτό και στό-

χος ολόκληρης της διαδικασίας επεξεργασίας των εγκατα-

στάσεων επεξεργασίας νερού είναι να προφυλάσσει και να 

διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού σύμ-

φωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. 

Έτσι, καθημερινό κύριο αντικείμενο των Μονάδων Επεξερ-

γασίας νερού είναι:

•  Να βρεθούν και να εφαρμοστούν οι καλύτερες (ποιοτι-

κά και οικονομικά) μέθοδοι και χημικές ουσίες που χρη-

σιμοποιούνται διεθνώς σήμερα για την επεξεργασία του 

πόσιμου νερού, 

•  Να εξεταστούν, να βρεθούν και να εφαρμοστούν οι δι-

αδικασίες και οι μηχανισμοί εκείνοι, που διασφαλίζουν 

την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα αυτών των 

μεθόδων,

•  Να εφαρμοστούν αυτές οι μέθοδοι με τον καλύτερο τρό-

πο και με την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση 

χημικών, 

•  Όλη η Εγκατάσταση ΜΕΝ να είναι φιλική στο Περιβάλλον.

H ποιότητα του νερού

Η ποιότητα του ακατέργαστου νερού από τον ταμιευτήρα 

του Μόρνου είναι συνήθως σταθερή με χαμηλή θολότητα 

(περίπου 8 NTU), χαμηλή συγκέντρωση σε διαλυμένα στε-

ρεά και υψηλό ph. Μικρά προβλήματα αλγών / φυτοπλα-

γκτόν αντιμετωπίζουμε από το ακατέργαστο νερό της Υλί-

κης και του Μαραθώνα . 

Έτσι, η ποιότητα του ακατέργαστου νερού θεωρείται καλή 

και η ποιότητα του πόσιμου νερού μετά την επεξεργασία 

είναι άριστη. Το νερό της Αθήνας, που εξέρχεται από 

τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού για διανομή στην κατα-

νάλωση είναι νερό ασφαλές και πόσιμο και πληρεί τους 

όρους των σχετικών υγειονομικών διατάξεων. 

Είναι αρίστης ποιότητας. Θεωρείται από τα καλύτερα 

της Ευρώπης, αν σκεφτούμε ότι στην Ευρώπη ως πόσιμο 

νερό χρησιμοποιείται κατά κόρον το εμφιαλωμένο. 

Ανακαίνιση Μονάδων Επεξεργασίας 
Νερού

Το 2005 η ΕΥΔΑΠ ανακαίνισε τα διυλιστήρια με σκοπό να 

τα βελτιώσει και να τα κάνει πιο σύγχρονα. 

Στο πλαίσιο της ανακαίνισης έγιναν οι έξης εργασίες: 

•  Βελτιώσεις στο σύστημα προχλωρίωσης και μεταχλω-

ρίωσης, 

• Βελτιώσεις στην κροκίδωση, 
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•  Εφαρμογή νέων τεχνικών σάρωσης της λάσπης στις 

δεξαμενές καθίζησης,

•  Αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών επεξεργασίας 

όλων των ΜΕΝ, κ.λ.π.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της ανακαίνισης, 

οι ΜΕΝ είναι σε θέση να επεξεργάζονται ακατέργα-

στο νερό ακόμα και πιο χαμηλής ποιότητας με μεγα-

λύτερη αποτελεσματικότητα.

Συστήματα επεξεργασίας νερού

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του 

παραγόμενου νερού γίνονται υπολογισμοί δεικτών όχι 

απλώς ως προς την απόδοση των διεργασιών και την ποι-

ότητα του νερού αλλά και ως προς την ορθολογική διαχεί-

ριση των υδάτινων πόρων, των χημικών, του ανθρώπινου 

δυναμικού και της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Η ποιότητα του νερού παρακολουθείται όχι μόνο πριν και 

μετά την επεξεργασία, στην οποία υποβάλλεται, αλλά και 

σε διάφορες θέσεις του δικτύου διανομής. Με σκοπό τη 

βελτίωση της απόδοσης των εγκαταστάσεων, διεξάγονται 

μετρήσεις διαφόρων ιδιοτήτων του νερού κατά τη διάρκεια 

του καθαρισμού του, δηλαδή πριν και μετά από κάθε στά-

διο επεξεργασίας. 

Επομένως, το νερό που λαμβάνεται στο τέλος των διερ-

γασιών επεξεργασίας, υποβάλλεται σε μια σειρά ελέγχων:

1.  με τη βοήθεια οργάνων on line που είναι εγκατεστημένα 

σε θέση της δεξαμενής καθαρού νερού και τα οποία πε-

ριλαμβάνουν μετρητή θολότητας, μετρητή pΗ, μετρητή 

αγωγιμότητας, θερμόμετρο, κ.ά. Τα όργανα δίδουν τοπι-

κή ένδειξη, ενώ παράλληλα τα σήματα τους μεταδίδο-

νται στον Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου της μονάδας. Σε πε-

ρίπτωση ενδείξεων που υπερβαίνουν τις συνιστώμενες 

τιμές για το πόσιμο νερό, γίνονται οι ανάλογοι χειρισμοί 

για να επέλθει η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Τα 

συστήματα αυτά, αναφέρονται ως συστήματα συνεχούς 

on-line μέτρησης. 

2.  με τη βοήθεια οργάνων και ειδικευμένου προσωπι-

κού στα εργαστήρια της μονάδας, μετά από κατάλλη-

λες δειγματοληψίες. 

3. με τα εργαστήρια ελέγχου της ποιότητας του νερού.

Αυτοματισμός των εγκαταστάσεων 

Η εγκατάσταση του συστήματος αυτοματισμού έχει σαν 

σκοπό τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό όλων των εγκατα-

στάσεων από το κέντρο ελέγχου που έχει εγκατασταθεί στο 

χώρο που βρίσκεται το χειριστήριο. 

Σύστημα αυτόματου ελέγχου των 
εγκαταστάσεων 

Με τον συνεχή και αυτόματο έλεγχο των διαφόρων λει-

τουργικών παραμέτρων της εγκατάστασης αλλά και παρα-

μέτρων ποιότητας του νερού σε όλα τα στάδια επεξεργα-

σίας του, εξασφαλίζεται η αποδοτικότερη λειτουργία 

της ανάλογα με τις διαφοροποιούμενες συνθήκες λειτουρ-

γίας (παροχές, φορτία, ποιότητα ακατέργαστου, κ.λ.π).

Η σημαντικότερη βελτίωση του αυτοματισμού, είναι 

ότι η δοσομέτρηση και η αύξηση ή μείωση χημικών 

ουσιών εξαιτίας της αυξομείωσης της παροχής,  γίνε-

ται αυτόματα, άμεσα και γρήγορα από την on line έν-

δειξη (αυξομείωσης της παροχής) στο κέντρο ελέγ-

χου της εγκατάστασης.

Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η αυτόματη αυξομείω-

ση με την παροχή νερού και η ομοιομορφία στην διαμέ-

τρηση των χημικών ουσιών.

Με την ολοκλήρωση του συστήματος αυτόματης πα-

ρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας νερού, γί-

νεται συνεχής μέτρηση και έλεγχος διαφόρων παρα-

| Αφιέρωμα Ποιότητα Νερού
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μέτρων ποιότητας του νερού και ενδείξεων λειτουρ-

γίας σε όλη την εγκατάσταση με αποτέλεσμα την κα-

λύτερη λειτουργία της.

Τέλος κρίνουμε αναγκαία την εγκατάσταση τηλεμε-

τρικών οργάνων ποιότητας (θολόμετρα, αγωγιμόμε-

τρα, θερμόμετρα, κλπ) στο κανάλι του Μόρνου με 

σκοπό την άμεση ανταπόκριση των εγκαταστάσε-

ων στις ποιοτικές αλλαγές πολύ πριν την είσοδο του 

ακατέργαστου νερού στην εγκατάσταση. 

Ηλεκτρική ενέργεια

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) χαρακτηρίζο-

νται λόγω της μεγάλης εγκατεστημένης ισχύος (π.χ. MEN 

AXAΡΝΩΝ εγκατεστημένη ισχύς ≈ 1750 kW) ως «ενερ-

γοβόρες». Στο πλαίσιο της βελτίωσης της απόδοσης στις 

ΜΕΝ γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την μείωση της 

κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ως μέτρα μείωσης της καταναλισκομένης ισχύος έχουν λη-

φθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη :

1. Εγκατάσταση πεδίων διόρθωσης συνημίτονου. 

2. Εγκατάσταση ομαλών εκκινητών (SOFT STARTER).

3.  Εγκατάσταση ΙΝVERTER για λειτουργία ανάλογη του 

φορτίου (Αντλίες, Αεροσυμπιεστές κλπ).

Ανθρώπινο δυναμικό ΔΜΕΝ

Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού σαν μο-

νάδες δυναμικές και συνέχεια εν εξελίξει, ο ανθρώπινος 

παράγοντας έχει πάντα τον πρώτο ρόλο σε όλη τη διαδι-

κασία, από τη συλλογή των πληροφοριών, την αξιολόγη-

σή τους μέχρι και την εφαρμογή των απαιτούμενων ενερ-

γειών. 

Σημειώνουμε ότι όλα τα συστήματα επεξεργασίας 

όσο και αν είναι τεχνικά άρτια, απαραίτητη προϋπό-

θεση λειτουργίας τους είναι οι εργαζόμενοι σε αυτά 

να κρίνουν, να αποφασίζουν και να δρουν αποδοτι-

κά. Πόσο μάλλον στις ΜΕΝ ΕΥΔΑΠ όπου η παροχή 

του προς επεξεργασία νερού, συνεχώς μεταβάλλεται 

η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού επί 24ωρη 

βάση είναι επιβεβλημένη.

Οι υπεύθυνοι μηχανικοί που είναι αρμόδιοι για τη λειτουρ-

γία των ΜΕΝ πρέπει ανά πάσα στιγμή να συλλέγουν στοι-

χεία, να τα συνεκτιμούν και να παίρνουν καίριες αποφάσεις 

για την επεξεργασία του νερού.  

Επίσης, και οι χειριστές των βαρδιών, στο επίπεδο που 

τους αναλογεί, έχουν τη δυνατότητα αλλά και την ευθύ-

νη, κάθε στιγμή επί 24ώρου βάσεως να έχουν σαφή εικό-

να της ποιότητας του προς επεξεργασία νερού, της  αντα-

πόκρισης της λειτουργίας της Εγκατάστασης σε κάθε χειρι-

σμό τους ώστε να επεμβαίνουν ανάλογα (πχ. ενημέρωση 

των υπεύθυνων μηχανικών).

Μέλλον 

Όπως προαναφέραμε, ένας από τους σημαντικότε-

ρους στόχους των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού 

είναι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους και 

η συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας τους.

Παρ’ όλα αυτά όμως, βελτιώσεις πάντα γίνονται 

προκειμένου οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας να γί-

νουν αποδοτικότερες. 

Η ΕΥΔΑΠ στην προσπάθειά της να βρει εναλλακτικές λύ-

σεις, συνεχώς μελετά καινούργιους τρόπους επεξεργασίας 

ύδατος. Σκοπός της ΔΜΕΝ είναι συνεχώς να ψάχνει και να 

υιοθετεί καινούργιες τεχνικές με στόχο την παραγωγή και 

τροφοδοσία του καλυτέρου νερού με το χαμηλότερο κό-

στος άλλα προπαντός με το μικρότερο ρίσκο για την αν-

θρώπινη υγεία. 

Αφιέρωμα Ποιότητα Νερού |
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Μεγάλη διάκριση της ΕΥΔΑΠ  
στην προστασία του νερού:

2013 ENVIROMENTAL AWARDS  
ΒΡΑΒΕΙΟ Water Stewardship 
Water Efficiency

«Αντικατάσταση του χλώριου, απολυμαντικού  

μέσου στις ΜΕΝ, με το περιβαλλοντικά  

φιλικότερο «διοξείδιο του χλώριου».

Σε ό,τι αφορά το νερό, υπάρχουν δύο κρίσιμα προβλήμα-

τα: η διαθέσιμη ποσότητα και τα χαρακτηριστικά ποιότητάς 

του. Με δεδομένο ότι το πόσιμο νερό είναι ένα από τα κυ-

ριότερα μέσα εισόδου χημικών ουσιών (ρύπων) στον αν-

θρώπινο οργανισμό (πόσιμο νερό, νερό παρα γωγής τρο-

φί μων, νερό κολύμβησης κ.λπ.), η ποιότητά του πρέπει να 

είναι σταθερή, υψηλή και υπό συνεχή έλεγχο. 

Η απολύμανση είναι κυρίαρχη διαδικασία. Πέρα από τους 

γνωστούς προβληματισμούς σχετικά με την ασφάλεια από 

την αποθήκευση του αερίου χλωρίου, η παρουσία τριαλο-

γονομεθανίων (ΤΗΜ) στο πόσιμο νερό εξαιτίας της χλωρί-

ωσης, έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια τους «εμπλεκό-

μενους» στην επεξεργασία νερού, παγκοσμίως, στην επα-

νεξέταση της χρήσης του χλωρίου ως απολυμαντι-

κού και την αναζήτηση άλλων ισοδυνάμων μέσων απο-

λύμανσης. 

Στην ΕΥΔΑΠ, το νερό ως πρώτη ύλη, δηλαδή το νερό των 

λιμνών, είναι εξαιρετικής ποιότητας, με ελάχιστα οργανι-

κά και έτσι δεν τίθεται θέμα παραπροϊόντων από την χρή-

ση αερίου χλωρίου. Η ανάγκη αντικατάστασης του, προ-

κύπτει κυρίως από το γεγονός ότι οι μονάδες επεξεργασίας 

νερού βρίσκονται εντός του αστικού ιστού και χρησιμοποι-

ούν μεγάλες ποσότητες αερίου χλωρίου που κατατάσσεται 

στις πιο επικίνδυνες ουσίες και είναι άκρως τοξικό σε περί-

πτωση διαρροής στην ατμόσφαιρα. 

Περιβαλλοντική υγιεινή / ποιότητα 

Το χλώριο αντιδρά με τις οργανικές ουσίες του προς επε-

ξεργασία νερού (όπως χουμικά, φουλβικά ή υδρόφιλα 

οξέα, αμινοξέα και υδατάνθρακες) και σχηματίζει ενώσεις, 

γνωστές ως οργανικά παραπροϊόντα χλωρίωσης, υποβαθ-

μίζοντας την ποιότητα του. 

Ευτυχώς, στο νερό της ΕΥΔΑΠ πρακτικά είναι παρά πολύ 

μικρές οι ποσότητες των οργανικών παραπροϊόντων.

Όμως, έστω και σε απειροελάχιστες ποσότητες δεν παύουν 

τα τριαλογονομεθάνια (THM) όπως χλωροφόρμιο, βρω-

μοδιχλωρομεθανίο, βρωμοχλωρομεθάνιο και βρωμο-

φόρμιο και αλογονομένα οξέα (HAA) όπως μονο, δι - και 

τριχλωριομένα οξέα και μονο - και διβρωμομένα οξέα, εί-

ναι μερικά από τα παραπροϊόντα από την χρήση του χλω-

ρίου με τοξικολογικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο 

οργανισμό. 

Περιβαλλοντική ασφάλεια

H ΕΥΔΑΠ υπάγεται στην ΚΥΑ 12044/613/2007 «Καθορι-

σμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από 

ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις λόγω ύπαρ-

ξης επικίνδυνων ουσιών», επειδή αποθηκεύει στις εγκατα-

στάσεις επεξεργασίας νερού χλώριο. 

Σύμφωνα με τις μελέτες ασφαλείας, οι ποσότητες του χλω-

ρίου που αποθηκεύονται στις ΜΕΝ είναι ικανές σε περί-

πτωση ατυχήματος να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζη-

μιές στους περιοίκους.

Αν και η ΕΥΔΑΠ έχει εφαρμόσει όλα τα απαιτούμενα μέ-

τρα, ελαχιστοποιώντας απολύτως την περίπτωση διαρ-

ροής, στα διεθνή χρονικά καταγράφονται μεγάλα ατυχή-

ματα λόγω διαρροής χλωρίου.
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Υλοποίηση του έργου

Οι προβληματισμοί κυρίως για την ασφάλεια αλλά και η 

διακρίβωση της παρουσίας τριαλογονομεθανίων στο πό-

σιμο νερό μετά από χλωρίωση, έστω και σε συγκεντρώ-

σεις πολύ χαμηλότερες των επιτρεπόμενων, οδήγησαν την  

ΕΥΔΑΠ στην επανεξέταση της χρήσης του χλωρίου ως 

απολυμαντικού και την εφαρμογή απολύμανσης με δι-

οξείδιο του χλωρίου στις εγκαταστάσεις μας. 

Η παραγωγή του διοξειδίου γίνεται με εφαρμογή 

των τελευταίων σύγχρονων τεχνολογιών. 

Η σύγχρονη αυτή τεχνολογία εφαρμόζεται ήδη στη ΜΕΝ 

Γαλατσίου (παραγωγή 400000 m3/ 24ωρο) από την Άνοι-

ξη του 2012.

Οφέλη / Συμπεράσματα 

Διοξείδιο του χλωρίου είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσμα-

τικό απολυμαντικό, φιλικό προς το περιβάλλον μικροβι-

οκτόνο που φέρει όλες τις διεθνείς εγκρίσεις για την χρή-

ση του. 

Είναι ένα επιλεκτικό οξειδωτικό που εξαλείφει τόσο βακτή-

ρια, ιούς, απολυμαίνει, και ταχέως καταστρέφει βιοφίλμ 

της εσωτερικής επιφάνειας των αγωγών. Σε αντίθεση με το 

χλώριο, δεν είναι διαβρωτικό. Είναι μη τοξικό, ασφαλές 

και εύκολο στη χρήση. 

Η αντικατάσταση του «ξεπερασμένου» πλέον αερίου χλω-

ρίου, με το διοξείδιο του χλωρίου αποτελεί σαφώς ορθή 

περιβαλλοντική πρακτική.
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Ο μηχανισμός ποιοτικού έλεγχου και R&D 
στην ΕΥΔΑΠ
Η Διεύθυνση Ποιότητας (ΔΠ), από 01-01-11, με τον πλήρη διαχωρι-
σμό της από την Παραγωγική διαδικασία και την ενσωμάτωση των εργα-
στηρίων αποβλήτων που μέχρι τότε ανήκαν στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυ-
μάτων, λειτουργεί δια των τεσσάρων Υπηρεσιών της ως ανεξάρτη-
τος Μηχανισμός Ποιοτικού Ελέγχου: 

α) της Παραγωγής Πόσιμου Νερού από τα Διυλιστήρια (ΜΕΝ), 

β)  του Διανεμόμενου Ποσίμου Νερού στους Πελάτες από το 
Δίκτυο Ύδρευσης (ΔΔΥ), 

γ)  των εκροών από Βιομηχανικές Δραστηριότητες που συνδέονται 
στα Δίκτυα Ακαθάρτων της Εταιρείας (ΔΔΑ), 

δ)  των λυμάτων που οδηγούνται προς τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων 
και της αποδιδόμενης στο περιβάλλον τελικής εκροής τους (ΚΕΛ), 

ε)  του ελέγχου των εγκαθιστάμενων νέων δραστηριοτήτων εντός των 
λεκανών απορροής των ταμιευτήρων (ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ),

και επιπλέον δραστηριοποιείται ως ο Κεντρικός Μηχανισμός 
Έρευνας & Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ που επιλαμβάνεται για τη δια-
χείριση του συνόλου του Εταιρικού R&D, με σκοπό την έρευνα & τε-
χνολογική ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, τη διάδοση της τεχνολογι-
κής εξέλιξης και την εδραίωση εξωστρεφούς προοπτικής για την ΕΥΔΑΠ.

Όλος ο Ελεγκτικός, Ερευνητικός και Ποιοτικός Εταιρικός Μηχανισμός της 
ΕΥΔΑΠ, συγκεντρωμένος πλέον σε τέσσερις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης 
Ποιότητας, αποσκοπεί στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της Νο-
μοθεσίας για ανεξαρτησία και διασφάλιση της αμεροληψίας των ελέγχων 
στην παραγωγή νερού και αποβλήτων και για την επιβεβαίωση και τεκμη-
ρίωση της ακρίβειας και ορθότητας των αποτελεσμάτων των εργαστηρι-
ακών αναλύσεων, εφαρμόζοντας την απαραίτητη Πολιτική Ποιότητας με 
Κοινωνική Ευθύνη και Περιβαλλοντική Συνείδηση, όπως επιβάλλεται 
σε μια μεγάλη και σοβαρή Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υδάτων που δια-
χειρίζεται κοινωνικό αγαθό και το Περιβάλλον και που επενδύει 
οργανωμένα σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D).

H διεύθυνση ποιότητας  

της ΕΥΔΑΠ ως διακριτός μηχανισμός 

ποιοτικού ελέγχου και R&D 
στον πλήρη κύκλο  του νερού 
και των αποβλήτων

Του Θανου Μαγουλα 
Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. 
Υγιεινολόγου MSc, Διευθυντή Ποιότητας

| Αφιέρωμα Ποιότητα Νερού
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Τα εργαλεία του μηχανισμού  
ποιότητας 

Εργαλεία για την πραγματοποίηση του ρόλου του παρα-
πάνω Ποιοτικού Μηχανισμού της ΕΥΔΑΠ είναι η διασφά-
λιση υποστήριξης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Ποιότητας από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημο-
νικό και τεχνικό προσωπικό και από Διαπιστευμένα 
Εργαστήρια.

Στη διετία 2011 - 2012, η Διεύθυνση Ποιότητας είχε την 
υποστήριξη της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ και στηρίχθηκε στο 
μόχθο όλου του εργαστηριακού, τεχνικού και επιστημονι-
κού δυναμικού των Υπηρεσιών της και στην προσήλωση 
των Προϊσταμένων τους, στους στόχους της. Ειδικότερα:

•  Επετεύχθη η διατήρηση και επέκταση της Διαπίστευσης 
κατά ISO 17025 των Εργαστηρίων Ποσίμου Νερού της 
Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας (ΥΕΠ) από το Εθνικό Σύ-
στημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). 

•  Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με κάλυψη των όποιων κενών 
σε διαδικασίες, μεθόδους τεκμηρίωσης, εξοπλισμό, δια-
κριβώσεις κλπ., κατορθώθηκε να διαπιστευθούν και τα 
Ερευνητικά Εργαστήρια της Υπηρεσίας Έρευνας και Ανά-
πτυξης (ΥΕΑ-R&D, πρώην ΚΕΡΕΦΥΤ) και τα Εργαστήρια 
Αποβλήτων της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχα-
νικών Αποβλήτων και Λυμάτων (ΥΕΠΒΑΛ), χωρίς μάλι-
στα υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου. 

