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 Ε Έκςζε Πιενμθμνηθχκ Γιιάδαξ (ΓΠΓ) 

δημνγακχκεη εμενίδα με ζέμα:   

“Η ΓΠΓ θμκηά - Η ΓΠΓ μαδί με ηεκ Κμηκςκία". 

 Ε εμενίδα ζα πναγμαημπμηεζεί ζηεκ Αίζμο-

ζα Σειεηχκ ηεξ Φηιμπηχπμο Αδειθυηεημξ Ηονηχκ 

Θεζζαιμκίθεξ (ηεθάκμο Σάηηε 5, (Γίζμδμξ απυ 

Κηθμιάμο Ημοθμοθιή) Θεζζαιμκίθε) απυ ηηξ 10:00 

πμ ςξ ηηξ 4:00 μμ  

 Ε εμενίδα ηεξ Γ.Π.Γ. θηιμδμλεί κα θαιιηεν-

γήζεη ημ έδαθμξ γηα ηεκ δεμημονγία μηαξ ΗΟΖΚΓΠ 

(ΗΟΖΚςκηθή οκεηαηνηζηηθή ΓΠηπείνεζε) Πιενμ-

θμνηθχκ με ζηυπμ κα δχζεη δεμημονγηθέξ θαη θμηκμ-

θειείξ δηελυδμοξ ζημοξ Έιιεκεξ Πιενμθμνηθμφξ 

θαη κα ακαδείλεη ηεκ ηζπονή θαη θνίζημε ζφκδεζε ηεξ 

Πιενμθμνηθήξ με ηεκ Ημηκςκία.  

 

Ημενίδα ηεξ Γ.Π.Γ. με ζέμα  

“Η ΓΠΓ θμκηά – Η ΓΠΓ μαδί με ηεκ Κμηκςκία»  

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 
ειίδα 2 

Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ 

Δημεκηαία έθδμζε 

Σεύπμξ 9 
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ΔΙΑΝΓΜΓΣΑΙ 

ΔΩΡΓΑΝ 

 

Απαγμ ν ε ύε η α η  ε  α κ α-

δεµμζίεοζε, ε ακαπαναγςγή 

μιηθή, µενηθή ή πενηιεπηηθή ή 

θαηά πανάθναζε ή δηαζθεοή 

απόδμζε ηςκ θεηµέκςκ µε 

μπμημδήπμηε ηνόπμ, µεπακηθό, 

ειεθηνμκηθό, θςημηοπηθό ή 

άιιμ πςνίξ πνμεγμύµεκε γνα-

πηή άδεηα ημο εθδόηε.  

Σα απμζηειιόµεκα άνζνα θαη 

θςημγναθίεξ παναµέκμοκ ζηε 

δηάζεζε ημο πενημδηθμύ γηα 

δεµμζίεοζε. Οη ζοκηάθηεξ ηςκ 

θεηµέκςκ είκαη απμθιεηζηηθά 

οπεύζοκμη γηα ηα γναθόµεκά 

ημοξ. Οη απόρεηξ ημοξ, δεκ 

απεπμύκ απαναίηεηα μύηε ηηξ 

απόρεηξ ηεξ Έκςζεξ, μύηε θαη 

ηςκ δεµημονγώκ ημο Γ-

κεµενςηηθμύ ∆ειηίμο. 
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Ε Έκςζε Πιενμθμνηθχκ Γιιάδαξ 

παηνεηίδεη ηε δήιςζε ημο Πνμέ-

δνμο ηςκ Ακελάνηεηςκ Γιιήκςκ 

θ. Πάκμο Ηαμμέκμο με ηεκ μπμία 

οημζεηεί ηηξ πνμηάζεηξ μαξ γηα ηεκ 

αλημπμίεζε ηεξ Πιενμθμνηθήξ θαη 

ηςκ Πιενμθμνηθχκ θαζχξ θαη ημ 

αίηεμά μαξ γηα εκηαία επημειεηενη-

αθή έθθναζε ημο θιάδμο Πιενμ-

θμνηθήξ θαη Γπηθμηκςκηχκ. 