•  Τέλος, η ΕΥΔΑΠ με τη δράση της Διεύθυνσης Ποιότητας 
κατάφερε να απολαμβάνει την αναγνώριση του έργου 
της και την εδραίωση του διακριτού ρόλου της και από 
τις ίδιες τις Εποπτικές και Αδειοδοτούσες Αρχές της Πολι-
τείας, αναφορικά με τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγ-
χου του πόσιμου νερού και του έλεγχου των βιομηχανι-
κών εκροών. 

Η Διεύθυνση διαθέτει στον κορμό της τέσσερα (4), χωρο-
ταξικά κατανεμημένα, διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ Εργα-
στήρια κατά ISO 17025. Ήτοι :

•  Δύο Εργαστήρια Ποσίμου Νερού της ΥΕΠ στο Γαλά-
τσι (φωτ.1) και το Μενίδι (φωτ.2). (Αρ. πιστοποιητικού 
ΕΣΥΔ αρ.192-4),

•  Το Εργαστήριο Απόβλητων της ΥΕΠΒΑΛ στον Ακροκέρα-
μο (φωτ.3) (Αρ. πιστοποιητικού ΕΣΥΔ αρ.862), 

•  Το Ερευνητικό Εργαστήριο της ΥΕΑ-R&D στη Μεταμόρ-
φωση (πρώην ΚΕΡΕΦΥΤ - φωτ.4) (Αρ. πιστοποιητικού 
ΕΣΥΔ αρ.856).

Ο εργαστηριακός αναλυτικός και λοιπός εξοπλισμός 
και των τεσσάρων ως άνω εργαστηρίων ποσίμου νερού 
και αποβλήτων, συντηρείται, διακριβώνεται, βελτιώνεται 
και εκσυγχρονίζεται, ούτως ώστε να ικανοποιούνται πλή-
ρως και διαρκώς όλες οι απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων 
Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). 

Το σύνολο του προσωπικού είναι υψηλής εξειδίκευ-
σης και εμπειρίας μετέχει διαρκώς σε εσωτερικές επιθεω-
ρήσεις, εκπαιδεύσεις και αξιολογήσεις καθώς και στις επι-
βαλλόμενες για τα Διαπιστευμένα Εργαστήρια διεργαστη-
ριακές δοκιμές επιβεβαίωσης των επιδόσεών τους .

Φωτ.1: ΥΕΠ - Χημικό Εργαστήριο Μενιδίου 

Φωτ. 2: ΥΕΠ - Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου 

Φωτ.3: ΥΕΠΒΑΛ - Εργαστήριο Αποβλήτων Ακροκεράμου

Φωτ. 4: Υπηρεσία R&D - Ερευνητικά Εργαστήρια Μεταμόρφωσης 
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Κύριες αρμοδιότητες της διεύθυνσης 
ποιότητας ανά υπηρεσία - βασικό 
νομικό πλαίσιο - βασικοί δείκτες  
παραγωγής
 Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη και τον συντονισμό επί των 
τεσσάρων Υπηρεσιών της, με τους ακόλουθους επί μέρους 
ρόλους και αρμοδιότητες:

1.  Μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΥΕΠ), με το 26μελές προσωπικό της και Προϊσταμέ-
νη την Dr. Χημικό Φανή Μισκάκη, παρακολουθεί-
ται καθημερινά, 365 μέρες το χρόνο η ποιότη-
τα του νερού που προορίζεται για την ύδρευση 
των καταναλωτών της ΕΥΔΑΠ, με δειγματοληψίες 
και αναλύσεις τόσο στους ταμιευτήρες και το ανεπε-
ξέργαστο νερό, όσο στο παραγόμενο και διανεμόμε-
νο πόσιμο νερό. 

Ο σκοπός είναι η καθημερινή ενημέρωση των Δι-
εθύνσεων Παραγωγής (ΜΕΝ) με τα αποτελέσμα-
τα του ποιοτικού ελέγχου καθώς και Λειτουργί-
ας του Δικτύου Ύδρευσης (ΔΔΥ) για την όποια 
- ακόμα και ελάχιστη - διαφοροποίηση της ποιότη-
τας σε τοπική κλίμακα, ώστε να επιλαμβάνονται αρ-
μοδίως οι Τομείς Ύδρευσης για άμεσες διορθωτικές 
ενέργειες και τέλος η Διοίκηση, όπως και η Πο-
λιτεία, να διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία και τις 
ενημερώσεις που πιστοποιούν και διασφαλίζουν 
ότι η ΕΥΔΑΠ παρέχει διαρκώς καθαρό και υγι-
εινό πόσιμο νερό στους πελάτες της. (Κύρια Νο-
μοθεσία ΚΥΑ Υ2/2600/2001, ΚΥΑ 46399/1986 και 
Α5/2280/1983). 

Το 2012 πραγματοποιήθηκαν από την ΥΕΠ 
~12.500 δειγματοληψίες επί των οποίων έγι-
ναν ~140.000 αναλύσεις και διανύθηκαν άνω των 
100.000 km για μετακινήσεις παρακολούθησης της 
ποιότητας του νερού, εντός της Αττικής και μέχρι τους 
Ταμιευτήρες. (Πίνακας 1).

2.  Μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ 
(ΥΕΠΒΑΛ), με το 20μελές προσωπικό της και Προϊ-
σταμένη την Χημικό Μηχανικό Ε.Μ.Π κ. Αντιγόνη Συ-
νοδινού, γίνεται θεώρηση μελετών των συστη-
μάτων αντιρρύπανσης των επιχειρήσεων, διε-
νεργούνται αυτοψίες και χορηγείται άδεια διάθε-
σης στις επιχειρήσεις των περιοχών αρμοδιότητάς της 
ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να συνδεθούν τα υγρά βι-
ομηχανικά απόβλητά τους στο δίκτυο ακαθάρ-
των (Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ, με βάση τους κατά τον Νόμο 
όρους και προϋποθέσεις. (Ειδικός Κανονισμός Λει-
τουργίας Δικτύου Αποχέτευσης ΕΚΛΔΑ - ΦΕΚ 286 
Β΄/13.02.2012). 

Ακολούθως παρακολουθείται συστηματικά η 
ποιότητα των εκροών των συνδεδεμένων βι-
ομηχανιών και βιοτεχνιών των κατηγοριών του 
ΕΚΛΔΑ. 

Επίσης παρακολουθούνται διαρκώς η ποιότητα 
των λυμάτων του Δικτύου Αποχέτευσης που εισέρχο-
νται στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας και εκρο-
ών των ΚΕΛ με σκοπό την υποστήριξη της Αρμόδιας 
Δ/νσης ΚΕΛ. Η ΥΕΠΒΑΛ διαθέτει αρχείο για ~2.200 
επιχειρηματικές δραστηριότητες συνδεδεμένες στο Δί-
κτυο Αποχέτευσης, εκ των οποίων οι 165 αφορούν 
σε εν λειτουργία βιομηχανίες με παραγωγή και επε-
ξεργασία αποβλήτων, οι 671 σε μικρές επιχειρήσεις, 
ενώ 1.366 καταχωρήσεις αφορούν σε πλυντήρια αυ-
τοκινήτων. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν από την 
ΥΕΠΒΑΛ: ~1.000 δειγματοληψίες στις συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις στο Δ.Α., ~200 αυτοψίες σε κατασκευ-
ασθείσες εγκαταστάσεις νέων ή σε επέκταση επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων και αναλύθηκαν στα δι-
απιστευθέντα πλέον Εργαστήρια του Ακροκεράμου 
~5.500 δείγματα για ~35.000 παραμέτρους (Δια-
γράμματα 1&2). 

Διάγραμμα 1
Στατιστικά στοιχεία διακίνησης υποθέσεων της ΥΕΠΒΑΛ

Διάγραμμα 2 
Στοιχεία εργασιών εργαστηρίου Αποβλήτων της ΥΕΠΒΑΛ

3.  Μέσω της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΚΑΝΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ (ΥΕΛΑ), με το 5μελές προσωπικό της 
και Προϊστάμενο τον Χημικό Μηχανικό Ε.Μ.Π κ. Γιώρ-
γο Τσώνη, παρέχεται γνωμοδότηση για την εγκα-
τάσταση παντός είδους νέων βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων εντός των λεκα-
νών απορροής των ταμιευτήρων της Εταιρείας, 
καθώς και πλησίον των αγωγών που μεταφέ-
ρουν αδιύλιστο νερό στα διυλιστήρια, υπό τους 
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κατά τον Νόμον όρους και προϋποθέσεις. (Υγει-
ον. Διάταξη Α5/2280/1983 ως ισχύει). 

Ακολούθως ελέγχονται περιοδικά οι ήδη εγκατε-
στημένες δραστηριότητες με αυτοψίες. Η ΥΕΛΑ δια-
θέτει διαρκώς επικαιροποιούμενο αρχείο με άνω των 
1.200 υποθέσεων/ δραστηριοτήτων που αφορούν σε 
βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων οικισμών, γεωτρήσεις, κλπ. εντός των Λεκα-
νών Απορροής. Οι παραγωγικές μονάδες ανέρχονται 
σε ~200, ενώ το 2012 θεωρήθηκαν στοιχεία, μελέτες 
και εδόθησαν γνωμοδοτήσεις για 90 δραστηριότητες 
(Πίνακας 2). Πραγματοποιήθηκαν 136 αυτοψίες μονά-
δων εντός των λεκανών απορροής, σε όσες δε απαι-
τήθηκε δειγματοληψία τα δείγματα αναλύθηκαν στα 
Εργαστήρια R&D για ποιοτικό έλεγχο. 

4.  Μέσω της ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ-R&D (ΥΕΑ-R&D) με το 10μελές προσω-
πικό της και Προϊστάμενο τον Dr. Χημικό Τίμο Λύ-
τρα, δρομολογήθηκε ο εκσυγχρονισμός, η αναβάθ-
μιση και η διαπίστευση των ενσωματωμένων πλέον 
στο R&D Ερευνητικών Εργαστηρίων Αποβλήτων στη 
Μεταμόρφωση, όπως και των πιλοτικών εγκαταστά-
σεων του πρώην ΚΕΡΕΦΥΤ, για τις οποίες διερευνά-
ται η αξιοποίηση τους μέσω συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων ως μονάδων επίδειξης πιλοτικών και-
νοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. 

Επιπλέον, η νέα ως άνω Υπηρεσία R&D της Διεύθυν-
σής Ποιότητας απέκτησε την αρμοδιότητα κεντρι-
κής διαχείρισης του συνόλου της διεξαγόμενης 
Έρευνας στην Εταιρεία με την αναζήτηση δυνα-
τότητας συγχρηματοδοτήσεων και τον συντονι-
σμό, την υλοποίηση και την καταγραφής της. 

Προάγεται λοιπόν εις το εξής συντονισμένα, είτε η 
πρωτογενής Έρευνα στα Εργαστήρια R&D με τη συ-
νεργασία και των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών της ΕΥ-
ΔΑΠ, είτε συνεργασίες με Φορείς και Πανεπιστή-
μια Εσωτερικού και Εξωτερικού για την υποστήρι-
ξη και πραγματοποίηση Εφαρμοσμένης Έρευνας και 
Ανάπτυξης με στόχο την προώθηση της τεχνογνω-
σίας και καινοτομίας στον κύκλο του Νερού και 
των Αποβλήτων. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ικανοποιείται και η επιτακτι-
κή ανάγκη για ρεαλιστική αποτίμηση της συνολικής 
επένδυσης της Εταιρείας σε R&D, ως δείκτη επί των 
καθαρών πωλήσεών της. Στα δύο μόλις χρόνια πλή-
ρους λειτουργίας της Υπηρεσίας R&D πραγματοποι-
ήθηκαν: Υποβολή 16 ερευνητικών προτάσεων προς 
χρηματοδότηση από την ΕΕ. Έχουν ολοκληρωθεί δύο 
εσωτερικά ερευνητικά έργα, ενώ τρία συγχρηματοδο-
τούμενα προγράμματα είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλι-
ξη (CYANOCOST, TRUST, 7FP). 

Τα αναληφθέντα έργα προγραμματίζεται από την 
Υπηρεσία R&D, μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2013, να πα-
ρουσιαστούν αναλυτικά σε συνεργασία με εμπλεκό-
μενους Φορείς και Υπηρεσίες- χρήστες, καθώς επίσης 
και τα υποβληθέντα το 2013 προς συγχρηματοδό-
τηση καινοτόμα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμμα-

τα στους τομείς επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμέ-
νων εκροών ΚΕΛ, εφαρμογών συστημάτων ICT για 
τη οικονομική διαχείριση νερού, εφαρμογών καινοτό-
μων μετρητικών συστημάτων και ομοιωμάτων για τη 
διακύμανση της ζήτησης νερού, πειραματικών εφαρ-
μογών εμπλουτισμού υδροφορέων με επεξεργασμέ-
να λύματα, πειραματικών ICT μετρητικών εφαρμογών 
κατανάλωσης στο Δίκτυο Ύδρευσης (με Ακρωνύμια 
υποβολής για χρηματοδότηση : DESSIN, HYDROS, 
SmartDMA, MARSOL, REDUCE-IT ).

Τα εργαστήρια R&D διενέργησαν μέσα στο 2012 
πάνω από 13.000 προσδιορισμούς σε ~3.500 δείγ-
ματα, ενώ συνεχώς υποστηρίζουν τις αναλύσεις ποιο-
τικού ελέγχου εισροών και εκροών του όμορου ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης. Επίσης δημιουργήθηκε για πρώτη 
φορά ένα αρχείο έρευνας της ΕΥΔΑΠ με άνω των 90 
ερευνητικών εργασιών και εφαρμογών που έχουν δι-
εξαχθεί στο παρελθόν στην Εταιρεία με σκοπό τη διά-
χυση της επιστημονικής γνώσης και των αποτελεσμά-
των ερευνητικών εφαρμογών. Επικαιροποιημένος κα-
τάλογος με ό,τι νέο στον τομέα της Έρευνας προκύ-
πτει θα δημοσιεύεται πλέον ανά έτος.

Στο Έργο της η Διεύθυνση επικουρείται επάξια από 
δύο Αναπληρώτριες Διευθύντριες :

•  την κ. Γεωργία Γώγου, Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. η οποία 
εποπτεύει τη λειτουργία της ΥΕΛΑ και της ΥΕΑ-R&D.

•  την Dr .Κατερίνα Κωνσταντοπούλου, Χημικό Μηχανικό 
Ε.Μ.Π. η οποία εποπτεύει τη λειτουργία της ΥΕΠΒΑΛ. 

Η ΥΕΠ υπάγεται απευθείας στον Διευθυντή Ποιότητας.

Τα σημαντικότερα επιτεύγματα της 
διεύθυνσης ποιότητας στη διετία 
2011-2012
•  Ανανεώθηκε, μετά από επιθεώρηση του ΕΣΥΔ, η Διαπί-

στευση των δύο Εργαστηρίων Ποσίμου Νερού στο Γαλά-
τσι και το Μενίδι και μέσα σε χρόνο ρεκόρ ενός έτους επι-
θεωρήθηκαν και έλαβαν Διαπίστευση και τα άλλα δύο 
Εργαστήρια, του R&D στη Μεταμόρφωση και των Βιο-
μηχανικών Αποβλήτων στον Ακροκέραμο. Στόχος όλων 
των Εργαστηριών Ποιοτικού Ελέγχου είναι η εφαρμο-
γή, συντήρηση και ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρι-
σης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ISO 17025 με επέκταση της 
διαπίστευσης σε πρόσθετα πεδία αναλύσεων, η ανελλι-
πής αυστηρή προσήλωση του προσωπικού για τη συμ-
μόρφωση στις αυξημένες υποχρεώσεις που επιβάλλο-
νται για τη διατήρηση των πιστοποιητικών τους καθώς 
και η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας λειτουργίας και 
συντήρησης και ανανέωσης του εξοπλισμού στα πλαίσια 
και των απαιτήσεων του Σ.Δ.Π. 

•  Οργανώθηκε και εντάχθηκε στο σύστημα παρακολούθη-
σης ποιότητας ποσίμου νερού η πύκνωση των σημείων 
και η συχνότητα της τακτικής ημερήσιας δειγματοληψίας 
καθώς και η εξέταση πρόσθετων παραμέτρων αναλύσε-
ων στη γραμμή τροφοδοσίας με νερό από ΜΕΝ Γαλατσί-
ου, λόγω μεταβατικού σταδίου εφαρμογής του διοξειδί-
ου του χλωρίου, ως απολυμαντικού, με σκοπό την κα-
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θημερινή ενημέρωση της Παραγωγής επί τούτου. 

•  Πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της επέκτασης σημείων 
ποιοτικού ελέγχου ποσίμου νερού σε νέες, εντασσόμε-
νες στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ πε-
ριοχές αρμοδιότητας (Πανόραμα Μενιδίου, Ανατ. Αττι-
κή κλπ ) αλλά και προκαταρκτικοί διερευνητικοί έλεγχοι 
σύμφωνα με την αναπτυξιακή εξωστρεφή δραστηριότη-
τα της Εταιρείας για παροχή συμβουλευτικών και ποιοτι-
κού ελέγχου υπηρεσιών σε ΔΕΥΑ κλπ. (Ασωπός, Οινό-
φυτα, ποιοτική διερεύνηση παραμέτρων αναλύσεων σε 
20 νήσους κλπ).

•  Υποστηρίχθηκε το έργο της τακτικής δειγματοληψίας, κα-
τόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, από εξωτερικό πιστο-
ποιημένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο συνεργείο δειγ-
ματοληπτών με ιδιωτικά τηλεπαρακολουθούμενα οχή-
ματα μέσω e-track από τη βάση παρακολούθησης της 
ΥΕΠ στο Γαλάτσι. 

•  Οι Υπηρεσίες μας, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρε-
σία Εφαρμογών ISO της ΕΥΔΑΠ, ανέπτυξαν και επέκτει-
ναν τις διαδικασίες ISO και σε άλλες διεργασίες της Διεύ-
θυνσης, τις οποίες εφαρμόζουν και διαρκώς βελτιώνουν 
κατά το Σ.Δ.Π.

•  Με μεγάλη φροντίδα μειώσαμε δραστικά το κόστος πα-
ραγωγής αναλύσεων με ορθολογική χρήση υλικών και 
κεντρική διαχείριση των προμηθειών Υλικών και Υπηρε-
σιών και εφαρμογή διαγωνιστικών διαδικασιών, έχοντας 
προετοιμάσει παράλληλα τις διαδικασίες για την ομα-
δοποίηση και κωδικοποίηση των άνω των 1.000 ειδών 
αναλωσίμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το συνολικό 
κόστος λειτουργίας π.χ. της ΥΕΠ περιορίστηκε άνω του 
50% έναντι των δαπανών της Υπηρεσίας του έτους 2010, 
παρά την αύξηση της παραγωγής αναλύσεων κατά 20%. 
Σημαντικός παράγων ήταν και η συγχώνευση Εργαστηρί-
ων, με κατάργηση των εργαστηρίων Πολυδενδρίου και 
μεταφορά και του εξοπλισμού και του προσωπικού των 
εργαστηρίων στα εργαστήρια Μενιδίου, όπως επίσης και 
η σταθερή ένταξη μεταπτυχιακών φοιτητών στην παρα-
σκευαστική αλυσίδα των χημικών εργαστηρίων μετά από 
αυστηρή εκπαίδευσή τους και επιτήρησή τους, με αμοι-
βαίο όφελος των ιδίων και της Εταιρείας.

•  Έγινε σημαντικότατη προεργασία επί της τιμολόγησης 
των εργαστηριακών αναλύσεων, μέχρι επιπέδου παρα-
μετρικών προσδιορισμών, ώστε να υπάρχει η δυνατότη-
τα αποτίμησης του κόστους αναλύσεων και εφαρμογής 
τιμολογιακής πολιτικής από την Εταιρεία για τις όποιες 
συνεργασίες και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών των Ερ-
γαστηρίων προς Τρίτους. Στο έργο αυτό είχαμε την αμέ-
ριστη υποστήριξη της Υπηρεσίας Αξιολόγησης Επενδυτι-
κών Σχεδίων. 

•  Μελετήθηκαν, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποδο-
μών και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, τεχνικές προδι-
αγραφές για το νέο πληροφορικό σύστημα και τα στατι-
στικά εργαλεία των Εργαστηρίων και βρίσκεται σε εξέλι-
ξη διαγωνιστική διαδικασία. 

•  Με τη συνεργασία και την υποστήριξη της αρμόδιας Υπη-
ρεσίας GIS της Πληροφορικής, υλοποιήθηκαν εφαρμο-
γές στο GIS της Εταιρείας για όλες τις Υπηρεσίες Ελέγ-
χου Ποιότητας, ώστε να καταχωρείται στο σύστημα από 

τους χρήστες κάθε νέο στοιχείο, με γεωγραφική εξάρτη-
ση, πού αφορά σε βιομηχανικές δραστηριότητες και σε 
σημεία δειγματοληψίας ποσίμου νερού, τόσο στον αστι-
κό ιστό, όσο και σε νέες ελεγχόμενες δραστηριότητες στις 
λεκάνες απορροής.

•  Στις αρχές του 2012, μετά από την τελική επεξεργα-
σία του έργου της αρμόδιας επιτροπής, εξεδόθη ο Ειδι-
κός Κανονισμός Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης 
(ΕΚΛΔΑ), που αφορά στις διαδικασίες έκδοσης αδειών 
και στους όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης βιο-
μηχανιών και λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
όπου επιπλέον αναλύεται ο υπολογισμός του Ετήσιου 
Τέλους Υπερβάσεων Ποιότητας Βιομηχανικών Εκροών 
(ΤΥΠ), κατά την Αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει». Εντός 
του 2013 ο ΕΚΛΔΑ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμο-
γή στις ρυπαίνουσες Βιομηχανίες μετά από ένα πλήρη 
χρόνο παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας 
εκροών τους.

•  Ανελήφθη εντός του 2012 το πρόσθετο έργο ποιοτικού 
ελέγχου και αναλύσεων και για το ΚΕΛ Θριασίου, πέραν 
των ΚΕΛ Ψυττάλειας και του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και 
έγινε σχετική προετοιμασία για έλεγχο και των σταδιακά 
συνδεόμενων βιομηχανικών δραστηριοτήτων του Θρια-
σίου Πεδίου στο τοπικό δίκτυο. 

•  Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των προς ανάρτηση στη 
νέα ιστοσελίδα, πληροφοριών και ενημερώσεων προς 
το κοινό και τους ειδικούς πελάτες για θέματα ποιότη-
τας νερού, διαδικασίες των Υπηρεσιών μας, προαπαιτού-
μενα για αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις κ.ά., με στόχο, 
μετά την τελική ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, να μπο-
ρεί να επιτευχθεί μείωση κόστους παραγόμενου έργου 
λόγω άμεσης πληροφόρησης των πελατών και κατά συ-
νέπεια μείωσης γραφειοκρατίας και χρόνου ανταπόκρι-
σης σε αιτήματα αρμοδιότητάς μας.

•  Μέρα με τη μέρα καταξιώθηκε ο ρόλος του R&D στην 
Εταιρεία , όπως σε και κάθε σύγχρονη Εταιρεία, με δι-
αρκή προώθηση της καινοτομίας στα πεδία ενδιαφέρο-
ντος της ΕΥΔΑΠ, τη διάχυση της γνώσης με προαγωγή 
της εξωστρέφειας και τη δυνατότητα δημοσίευσης δείκτη 
επενδύσεων R&D κάθε χρόνο.

•  Επετεύχθησαν και εδραιώθηκαν οι διαρκείς σχέσεις επι-
κοινωνίας και άριστης συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ με Επο-
πτικές Αρχές και Πολιτεία καθώς και η παροχή υποστή-
ριξης από τα εργαστήριά μας οσάκις ζητηθεί στα πλαίσια 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Περιφέρεια, ΥΠΕΚΑ/
ΕΑΡΘ & ΕΥΕΠ, Υπουργείο Υγείας κλπ.).

Αναγνώριση του έργου των υπηρε-
σιών ποιότητας & έρευνας
Σε όλο τον Ελεγκτικό Μηχανισμό Ποιότητας και Έρευνας 
της Διεύθυνσής μας, που στηρίζεται στο υψηλής εξειδίκευ-
σης, ευθύνης, εμπειρίας και ήθους δυναμικό του, όλων 
των ειδικοτήτων, δεν θα μπορούσε να μην απονείμει κανείς 
υψηλούς επαίνους και υποστήριξη για το έργο του καθενός. 
Ο καθένας στην Ποιότητα ως αδιάρρηκτος κρίκος αλυσί-
δας που καθημερινά μοχθεί δεν είναι διαφορετικός από 
τους πεπειραμένους και αξιέπαινους κρίκους της αλυσίδας 
της Παραγωγής, Λειτουργίας και Διαχείρισης της Εταιρεί-

| Αφιέρωμα Ποιότητα Νερού
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ας μας με τους οποίους αδιάλειπτα συνεργαζόμαστε και αλληλοϋποστηριζόμαστε. Ένα ευχαριστώ από εμένα και τους 
συνεργάτες μου στους ανθρώπους της Διεύθυνσης μας και σε όλους τους ανθρώπους της καθημερινότητας 
και του καθήκοντος απέναντι στους πολίτες-πελάτες μας, με μια καλή ευχή και πεποίθηση για το μέλλον της 
Εταιρείας μας. 

Αφιέρωμα Ποιότητα Νερού |

 

Κατηγορία / Προέλευση  
ελεγχόμενου νερού

 

Αριθμός προσδιορισμών

2012 2011 2010

Πόσιμο

ΜΕΝ 41.474 41.568 40.006

Δίκτυο 44.155 37.464 37.034

Διερεύνηση παραπόνων 7.140 3.037 2.968

Εκπλύσεις 3.716 2.291 2.098

Χλωριομετρήσεις 4.959 327 650

Ανεπεξέργαστο 
ΜΕΝ 12.218 12.828 12.902

Ταμιευτήρες 11.910 9.851 5.787

Ταχυδιυλιστήρια   5.143 4.448 5.849

Λοιπά έκτακτα δείγματα 
(Ε.Δ.)

Νησιά / δήμοι / ΟΤΑ 2.492 10.273 0

Ε.Δ. Πόσιμο 4.672 4.290 1.966

Υπόγεια 3.522 4.116 4.284

  

Συνολικός αριθμός προσδιορισμών  141.401 130.493 113.544

   

Αριθμός δειγμάτων  12.564 12.380 12.582

Πίνακας 1  
Προσδιορισμοί που πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια ΥΕΠ κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012

Πίνακας 2 
Στατιστικά Στοιχεία ΥΕΛΑ

2010 2011 2012

Σύνολο Γνωμοδοτήσεων κατόπιν υποβολής 
αιτήματος/μελέτης

72 66 90

Αυτοψίες σε παραγωγικές μονάδες 
(επί συνόλου περ. 200) (1200 περίπου καταγεγραμμένες δραστηριότητες)

63 41 136

Καταχώρηση των εντός των λεκανών απορροής επιχειρήσεων στο G.I.S - 115 35
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, οι 
εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ ανέλαβαν δράση! Την 
Παρασκευή 22 Μαρτίου ενημερώσαμε - σε κε-
ντρικά σημεία σε όλη την Αττική - τους συναν-
θρώπους μας για την ορθή χρήση του νερού, δι-
ανέμοντας σχετικό υλικό με απλές δράσεις που 
βοηθούν στην κοινή μας προσπάθεια για το νερό.

Πάνω από 50 εθελοντές εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ 
συμμετείχαν στην πρωτοβουλία με μεγάλη επιτυ-
χία. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θεαματική, 
αφού συμμερίζονταν την ανησυχία και τη σημα-
σία της σωστής χρήσης και εξοικονόμησης του 
πολύτιμου μας αγαθού. 

Η διοίκηση θέλοντας να τιμήσει την συμμετοχή 
των εργαζομένων της, τους απένειμε - την Τετάρ-
τη 27 Μαρτίου - συμβολικό δώρο και έπαινο σε 
μία εκδήλωση όπου παρουσιάστηκαν τα αποτε-
λέσματα και οι φωτογραφίες από την πρωτοβου-
λία αυτή. Οι εθελοντές είχαν φυσικά τον πρώτο 
λόγο και μοιράστηκαν την εμπειρία τους με τους 
υπόλοιπους συναδέλφους. Συγχρόνως, εξέφρα-
σαν την επιθυμία τους να επαναληφθούν τέτοιου 
είδους ενέργειες στο μέλλον.

| Εκδηλώσεις
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Ημέρα εθελοντισμού για τους

εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ!

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

πριν την δράση…
«Όλα θα πάνε τέλεια γιατί είμαστε 
μία ομάδα, μία ψυχή ενωμένη για 
το καλύτερο αποτέλεσμα!»

και μετά…
«Η ομάδα ήταν σούπερ, ο κόσμος 
πολύς, ο Δήμαρχος μας τίμησε με 
την παρουσία του και η ανταπόκρι-
ση του κόσμου πολύ θερμή!!!»
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Με μικρές κινήσεις 
αλλάζουμε τον κόσμο!

51 
εθελοντές

16 
σημεία στην Αττική

11 
Περιφερειακά Κέντρα

«Δείξαμε το καλό, ανθρώπινο 
πρόσωπο της ΕΥΔΑΠ»

«Ένιωσα πολύ όμορφα όντας ενεργός πολίτης!»

«Περιμένουμε με 

ανυπομονησία την νέα 

δράση της ΕΥΔΑΠ!»

«Ως εθελοντές  

εισπράξαμε την καλή  

σας οργάνωση, το 

χειροκρότημα, τα δώρα! 

Αντιπροσφέρουμε την 

αγάπη και τις ευχαριστίες 

μας, συναδελφικά, 

ανθρώπινα με αναφορά 

στην κοινή μας προσπά-

θεια για την ΕΥΔΑΠ!»

Οι εθελοντές είπαν...
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Είναι πλέον γεγονός ότι η χρήση του GIS στις υπηρεσί-
ες της ΕΥΔΑΠ μετά τα δέκα χρόνια από τη δημιουργία της 
Υπηρεσίας Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών και 
έχοντας πια φτάσει σε υψηλό βαθμό ωρίμανσης, ορίζεται 
σαν επιτελικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων.

Στόχος του συστήματος είναι να αυξάνει την αποτελεσμα-
τικότητα της διαδικασίας λήψης απόφασης και να διευκο-
λύνει την καθημερινή εργασία των εμπλεκομένων, ενώ ο 
υψηλός βαθμός αποτελεσματικότητάς του, επιτυγχάνεται 
με την ενσωμάτωση αφενός της κρίσης του ατόμου που 
αποφασίζει και αφετέρου των εφαρμογών, που έχει στη 
διάθεσή του.

Όλα αυτά έχουν επιτευχθεί και συνυπάρχουν στις νέες 
εφαρμογές του GIS, που στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση 
της λειτουργίας του Επιχειρησιακού Κέντρου αλλά και της 
καθημερινής εργασίας (των συνεργείων και όχι μόνο) της 
ΔΔΥ, της ΔΔΑ, της Δ/νσης Ποιότητας και των άλλων Τε-
χνικών και Δ/Ο Διευθύνσεων. Σήμερα με τις 43 άδειες του 
λογισμικού Smallworld που διαθέτουμε, έχουν πρόσβαση 
στο GIS 270 χρήστες. 

Με συντομία παρουσιάζουμε τα νέα εργαλεία:

1. Απομόνωση Δικτύου Ύδρευσης
Σκοπός της εφαρμογής είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση 
των απομονώσεων του Δικτύου, που γίνονται προκειμέ-
νου να αποκατασταθεί η βλάβη ή το σπάσιμο σε κάποιον 
αγωγό (εικόνα 1). Με την εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα 
στους επικεφαλής βάρδιας να έχουν:

•  Άμεσα οπτική εικόνα της βέλτιστης απομόνωσης (είναι η 
ελάχιστη απαραίτητη απομόνωση), αμέσως μόλις ενημε-
ρωθούν για το σημείο βλάβης/σπασίματος του αγωγού.

•  Πραγματική εικόνα της απομόνωσης μόλις ολοκληρωθεί 
η διαδικασία ενημέρωσης των δικλείδων που έκλεισε το 
συνεργείο προκειμένου να γίνει η απομόνωση.

• Ιστορικό αρχείο απομονώσεων.

Επιπλέον, ο χρήστης κάνει πολύ εύκολα την επαναφορά 
της απομόνωσης, ενώ όλες αυτές οι πληροφορίες είναι δι-
αθέσιμες και στο 1022, το οποίο μπορεί να παρέχει αμε-
σότερη και ορθότερη ενημέρωση στους πελάτες των απο-
μονωμένων περιοχών.

Εικόνα 1 - απομονωμένη περιοχή

2. Συναγερμοί στο Δίκτυο Ύδρευσης
Η συγκεκριμένη λειτουργία αναπτύχθηκε για την εξυπηρέ-
τηση των αναγκών του Επιχειρησιακού Κέντρου & 1022 
και των Γραφείων Τεχνολογίας των Τομέων Ύδρευσης. Σκο-
πός είναι η εισαγωγή μέσα στο GIS των συναγερμών, που 
στέλνονται μέσω SMS και SCADA, για διατάξεις και εγκα-
ταστάσεις του δικτύου ύδρευσης, από τα αντίστοιχα πλη-
ροφορικά συστήματα και η αυτόματη και on line εμφάνι-
ση μέσα στο γεωγραφικό περιβάλλον του GIS της θέσης 
των «ενεργών» συναγερμών (εικόνα 2). Εκτός από τους 
«ενεργούς» εμφανίζονται και οι «αποκατεστημένοι» συνα-
γερμοί, ώστε να υπάρχει ιστορικό αρχείο.

Νέες εφαρμογές για το 
επιχειρησιακό κέντρο και τη ΔΔΥ: 

ΝΑΙ, το GIS είναι το εργαλείο!

Για την Υπηρεσία Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών

Δέσποινα Ζάννου 
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός  
Msc Γεωπληροφορική,

Δήμητρα Γκριντζιά
Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΕΜΠ 
Προϊσταμένη Υπ. Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριών
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3. Εφαρμογή Βλαβών του 1022
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε για τις ανάγκες όλων των Τεχνι-
κών Διευθύνσεων της ΕΥΔΑΠ δηλαδή ΔΔΥ, ΔΔΑ, Δνση 
Ποιότητας, Δνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης και του Επιχει-
ρησιακού Κέντρου Λειτουργίας & 1022. 

Ο σκοπός είναι η αυτόματη γεωγραφική απεικόνιση των 
κλήσεων που δέχεται καθημερινά το κέντρο παραπόνων 
της ΕΥΔΑΠ στο υπόβαθρο που προσφέρει το περιβάλλον 
του GIS (εικόνα 2).

Η εφαρμογή παρέχει απεικόνιση δύο πληροφοριών: 

• Των ημερήσιων κλήσεων

•  Του ιστορικού αρχείου κλήσεων ταξινομημένου ανά εί-
δος (παράπονα ύδρευσης, παράπονα αποχέτευσης, πα-
ράπονα ποιότητας). 

Για την εύκολη αναζήτηση των παραπόνων έχουν δημι-
ουργηθεί ειδικά εργαλεία με κριτήρια χωρικά, χρονικά 
(από - έως), είδος παραπόνου (ύδρευση διαρροή, ύδρευ-
ση πίεση, ύδρευση λοιπά, αποχέτευση, ποιότητα, ύδρευ-
ση & ποιότητα) και Υπηρεσιακό Τμήμα που αφορά το πα-
ράπονο.

Το ιστορικό αρχείο έχει ενημερωθεί αυτή τη στιγμή από την 
Υπηρεσία ΕΓΠ με δεδομένα από 1.1.2008.

Εικόνα 2 - συναγερμοί , παράπονα

4. Διαχείριση Ζώνης Πίεσης
Στο GIS της ΕΥΔΑΠ έχουν δημιουργηθεί και έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί οι έλεγχοι από τους σχετικούς Τομείς Ύδρευ-
σης στις 296 Ζώνες Πίεσης που καλύπτουν την περιοχή 
αρμοδιότητας της Εταιρείας.

Το GIS βοηθά στη δυναμική μοντελοποίηση πραγματικών 
συνθηκών δικτύων και στην επίλυση προβλημάτων της 
πορείας του νερού, που περιλαμβάνουν περιορισμούς κα-
τευθύνσεων και εμποδίων σε διαφορετικές ώρες της μέ-
ρας. Έτσι, στο GIS χρησιμοποιώντας εργαλεία της Ανάλυ-
σης Δικτύων μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συντομότε-
ρη διαδρομή του νερού ώστε να ελέγξουμε τη Ζώνη Πίε-
σης σύμφωνα με: 

• Τη συντομότερη διαδρομή, 

• Την ανίχνευση ροής από ένα σημείο, 

• Την ανίχνευση ροής από πολλά αρχικά σημεία.

5. Διασύνδεση του GIS  
με το SCADA ύδρευσης 
Με τη διασύνδεση των δύο συστημάτων μπορούμε μέσα 
στο GIS να παίρνουμε on line πληροφορίες για τη λειτουρ-
γία των εγκαταστάσεων ύδρευσης.

6. Διασύνδεση του GIS  
με την Εφαρμογή Βανών
Η συγκεκριμένη λειτουργία συνδέει τις δύο εφαρμογές 
ώστε το σκίτσο της κάθε δικλείδας που καταχωρείται στην 
Εφαρμογή Βανών της ΔΔΥ να εμφανίζεται και στη Βασική 
Εφαρμογή του GIS (εικόνα 3). 

Εικόνα 3 διασύνδεση GIS - Εφαρμογής Δικλείδων

Πρόσφατα, υλοποιήθηκε και η εισαγωγή στο GIS 
των δεδομένων των Εξωτερικών Υδραγωγείων από 
μελέτη που υλοποίησε το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το έργο βρίσκε-
ται στη φάση του τελικού ελέγχου σε συνεργασία με 
τις Δ/νσεις Υδροληψίας και Σχεδιασμού & Ανάπτυ-
ξης. Κατόπιν αυτού, θα έχουμε πλέον τη δυνατότη-
τα ολοκληρωμένης παρακολούθησης μέσα από το 
ίδιο περιβάλλον, όλης της πορείας του αδιύλιστου 
και διυλισμένου νερού.

Οι εφαρμογές που παρουσιάσαμε αναδεικνύουν τον 
ρόλο και τη σπουδαιότητα που κατέχει το GIS στην 
ΕΥΔΑΠ, ως «επιτελικό εργαλείο διαχείρισης της ενι-
αίας και κοινής ψηφιακή βάσης δεδομένων της περι-
ουσίας της ΕΥΔΑΠ». Είναι πολύ σημαντικό να κατανοή-
σουμε ότι οι Διευθύνσεις της Εταιρείας που χρησιμοποι-
ούν το Σύστημα και το έχουν πια εντάξει στην καθημερι-
νότητα τους: 

•  εισάγουν και ενημερώνουν αξιόπιστες χωρικές και περι-
γραφικές πληροφορίες,

•  έχουν αποκτήσει τεχνογνωσία και χρησιμοποιούν όλο 
και πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, μέσω της διαρκούς 
εκπαίδευσης που τους παρέχεται από το προσωπικό της 
Υπηρεσίας ΕΓΠ και της καθημερινής χρήσης του GIS, 

•  έχουν αποκτήσει ένα δυνατό Σύστημα που όχι μόνο δι-
ευκολύνει την καθημερινή εργασία αλλά ενισχύει και την 
επιχειρησιακή ανάπτυξη.

Για την παρουσίαση των παραπάνω εφαρμογών και ερ-
γαλείων στο προσωπικό που συμμετέχει στις βάρδιες του 
Επιχειρησιακού Κέντρου & 1022 και γενικότερα στο τεχνι-
κό προσωπικό της ΕΥΔΑΠ, θα υλοποιηθεί με συνεργασία 
των δύο Υπηρεσιών και της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Σχολής 
Μαθητείας, σχετική εκπαίδευση. 
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αποφάσεις
Επιμέλεια: Ευαγγελία Σαδίκη
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων  
και Επικοινωνίας

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο η χορήγηση του επιδόματος 
λουτροθεραπείας και θεραπείας με 
εισπνοές για το έτος 2013 στους 
ασφαλισμένους στην υγειονομική 
περίθαλψη της ΕΥΔΑΠ (εργαζόμενους, 
συνταξιούχους και προστατευόμενα 
μέλη τους).

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
το σχέδιο σύμβασης ανάληψης από την 
ΕΥΔΑΠ της μακροχρόνιας διαχείρισης 
των δικτύων ύδρευσης των Δήμων. 

Την υποβολή προτάσεων στους Δήμους 
για την παραχώρηση της μακροχρόνιας 
διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης που 
διαθέτουν στην ΕΥΔΑΠ.

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
η ανανέωση σύμβασης με τις ιδιωτικές 
κλινικές:

• City Clinic 

• Θεραπευτήριο Μετροπόλιταν 

• Ιατρικό Θεραπευτήριο Ιλίου 

• Κλινική Αθήνα Νέα Αίγλη 

• Αττικό Θεραπευτήριο

• Βιοκλινική Πειραιά 

• Γαληνός 

• O Ιπποκράτης 

• Παναγιά η Οδηγήτρια 

• Πειραϊκό Θεραπευτήριο 

• Νεφρός Νέας Ιωνίας 

• Κλινική Γεωργίου Γιάγκου

Με απόφασή του το Διοικητικό 
Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο 
σύμβασης μεταξύ ΕΥΔΑΠ και των 
Δήμων: Νέας Ιωνίας, Αίγινας, Διονύσου, 
Περάματος, Παλλήνης, Σαρωνικού 
και Αθηναίων,  για τη ρύθμιση 
παλαιών οφειλών και την είσπραξη 
των τρεχουσών οφειλών, εφόσον οι 
Δήμοι αναγνωρίσουν και το ποσό των 
προσαυξήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε 
την απασχόλησε 120 φοιτητών ΑΕΙ 
και ΤΕΙ στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ 
για το έτος 2013 προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν την εξάμηνη 
πρακτική τους άσκηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε 
τη σύναψη Μνημονίου - Πλαισίου 
Συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και 
του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως 
εκπροσωπούμενο στο παρόν από τον 
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου για την 
εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ παροχή τεχνικών 
- συμβουλευτικών υπηρεσιών στον 
τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
του νερού και των λυμάτων των νησιών.

| Εταιρικά νέα
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επιστολές Επιμέλεια: Ευαγγελία Σαδίκη
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων  
και Επικοινωνίας

Σε επιστολή του προς τη Διεύθυνση Δικτύου Αποχέτευ-
σης ο κ. Γρηγόριος Τυπάδης, Πολιτικός Μηχανικός, 
αναφέρει: «Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου 
στο προσωπικό του Τομέα Αποχέτευσης Αθηνών της 
ΕΥΔΑΠ, το οποίο κατέβαλλε επίμονη προσπάθεια επί 
πολλές ημέρες προκειμένου να εντοπίσει βλάβη σε το-
πικό δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής Λεωφόρου Βα-
σιλίσσης Σοφίας. 

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στους 
κ.κ. Κωνσταντίνο Βουγιουκλάκη, Ηλία Καράμπελα, 
Στέργιο Αγιοστρατίτη, Ιωάννη Σουβατζή καθώς και στα 
πληρώματα των συνεργείων. 

Στα πλαίσια των καθηκόντων του, το ανωτέρω προσω-
πικό, με τις ενέργειές του απέτρεψε σημαντική φθορά 
στις ιδιοκτησίες που απειλούνταν από υπερχείλιση ακα-
θάρτων και ήδη μεριμνά για την οριστική επίλυση του 
προβλήματος».

Η κα Βίκυ Γαβαλά σε επιστολή της προς το Περιφερει-
ακό Κέντρο Γλυφάδας, αναφέρει: 

«Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην 
κα Αγγελική Μακρή, υπάλληλο του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Γλυφάδας, η οποία είναι άξια επαίνων για την πο-
λύπονη και υπεύθυνη εργασία της και την άψογη συ-
μπεριφορά της προς τους πελάτες. 

Γνωρίσματα πολύ σπάνια στη σημερινή εποχή. Αν όλοι 
λειτουργούσαν έτσι, θα είχαμε μια άλλη Ελλάδα».

Σε επιστολή της προς την ΕΥΔΑΠ η κα Κατερίνα Ντα-
λαγιώργου γράφει: «Μέσω αυτής της επιστολής μου 
θα ήθελα να ευχαριστήσω υπάλληλους της ΕΥΔΑΠ με 
τους οποίους επικοινώνησα και ενημερώθηκα και όχι 
μόνο για ένα θέμα σχετικά με την ύδρευση που με αφο-
ρούσε, αλλά πολλά και διαφορετικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε στο κτίριό μας. 