 

Σμ πιήνεξ θείμεκμ ηεξ δήιςζεξ 

ημο θ. Ηαμμέκμο έπεη ςξ ελήξ: 

Ιεηά απυ πνμζεθηηθή μειέηε ηςκ 

πνμηάζεςκ ηεξ Έκςζεξ Πιενμθμ-

νηθχκ Γιιάδαξ (ΓΠΓ), ζπεηηθά με 

ηεκ αλημπμίεζε ηςκ Σεπκμιμγηχκ 

Πιενμθμνηθήξ θαη Γπηθμηκςκηχκ 

γηα ηεκ ακαδημνγάκςζε ημο θνά-

ημοξ, ηεκ παναγςγηθή ακάηαλε ηεξ 

πχναξ θαζχξ θαη ηεκ εμβάζοκζε 

θαη επέθηαζε ηεξ Πιενμθμνηθήξ 

Παηδείαξ ζε υιεξ ηηξ βαζμίδεξ ηεξ 

εθπαίδεοζεξ, δειχκς υηη: 

Πενηζζυηενα 

οκηειεζηέξ βανύηεηαξ ελεηαδμμέκςκ μαζεμάηςκ ημο Γ.Π.Γ. Θεηηθέξ θαη Σεπκμιμγηθέξ 

Γπηζηήμεξ 

Ε Έκςζε Πιενμθμνηθχκ Γιιά-

δαξ (ΓΠΓ) έζηεηιε επηζημιή πνμξ 

η ε κ  π μ ι η η η θ ή  ε γ ε ζ ί α 

ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ θαη Θνε-

ζθεομάηςκ με ζέμα: "οκηειεζηέξ 

βανφηεηαξ ελεηαδμμέκςκ μαζεμά-

ηςκ ημο Γ.Π.Γ. Θεηηθέξ θαη Σε-

πκμιμγηθέξ Γπηζηήμεξ". Ε επηζημ-

ιή ηεξ ΓΠΓ ακαθένεη:  

Πενηζζυηενα 

Γκ υρεη ηςκ 

εθιμγχκ ηεξ 

25εξ Ζακμοανίμο 2015, ε ΓΠΓ ο-

πεκζομίδεη ηηξ ζέζεηξ ηεξ γηα ηεκ 

Πιενμθμνηθή θαη ηεκ αλημπμίεζή ηεξ 

πμο έπμοκ ήδε δηαηοπςζεί απυ ηηξ 

πνμεγμφμεκεξ εθιμγέξ θαη παναμέ-

κμοκ επίθαηνεξ θαζχξ δεκ έπεη γίκεη 

ηίπμηε μοζηαζηηθυ γηα ηεκ αλημπμίε-

ζε ηςκ Κέςκ Σεπκμιμγηχκ ζηε δηάν-

θεηα ηεξ ζεηείαξ ηεξ απενπυμεκεξ 

βμοιήξ. 

Οη πνμηάζεηξ μαξ γηα μία Γζκηθή Φε-

θηαθή ηναηεγηθή, αιιά θαη γηα ηε 

ζεζμμζέηεζε ακελάνηεημο ομβμφ-

ιμο ηεξ Πμιηηείαξ γηα ζέμαηα Πιε-

νμθμνηθήξ θαη Γπηθμηκςκηχκ (υπςξ 

ημο πνμηεηκυμεκμο ΓΘΓΠΓ), πμο ζα 

απμηειεί εγγοεηή γηα ημκ μνζυ ζπε-

δηαζμυ θαη απμηειεζμαηηθή οιμπμί-

εζε ένγςκ μείδμκμξ θαη ειάζζμκμξ 

ζεμαζίαξ είκαη αθυμα πημ επίθαηνεξ 

απυ πμηέ.  

Πενηζζυηενα 

Η Έκςζε Πιενμθμνηθώκ οπεκζομίδεη ηηξ ζέζεηξ ηεξ 

Σμπμζεηήζεηξ θμμμάηςκ ζηηξ ζέζεηξ ηεξ ΓΠΓ 

Ε Γπηζημιή ηεξ ΓΠΓ 

δεμμζημπμηήζεθε εκ υρεη ηςκ 

εθιμγχκ ηεξ 25εξ Ζακμοανίμο 

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 
ειίδα 3 

Σα κέα ηεξ Γ.Π.Γ. 