Αναφέρομαι στο επίπεδο γνώσεων και συμπεριφοράς, 
ηρεμίας και υπομονής. Εγώ σαν πελάτης της Εταιρείας 
σας βρέθηκα με πολλές ερωτήσεις στο κατάστημα της 
Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στο γραφείου του 
κ. Φραγκόπουλου, ο οποίος με εξυπηρέτησε άριστα και 
όχι μόνο εμένα. 

Την ίδια καλή συμπεριφορά και σωστή ενημέρωση και 
κατευθύνσεις δέχθηκα, τηλεφωνικά αυτή τη φορά, και 
από τον κ. Κυρίτση του τμήματος Αποχέτευσης Παπά-
γου. 

Αν και όλα αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερ-
γασίας και παραγωγής έργου που αφορά στις υποχρε-
ώσεις των υπαλλήλων γενικά, εγώ θα ήθελα να επιση-
μάνω τους παραπάνω υπαλλήλους. 

Σας παρακαλώ οι ευχαριστίες μου να δοθούν από τη 
Διεύθυνση Προσωπικού σας ή όπως προβλέπει η Εται-
ρεία σας».

Σε επιστολή του προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσε-
ων και Επικοινωνίας ΕΥΔΑΠ το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΥΔΑΠ ευχαρι-
στεί ιδιαίτερα τη Διεύθυνση για την άψογη διοργάνω-
ση της εκδήλωσης της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πί-
τας του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε στην αίθου-
σα Συνεδριάσεων του Περισσού στις 18 Φεβρουαρίου.
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Δεν ψάξαμε αλλά στην κυριολεξία «πέσαμε» πάνω σε μια 
περίπτωση όπου η ανεργία και η οικονομική δυσπραγία 
έδωσαν την αφορμή για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης 
επιχείρησης που τόλμησε να ξεκινήσει εν μέσω ή μάλλον 
εξαιτίας της κρίσης. 

Η ιδέα
Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η παραδοσιακή ελληνική 
διατροφή, που στη βάση της έχει τα αγνά προϊόντα της ελ-
ληνικής φύσης, αποτελεί ένα ισορροπημένο μοντέλο δια-
τροφής, που μπορεί να εξασφαλίσει μια καλύτερη ποιότη-
τα ζωής και σωματικής υγείας. 

Τη σημερινή εποχή όμως, μπορεί να αποτελέσει και μέρος 
της λύσης του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδας, 
αφού στηρίζοντας τους Έλληνες παραγωγούς και Έλληνες 
εμπόρους, δίνουμε ανάσα ζωής στην εγχώρια οικονομία, 
κρατώντας τα χρήματα αυτά στο εσωτερικό της χώρας. 

Έτσι δημιουργήθηκε μία νέα εταιρεία από νέους ανθρώ-
πους, με αγάπη για την ελληνική γη και τα προϊόντα της 
που ένιωσε την ανάγκη για πραγματικά αυθεντικά και υγι-
εινά μεσογειακά προϊόντα, σε τιμές που να ανταποκρίνο-
νται στις σημερινές συνθήκες, πάντα με άριστη και πιστο-
ποιημένη ποιότητα.

Τα πρόσωπα
Οι δύο αδερφές, η Ρένα και η Δέσποινα Σαδίκη με σπου-
δές στην Αγγλία, η πρώτη στον τομέα της ψυχολογίας και 
η δεύτερη στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, βίωσαν 
όπως πολλοί νέοι της εποχής μας την παρακμή στο εργα-
σιακό τους περιβάλλον αλλά αποφάσισαν να κάνουν ένα 
νέο και δυναμικό ξεκίνημα.

Έτσι, πήραν το ρίσκο σε μια δύσκολη εποχή, και χωρίς 
καμία κρατική βοήθεια είτε για γυναικεία είτε για νεανική 
επιχειρηματικότητα, να εμπιστευτούν το ένστικτό τους και 
να δημιουργήσουν αυτή την εταιρεία, με βασικό σκοπό να 
προσφέρουν αποκλειστικά Ελληνικά παραδοσιακά προϊό-
ντα, τοπικής προέλευσης που παράγονται από μικρούς ή 
μεγαλύτερους παραγωγούς, υψηλής ποιότητας αλλά και 
αισθητικής.

Η καταγωγή από Μακεδονία και Κρήτη ήταν αρκετή για 
να τις κάνει να αγαπήσουν από νωρίς τα αγνά παραδοσια-
κά προϊόντα και να μυηθούν στις γεύσεις τόσο της βόρειας 
όσο και της νότιας Ελλάδας.

Χάρη στη χρόνια εμπειρία σε τμήματα εξυπηρέτησης πε-
λατών και marketing τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό, καταφέρνουν να φέρουν κοντά τον Έλληνα παρα-
γωγό με τον Έλληνα καταναλωτή, τόσο μέσω του φυσικού 
καταστήματος, όσο και μέσω του διαδικτυακού καταστή-
ματος χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία με όλα τα πλεονε-
κτήματα που μπορεί να προσφέρει. 

Ευκαιρίες Επιχειρηματικότητας           
  μέσα από την κρίση!
Ακούγεται σαν φράση  
κλισέ και συχνά μπορεί  
να προκαλεί θυμηδία,  
αλλά είναι γεγονός  
ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες  
για τους τολμηρούς  
ή και τους απελπισμένους, 
που αρνούνται όμως  
να υποκύψουν στο  
κλίμα της μιζέριας και  
της απαισιοδοξίας.

Επιμελεια: Ολγα Τσιμιδακη
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
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Χρησιμοποιώντας έναν ιδιόκτητο χώρο στον Άγιο Δημή-
τριο σαν βάση τους και διαφημίζοντας την προσπάθεια 
τους μέσα από το internet, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης όπως το facebook και το twiter, εξασφαλί-
ζουν την ελαχιστοποίηση του κόστους τους ώστε να μεγι-
στοποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας της επιχειρηματικής 
τους δραστηριότητας.

Τα προϊόντα
Γυρίζουν ανά την Ελλάδα και με ζήλο, όπως κάθε σωστή 
μέλισσα (Greek Bees), μαζεύουν τα πιο αγνά, βιολογικά 
και νόστιμα παραδοσιακά προϊόντα, επιλέγοντας συστατι-
κά και παραγωγούς, για να ανανεώσουμε το καθημερινό 
μας τραπέζι!

Μία μοναδική ποικιλία γεύσεων, αποκλειστικότητες, βρα-
βευμένα προϊόντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στη 
πλειοψηφία τους πιστοποιημένα, Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη 
Ονομασία Προέλευσης), Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγρα-
φική Ένδειξη) ώστε να ανεβάζουν την υπόληψη των Ελλη-
νικών τοπικών προϊόντων, να προωθούν την αγροτική και 
γεωργική δραστηριότητα και να δίνουν έμφαση στην αυθε-
ντικότητα των προϊόντων, προστατεύοντας έτσι τον κατανα-
λωτή από μη αυθεντικά προϊόντα. 

Αγνό Μέλι από Κρήτη και Πελοπόννησο, Χειροποίητα ζυ-
μαρικά από Λακωνία και Κάρυστο, Κρασί Πελοποννή-
σου, Κρήτης και Ικαρίας, Βιολογικό Ξίδι Νεμέας, Ελιές & 
Λάδι από Μάνη και Κρήτη, Βιολογικά όσπρια Θεσσαλίας 
και Μακεδονίας, Φασόλια Πρεσπών, Βιολογικός Τραχανάς 
και Πλιγούρι Τρικάλων, Σάλτσες από Μυτιλήνη και Πέλ-
λα, Ελληνικά Λικέρ Κεφαλλονίτικων συνταγών, Βιολογικό 
Αλεύρι και Ρύζι Μακεδονίας, μέχρι και φυσικά καλλυντικά 
από τη Κύμη Ευβοίας για άνδρες και γυναίκες!

Παράλληλα ανακαλύπτουν νέες καινοτόμες προτάσεις και 
γεύσεις, βασισμένες σε παραδοσιακά προϊόντα ή ξεχασμέ-

νες συνταγές όπως, Σάλτσα Ντομάτα με Πορτοκάλι ή Φρά-
ουλα, Μέλι με φουντουκόπαστα, Μέλι με Μαστίχα Χίου, 
Ζυμαρικά με κρόκο Κοζάνης, Μαρμελάδα Βατόμουρο και 
ούζο, Μαρμελάδα φράουλα με σοκολάτα, Ζυμαρικά από 
αρχαιοελληνικούς σπόρους και άλλα πολλά που μπορεί 
κανείς να ανακαλύψει χάρη στον πλούτο της ελληνικής γα-
στρονομίας, στη φαντασία και το μεράκι των Ελλήνων πα-
ραγωγών. 

Η εξυπηρέτηση
Αναγνωρίζοντας ότι η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο οικο-
νομική, αλλά κυρίως κρίση ανθρώπινων αξιών, έχουν ως 
βασική φιλοσοφία, την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία 
με τον πελάτη, ώστε να μπορεί να καλυφθεί κάθε επιθυμία 
και ανάγκη με άμεσο και φιλικό τρόπο, χτίζοντας έτσι μια 
μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης. 

Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί τρόποι παραγγελίας, παραλα-
βής και πληρωμής των προϊόντων ώστε να οργανώνει ο 
κάθε πελάτης τις αγορές του, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
και τον χρόνο του, σε όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν βρί-
σκεται. 

Κλείνοντας, μήπως η πιο αισιόδοξη απάντηση στην κρίση 
τελικά είναι να μην απογοητεύεσαι, να κυνηγάς το όνειρό 
σου, να προσπαθείς να υλοποιείς τις ιδέες σου και φυσικά 
δουλειά, δουλειά και δουλειά;;; Οι απαντήσεις, δικές σας! 
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«Είναι μεγάλη τιμή να με  
επιλέξουν για αυτή τη θέση.  
Πολλές από τις πολιτικές που  
εφάρμοζει η Ευρωπαϊκή Ένωση  
είναι πολιτικές για την προστασία 
του Περιβάλλοντος»

 
Δήλωσε ο ίδιος ο Hans Bruyninckx, με την ευκαιρία της 
ανάληψης της νέας του θέσης.

Πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Διευ-
θυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος ο Δρ. 
Bruyninckx εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Leuven για 
αρκετά χρόνια. 

Υπήρξε ο Γενικός Διευθυντής του HIVA Research Institute, 
το οποίο ειδικεύεται σε πολιτικές έρευνας. Έδωσε σειρά 
διαλέξεων που αφορούν την εφαρμογή περιβαλλοντικών 
πολιτικών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την Ευρωπαϊκή πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις. 

Η πρόσφατη έρευνά του καλύπτει μεγάλο εύρος θεματο-
λογίας που περιλαμβάνει από τη βιοποικιλότητα, την κλι-
ματική αλλαγή, το περιβάλλον, τη διεθνή πολιτική και δι-
ακυβέρνηση. 

Ο Δρ. Bruyninckx έχει διεξάγει αλλά και ηγηθεί σε ερευ-
νητικές εργασίες σε πάνω από δώδεκα χώρες. Εκτός από 
τη μητρική του γλώσσα, μιλά επίσης Αγγλικά, Γαλλικά 
και Γερμανικά. Καλή του επιτυχία λοιπόν και στα νέα του  
καθήκοντα.

| Αγορά
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Νέος Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Περιβάλλοντος ο Βέλγος 
Hans Bruyninckx 

Ο Νέος Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής  
Επιτροπής Περιβάλλοντος κος Hans Bruyninckx 

Επιμέλεια: 
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
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Του Α.Ν. Αγγελάκη 
ΕΔΕΥΑ

Το Φράγμα των  
Τριών Φαραγγιών  
στην Κίνα
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Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά  
έργα του σύγχρονού κόσμου

Εισαγωγή
Το Φράγμα των τριών Φαραγγιών είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υπο-
δομής της σύγχρονης Κίνας (Εικ. 1). Ενσωματώνει όνειρα 70 χρόνων, μελέ-
τες και σχεδιασμό 50 χρόνων, διαφωνίες 30 χρόνων και κατασκευή (1992-
2012) 20 χρόνων. Το έργο του φράγματος ολοκληρώθηκε και λειτουργεί 
πλήρως από τις 4 Ιουλίου 2012. Δηλαδή, ο συνολικός χρόνος μελέτης και 
κατασκευής του πλησίασε έναν αιώνα. 

Είναι ένα έργο μοναδικό για το μέγεθός του, την πολλαπλή χρησιμότητά του 
και κυρίως το κόστος του. Επίσης, η σύνδεσή του με τον ποταμό Yangtze, 
ηλικίας 100 εκατομ. ετών περίπου με μια λεκάνη απορροής 1,8 εκατομ. km2 
(για σύγκριση περίπου δυο φορές μεγαλύτερη από την λεκάνη του Δούνα-
βη, 36 φορές μεγαλύτερη από την λεκάνη του Έβρου και περίπου 400 φο-
ρές μεγαλύτερη από την λεκάνη του Νέστου) και πολιτιστικό σύμβολο της 
Κίνας, που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Εικ. 1. Γενική άποψη: (α) Χάρτης και (β) άποψη κυρίου φράγματος

Το Φράγμα των τριών Φαραγγιών είναι ένα έργο πολλαπλής χρησιμότη-
τας. Θεωρείται πρωτίστως ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, στο Yangtze ποτα-
μό, στην περιοχή Sandouping της πόλης Υichang (επαρχία Yiling, της Περι-
φέρειας Hebei της Κίνας). 

Είναι o μεγαλύτερος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, 
όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ του. Κάθε κύρια υδροτουρμπίνα, από 
τις 26, έχει ισχύ 700 MW, με συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύ 
18.200 MW. Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το φράγμα 
έχει ως στόχο την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, την αύξηση της με-
ταφορικής ικανότητας του ποταμού Yangtze και την πρόληψη πλημμυρών 
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(Εικ. 2). Επίσης, ο σχεδιασμός περιελάμβανε και μεγάλες 
ανεμογεννήτριες για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. H ξενάγηση στο Φράγμα αρχίζει με λε-
ωφορείο, από το ατελείωτο parking 100’δων λεωφορεί-
ων, που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεντρικού κτιρίου 
υποδοχής, συνεχίζεται με τεράστιες, υπαίθριες κυλιόμενες 
σκάλες σε λόφους, με υψόμετρο πάνω από 350m από την 
μέση στάθμη του φράγματος, που βρίσκονται στις δυο τε-
χνικές νησίδες του (Εικ. 1). 

Η ξενάγηση συνεχίζεται με μικρά ειδικά ανοικτά ηλεκτρι-
κά αυτοκίνητα σε τεράστια πάρκα και ολοκληρώνεται με 
μεγαλύτερα συμβατικά αυτοκίνητα σε ακόμη μεγαλύτε-
ρα πάρκα και μουσικούς χώρους, που βρίσκονται στις δυο 
πλευρές του φράγματος, που συνδέονται με μια τεράστια 
κρεμαστή γέφυρα μήκους 2km (Εικ. 2). 

Εικ. 2. Παράλληλες υποδομές: (α) Κεντρική λεωφόρος και  
(β) υπαίθρια σκάλα επίσκεψης τουριστικών εγκαταστάσεων

Με το φράγμα αυξήθηκε και βελτιώθηκε η ναυσιπλοΐα για 
μεταφορικούς και τουριστικούς λόγους. Δημιουργήθηκε 
μεταφορικός κόμβος στην πόλη Chongqing και οι μετα-
φορές απ’ αυτήν στην πόλη Yichang φθάνει σήμερα στους 
10,000 τόνους (Εικ. 3). 

Εικ. 3. Κύριες εγκαταστάσεις ναυσιπλοΐας

O ανελκυστήρας πλοίων έχει την ικανότητα να μεταφέρει 
σε μια κατεύθυνση 3.000 τόνους (και συνολική ικανότη-
τα ανύψωσης 11.800 τόνους) συνολικού φορτίου σε 40 
min. Στα αρνητικά, καταγράφεται ότι εξαφανίστηκαν αρχαι-
ολογικοί και πολιτιστικοί χώροι, εκτοπίστηκαν περίπου 1,9 
εκατομ. άνθρωποι (13 πόλεις, 140 μικρές πόλεις και 1.350 
χωριά), και προκλήθηκαν σημαντικές οικολογικές μεταβο-
λές, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου κα-
τολισθήσεων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
•  Ύψος: 175 m (περίπου ίσο με το ύψος του φράγματος 

Θησαυρού στον ποταμό Νέστο), 

• Μήκος: 2.3 km,

•  Μήκος υπερχειλιστή: 483 m με maximum ικανότητα 
πλημμυρικής ροής 102.500m3/s,

• Μήκος άξονα στέψης φράγματος: 2.039,50 m.

•  Ωφέλιμος όγκος: 39.300 εκατ.m3 (περίπου 60 και 100 φο-
ρές μεγαλύτερος από τον ωφέλιμο όγκο του φράγματος 
Θησαυρού στον ποταμό Νέστο και του γνωστού ως λίμνη 
Πλαστήρα, αντίστοιχα), από τον οποίον 21.100 εκατ. m3 

είναι για αντιπλημμυρική προστασία περίπου 15 εκατ. 
πληθυσμού. 

•  Ενεργειακή δυναμικότητα: 26 υδρο-τουρμπίνες δυναμι-
κότητας 700 ΜW η κάθε μια, δηλαδή συνολικής δυνα-
μικότητας 18.200 ΜW (περίπου 140 φορές μεγαλύτερη 
από το φράγμα Πλαστήρα) που παράγουν περισσότερα 
από 84.70 ΤWh/yr, που ισοδυναμεί στο 10% της κατανα-
λωμένης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα. 

• Χρησιμοποιηθείς όγκος σκυροδέματος: 5.500 εκατ.m3

Οικονομικά στοιχεία
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το Φράγμα των τριών Φαραγγιών 
κόστισε συνολικά 180 δισεκατομμύρια γιουάν (22,5 δισεκ. 
ευρώ). Μέχρι το τέλος του 2008, οι δαπάνες είχαν φθάσει 
148.365 εκατ. γιουάν, εκ των οποίων 64.613 εκατ. γιουάν 
δαπανήθηκαν για την κατασκευή, 68.557 εκατ. γιουάν για 
μετεγκατάσταση κατοίκων και 15.195 εκατ. γιουάν για άλ-
λες χρηματοδοτήσεις (απαλλοτριώσεις, μελέτες και άλλα). 
Εκτιμάται ότι το κόστος κατασκευής θα πρέπει να απο-
σβησθεί όταν έχει αποδώσει περίπου 1.000 τεραβατώρες 
(1000 δισεκατ. kWh ) της ηλεκτρικής ενέργειας, αποδίδο-
ντας περίπου 250.000 εκατ. γιουάν. Η πλήρης ανάκτηση 
του κόστους αναμένεται να συμβεί μετά από δέκα χρόνια 
πλήρους λειτουργίας του. 

Πλεονεκτήματα
•  Παράγει το 10% της καταναλωμένης ηλεκτρικής  

ενέργειας στην Κίνα,

•  Μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από  
άλλες ενεργειακές πηγές,

•  Μειώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση,

•  Μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου,

•  Παρέχει αντιπλημμυρική προστασία σε κατάντι  
περιοχές του φράγματος,

•  Αυξάνει την διαθεσιμότητα νερού σε κατάντι περιοχές 
του φράγματος (κυρίως για άρδευση),

•  Τουριστική ανάπτυξη,

•  Ανάπτυξη ναυσιπλοΐας.

Μειονεκτήματα
•  Μείωση γεωργικών και δασικών εκτάσεων με την  

κατάκλιση τους με νερό,

•  Μετεγκατάσταση 1,9 εκατ. πληθυσμού,

•  Μείωση της εναπόθεσης ιζημάτων πλούσιων σε  
θρεπτικά σε κατάντι περιοχές,

•  Μείωση της ανάπτυξης και μετανάστευση ψαριών  
σε κατάντι περιοχές,

•  Αύξηση υφάλμυρης σε πηγές υδροδότησης κατάντι,  
με την μείωση της ροής του ποταμού,

•  Υψηλό κόστος.
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Εισαγωγή
Οι τεχνολογίες cloud computing προσελκύουν όλο και με-
γαλύτερο ενδιαφέρον για χρήση σε εφαρμογές Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης. Αν και οι προσφερόμενες λύσεις είναι 
ακόμα σε πρωτογενές στάδιο ανάπτυξης και πολλά ανοι-
χτά ζητήματα παραμένουν να επιλυθούν, όλο και περισ-
σότερες κυβερνήσεις και κρατικοί οργανισμοί στρέφουν 
την προσοχή τους προς τις δυνατότητες που προσφέρουν 
οι τεχνολογίες cloud και έχουν αρχίσει να περιλαμβάνουν 
στρατηγικές ανάπτυξης και εκμετάλλευσις τους, στα βρα-
χυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα πλάνα, που αφορούν τη 
βελτίωση και παροχή καινοτόμων κυβερνητικών υπηρεσι-
ών. Στις επόμενες παραγράφους γίνεται μια σύντομη πα-
ρουσίαση της παρούσας κατάστασης, των ανοιχτών θε-
μάτων που υφίστανται και παρουσιάζονται παραδείγματα 
πρώιμων εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί. Τέλος, δίνε-
ται ένα παράδειγμα ορθολογιστικής αξιοποίησης των τε-
χνολογιών cloud την παρούσα χρονική στιγμή, ενώ πα-
ράλληλα προτείνεται και ένα σχέδιο δράσης.

Τι είναι cloud computing
Ο όρος «cloud computing» μπορεί να αναφέρεται σε δι-
αφορετικές έννοιες ανάλογα με τους σκοπούς και τα συμ-
φραζόμενα χρήσης του. Όπως και με κάθε άλλη αναδυό-
μενη περιοχή του χώρου της Πληροφορικής, όσο περισ-
σότερες πραγματικές εφαρμογές και προϊόντα αναπτύσσο-
νται, τόσο θα βελτιώνεται η αντίληψη της τεχνολογίας και 
θα μπορέσει να υπάρξει ένας πιο ξεκάθαρος ορισμός. Σύμ-
φωνα πάντως με τον Αμερικανικό οργανισμό τυποποίησης 
(National Institute of Standards and Technology - NIST): 
«Cloud-computing» είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει την 
κατ’ απαίτηση απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω δικτύου, 
σε ένα διαμοιρασμένο σύνολο από υπολογιστικούς πό-
ρους (υπολογιστές, αποθηκευτικός χώρος, εφαρμογές, δί-
κτυα, και υπηρεσίες) οι οποίοι μπορούν να αποδοθούν και 

να απελευθερωθούν ταχύτατα με ελάχιστο κόπο διαχείρι-
σης ή παρέμβασης εκ μέρους του παρόχου της υπηρεσίας.

Το μοντέλο προσφέρει τα εξής χαρακτηριστικά:

•  Ελαστικότητα και Κλιμάκωση: Οι τεχνολογίες cloud δί-
νουν τη δυνατότητα επέκτασης και συρρίκνωσης των 
προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα ένας χρή-
στης μπορεί να χρειάζεται ένα μεγάλο αριθμό υπολογι-
στικών πόρων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ερ-
γασίας. Όταν η εργασία ολοκληρωθεί οι πόροι μπορούν 
να αποδεσμευτούν. 

•  Χρέωση βάσει χρήσης (pay-per-use): Ο χρήστης πληρώ-
νει μόνο όταν χρησιμοποιεί μια υπηρεσία.

•  Ευελιξία και ανοχή σε σφάλματα: Πιθανά προβλήματα 
στην παροχή μια υπηρεσίας μπορούν να παραμείνουν 
απομονωμένα από τον τελικό χρήστη. Π.χ. η αποτυχία 
ενός εξυπηρετητή μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη μετα-
κίνηση των εφαρμογών σε άλλο μηχάνημα φιλοξενίας, 
χωρίς ο πελάτης να επηρεαστεί ή να καταλάβει τη δια-
φορά.

•  Κατ’απαίτηση παροχή υπηρεσιών: Οι πόροι δεν αποτε-
λούν μόνιμο τμήμα της υποδομής του χρήστη ή οποία 
μπορεί να αναπτύσσεται η να μειώνεται άμεσα κατόπιν 
απαίτησης. 

•  Πολλαπλή μίσθωση (multitenancy): Σε δημόσια clouds 
οι πάροχοι συχνά φιλοξενούν περισσότερους από έναν 
χρήστη στην ίδια υποδομή. Η απομόνωση των εξυπηρε-
τητών και του φόρτου εργασίας μπορεί να γίνεται σε φυ-
σικό ή εικονικό επίπεδο.

•  Μετακίνηση του φόρτου εργασίας: Οι πάροχοι cloud 
υπηρεσιών μπορούν να κατανείμουν το φόρτο εργασίας 
και δυναμικά να τον μεταβάλουν, χρησιμοποιώντας πολ-
λαπλούς εξυπηρετητές. Η ανακατανομή αυτή μπορεί να 
είναι απαραίτητη είτε λόγω κόστους ή λόγω αναγκών για 
μεγαλύτερη απόδοση.

Ο NIST καθορίζει τρία διαφορετικά μοντέλα/επίπεδα 
παροχής cloud computing υπηρεσιών:

•  Software as a Service (SaaS): Ο πελάτης χρησιμοποιεί 
μια εφαρμογή αλλά δεν έχει έλεγχο πάνω στο λειτουρ-
γικό σύστημα, την υπολογιστική ή δικτυακή υποδομή 

Του Ευαγγελου Φλωρου 
BSc, MSc Πληροφορικής
Διαχειριστής Έργων, ΕΔΕΤ Α.Ε.

...και εφαρμογές στο Δημόσιο Τομέα
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πάνω στην οποία τρέχει.

•  Platform as a Service (PaaS): Ο πελάτης χρησιμοποιεί 
ένα περιβάλλον φιλοξενίας για την εφαρμογή του. Ο πε-
λάτης ελέγχει τις εφαρμογές που τρέχουν στο περιβάλ-
λον (και πιθανώς να έχει κάποιον έλεγχο στο περιβάλ-
λον φιλοξενίας), αλλά δεν ελέγχει το λειτουργικό σύστη-
μα, την υπολογιστική ή δικτυακή υποδομή πάνω στην 
οποία τρέχει. Η πλατφόρμα είναι τυπικά ένα πλαίσιο ερ-
γασίας ανάπτυξης και εκτέλεσης εφαρμογών (application 
development framework).

•  Infrastructure as a Service (Iaas): Ο πελάτης χρησιμο-
ποιεί στοιχειώδεις υπολογιστικούς πόρους όπως επεξερ-
γαστική ισχύς, αποθηκευτικός χώρος, δικτυακά συστατι-
κά ή ενδιάμεσο λογισμικό. Ο πελάτης έχει έλεγχο πάνω 
στο λειτουργικό σύστημα, το σύστημα αποθήκευσης, τις 
εφαρμογές και πιθανώς και στην τοπολογία του δικτύου. 

Γιατί cloud;
Τα οφέλη χρήσης cloud computing είναι παρόμοια με τα 
αντίστοιχα πλεονεκτήματα εφαρμογής της τεχνολογίας σε 
άλλους τομείς (επιστημονική έρευνα, εμπορικές εφαρμο-
γές, κλπ). Πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνουν τη μείωση του 
λειτουργικού κόστους εγκατάστασης, διαχείρισης και συ-
ντήρησης μιας υπολογιστικής υποδομής. Στην περίπτωση 
του IaaS cloud οι οργανισμοί απαλλάσσονται από το κό-
στος εγκατάστασης υπολογιστικών κέντρων και της απα-
ραίτητης δικτυακής υποδομής τους, ενώ στην περίπτωση 
υιοθέτησης λύσεων PaaS και SaaS γίνεται επιπλέον μείωση 
στα οικονομικά έξοδα εγκατάστασης και ρύθμισης εφαρ-
μογών, ανανέωσης, διαχείρισης αδειών χρήσης κλπ. 

Για εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκεκριμέ-
να, οι τυπικοί λόγοι για να υιοθετήσει κάποιος cloud τεχνο-
λογίες είναι για να επιτευχθεί συγχώνευση και διαμοιρα-
σμός υπηρεσιών, και υπολογιστικών πόρων μεταξύ δια-
φορετικών φορέων (π.χ. ένα κοινό πρόγραμμα για διαχεί-
ριση email, ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης εγγράφων, μια 
μοναδική εφαρμογή για online collaboration κλπ). 

Σε περιπτώσεις κρατών που έχουν εγκαταστήσει και συ-
ντηρούν ένα μεγάλο αριθμό υπολογιστικών κέντρων για 
τις δημόσιες υπηρεσίες τους, έχει νόημα επίσης και η μεί-
ωση του αριθμού τους, αντικαθιστώντας τα με μικρότερο 
αριθμό ευέλικτων κέντρων τα οποία μπορούν να καλύ-
ψουν ανάγκες πολλαπλών φορέων προσφέροντας υπηρε-
σίες IaaS, απαλλάσσοντας τους από τα έξοδα συντήρησής 
τους. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του outsourcing 
ολόκληρης της υποδομής σε ένα δημόσιο εμπορικό cloud.

Συνοπτικά, τα οφέλη υιοθέτησης cloud τεχνολογιών 
είναι τα εξής:

•  Η βέλτιστη αξιοποίηση υποδομών υλικού της Δημόσιας 
Διοίκησης που φιλοξενούν εφαρμογές ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης. 

•  Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της κεντρικής 
προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης οριζόντιου 
υπολογιστικού, αποθηκευτικού και δικτυακού εξοπλι-
σμού που θα διατίθεται ελαστικά, σύμφωνα με τις ανά-
γκες των φορέων. 

•  Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της μείωσης των 
υφιστάμενων κατανεμημένων data center/server room των 

φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικές υποδομές.

•  Η μείωση του κόστους κτήσης, διαχείρισης και λειτουργί-
ας των εν λόγω υποδομών και εξοπλισμού.

•  Ευελιξία στη χρήση και διαμοιρασμό των αδειών χρήσης 
λογισμικού μεταξύ διαφορετικών φορέων.

•  Ευελιξία στην ανανέωση και αναβάθμιση λογισμικού και 
υλικού.

•  Περιβαλλοντολογικά οφέλη από την βέλτιστη χρήση πό-
ρων υλικού.

•  Αποφυγή επανάληψης ταυτόσημων ή επικαλυπτόμενων 
δραστηριοτήτων μεταξύ δύο περισσότερων κυβερνητι-
κών φορέων. Μια κεντρικοποιημένη υπηρεσία ή υπολο-
γιστικός πόρος μπορεί να ικανοποιήσει παρόμοιες ανά-
γκες από διαφορετικούς φορείς.

Προβλήματα και προκλήσεις
Το βασικό πρόβλημα και το πρωταρχικό εμπόδιο που πρέ-
πει να ξεπεραστεί για την υιοθέτηση cloud τεχνολογιών σε 
εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η ασφάλεια 
των δεδομένων και των υπηρεσιών. Στην περίπτωση που 
υιοθετούνται λύσεις public cloud θα πρέπει να δίνονται οι 
εγγυήσεις μέσω SLAs ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή από 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση καθώς και ότι το απόρρη-
το και η ακεραιότητα τους εξασφαλισμένα. Για παράδειγ-
μα η ασφάλεια και ιδιωτικότητα των δεδομένων μπορεί 
να εξασφαλιστεί με χρήση κρυπτογράφησης και υποδομές 
δημοσίου κλειδιού (PKI). Επίσης, σε περίπτωση φυσικών 
καταστροφών ο πάροχος των υπηρεσιών cloud θα πρέπει 
να έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα π.χ. μέσω διπλοτύ-
πων σε απομακρυσμένα υπολογιστικά κέντρα, ώστε η δια-
θεσιμότητά των δεδομένων να μην επηρεαστεί. 

Άλλη παράμετρος που επηρεάζει αρνητικά τις cloud-based 
κυβερνητικές εφαρμογές είναι η τοποθεσία των δεδομέ-
νων. Τυπικά σε ένα public cloud, είναι άγνωστο στον τελι-
κό χρήστη που βρίσκονται τα δεδομένα, τα οποία πιθανώς 
να έχουν αποθηκευθεί σε υπολογιστικά κέντρα εκτός συ-
νόρων. Στην περίπτωση αυτή πιθανώς να ισχύουν διαφο-
ρετικοί νόμοι για τη διατήρηση του απορρήτου. 

Ένα επιπλέον σημαντικό πρόβλημα αφορά τη μεταφερ-
σιμότητα εφαρμογών δεδομένων και ένα πιθανό vendor 
lock-in. Θα πρέπει δηλαδή να είναι εξασφαλισμένη η δυ-

Cloud computing - Computer room
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νατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε διαφορετικούς πα-
ρόχους cloud υπηρεσιών. Παρόμοια για εφαρμογές που 
αναπτύσσονται σε μια PaaS υπηρεσία θα πρέπει να μπο-
ρούν να μετεγκατασταθούν σε αντίστοιχη υπηρεσία διαφο-
ρετικού φορέα. Για τα παραπάνω, η καλύτερη λύση φαί-
νεται να είναι η υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων ανάπτυ-
ξης λογισμικού και παροχής cloud υπηρεσιών (όπως π.χ. 
καθορίζονται από δραστηριότητες όπως το OpenCloud 
manifesto).

Τέλος, ο εν δυνάμει μεγάλος όγκος δεδομένων που παρά-
γουν και εκμεταλλεύονται οι εφαρμογές Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης θα πρέπει να αποθηκεύονται με τις κατάλλη-
λες δομές και να προσφέρονται από υπηρεσίες που διευ-
κολύνουν της γρήγορη αναζήτηση και εντοπισμό δεδομέ-
νων (e-discovery).

Παραδείγματα εφαρμογών
Αν και η τεχνολογία είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα 
ήδη υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οι οποίες εκμεταλλεύονται 
cloud υπηρεσίες για την υλοποίηση και παροχή κυβερνη-
τικών εφαρμογών. Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένες από 
αυτές:

•  G-Cloud στη Μεγάλη Βρετανία: Θα αποτελέσει μια 
(private) government cloud υποδομή, η οποία θα επι-
τρέψει σε δημόσιους φορείς να επιλέξουν και να φιλο-
ξενήσουν ICT υπηρεσίες από ένα ασφαλές, ευέλικτο 
και cost-effective κοινόχρηστο περιβάλλον. Πολλαπλές 
υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες από πολλαπλούς προμη-
θευτές. Οι φορείς θα μπορούν να επιλέξουν γρήγορα και 
εύκολα να μεταπηδήσουν σε άλλους προμηθευτές αν 
θεωρήσουν ότι προσφέρουν καλύτερες ή πιο οικονομι-
κές υπηρεσίες. 

Το Βρετανικό Government Cloud αναμένεται να αποτελέ-
σει έναν από τους βασικούς παράγοντες για τη μείωση των 
κυβερνητικών δαπανών κατά £3.2 εκατομμύρια, όπως 
έχει καθοριστεί από το εθνικό πρόγραμμα επιχειρησια-
κής αποδοτικότητας (Operational Efficiency Programme), 
καθώς παρέχει ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης σε ICT 
υπηρεσίες, εφαρμογές και πόρους. Η εξοικονόμηση θα 
επιτευχθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη μείω-
ση του αριθμού των κρατικών datacenters και τον περι-
ορισμό των συνολικών δαπανών για hardware, την πε-
ρικοπή του κόστους αδειών λογισμικού και τη μείωση 
του κόστους συντήρησης και ασφάλειας μέσω της χρή-
σης μιας τυποποιημένης πλατφόρμας. Όπως αναφέρεται 
συγκεκριμένα στην αναφορά «Digital Britain» στην οποία 
περιλαμβάνεται το G-Cloud «Από εδώ και στο εξής όλοι 
οι κυβερνητικοί φορείς που προμηθεύονται νέες IT υπηρε-
σίες ή συστήματα, θα πρέπει να το κάνουν βάσει μιας κλι-
μακούμενης, cloud προσέγγισης, έτσι ώστε και άλλοι φο-
ρείς να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις νέες αυτές δυνα-
τότητες». 

Σημαντικά οφέλη επίσης αναμένονται και για SMEs τα 
οποία προσφέρουν υπηρεσίες στην κυβέρνηση, καθώς 
όπως αναφέρεται στην ίδια αναφορά , «... θα τους επιτρέ-
ψει να παρέχουν υπηρεσίες που τρέχουν σε μια τυποποιη-
μένη, ασφαλή υποδομή, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύ-
νονται με το κόστος εγκατάστασης και πιστοποίησης της δι-
κής τους υποδομής».

•  Μια διαφορετική προσέγγιση αποτελεί το Apps.gov στις 
Ηνωμένες Πολιτείες (http://apps.gov). To apps.gov είναι 
μια οn-line υπηρεσία, η οποία λειτουργεί ως ενδιάμε-
σος (storefront) μεταξύ κυβερνητικών φορέων και cloud 
computing vendors. Συγκεκριμένα ένας ενδιαφερόμε-
νος κρατικός φορέας μπορεί να επισκεφθεί τον ιστότοπο 
του apps.gov και να αναζητήσει public cloud υπηρεσίες 
οι οποίες έχουν επιλεχθεί από το κρατικό GSA (General 
Services Administration). Η επιλογή έχει γίνει βάσει ενός 
CFQ το οποίο άνοιξε στις 30 Ιουλίου 2009 και ολοκλη-
ρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. 

Το apps.gov προσφέρει προς το παρόν SaaS και PaaS 
cloud υπηρεσίες (Google, Salesforceκ.α.) αλλά σύντο-
μα αναμένεται και η συμφωνία με IaaS providers (π.χ. 
Amazon). Προς το παρόν, οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
δεν περνούν από κάποια επίσημη διαδικασία διαπίστευ-
σης αλλά στο μέλλον αναμένεται ότι θα πρέπει να ικανο-
ποιούν τα πρότυπα FISMA του NIST τα οποία προδιαγρά-
φουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας των ομοσπον-
διακών συστημάτων.

Τέλος, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα αυτή τη στιγμή 
κρατικών υπηρεσιών που υιοθετούν το μοντέλο SaaS για 
διάφορες εφαρμογές τους, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες 
υπηρεσίες από public cloud providers. Π.χ.:

•  Στη Νέα Νότια Ουαλία (Αυστραλία) ο τοπικός σχολικός 
οργανισμός μετέφερε 1.5 εκατομμύριο λογαριασμούς 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Google Mail εγκατα-
λείποντας παραδοσιακούς, in-house τρόπους παροχής 
email σε μαθητές και καθηγητές. 

•  Το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα (Arizona State University) 
και το District of Columbia, υιοθέτησαν την πλατφόρ-
μα Google Apps για την παροχή e-mail αλλά και άλ-
λων εφαρμογών μειώνοντας σημαντικά τις ετήσιες δαπά-
νες τους για άδειες λογισμικού.

Συμπεράσματα και Προοπτικές
Το ενδιαφέρον εκμετάλλευσης τεχνολογιών cloud στην 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι συνεχώς αυξανόμενο. 
Στόχος είναι, όπως και σε άλλες εφαρμογές, η ομοσπονδο-
ποίηση πόρων, μείωση λειτουργικού κόστους και η ευελι-
ξία που προσφέρουν οι υπηρεσίες cloud. Ανοιχτά παραμέ-
νουν τα θέματα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ιδιωτικότη-
τας των δεδομένων, αλλά και πιθανό εγκλωβισμό σε συ-
γκεκριμένους παρόχους και τεχνολογικές λύσεις (vendor 
lock-in). Λόγω των παραπάνω ρίσκων, το πιθανότερο σε-
νάριο είναι οι ίδιες η κυβερνήσεις να αναπτύξουν ομό-
σπονδες υποδομές στις οποίες να έχουν πλήρη έλεγχο. 

Η μέχρι τώρα εμπειρία πάντως έχει δείξει ότι μια ορθολο-
γιστική προσέγγιση είναι η σταδιακή υιοθέτηση cloud υπη-
ρεσιών για non-mission critical εφαρμογές και αξιολόγηση 
των προσφερόμενων SLAs πριν προχωρήσουν σε περισ-
σότερο κρίσιμες εφαρμογές. Η αποφυγή του vendor lock-
in μπορεί να επιτευχθεί με την σύναψη βραχυπρόθεσμων 
συνεργασιών έτσι ώστε να πρώτα αξιολογηθεί κατά πόσο 
οι προσφερόμενες λύσεις ικανοποιούν της άμεσες και μελ-
λοντικές απαιτήσεις των κρατικών υπηρεσιών. Η χρήση, υι-
οθέτηση ανοιχτών προτύπων, καθώς αυτά θα εμφανίζο-
νται, θα συμβάλλει επίσης θετικά στη μεταφερσιμότητα και 
συμβατότητα των εφαρμογών και των δεδομένων μεταξύ 
διαφορετικών παρόχων cloud.
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Με αφορμή λοιπόν το cloud computing και την εφαρμογή 
του στο Δημόσιο Τομέα, πολιτική που προωθείται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έχει προκαλέσει ποικίλες αντι-
δράσεις, αποφασίσαμε να δούμε που συμβαίνουν όλα 
αυτά τα τεχνολογικά θαύματα. Σε ένα κτίριο επί της Λ. Με-
σογείων 56, αφού περάσαμε από το ηλεκτρονικό σύστημα 
ασφάλειας καθίσαμε σε μια αίθουσα έχοντας απέναντί μας 
τον κ. Βαγγέλη Φλώρο, Διαχειριστή Έργων της ΕΔΕΤ Α.Ε.

Παρά το εντυπωσιακό του βιογραφικό σημείωμα, συνα-
ντήσαμε έναν νέο άνθρωπο, αισιόδοξο και ενθουσιώδη, 
οπότε προσπερνώντας τον πληθυντικό ευγενείας, ξεκινή-
σαμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για τα έργα και τις ημέ-
ρες της ΕΔΕΤ.

Π.  Βαγγέλη, θα θέλαμε να μας πεις λίγα λόγια για το αντι-
κείμενο του Οργανισμού σας, τι ακριβώς κάνετε εδώ.

Α.  Η ΕΔΕΤ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνι-
κού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο 
των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύ-
ων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δραστηριοποιείται ενεργά, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και απο-
τελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, 
που αφορούν κυρίως στην Εκπαιδευτική και Ερευνητική 
Κοινότητα της χώρας, για αυτό και είμαστε περισσότερο 
γνωστοί στον Ακαδημαϊκό Κλάδο.

Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην Ψη-
φιακή Σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ, αξιοποιώντας τις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), δη-
μιουργώντας ένα περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολο-
γιών και έρευνας για τη μελλοντική γενιά των Ε&Ε δι-
κτύων.

Επιπλέον υλοποιούμε μία σειρά δράσεων που στόχο 
έχουν τη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών και υπη-
ρεσιών που διευκολύνουν την πραγματοποίηση υψη-
λού επιπέδου έρευνας, η οποία απαιτεί τη χρήση υπο-
λογιστικών δυνατοτήτων υψηλών δυνατοτήτων και επι-

Συνέντευξη με τον 

κ. Ευάγγελο Φλώρο

Επιμελεια: Ολγα Τσιμιδακη
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Ιδίοις όµµασι

Ο κος Ευάγγελος Φλώρος

Ένας από τους πλέον σημαντικούς για τη χώρα μας οργανισμούς, με 
σπουδαίο ρόλο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας 
και Τεχνολογίας τράβηξε την προσοχή μας με τις καινοτόμες εφαρμογές 
πληροφορικής που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια.

| Επιστήμη και Τεχνολογία

Επ
ισ

τή
μη

  
κα

ι Τ
εχ

νο
λο

γί
α



Πηγή Ενημέρωσης

σελ 31

δόσεων. Στα πλαίσια αυτών των δράσεων για παρά-
δειγμα, η ΕΔΕΤ έχει ηγηθεί στην ανάπτυξη της εθνικής 
υποδομής πλέγματος HellasGrid, ενώ αυτή τη στιγμή 
αναπτύσσει υπηρεσίες υπολογιστικών νεφών (υπηρεσία 
Ωκεανός) και υπολογιστών υψηλών επιδόσεων (HPC).

Π.  Και πόσα άτομα αποτελούν την ομάδα κρούσης της 
ΕΔΕΤ;

Α.  Είμαστε μια ομάδα περίπου ογδόντα ατόμων που συ-
νεργαζόμαστε στην ΕΔΕΤ.

Π.  Γιατί μέχρι σήμερα περιορίζεστε στον Ακαδημαϊκό Το-
μέα και δεν επεκτείνετε τις πολύτιμες υπηρεσίες σας 
στον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο, δημόσιο ή και 
ιδιωτικό;

Α.  Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγμένων ψηφι-
ακών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 
προς την Ελληνική εκπαιδευτική και ερευνητική κοινό-
τητα. Τα παραπάνω αποτέλεσαν εξαρχής το στρατηγικό 
ρόλο της ΕΔΕΤ, άλλωστε το μην ξεχνάμε ότι ανήκουμε 
στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε-
χνολογίας και άρα του Υπουργείου Παιδείας. Σίγουρα 
όμως, οι τεχνολογίες που αναπτύσσουμε μπορούν να 
έχουν εν δυνάμει ευρύτερο αντίκτυπο. 