Ε Γπηζημιή ηεξ ΓΠΓ ζηάιζεθε ζημ Τπμονγείμ Παηδείαξ θαη 

Θνεζθεομάηςκ,  εκχ θμηκμπμηήζεθε ζε υιμοξ ημοξ Βμοιεοηέξ, ηηξ 

Πενηθενεηαθέξ Δηεοζφκζεηξ Γθπαίδεοζεξ & Δηεοζφκζεηξ 

Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, ζηεκ ΟΘΙΓ, ηεκ ΑΔΖΠ, ζηεκ ΓΓΥ 

θαη ζηα Σμήμαηα Πιενμθμνηθήξ Πακεπηζηεμηαθμφ θαη Σεπκμιμγηθμφ 

Σμμέα Α.Γ.Ζ. 
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Απάκηεζε ημο Φώηε Αιελάθμο 

ζηα ζπεηηθά με ηεκ “αλημιόγεζε” 

I. α) Άζθεζε δημηθεηηθμύ θαη μν-

γ α κ ς η η θ μ ύ  έ ν γ μ ο 

πεηηθά με ηεκ θιήζε μμο κα ζο-

μπιενχζς ηηξ θυνμεξ ηεξ πενίθε-

μεξ “αλημιυγεζεξ” ςξ Πιενμθμνη-

θυξ, Τπεφζοκμξ ημο ΗΓΠΘΕΚΓΣ 

Ηανδίηζαξ, έπς -ζοκμπηηθά- κα 

δειχζς υηη: 

Ιηιάεη γηα “αλημιυγεζε” μηα Πμιη-

ηεία ε μπμία: 

 Έπεη δημνίζεη Γομκαζηέξ, Θε-

μιυγμοξ μέπνη θαη Ζπζομιυ-

γμοξ γηα κα δηδάζθμοκ Πιενμ-

θμνηθή ζηε Δεοηενμβάζμηα, 

αγκμχκηαξ έηζη εκηειχξ ημ 

ίδημ αοηυ ημ βαζηθυ πηοπίμ 

εκυξ εθπαηδεοηηθμφ. 

 Γεμίδεη ηα ζπμιεία με πακά-

θνηβα “θμνεηά ενγαζηήνηα” 

Πιενμθμνηθήξ θαη δεηάεη κα 

θάκμομε μηθμκμμία ζηα ... ακα-

ιχζημα εκχ ηαοηυπνμκα δεκ οπάν-

πεη θακ ε δοκαηυηεηα κα ζενμακ-

ζμφκ επανθχξ μη αίζμοζεξ! 

 Δεηάεη απυ εθπαηδεοηηθμφξ κα 

ενγάδμκηαη αμηζζί (υπςξ άναγε μη 

ίδημη μη Τπμονγμί;) 

Πενηζζυηενα 

 

Ο πνμγναμμαηηζμόξ είκαη ε κέα "lingua franca" θαη μ 

θόζμμξ μαξ πνεηάδεηαη πενηζζόηενεξ γοκαίθεξ πμο κα ηεκ 

To Code it Like a Girl ήνζε ζηε ζθε-

κή ηεξ Θεζζαιμκίθεξ γηα κα αιιάλεη 

ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ μη γοκαίθεξ 

βιέπμοκ ημκ πνμγναμμαηηζμυ. θμ-

πυξ μαξ είκαη μέζα απυ workshops 

θαη events κα δεμημονγήζμομε έκα 

πενηβάιιμκ έμπκεοζεξ θαη γκχζεξ, 

ζημ μπμίμ γοκαίθεξ ακελανηήηςξ 

ειηθίαξ θαη οπμβάζνμο ζα κηχζμοκ 

άκεηα κα πεηναμαηηζημφκ με ημκ 

πνμγναμμαηηζμυ θαη κα ημκ θάκμοκ 

θηήμα ημοξ, χζηε κα ημκ αλημ-

πμηήζμοκ ζηε δςή θαη ζημ επάγ-

γειμά ημοξ.  