Π.  Αυτό προκαλεί εντύπωση. Εννοώ με βάση την περι-
γραφή του έργου σας θα ακουγόταν πιο λογικό να εί-
στε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας μιας και οι υπηρεσίες που μπορείτε να προσφέρετε 
έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη.

Α.  Ενδεχομένως να έχεις δίκιο αλλά αυτό είναι θέμα ευρύ-
τερης πολιτικής, επιπλέον από τη φύση της, η ΕΔΕΤ εί-
ναι ένας φορέας άμεσα συνδεδεμένος με το χώρο της 
Παιδείας.

Π.  Οι υπηρεσίες που παρέχετε είναι πραγματικά πολύ 
επωφελείς σε χρόνο και χρήμα. Ποια άλλα είναι τα 
οφέλη από τη χρήση των σύγχρονων υποδομών που 
μπορείτε να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε;

Α.  Συμμετέχουμε ενεργά σε διάφορες «πράσινες» δρα-
στηριότητες, στοχεύοντας στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας στις υπάρχουσες δικτυακές και υπολογιστικές 
υποδομές, στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών εξοι-
κονόμησης ενέργειας και στην ενίσχυση της περιβαλλο-
ντικής συνείδησης των μελών της ελληνικής ερευνητι-
κής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Νομίζω είναι μια από 
τις βασικότερες παραμέτρους της δουλειάς που κάνου-
με εδώ.

Π.  Όλα όσα μας παρουσιάζεις είναι εξαιρετικά ενδιαφέρο-
ντα αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει μια 
κουβέντα σχετικά με το πόσο ασφαλής είναι η χρήση 
των ΤΠΕ γενικότερα αλλά και ειδικότερα η τεχνολογία 
με το νεφελώδες όνομα cloud. 

Α.  Το επίπεδο ασφάλειας των πληροφορικών συστημά-
των, είναι κάτι που αλλάζει λεπτό με το λεπτό και όλοι 
προσαρμόζονται ανάλογα και με την ίδια ταχύτητα.  
Πάντως, δε θα μπορούσε να επικαλεστεί κανείς λό-
γους ασφάλειας δεδομένων προκειμένου να αποκλεί-
σει τα οφέλη των ΤΠΕ. Όσον αφορά τον όρο cloud 

computing, θα σας παραπέμψω στο άρθρο μου που 
δημοσιεύεται στο Περιοδικό σας, γιατί πραγματικά εί-
ναι μεγάλο θέμα.

Διακόψαμε για λίγο τις ερωτο-απαντήσεις προκειμένου 
να δούμε στην οθόνη μία από τις νέες εφαρμογές που 
ετοιμάζει η ομάδα του ΕΔΕΤ σε πιλοτική μορφή ακόμα, 
και πραγματικά μείναμε άφωνοι με τα μικρά θαύματα 
που επιτελούνται από εμπνευσμένους ανθρώπους ακό-
μα και μέσα στην δύσκολη εποχή της κρίσης και των 
μνημονίων. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία με το κωδικό όνομα Ωκεανός 
αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποδομής 
υπολογιστικού νέφους (IaaS cloud) η οποία αναπτύσ-
σεται από την ίδια την ΕΔΕΤ και προσφέρεται δωρεάν 
προς όλα τα μέλη της Ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότη-
τας (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκε-
φθείτε τη σελίδα http://okeanos.grnet.gr).

Π.  Και μιας και μιλάμε για οικονομική κρίση και η Εται-
ρεία σας ανήκει σε αυτό που ονομάζουμε ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, σε τι βαθμό η κρίση σας έχει επηρε-
άσει;

Α.  Είναι γεγονός ότι στην εποχή που η χώρα αντιμετωπί-
ζει τόσο σοβαρά προβλήματα, και ο χώρος της έρευνας 
πλήττεται, όπως και τόσοι άλλοι τομείς ζωτικής σημασί-
ας. Όμως, η ΕΔΕΤ είναι ένας φορέας που μπορεί να συ-
νεισφέρει και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Επομένως, 
θεωρώ ότι θα αντεπεξέλθουμε στις όποιες δυσκολίες 
με επιτυχία και σίγουρα διατηρούμε την αισιοδοξία μας.

Π.  Βαγγέλη, ήταν μεγάλη τιμή και χαρά που μιλήσαμε 
μαζί και ρίξαμε μια κλεφτή, έστω, ματιά στο θαυμα-
στό κόσμο της ομάδας σας. Περιμένουμε σύντομα να 
ακούσουμε νέα σας αλλά κυρίως να δούμε τις εφαρ-
μογές σας στην καθημερινότητα μας.

Φεύγοντας εντυπωσιασμένη από την κουβέντα μου με τον 
κ. Φλώρο, συνειδητοποίησα ότι ακόμα πιο εντυπωσιακό 
κι από τη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι στην ΕΔΕΤ εί-
ναι το αίσθημα αισιοδοξίας και η έμπνευση που δίνουν με 
το έργο τους σε όλους εμάς και χαμογέλασα μόνη μου, 
καθώς σκέφτηκα ότι ο δρόμος προς την ανάπτυξη περ-
νά και από τη Λ. Μεσογείων, τόσο δίπλα μας όμως έπρε-
πε να τον ανακαλύψουμε μέσω μιας ανακοίνωσης της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.

Επιστήμη και Τεχνολογία |
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Η ...«κρυφή γοητεία»  
και η απροκάλυπτη ασυδοσία 

της εργασιακής αγένειας

Ο περήφανος αετός επιστρέφοντας στην απόκρημνη φω-
λιά του βρήκε να κάθεται αμέριμνος ο σαλίγκαρος και 
απορημένος τον ρωτά:«Πώς έφθασες καλέ μου εσύ εδώ 
πάνω ψηλά;» και ο δαιμόνιος σαλίγκαρος χωρίς ίχνος συ-
στολής απάντησε: «Πολύ απλά. Έρποντας, γλείφοντας και 
με τα κέρατά μου»!

Η οικονομική δυσπραγία «πέτυχε» συν τοις άλλοις να φέ-
ρει στην επιφάνεια συμπεριφορές και στάσεις που υπέβο-
σκαν στο ανθρώπινο ασυνείδητο και τώρα αποκαλύπτο-
νται στη χείριστη μορφή τους μέσα από τις ανθρώπινες 
σχέσεις, καθώς τρέφονταν και τρέφονται από το υπάρχον 
αξιακό σύστημα της κοινωνίας. Βρίσκουν μάλιστα γόνιμο 
έδαφος και στον εργασιακό χώρο, αναδεικνύοντας το φαι-
νόμενο της εργασιακής ψυχολογικής κακομεταχείρι-
σης, που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στις 
μέρες μας. 

Το φαινόμενο της ψυχολογικής κακομεταχείρισης στον ερ-
γασιακό χώρο ή working bullying, όπως μεταφράζεται 
στα αγγλικά, κάνει πιο σαρωτικό και ανθρωποφάγο όλο 
αυτό το κύμα που πλήττει βάναυσα και ανεπανόρθωτα σή-
μερα τις εργασιακές σχέσεις, αντανακλώντας το ήθος των 
ατόμων και την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων σε μία 
κοινωνία. 

Ο όρος αναφέρεται στην τάση ενός ανθρώπου ή μιας ομά-
δας ανθρώπων να υιοθετεί συνεχή επιθετική και αδικαιο-
λόγητη συμπεριφορά - ακόμα και σε λεκτικό επίπεδο- ενά-
ντια σ’ έναν συνάδελφό τους συγκαλυμμένα ή φανερά και 
χωρίς να υφίσταται αντικειμενικός λόγος διαμάχης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το είδος της επιθετικής συ-
μπεριφοράς στον εργασιακό χώρο είναι ιδιαίτερα δύσκο-
λο να περιγραφθεί και να αντιμετωπισθεί, γιατί σε αντίθε-
ση με τις τυπικές μορφές του σχολικού εκφοβισμού, οι θύ-
τες, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου και θέσης που 

κατέχουν στη διοικητική ιεραρχία, ενεργούν σύμφωνα με 
τους θεσμοθετημένους κανόνες και τις πολιτικές του οργα-
νισμού ή της εταιρείας και συχνά αναπαράγουν το αξιακό 
σύστημα της κοινωνίας τους. 

Για να πετύχει ο θύτης την «υποταγή» του εργαζόμενου 
- στόχου χρησιμοποιεί την «εξουσία» του στον εργασια-
κό χώρο και την επιρροή του στους εργαζομένους. Όπως 
μάλιστα υποστηρίζουν οι ειδικοί, πολλοί από τους εργα-
σιακούς θύτες, θύματα και αυτοί του ναρκισσισμού τους, 
δεν μπορούν να επιβιώσουν στον εργασιακό χώρο χωρίς 
να έχουν έναν εργαζόμενο - στόχο κάθε φορά (κατά συρ-
ροή θύτες). 

Οι συνηθέστερες τακτικές που ακολουθούν τα συγκεκρι-
μένα άτομα είναι να υποτιμούν διαρκώς τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα του συναδέλφου τους, εκφράζοντας υποτι-
μητικά σχόλια και υπονομεύοντας τη συνεισφορά του σε 
κάθε ομαδική προσπάθεια. 

Μάλιστα, δεν διστάζουν να τον κατηγορούν για λάθη ή πα-
ραλείψεις που στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει, ασκώ-
ντας κακοπροαίρετη κριτική, ενώ αντίθετα ασκούν ευνοιο-
κρατικές πρακτικές σε άτομα που δεν το αξίζουν. Επιπλέ-
ον, συχνά πυκνά διασπείρουν εσκεμμένα φήμες για δήθεν 
άμεσες και συνεχείς επαφές με την ανώτατη διοικητική ιε-
ραρχία της εταιρείας, όπου δουλεύουν, με στόχο τον εκ-
φοβισμό των υπόλοιπων εργαζομένων και την άσκηση ψυ-
χολογικής πίεσης. 

Παράλληλα, ασκούν τα εργασιακά τους καθήκοντα με 
υποκριτικό ζήλο και αποφεύγουν συστηματικά τα επαινε-
τικά σχόλια για τη δουλειά του συναδέλφου τους, υποτι-
μώντας τη δουλειά του και ιδιοποιούμενοι επαίνους για τη 
δουλειά που έχουν κάνει άλλοι. Κι αν δεν είναι ευθέως 
εχθρικοί και αγενείς με τους συναδέλφους τους, πίσω από 
το σαρδόνιο χαμόγελό τους και την κατ’ επίφαση ευγένειά 

Τησ Κατερινας Κολλια 
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
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τους υποβόσκει μια εγγενής τάση για πισώπλατα συναδελ-
φικά μαχαιρώματα και ύπουλα χτυπήματα κάτω από τη 
μέση, καθώς πλέον για αυτούς ο εργασιακός στίβος μετα-
μορφώνεται σε ρωμαϊκή αρένα. 

Στο ψυχαναλυτικό δίποδο Κύριος - Δούλος ο θύτης εναλ-
λάσσει διαρκώς ρόλους στον εργασιακό χώρο, αφού δεν 
θα διστάσει να παίξει το ρόλου του Δούλου, προσπαθώ-
ντας διακαώς να αποτελεί το υποζύγιο κάθε νέας ανώτα-
της ιεραρχίας στην επιχείρηση. Ελισσόμενος με τη χορευτι-
κή χάρη αιλουροειδούς και υπερκερώντας την περιβαλλο-
ντική προσαρμοστικότητα του χαμαιλέοντα, καθίσταται ένα 
υποκείμενο διχασμένο, χωρίς ενότητα, ούτε διαφάνεια και 
σε μεγάλο βαθμό επίσης, φευγαλέο. 

Συνεπώς, αποκηρύσσει μετά βδελυγμίας και εν μιά νυκτί 
αξίες που μέχρι πρότινος πρέσβευε, αλλά και πρόσωπα 
που υπηρετούσε με «θρησκευτική ευλάβεια», ενδυόμε-
νος προσωπεία και συμπεριφορικά κουστούμια ανάλογα 
με την περίσταση και τα προσωπικά του συμφέροντα. 

Το τελικό αποτέλεσμα σε αυτό το σχιζοφρενικό θεατρικό 
παιχνίδι ρόλων και αναζήτησης ταυτότητας είναι εκρηκτικό. 
Οι θύτες επιβιώνουν μέσα από υπαρξιακές συγκρούσεις 
και αντιφάσεις και μετέρχονται διαφόρων μέσων για να πε-
τύχουν κάθε φορά τον στόχο τους με αποτέλεσμα το φαι-
νόμενο της εργασιακής ψυχολογικής κακομεταχείρισης να 
λαμβάνει πλέον τις διαστάσεις μιας ηθικής μόλυνσης που 
διαβρώνει την ίδια την επιχείρηση. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κακοήθης αυτή εργασιακή 
συμπεριφορά προκαλεί πολλά προβλήματα στην υγεία 
των εργαζομένων και κατά συνέπεια έχει κόστος στην επι-
χείρηση στην οποία συμβαίνει. 

Το υπερβολικό άγχος είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα εκείνων 
που υφίστανται αυτή τη συμπεριφορά και μαζί του όλα τα 

συνεπακόλουθα: αδυναμία συγκέντρωσης του εργαζομέ-
νου, έλλειψη κινήτρου στην εργασία, πτώση της αποδοτι-
κότητας, μείωση της καλής λειτουργίας του ανοσοποιητι-
κού συστήματος. 

Η ψυχολογική κακομεταχείριση στον εργασιακό χώρο δια-
βρώνει το κεφάλαιο της επιχείρησης που λέγεται ανθρώπι-
νο δυναμικό, γιατί στην πραγματικότητα δηλητηριάζει όλο 
το εργασιακό κλίμα και όχι μόνο τον εργαζόμενο - στό-
χο. Ο εργαζόμενος που αισθάνεται ότι προσβάλλουν την 
αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά του θα εκδικηθεί για 
τις συνθήκες ελλιπούς ικανοποίησης  στον εργασιακό του 
χώρο, υιοθετώντας συμπεριφορές που βλάπτουν τόσο την 
επιχείρηση, όσο και τους άλλους εργαζομένους. 

Αναγκάζεται να λείπει πολλές μέρες από την εργασία του 
και πολύ συχνά επιλέγει να φύγει προς άλλη εργασία για 
να μην συνεχίζει να δέχεται τη συγκεκριμένη συμπεριφο-
ρά. Αυτό κοστίζει στην επιχείρηση, όπως και το γεγονός 
πως ο εργαζόμενος ασχολείται περισσότερο με το πρό-
βλημα που του έχει δημιουργήσει ο συνάδελφός του, 
παρά με την εργασία του.   

Με δεδομένο ότι οι αρχές και αξίες της Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης αποτελούν πλέον την αιχμή του δόρατος για 
την αναπτυξιακή στρατηγική όλων των σύγχρονων επιχει-
ρήσεων είναι επιβεβλημένη ανάγκη να δούμε και πάλι τον 
παράγοντα Άνθρωπο στον εργασιακό χώρο ως ένα σημα-
ντικό παραγωγικό κεφάλαιο για την ανάπτυξή τους. 

Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού διαμορφώνει και στηρίζει έμπρακτα ένα εύρυθμο 
πλαίσιο συμπεριφορών και δράσεων που αντιμετωπίζουν 
τον εργαζόμενο ως αυτόνομη προσωπικότητα του οποίου 
η συνεισφορά στην συλλογική προσπάθεια αναγνωρίζε-
ται, εκτιμάται και υποστηρίζεται με κίνητρα, προσδίδοντας 
έτσι πραγματικό νόημα και αξία στην εργασία.
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Έναν αγώνα για καλό σκοπό έδωσαν οι Παλαίμαχοι του 
Α.Ο. Θήβας και του Ολυμπιακού Πειραιώς. Οι δυο ομά-
δες αναμετρήθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας, υπό το 
βλέμμα πεντακοσίων περίπου θεατών, με στόχο την οικο-
νομική ενίσχυση των Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως 
Θηβών και Λειβαδιάς (Αρωγή, Τράπεζα Αγάπης Θηβών,  
Γηροκομεία κ.λπ.).

Για την Ιστορία οί δύο Ομάδες ήρθαν ισόπαλες 2 - 2 σε 
έναν Αγώνα πού είχε πλούσιο θέαμα και τέσσερα εντυπω-
σιακά γκολ. Σκόραραν για τους Παλαιμάχους τοy Α.Ο. η 
ΘΗΒΑ, ο Τσακανίκας στο 21’ και στο 42’ και για τους Πα-
λαιμάχους τού ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, ο Λουτσιάνο στο 27’ και ο 
Γεωργουδάκης στο 68’.

Πριν ο διαιτητής σφυρίξει την έναρξη του αγώνα, πραγμα-
τοποιήθηκαν πολλές Τιμητικές Απονομές πού έκαναν αί-
σθηση, σε πρωταγωνιστές του Αθλητισμού, του Πολιτι-
σμού και της ευρύτερης Κοινωνίας .

Τιμήθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδεί-
ας με Αναμνηστικές Πλακέτες: 

O Πρόεδρος της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κ. Βαγγέλης Μα-
ρινάκης (παρέλαβε για λογαριασμό του ο Πρόεδρος των 
Παλαιμάχων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ κ. Γιώργος Δαρίβας).

Ο τ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. κ. Στέλιος Σταυρίδης (παρέλαβε για λογαρια-
σμό του ο Ιατρός της ΕΥΔΑΠ, τέως Εκτελεστικός Σύμβου-
λος του Ο.Δ.Ι.Ε., κ. Αντώνης Βενιζέλος).

Το πλούσιο αναλυτικό ρεπορτάζ μπορείτε να αναζητήσετε 
στην διεύθυνση: http://viotikoperiskopio.blogspot.gr.

Γκολ... στις καρδιές μας!

Του Δημητρη Σοβατζή
Υπηρεσία Υλίκης - Ασωπού - Βίλιζας
Ηλεκτρολόγου Υπομηχανικού
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Επειδή η απόδοση απέχει αρκετά από το πρωτότυπο και, ομο-
λογουμένως, σε κάποια σημεία διαμορφώνεται ώστε να ταιριά-
ζει στις απόψεις του υποφαινομένου, δεν παρατίθεται η πηγή. 
Παραλείπονται οι συστάσεις και λοιπά εισαγωγικά στοιχεία…

Πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία σας και το τμήμα το 
οποίο διευθύνετε.

Η εταιρεία μας, όπως γνωρίζετε, παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέ-
λειας και εξυπηρετεί πάνω από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, λειτουργεί βιομηχανικού τύ-
που εγκαταστάσεις, δίκτυα διανομής και δίκτυο εξυπηρέτησης 
των πολιτών οι οποίοι αποτελούν και τους πελάτες των υπηρε-
σιών της εταιρείας. Απασχολεί 4.000 εργαζόμενους και έχει συ-
νεργασίες τόσο με κυβερνητικούς φορείς όσο και με άλλες εξει-
δικευμένες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το δικό μας τμήμα 
(Knowledge Management Dept) έχει αποστολή να εξασφαλί-
σει ότι κάθε εργαζόμενος της εταιρείας είναι κατάλληλα εκπαι-
δευμένος για την εργασία που επιτελεί καθώς και ότι η εταιρική 
γνώση είναι διαθέσιμη όπου και όταν απαιτείται.

Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης του ανθρώπινου 
δυναμικού στην εταιρεία σας;

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μια πολύ σοβαρή υπόθε-
ση γι’ αυτό και αποτελεί ένα από τα κριτήρια συγκριτικής αξιο-
λόγησης (benchmarking) μιας εταιρείας σαν τη δική μας. Ανε-
ξάρτητα πάντως από το τυπικό μέρος, δίνουμε σημασία στην 

Το παρακάτω κείμενο 
είναι μετάφραση σε πολύ 

ελεύθερη απόδοση 
συνέντευξης στελέχους  
μεγάλης εταιρείας, στα 
καθήκοντα του οποίου 

είναι και η εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Μεταφορα και  
Ελευθερη Αποδοση:

Του Παναγιωτη Παπαϊωανου 
Αναπληρωτή Διευθυντή  

Πληροφορικής και Τεχνολογίας
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παροχή ουσιαστικής επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και 
στην προσωπική ανάπτυξη (personal development) των 
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία 
διενεργούνται οργανωμένα και σε συνεχή βάση. Ας σημει-
ωθεί ότι η εκπαίδευση αποτελεί μέρος του προγράμματος 
διαχείρισης γνώσης (knowledge management) που εφαρ-
μόζεται στην εταιρεία μας. 

Σε τι αποσκοπεί η εκπαίδευση στην εταιρεία σας;

Με την κατάλληλη εκπαίδευση επιτυγχάνουμε: α) διατή-
ρηση του επιπέδου επαγγελματικών και τεχνικών δεξιοτή-
των β) ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων όταν προκύψει ανάγκη 
και γ) διατήρηση και διάχυση της ρητής και άρρητης γνώ-
σης που υπάρχει στην εταιρεία μας. Εκτός από αυτά, καλ-
λιεργούμε δεξιότητες τύπου soft skills όπως διοίκηση, ορ-
γάνωση, επικοινωνία με πελάτες αλλά και ενδοεταιρικές 
διαπροσωπικές σχέσεις και, τέλος, διαμορφώνουμε ενιαία 
εταιρική συνείδηση σε όλους τους εργαζόμενους. Γενικά, 
πιστεύουμε ότι η συνεχής επαγγελματική και προσωπική 
ανάπτυξη είναι όχι μόνο υποχρέωση αλλά και δικαίωμα 
του εργαζόμενου.

Πως εντάσσεται η εκπαίδευση μέσα στη λειτουργία 
της εταιρείας σας;

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της εταιρείας καθορίζει τι 
θέλουμε να κάνουμε και με τι τρόπο θα λειτουργήσου-
με ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ένα από τα απο-
τελέσματα του σχεδιασμού αυτού είναι ο καθορισμός των 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εργασία σε κάθε θέση 
ή τομέα εργασίας. 

Στην εταιρεία συμβαίνουν αποχωρήσεις εργαζομένων με 
αποτέλεσμα να έχουμε προσλήψεις για κάλυψη των δη-

μιουργούμενων αναγκών καθώς και εσωτερικές μετακι-
νήσεις για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και οι  
προαγωγές. 

Δημιουργείται έτσι το λεγόμενο «κενό δεξιοτήτων» το 
οποίο πρέπει να καλυφθεί. Έλλειμμα δεξιοτήτων δημιουρ-
γείται επίσης με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ή λόγω 
μεταβολών του νομικού, οικονομικού, κοινωνικού ή τε-
χνολογικού περιβάλλοντος. Το «κενό δεξιοτήτων» μαζί με 
την πολιτική διαρκούς ανάπτυξης των εργαζομένων, κα-
θορίζουν τις επιλογές των εκπαιδευτικών μας προγραμμά-
των καθώς και το χρόνο που αφιερώνεται στην εκπαίδευ-
ση των εργαζομένων. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οργανώνονται σε ετήσια 
βάση. Στην αρχή της χρονιάς διαμορφώνεται το πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης το οποίο καλύπτει όλες τις οργανικές μο-
νάδες και όλους τους εργαζόμενους. Για λόγους προγραμ-
ματισμού εργασιών, καθορίζονται οι ημερομηνίες για κάθε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ενημερώνεται όλο το προ-
σωπικό. Παρόλα αυτά, υπάρχει σχετική ευελιξία τόσο στα 
αντικείμενα εκπαίδευσης όσο και στο χρονικό προγραμμα-
τισμό της.

Με όσα είπατε να υποθέσω ότι υπάρχει κεντρικός 
σχεδιασμός για την εκπαίδευση; Ποιος και με ποιο 
τρόπο καθορίζει τα εκπαιδευτικά αντικείμενα;

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο δεν υπάρχει κεντρικός σχεδι-
ασμός στην εκπαίδευση. Κεντρικά διαμορφώνονται κατευ-
θύνσεις και πολιτικές καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα που διαμορφώνουν κοινή εταιρική αντίληψη. Θεω-
ρούμε ότι η εκπαίδευση είναι μια συμμετοχική διεργασία 
και αφορά όλους τους εργαζόμενους. Εξάλλου, κανείς δεν 
πιστεύει ότι κατέχει την απόλυτη γνώση σε μια εταιρεία με 
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τόσο μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων και τεχνικών και επι-
στημονικών αντικειμένων. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι η γνώ-
ση είναι διάχυτη στην εταιρεία και ένας από τους σκοπούς 
της εκπαίδευσης είναι να μαζέψει και να οργανώσει τη γνώ-
ση αυτή. Αν και οι απαιτούμενες δεξιότητες για κάθε θέση 
ή ομάδα εργαζομένων είναι καταγεγραμμένες στο επιχει-
ρησιακό σχέδιο, βασιζόμαστε στην εμπειρία και την άμε-
ση αντίληψη του προϊστάμενου κάθε οργανωτικής μονά-
δας για τον προσδιορισμό και τις προτεραιότητες των εκ-
παιδευτικών αναγκών κάθε χρόνο. 

Οι προϊστάμενοι των μονάδων καταθέτουν τις ανάγκες για 
εκπαίδευση αναφέροντας συγκεκριμένα αντικείμενα εκπαί-
δευσης και ποιοι από το προσωπικό, ομάδες ή άτομα, θα 
τα παρακολουθήσουν. Αυτό γίνεται γιατί στην ουσία η εκ-
παίδευση του προσωπικού είναι πρωτίστως δική τους υπό-
θεση. Ας σημειωθεί, ότι οι απλοί εργαζόμενοι ενθαρρύνο-
νται να καταθέτουν τις απόψεις τους σχετικά με την εκπαί-
δευση τόσο στους προϊσταμένους τους όσο και σε εμάς 
απευθείας. 

Εμείς εδώ συγκεντρώνουμε τα αιτήματα αυτά, τα ομαδο-
ποιούμε και καταρτίζουμε κατάλληλα προγράμματα εκπαί-
δευσης έτσι ώστε με τον καλύτερο τρόπο να καλυφθούν 
οι ανάγκες εκπαίδευσης όλης της εταιρείας. Ενεργούμε δη-
λαδή ως διευκολυντές (facilitators) της όλης διαδικασίας. 

Δηλαδή ο ρόλος ο δικός σας είναι απλά διεκπεραι-
ωτικός; 

Δεν είναι έτσι. Όπως ήδη ανέφερα υπάρχουν αντικείμενα 
εκπαίδευσης που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυ-
ξη των εργαζομένων καθώς και με τα λεγόμενα soft skills. 

Εμείς εδώ, διαθέτοντας: α) συνολική αντίληψη των γενι-
κών αναγκών εκπαίδευσης, β) την ανατροφοδότηση που 
λαμβάνουμε από τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων εκ-
παίδευσης και γ) τις κατευθύνσεις που δίνει η διοίκηση της 
εταιρείας, διαμορφώνουμε προτάσεις εκπαίδευσης που 
απευθύνονται σε όλο φάσμα της εταιρείας και κατά κανό-
να τυγχάνουν ευρείας αποδοχής. 

Το μεγαλύτερο πάντως μέρος των προγραμμάτων κατάρ-
τισης διαμορφώνεται από τους καθ’ ύλη αρμόδιους και η 
ευθύνη εκπαίδευσης των εργαζομένων ανήκει στους προϊ-
σταμένους των επιμέρους οργανωτικών μονάδων.

Πόσες ημέρες το χρόνο αφιερώνει κάθε εργαζόμενος 
για εκπαίδευση;

Εκτιμούμε ότι ο μέσος εργαζόμενος πρέπει να αφιερώσει 
στην εκπαίδευσή του περίπου 3% του χρόνου του. Θεω-
ρούμε ότι αυτό είναι μια λογική προσέγγιση δεδομένου ότι 
αν κάποιος έχει προσωπική ευθύνη για την εργασία του 
έχοντας π.χ. μια ατομική επιχείρηση, σίγουρα θα αφιερώ-
σει πολύ περισσότερο χρόνο σε διαδικασίες εκπαίδευσης 
ή ενημέρωσης ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. 

Αυτό το 3% αντιστοιχεί σε 6-7 εργάσιμες ημέρες εκπαίδευ-
σης για κάθε εργαζόμενο. Αυτό βέβαια είναι μέσος όρος. 
Για στελέχη ή εργαζόμενους σε απαιτητικές ή ειδικές θέσεις 
εργασίας μπορεί να είναι περισσότερο ή για άλλους λιγό-
τερο. Γενικά πάντως υπολογίζεται ότι 6 ημέρες το χρόνο ο 
εργαζόμενος θα είναι σε «εκπαίδευση». 

Δεν είναι υπερβολικό το κόστος σε χρόνο; Έχει άλλα 
κόστη η εκπαίδευση;

Στην εκπαίδευση δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τι πληρώ-
νουμε σε χρόνο ή χρήμα αλλά και τι θα χάσουμε αν δεν 
υπάρξει η εκπαίδευση αυτή. Όπως για να διατηρήσουμε 
τις σωματικές μας ικανότητες δεν αρκεί να αθληθούμε μία 
φορά, έτσι και η επαγγελματική και εταιρική εκπαίδευσή 
μας δεν αρκεί να γίνει μία μόνο φορά. Αν μάλιστα συλ-
λογιστούμε τις μεταβολές του επιχειρησιακού περιβάλλο-
ντος και το κυνήγι του ανταγωνισμού, συνειδητοποιούμε 
ότι πρέπει να προσπαθούμε συνεχώς μόνο και μόνο για 
να μείνουμε στα ίδια. Πολύ δε περισσότερο αν θέλουμε 
να αναπτυχθούμε. 

Με αυτό το σκεπτικό θεωρούμε ότι η εκπαίδευση όχι μόνο 
δεν επιβαρύνει αλλά είναι μέρος της εργασίας. Έτσι, μέσα 
στα καθήκοντα και στο χρόνο των εργαζομένων υπολογί-
ζεται και ο χρόνος για την εκπαίδευση. Άλλα κόστη αφο-
ρούν το λειτουργικό μέρος της εκπαίδευσης π.χ. αμοιβές 
εισηγητών και έξοδα υποδομών και οργάνωσης αλλά, 
όπως είπαμε, τα οφέλη είναι μεγαλύτερα. Ας σημειωθεί 
ότι πολλοί από τους εισηγητές είναι εργαζόμενοι στην εται-
ρεία μας, δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί μέρος του 
προγράμματος διαχείρισης γνώσης που εφαρμόζεται.

Η εκπαίδευση διενεργείται μέσα ή έξω από το χώρο 
της εταιρείας σας;

Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται εντός της 
εταιρείας για διάφορους λόγους. Υπάρχουν οι υποδομές 
για συγκεκριμένα εξειδικευμένα τεχνικά αντικείμενα ενώ 
πολλοί εκπαιδευτές προέρχονται μέσα από την εταιρεία. 
Γενικά είναι ευκολότερο και κοστίζει λιγότερο. Ας σημει-
ωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει χώρους για εκπαίδευση ενώ 
αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη υποδομή. Παρόλα αυτά, για 
εξειδικευμένα αντικείμενα πολλοί εργαζόμενοι παρακο-
λουθούν εκπαιδεύσεις που γίνονται εκτός εταιρείας. 

Πως συνδέεται η εκπαίδευση με τη Διαχείριση Γνώ-
σης στην εταιρεία σας;

Μεγάλο μέρος των αντικειμένων εκπαίδευσης προέρχεται 
από τη συλλογή τεχνογνωσίας της εταιρείας μας η οποία 
είναι οργανωμένη σε ενότητες και αντικείμενα και η οποία 
φροντίζουμε να ενημερώνεται συνεχώς. Οι εισηγητές σε 
αυτού του είδους τα αντικείμενα προέρχονται μέσα από 
την εταιρεία μας. Σε κάθε είδους κατάρτιση επιδιώκουμε τη 
σύνδεση της θεωρίας με πραγματικές καταστάσεις και προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. 

Τα μαθήματα εκτός από κατάρτιση προσφέρουν ευκαιρία 
ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων μεταξύ των εργαζομέ-
νων όλων των βαθμίδων. Η αξιολόγηση των προγραμμά-
των εκπαίδευσης από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους εί-
ναι μια ευκαιρία καταγραφής εμπειριών και εμπλουτισμού 
της συλλογής τεχνογνωσίας που ήδη σας ανέφερα. 

Με όλα αυτά, η εκπαίδευση λειτουργεί όχι μόνο ως παρά-
γοντας διάχυσης της γνώσης αλλά και ως παράγοντας συλ-
λογής τεχνογνωσίας και καλλιέργειας και ανάδειξης νέας 
γνώσης. Εδώ η συνέντευξη τελειώνει με λίγα ακόμα αριθ-
μητικά στοιχεία και σχετικές φιλοφρονήσεις...
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Μονάδες  
Επεξεργασίας 
Νερού (ΜΕΝ)

Οι άνθρωποι
πίσω από το έργο

Τησ Μαργαριτας Ξανθακη
Διευθύντριας Μονάδων Επεξεργασίας Νερού

Τους εντοπίσαμε, τους μιλήσαμε 

και τους φωτογραφήσαμε  

εν δράσει. Είναι μερικοί  

από τους ανθρώπους που 

εργάζονται στις Μονάδες 

Επεξεργασίας Νερού  

και σε αυτό το τεύχος έχουν  

την τιμητική τους.

Είπαμε πολλά και επιλέξαμε  

να σας παρουσιάσουμε κάποιες 

από τις προσωπικές τους απόψεις.

Εμείς οι εργαζόμενοι στη ΜΕΝ παρά τις δυσκολί-

ες της εποχής, οι οποίες αντικατοπτρίζονται και στην 

υπηρεσία μας, όπως περικοπών μισθών, έλλειψη 

προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης έμπειρου προ-

σωπικού, προσπαθούμε σε καθημερινή βάση και 

εργαζόμαστε με υπευθυνότητα, σύνεση και αλλη-

λοβοήθεια για να προσφέρουμε στους συνανθρώ-

πους μας πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα και άρι-

στη ποιότητα.

Μανιφάβας Νικόλαος 
Ηλεκτρολόγος 

«Eργάζομαι στα Διυλιστήρια Μενιδίου από το 1995 

ως ηλεκτρολόγος και καθημερινά δίνω τον καλύτε-

ρο εαυτό μου για τη σωστή συντήρηση και επισκευή 

των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημά-

των (Hλεκτρικοί πίνακες, Υποσταθμοί, Αντλίες, Μο-

τέρ PLC, Πνευματικά Συστήματα, Όργανα Μετρήσε-

ων, Αεροσυμπιεστές κα.). 

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού είναι ζωτικής ση-

μασίας για την ΕΥΔΑΠ γιατί επεξεργάζονται το ακα-

τέργαστο νερό των ταμιευτήρων πριν φτάσει στον 

Kαταναλωτή. Χωρίς αυτές το νερό δεν θα ήταν πό-

σιμο. 

Το μεγαλύτερο τμήμα των διυλιστηρίων αποτελείται 

από ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποί-

ες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία του νερού. 

Λόγω της 24ωρης λειτουργίας των Διυλιστηρίων, 

είναι απαραίτητη η παρουσία μου στις βάρδιες για 

τον έλεγχο και χειρισμό των εγκαταστάσεων. Πάντα 

με ευσυνειδησία και απόλυτη προθυμία προσπαθώ 

σκληρά να δώσω άμεση λύση στα προβλήματα που 

προκύπτουν, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συν-

θήκες. 

Έτσι διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του Διυλι-

στηρίου, με στόχο την ποσοτική επάρκεια και την 

άριστη ποιότητα του νερού, που είναι και η βασική 

αρχή της εταιρείας μας.»

Γ. Βλάχος  
Κ. Σωτηρακόπουλος  
Ν. Νεοκλέους
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Γιώργος Δήμτσας 
Τεχνολόγος μηχανικός 

«Εργάζομαι στην ΕΥΔΑΠ από το 2002 και είμαι στο 

διυλιστήριο ΜΕΝΙΔΙΟΥ από το 2005. Τόσο εγώ όσο 

και οι συνάδελφοί μου βλέπουμε την εργασία μας 

ως προσωπική υπόθεση και αγωνιζόμαστε καθημε-

ρινά επί 24ώρου, για να προσφέρουμε την βέλτιστη 

ποιότητα νερού στους κατοίκους της πρωτεύουσας. 

Το νερό είναι πηγή ζωής και αυτό μας καθιστά ιδιαίτε-

ρα συνειδητοποιημένους και υπεύθυνους, όπου με 

ιδιαίτερο ζήλο δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για 

την αρίστη ποιότητα του νερού, και την άριστη λει-

τουργία της ΕΥΔΑΠ που είναι το δεύτερο σπίτι μας.» 

Κώστας Φιλιππόπουλος 
Γραφείο ΔΜΕΝ

«Εργάζομαι στη ΔΜΕΝ από το 2003 και συγκεκριμέ-

να στο γραφείο της Διεύθυνσης από το 2005, οπότε 

την θεωρώ δεύτερο σπίτι μου. Μαζί με τους υπόλοι-

πους συναδέλφους, όλων των βαθμίδων και ειδικο-

τήτων, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να παρέ-

χουμε στους συμπατριώτες μας το νερό στην καλύ-

τερη ποιότητά του. 

Η Διεύθυνση ΜΕΝ ως ένας συνδετικός κρίκος της 

αλυσίδας που λέγεται ΕΥΔΑΠ στέκεται καθημερι-

νά αρωγός  σε όλα τα προβλήματα που μας απα-

σχολούν - εργασιακά και μη - και με αφορμή το  

παρόν άρθρο θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαρι-

στίες μου.»
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Η καλλιτεχνική  
υπόσταση του  
Αδριάνειου  
Υδραγωγείου

Η ομάδα PERSE αφορά σε 
μια ανοιχτή ομάδα - πράξη 
που ως στόχο έχει την διε-
ρεύνηση των ορίων της ει-
καστικής πρακτικής εντός 
του ευρύτερου κοινωνικού 
πεδίου. Στην εποχή του γε-
νικευμένου πεσιμισμού, της 
ανασφάλειας, η ουτοπική 

ιδέα ως μορφή ελεύθερης σκέψης παράγει νέες δυνατότητες δρά-
σης. Η ομάδα στοχεύει στην ανάδειξη της ενδεχομενικότητας του 
επιστητού με σκοπό την ανέγερση νέων πραγματικοτήτων. 

Το εικαστικό έργο «RIFT COLLECTION» αφορά στην ιδέα της μετα-
τόπισης , της διαλεκτικής ενός τόπου - χώρου «υπόσκαφου», που 
υφίσταται στο σκοτάδι σιωπηρά και εξέρχεται (αναδύεται). Ένας 
χώρος αμφίσημος, ανενεργός, ως όχημα για το «εδώ και τώρα» 
της ύπαρξης. Στόχο αποτελεί η ενεργοποίηση της σκέψης και όχι 
ο οπτικός εντυπωσιασμός. Η Ανδριάνειος δεξαμενή ως ένας υπό-
γειος, κρυμμένος τόπος αποτέλεσε τη δίοδο στροφής του βλέμμα-
τος στο παρελθόν προς μια επανάγνωση του παρόντος και μία θέ-
αση του μέλλοντος.

Η οπτικοακουστική εγκατάσταση RIFT COLLECTION θα συμμετά-
σχει στην ελληνική εκπροσώπηση στην 16η Biennale νέων Δημι-
ουργών Ευρώπης και Μεσογείου στην Αγκόνα 6 Ιουνίου - 7 Ιου-
λίου 2013.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την ΕΥΔΑΠ και το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 
για την πολύτιμη βοήθεια τους ως προς την υλοποίηση του έργου.

Ομάδα PERSE
Παναγιώτης Βορριάς / Πάνος Κομπής
RIFT COLLECTION

Επιμέλεια: 
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
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Διαφήμιση είναι η οποιαδήποτε 
ενέργεια που αποβλέπει στη διάδοση 
πληροφοριών για εμπορικούς σκοπούς 
καθώς και η δημόσια προβολή  
ανθρώπων και πραγμάτων. 

Με τη διαφήμιση που απευθύνεται κυρίως στα πλατιά λαϊκά 
στρώματα επηρεάζεται ο πολίτης καταναλωτής, προβάλλεται το 
προϊόν ή το εμπόρευμα και αυξάνονται οι πωλήσεις.

Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι με παπύρους και αργότερα με πι-
νακίδες ανάγγειλαν πωλήσεις ή μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. 
Ο δημόσιος κήρυκας και αργότερα ο τελάλης, διαλαλούσε στις Αθη-
ναϊκές και Πειραϊκές γειτονιές τα εμπορεύματα που πουλούσαν. Ανά-
μεσα σε αυτά τα προϊόντα, ήταν και το νερό, το Μαρουσιώτικο, το 
Ποριότικο αλλά και της Γιούλεν σε περιοχές όπου δεν είχε φτάσει 
ακόμα το δίκτυο.

Με την εφεύρεση της τυπογραφίας άρχισε πλέον να τυπώνεται η 
έντυπη αγγελία. Η πρώτη αγγελία για τη διαφήμιση εμπορεύματος 
τυπώθηκε στην Αγγλία το 1480. Με την έκδοση των πρώτων εφη-
μερίδων και περιοδικών ξεκίνησαν να δημοσιεύονται μαζικά και οι 
πρώτες έντυπες διαφημίσεις. Με τη βιομηχανική επανάσταση και με 
την ίδρυση σε όλα τα εθνικά κράτη εργοστασίων, βιομηχανικών επι-
χειρήσεων και μονάδων που παρήγαγαν πολλά και ποικίλα κατανα-
λωτικά προϊόντα, η διαφήμιση άρχισε πλέον να είναι αναγκαία για 
την προώθησή τους. 

Στην Αθήνα σε εφημερίδες του 19ου και του 20ου αιώνα υπάρχουν 
αγγελίες για πωλήσεις καθαρού νερού από συγκροτημένες εταιρεί-
ες που δημιουργήθηκαν, οι οποίες προσπαθούσαν να καλύψουν το 
κενό που προκαλούσαν η συχνή λειψυδρία και η έλλειψη νερού. 

Με την ανάληψη της ύδρευσης της Αθήνας από τη Γιούλεν και την 
κατασκευή σύγχρονων υδροδοτικών υποδομών ξεκίνησε και η κατα-
χώρηση διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά, οι οποίες απει-
κόνιζαν κυρίως την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε στον τομέα της 
ύδρευσης της Αθήνας και του Πειραιά από την Ελληνική Εταιρεία 
Υδάτων και φυσικά προέβαλλε την ποιότητα του νερού που ήταν 
από τα καλύτερα παγκοσμίως.

Του Γιαννη Λαμπρου
Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης

Η Διαφήμιση  
της Ελληνικής  
Εταιρείας Υδάτων
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Η εργασία που παρουσίασε η Περιφέρεια Αττικής, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2013 με θέμα: 
«Κάθε μέρα Φροντίζω το Περιβάλλον μου - Νερό: Χρη-
σιμοποίησε λιγότερο, εξοικονόμησε περισσότερο».

www.clima-net.org/pdf/nero.pdf

Ο ανανεωμένος ιστοτόπος της Ομοσπονδίας Εργαζομέ-
νων της ΕΥΔΑΠ, με ενδιαφέροντα και χρήσιμα νέα για 
τους εργαζόμενους.

www.ome-eydap.gr/

www.csrhellas.org/portal/portal.php?&lang

Το «Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύ-
νη» έχει ως αποστολή του την προώθηση της έννοιας 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την προβολή της, 
τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το 
κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη 
επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στην παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται συνοπτικά τα 
10 υψηλότερα Ελληνικά Μεγάλα Φράγματα όπως αυτά 
αναφέρονται στη νέα έκδοση (2012) του  Καταλόγου 
Μεγάλων Ελληνικών Φραγμάτων.

www.eemf.gr



Πηγή Ενημέρωσης

σελ 43Ροές Πολιτισμού |

Ο ιστοτόπος για το Green Business Bureau, που ενεργο-
ποιείται στις ΗΠΑ και τον Καναδά και μεταξύ άλλων  
παρέχει πιστοποίηση για «πράσινες επιχειρήσεις»

www.gbb.org/

Η ιστοσελίδα των «πράσινων» επιχειρήσεων στην Ελλά-
δα. Ειδήσεις και χρήσιμες πληροφορίες για περιβαλλο-
ντικά υπεύθυνες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

www.greenbusiness.gr

Μια ιστοσελίδα που παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm

Η καλύτερη ξενάγηση γίνεται από τους «ντόπιους»! 
Ακριβώς αυτή είναι η φιλοσοφία της ελληνικής καταγω-
γής ιστοσελίδας www.dopios.com, που φιλοδοξεί  
να γίνει η καλύτερη ταξιδιωτική συντροφιά για τις  
περιηγήσεις μας.

www.dopios.com

Περιμένουμε τις δικές σας προτάσεις πλοήγησης στο e-mail: pubrel@eydap.gr 
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προτείνουμε...

Για όσους ενδιαφέρονται για την ποίηση... δεν μπο-
ρούμε να μην προτείνουμε τη δουλειά ενός εκλεκτού 
συναδέλφου, του κ. Κώστα Καρούσου. 

Είναι προφανές ότι στο ανθρώπινο δυναμικό της  
ΕΥΔΑΠ βρίσκονται πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι.  

Ο Κώστας Γεωργίου Καρούσος γεννήθηκε στον 
Αστακό Αιτωλ/νίας. Τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο 
στον Αστακό, στην Αθήνα φοίτησε στη σχολή Δοξιά-
δη και μετά στην Κ.Τ.Ε. (Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρ-
μογών) (1971-1974) Σχέδιο -  Ιστορία Τέχνης - Ελεύ-
θερο Σχέδιο. 

Ασχολήθηκε με το θέατρο και τη δημοσιογραφία, με 
την ποίηση και τη Ζωγραφική από νωρίς. 

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο που αξίζει κανείς να 
δει συνολικά.

και ένα μικρό δείγμα

Hλεκτρονικό περιοδικό κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού 

Μιας και για συναδέλφους και μάλιστα ανήσυχους, ο λόγος, έπεσε στην αντίληψή μας η «εκδο-
τική» προσπάθεια για την οποία συνεργάζονται παλιοί και νέοι συνάδελφοι αλλά και σημαντικοί 
συνεργάτες εκτός ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό περιοδικό κοινωνικού και πολιτικού προ-
βληματισμού που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Γράφουν για όλα στην κυριολεξία δημιουρ-
γώντας ένα χώρο ιδεών και απόψεων. Μιας και κυκλοφόρησε μόλις το πρώτο ηλεκτρονικό τεύ-
χος, ευχόμαστε καλό ταξίδι και σε αυτό το έντυπο.

Θα το βρείτε εδώ: http://issuu.com/kentri/docs/1o_teyxos?e=8073604/2227352 και εδώ: 
http://kentrikaimeli.blogspot.gr/

Ένα καλό βιβλίο είναι πάντα καλή παρέα, ειδικά όμως το Καλοκαίρι ενδείκνυ-

ται για διάβασμα! Το βιβλίο της Αλίκης Οικονόμου - Γιωτάκου, με τίτλο «Ζωή 
σε δύο χρώματα» είναι ένα μυθιστόρημα για τη ζωή και τον έρωτα με τα καλά και τα κακά, τα 
όμορφα αλλά και τα άσχημα. Θα το τελειώσετε αμέσως, οπότε μην πάρετε μόνο αυτό μαζί σας. 

Διάβασα το μυθιστόρημα της Αλίκης Οικονόμου Γιωτάκου «Ζωή σε δύο χρώματα». Με εντυπω-
σίασε σαν τίτλος, σαν εξώφυλλο αλλά σταμάτησα στο περιεχόμενό του και στο θέμα του. Η κα-
κοποίηση της γυναίκας ή λεκτικά ή με βίαιες και σκληρές χειροδικίες. Η κακοποίηση, φαινόμενο 
από τις παλιές εποχές μέχρι και τώρα με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό σε όλα τα κοινωνικά στρώ-
ματα και σε όλα τα επίπεδα. Με πολύ επιδέξιο τρόπο, η συγγραφέας χειρίζεται το θέμα ενώ συγ-
χρόνως μας δίνει και στιγμές γαλήνης και ηρεμίας μέσα στην οικογένεια που μεγάλωσε η Λητώ τυ-
λιγμένη στην αγάπη σαν σε κουκούλι. 

Στιγμές συγκινητικές, ευχάριστες, δυσάρεστες έως και τραγικές μπορώ να πω, που κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο. Πολύ 
καλά δοσμένη η στροφή της Λητώς από την αδύναμη έως τότε τακτική της μέχρι τον πηγαιμό της στην Αβινιόν. Η προσφο-
ρά της στις εξίσου κακοποιημένες γυναίκες και τέλος η σύνδεσή της με τον αληθινό άνθρωπο τον Σέργιο. «Το σήμερα Μέγα 
σαν Άλφα και Ωμέγα» αναφωνεί η Λητώ που τώρα λυτρώνεται. Λυτρώνεται όμως και ο αποτρόπαιος και σκληρός Μιχά-
λης με την μετάνοιά του στο τέλος. Το μυθιστόρημα σε κρατά σε συνεχή εγρήγορση με το δυνατό ύφος, τη λυρική γλώσ-
σα, τις ζωντανές περιγραφές. Τελικά είναι ένα βιβλίο πολύ ωραία δοσμένο, με πολλά μηνύματα. Λ. Σαδίκη
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Μουσείο Ακρόπολης 
Μια δράση του Μουσείου Ακρόπολης για όλη την οικογένεια
Έως 01.08.2013

Στο πλαίσιο της ετήσιας δράσης «Αρχαϊκά Χρώματα», το Μουσείο Ακρό-
πολης προσκαλεί τις οικογένειες με τα παιδιά τους να ανακαλύψουν τα αρ-
χαϊκά χρώματα μέσα από τρία παιχνίδια: 

1.  Το παιχνίδι αναζήτησης λεπτομερειών στα αρχαϊκά γλυπτά, 
εκεί όπου σώζεται το χρώμα τους.

2.  Την κασετίνα ζωγραφικής που περιέχει πραγματικά ορυκτά χρώματα 
και αντίστοιχα μολύβια για να χρωματίζουν τα παιδιά το σχέδιο της 
Πεπλοφόρου.

3.  Το DOMINO με συνδυασμούς σε ελεύθερη χρωματική απόδοση από 
τα σχέδια που διακοσμούσαν ρούχα και σκουλαρίκια των κορών της 
αρχαϊκής εποχής.

Πληροφορίες
Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα, Τηλ.: 210 90.00.900  
http://www.theacropolismuseum.gr/
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Για τους μικρούς μας φίλους
Για τους γονείς η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών των παιδιών είναι μια 
δύσκολη περίοδος, ιδιαίτερα για εκείνους που δουλεύουν και δεν έχουν κά-
ποιον να κρατήσει τα παιδιά τους. Στην Αθήνα, κάθε χρόνο πραγματοποιού-
νται πάρα πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για την περίοδο των σχο-
λικών διακοπών.

Καλοκαιράκι στου «Ψυρρή»... 
Θερινά προγράμματα στο «Σχολείο Παιχνιδιού»
17/6 έως 19/7

Το Εργαστήρι Πολιτιστικής Εκπαίδευσης «Σχολείο Παιχνιδιού» διοργανώνει 
για 4η χρονιά θερινά προγράμματα δημιουργικής έκφρασης για την περίο-
δο 17/6 μέχρι 19/7, για παιδιά 4 - 12 ετών.

Καλοκαίρι στο Παιδικό Μουσείο 2013
Μια διαφορετική εμπειρία καλοκαιρινών διακοπών  
για παιδιά 5-12 χρόνων στην Πλάκα!
17/6 έως 12/7

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά εβδο-
μαδιαίο καλοκαιρινό πρόγραμμα για παιδιά 5-12 χρόνων με θέμα «Κάθε 
ημέρα και μια άλλη ημέρα», από τις 17 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου 2013, 
καθημερινές 8.30 π.μ. - 4.30 μ.μ.
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Η Κλινική Ανοσολογία αξιοποιεί τα δεδομένα της Βασικής 
Ανοσολογίας για την ακριβέστερη διάγνωση και αιτιολογική 
θεραπεία των νοσημάτων. Ακόμη, η Ανοσολογία στηρίζει 
βασικό τομέα της Προληπτικής Ιατρικής με εξέχον 
παράδειγμα τους εμβολιασμούς. Η σύνδεση Βασικής 
και Κλινικής Ανοσολογίας είναι από τα παραδείγματα 
εφαρμογής της έκφρασης «από το εργαστήριο στον 
ασθενή και πάλι πίσω στον ασθενή» - «from bench to 
bedside & back again». Η Κλινική Ανοσολογία με την 
παρατήρηση και τη μελέτη των ασθενών συμβάλλει στην 
αναγνώριση των στοιχείων του ανοσιακού συστήματος και 
στο πώς αυτό αντιμετωπίζει το περιβάλλον, ενώ διατηρεί 
την ακεραιότητα του εαυτού του. Πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ 
αυτό τον τομέα έχουν οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες 
(ΠΑΑ). 

Λανθασμένη ή ελλιπής λειτουργία του ανοσοποιητικού 
μας συστήματος οδηγεί σε νόσο. Εκφραση αυτών των 
νόσων είναι οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες, οι 
οποίες οφείλονται σε γενετική, ενδογενή διαταραχή, που 
συνεπάγεται απουσία ή δυσλειτουργία μιας ή περισσοτέρων 
ανοσιακών παραμέτρων με αποτέλεσμα τη μειονεκτική ή 
λανθασμένη ανοσοαπάντηση. Οι ΠΑΑ είναι συνυφασμένες 
με την κλινική εκδήλωση ασυνήθιστων, συχνών, 
υποτροπιαζουσών, σοβαρών, μη ανταποκρινομένων 

στη θεραπεία λοιμώξεων και όχι σπάνια είναι η αιτία 
αυτοανόσων, αλλεργικών ή λεμφοϋπερπλαστικών 
νοσημάτων. Λόγω δε της ιατροβιολογικής τους σημασίας, 
έχουν χαρακτηριστεί ως “in vivo πειράματα της φύσης”, 
με μοναδική συμβολή στην Ιατρική Επιστήμη και στην 
ανάπτυξη νέων θεραπειών. 

Οι ΠΑΑ ανήκουν στα σπάνια νοσήματα, αλλά σαφώς 
αναγνωρίζεται ότι είναι πολύ συχνότερα απ’ ότι εθεωρείτο 
παλαιότερα. Η συνολική τους συχνότητα στο γενικό 
πληθυσμό υπολογίζεται 1:10.000 εξαιρώντας την εκλεκτική 
IgA ανεπάρκεια της οποίας η συχνότητα είναι σχεδόν 
20πλάσια. Όμως, πρόσφατες μελέτες αναγνωρίζουν 
υψηλότερη συχνότητα που διαφέρει αναλόγως του έθνους, 
των χωρών και βεβαίως των επιμέρους νοσημάτων. 

Παρόλες τις προόδους, το επιστημονικό και ιατρικό 
πεδίο γνώσεων για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες 
παραμένει σε νηπιακή ηλικία, αλλά και με μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης. O παλιός ορισμός των 
Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών, που αφορούσε σε 
σπάνια ενδογενή ελλείμματα που οδηγούν σε πολλαπλές, 
υποτροπιάζουσες, ευκαιριακές και θανατηφόρες λοιμώξεις 
στη νηπιακή ηλικία, έχει αναθεωρηθεί. Σήμερα, ως 
Πρωτοπαθής Ανοσοανεπάρκεια ορίζεται η νόσος στην 

Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες 
Επαγρύπνηση - Έλεγχος - Διάγνωση - Θεραπεία  
Καταγραφή Ελληνικών δεδομένων

Της Μαριας Καναριου 
Διευθύντρια ΕΣΥ 

Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας 
Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς 

Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία 
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 213 2013766, Fax: +30 2132013293
E-mail: m.kanariou@gmail.com 

www.paed-anosia.gr 

Η Ανοσολογία είναι θεμελιώδης τομέας της Ιατρικής. H πλειοψηφία  

των νοσημάτων είναι αποτέλεσμα ελλειμμάτων ή διαταραχών του 

ανοσοποιητικού συστήματος και της ισορροπίας που αυτό προσπαθεί  

να επιτύχει για την επιβίωσή του στο ξένο και συχνά εχθρικό περιβάλλον
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οποία το ανοσιακό σύστημα αδυνατεί να επιτύχει, 
μέσω αυτοπεριοριζόμενων μηχανισμών, την άμυνα του 
οργανισμού έναντι ζώντων και ανόργανων στοιχείων 
του περιβάλλοντος (λοιμογόνων ή μη), με παράλληλη 
διατήρηση της ανοχής στα δικά του στοιχεία. 

Οι ΠΑΑ είναι νοσήματα με μεγάλη ετερογένεια ως προς 
την αιτιοπαθογένεια, το ανοσολογικό υπόστρωμα και τη 
γενετική διαταραχή, αλλά και με μεγάλη ποικιλομορφία 
των κλινικών τους εκδηλώσεων. Με τη σύγχρονη κατατάξη 
τους διακρίνονται σε 8 μεγάλες ομάδες νοσημάτων 
(Πίνακας 1) στην κάθε μία από τις οποίες υπάρχουν πολλές 
υποκατηγορίες. Μεγάλο ποσοστό τους είναι σοβαρά, 
χρόνια νοσήματα και συχνά ο ασθενής υποφέρει, εφ’ 
όρου ζωής, από συχνές, σοβαρές και επίμονες λοιμώξεις 
ή άλλα ανοσολογικά νοσήματα που δεν ανταποκρίνονται 
ικανοποιητικά στη συμβατική θεραπεία. Τα παιδιά έχουν 
συχνές επισκέψεις στο Νοσοκομείο και υποφέρουν από 
ανεξήγητες ασθένειες, ενώ οι ενήλικες αδυνατούν να 
επιτύχουν μια φυσιολογική ζωή. Η έγκαιρη διάγνωση με 
τη σωστή θεραπευτική αγωγή όχι μόνο είναι καθοριστική 
για τη ζωή και την ποιότητα ζωής του ασθενούς και της 
οικογένειάς του, αλλά συμβάλλει σε σημαντική περιστολή 
των δαπανών υγειονομικής φροντίδας. 

Η μελέτη των ΠΑΑ συμβάλλει καθοριστικά στην 
προώθηση της έρευνας στην κατανόηση των λειτουργιών 
του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος και της 
ανοσοπαθογένειας των νόσων, συμβάλλει δε στην ακριβή 
πρόγνωση και την επιλογή της σωστής και έγκαιρης 
θεραπείας. Ακόμη, η μελέτη τους οδηγεί στην ανάπτυξη 
σημαντικών σύγχρονων βιοθεραπειών. Η ανθρώπινη 
γ-σφαιρίνη, η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων, η γονιδιακή θεραπεία και αρκετές από τις 
θεραπείες ανοσοπαρέμβασης (μονοκλωνικά αντισώματα, 
κυτταροκίνες και γενικότερα βιολογικούς παράγοντες) 
στηρίζονται στις γνώσεις που αποκτούμε από τους ασθενείς 
με ΠΑΑ. Η κλινική παρατήρηση και η ανοσολογική 

σκέψη οδηγούν κατ’ αρχήν στην περιγραφή της νόσου 
και στη συνέχεια στον ερευνητικό σχεδιασμό, ώστε να 
διευκρινισθεί ο ανοσιακός μηχανισμός, γνώση που θα 
οδηγήσει σε αιτιολογική διάγνωση και κατά συνέπεια σε 
στοχευμένη, και άρα αποτελεσματική, θεραπεία (όπως η 
θεραπεία με γ-σφαιρίνη, με βιολογικούς παράγοντες, με 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, με 
γονιδιακή θεραπεία). 

Τα συνηθέστερα κλινικά σημεία που θέτουν την υποψία και 
επιβάλλουν τον έλεγχο για ΠΑΑ φαίνονται στους Πίνακες 
2 & 3, αλλά δεν πρέπει να διαφεύγουν ή να υποτιμώνται 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ασθενών ή στοιχεία από 
το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό τους (Πίνακες 4 & 5). 

Εργαλείο για τη γνώση των νοσημάτων ΠΑΑ, την 
ακρίβεια της συχνότητας, των επιπτώσεων τους και την 
καταλληλότερη θεραπευτική τους αντιμετώπιση είναι η 
συλλογή δεδομένων με την καταγραφή των ασθενών με 
βάση τη διάγνωση και την πορεία-εξέλιξη τους. Απαραίτητη 
είναι η συνεργασία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Σε αυτό βεβαίως θα συμβάλλει η συνεχώς αυξανόμενη 
επαγρύπνηση για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες 
και την Ανοσολογία των ιατρών, των νοσηλευτών, των 
επιστημόνων στο χώρο της Υγείας, των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών και συνολικά της κοινωνίας. 

Το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας του Νοσοκομείου 
Παίδων «Η Αγία Σοφία», το μοναδικό Παιδιατρικό 
Ανοσολογικό Τμήμα πανελλαδικώς, ως Ειδικό Κέντρο & 
Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες 
– Παιδιατρική Ανοσολογία, έχει ξεκινήσει προ ετών την 
επικοινωνία με τους ιατρούς και επιστήμονες της Χώρας 
για συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τους ασθενείς 
με Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες στη Χώρα μας (www.
paed-anosia.gr). Παράλληλα, επιδιώκει την ενημέρωση 
των ιατρών και γενικότερα των εργαζομένων στην Υγεία 
και της κοινωνίας για τις Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες

(ταξινόμηση, IUIS, Geha et al, 
JACI2007)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
10 ύποπτα/ανησυχητικά  

συμπτώματα - για ΠΑΙΔΙΑ
(www.info4pi.org)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
10 ύποπτα/ανησυχητικά  

συμπτώματα - για ΕΝΗΛΙΚΕΣ
(www.info4pi.org)

•  Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες Τ-  
και Β- κυττάρων

•  Αντισωματικές ανεπάρκειες  
(πρωταρχικώς) 

•  Σαφώς καθοριζόμενα σύνδρομα

•  Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας /
δυσρυθμίας

•  Συγγενή ελλείμματα των φαγοκυττάρων 
(ως προς τον αριθμό, ή/και τη λειτουργία)

•  Ελλείμματα της φυσικής/έμφυτης ανοσίας

•  Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές

•  Ανεπάρκειες συμπληρώματος

•  >4 ωτίτιδες μέσα σε 1 χρόνο

•  >2 σοβαρές ιγμορίτιδες μέσα σε  
1 χρόνο

•  >2 μήνες αντιβιοτική αγωγή χωρίς  
αναμενόμενο αποτέλεσμα

•  >2 πνευμονίες μέσα σε 1 χρόνο

•  >2 λοιμώξεις οργάνων ή σηψαιμία 

•  Ανεπαρκής πρόσληψη βάρους ή  
σωματική ανάπτυξη

•  Υποτροπιάζοντα αποστήματα δέρματος, 
μυών, σπλάγχνων

•  Επίμονες στοματίτιδες ή δερματικές  
λοιμώξεις 

•  Ανάγκη ενδοφλέβιας αγωγής για  
αντιμετώπιση λοιμώξεων

•  Οικογενειακό ιστορικό ΠΑΑ

•  >2 ωτίτιδες μέσα σε 1 χρόνο

•  >2 σοβαρές ιγμορίτιδες μέσα σε  
1 χρόνο (όχι αλλεργία)

•  >1 πνευμονία μέσα σε 1 χρόνο

•  χρόνια διάρροια με απώλεια βάρους

•  Υποτροπιάζουσες ιογενείς λοιμώξεις 
(κρυολόγημα, έρπης, μυρμηκίες,  
κονδυλώματα)

•  Ανάγκη ενδοφλέβιας αγωγής για  
αντιμετώπιση λοιμώξεων

•  Υποτροπιάζοντα αποστήματα δέρματος, 
μυών, σπλάγχνων

•  Επίμονες στοματίτιδες ή δερματικές  
λοιμώξεις 

•  Λοίμωξη από άτυπα μυκοβακτηρίδια

•  Οικογενειακό ιστορικό ΠΑΑ
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Η συλλογή στοιχείων με την καταγραφή των περιπτώσεων ΠΑΑ και των εκδηλώσεών τους θα συμβάλλει στην ανταλλαγή 
επιστημονικής εμπειρίας και, πολύ σημαντικό, στη γνώση του τι συμβαίνει στη χώρα μας σ’ αυτό το σημαντικό τομέα της 
Παιδιατρικής. Επιπλέον, θα έχει ως συνέπεια την καλύτερη παρακολούθηση, τη γνώση της συχνότητας τους στη χώρα μας, 
την πραγματική επίπτωση της νόσου στη Δημόσια Υγεία και, το σημαντικότερο, την εφαρμογή νέων, αποτελεσματικότερων 
θεραπειών.

Η προσπάθεια αυτή έχει την υποστήριξη της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.), επιδιώκεται η συνεργασία με άλλα 
Τμήματα και γίνεται σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανοσοανεπαρκειών (ESID). 

| Ευ Ζην

Ευ
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Οικολογικά... 

        και χρήσιμα!

Για να απομακρύνουμε τα κουνούπια, 
δεν υπάρχει λόγος να καταφύγουμε 
στα καρκινογόνα σπρέι και άλλα τοξικά 
που εκτός των άλλων, τα ακριβοπληρώ-
νουμε.

Χρησιμοποιούμε αιθέριο έλαιο σιτρο-
νέλας ή γερανιού. Ή τρίβουμε το δέρ-
μα με άσπρο οινόπνευμα. Τα κουνού-

πια απεχθάνονται αυτές τις μυρωδιές, όπως επί-
σης απεχθάνονται και τη  μυρωδιά του βασιλι-
κού... κάτι ήξεραν οι γιαγιάδες που έβαζαν βα-
σιλικό στο περβάζι.... και τα γεράνια διώχνουν 
τα κουνούπια, όπως επίσης και η λεβάντα... όλα 
αυτά τα φυτά δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις 
κηπουρικής για να καλλιεργηθούν.

Και μην ξεχνάμε τις σίτες όπως και τις κουνου-
πιέρες πάνω από το παιδικό κρεβατάκι ή καρο-
τσάκι. Αν μας τσιμπήσει κουνούπι για να υποχω-
ρήσει το τσίμπημα γρήγορα, τρίβουμε το δέρ-
μα με μαϊντανό, μισό κρεμμύδι ή σαπούνι τύπου 
Μασσαλίας ή Αρκάδι.

Ένας μεγάλος αριθμός εντόμων και 
παρασίτων γενικά στα δένδρα και  
τα φυτά, εξολοθρεύεται με το εξής 
παρασκεύασμα:

Μια κουταλιά της σούπας υγρό των 
πιάτων, μια κουταλιά σπορέλαιο, σε 
ένα γαλόνι νερού, το ανακατεύουμε 
καλά και λούζουμε με αυτό τα δέν-
δρα και τα φυτά, μέσα και έξω απ’ 
το σπίτι, κάθε μία ή δύο εβδομάδες.

Έντομα  
παράσιτα  
κουνούπια
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