Πενηζζυηενα 

Ε Ημζμεηεία ηεξ πμ-

ιήξ Γπηζηήμεξ ηεξ 

Πιενμθμνίαξ θαη Πιενμθμνηθήξ, 

ζεςνχκηαξ ηεκ Πιενμθμνηθή ςξ 

επηζηήμε απαναίηεηε γηα ηεκ έκηαλε 

ηςκ κέςκ ζηεκ θαιπάδμοζα 

«Φεθηαθή Γπμπή» θαη πνμθεημέκμο 

κα οπμζηενίλεη ηε δηαθαηκυμεκε 

πνυζεζε ηεξ εγεζίαξ ημο Τπμονγεί-

μο Παηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ κα 

επακαθένεη ηεκ Πιενμθμνηθή ςξ 

πακειιαδηθχξ ελεηαδυμεκμ μάζε-

μα εγθνίκεη ηεκ έθδμζε ηεξ θαηςηέ-

νς ακαθμίκςζεξ: 

 

Ακαθμίκςζε Ημζμεηείαξ ηεξ πμ-

ιήξ Γπηζηήμεξ ηεξ Πιενμθμνίαξ 

ημο Ζμκίμο Πακεπηζηεμίμο γηα ηεκ 

Πιενμθμνηθή ζημ Κέμ Θφθεημ 

Πενηζζυηενα 

Ομόθςκε απόθαζε ηεξ Κμζμεηείαξ ηεξ ζπμιήξ Γπηζηήμεξ ηεξ Πιενμθμνίαξ θαη 

Πιενμθμνηθήξ ημο Ιμκίμο Πακεπηζηεμίμο ζπεηηθά με ηεκ Πιενμθμνηθή ζημ Νέμ Λύθεημ 

Η απάκηεζε εκόξ Πιενμθμνηθμύ ηεξ εθπαίδεοζεξ ζηα ζπεηηθά με ηεκ “αλημιόγεζε” 

 

Θέμα: Τπμβάζμηζε ημο μαζήμαημξ ηεξ Πιενμθμνηθήξ ζηε Β' βάζμηα εθπαίδεοζε  

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 
ειίδα 4 

Σα κέα ηεξ Γ.Π.Γ. 

Να μεκ λεπάζς !!! 

Κα ηαθημπμηήζς ηεκ εηή-

ζηα μηθμκμμηθή ζοκδνμμή 

μμο ζηεκ ΓΠΓ  
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http://www.greekinformatics.gr/ekpedeysi/334-ekpedeysi/11326-apofasikomiteiassxolisepistimiskaipliroforias-epanaforapliroforikis-jan2015.html
http://www.greekinformatics.gr/ekpedeysi/334-ekpedeysi/11326-apofasikomiteiassxolisepistimiskaipliroforias-epanaforapliroforikis-jan2015.html
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Ε Intel ακαθμίκςζε μηα κέα ζο-

ζθεοή, απμθιεηζηηθά θαη μυκμ γηα 

εθπαηδεοηηθμφξ ζθμπμφξ. Ε ζο-

ζθεοή με ηεκ θςδηθή μκμμαζία 

“Intel Education Content Access 

Point” ακαθμηκχζεθε ζημ Bett 

2015, ημ μπμίμ είκαη έκα παγθυζμημ 

event θαη δημνγακχζεθε ζημ Θμκ-

δίκμ.   

 Σ μ  I n t e l  E d u c a -

tion Content Access Point ζπεδηά-

ζηεθε απμθιεηζηηθά γηα εθπαηδεο-

ηηθμφξ, μαζεηέξ θαη IT adminis-

trators θαη ζακ βαζηθέξ ιεηημονγί-

εξ έπεη ηεκ απμζήθεοζε, δηαπείνη-

ζε θαη  

 

 

 

πνμβμιή ρεθηαθμφ οιηθμφ ζε ζπμιεία ή 

άιιεξ εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηυηεηεξ, 

πμο απαηημφκ ειάπηζηε ή παμειή ζοκδε-

ζημυηεηα ζημ Δηαδίθηομ.  

 H NVIDIA ακαθμίκςζε ημκ κέμ Tegra X1 

Ε NVIDIA ακαθμίκςζε ζήμενα ημκ 

κέμ επελενγαζηή, Tegra X1, μ μ-

πμίμξ απμηειεί ημκ κέαξ γεκηάξ απυ-

γμκμ ημο πμιφ πεηοπεμέκμο Tegra. 

Ο Tegra X1 οπυζπεηαη επελενγαζηη-

θή ηζπφ πάκς απυ 1 teraflops, πνμ-

ζθένμκηαξ ελαηνεηηθέξ επελενγαζηη-

θέξ δοκαηυηεηεξ, ηυζμ ζε απυδμζε 

γναθηθχκ δεδμμέκςκ, υζμ θαη ζε 

οπμιμγηζηηθέξ 

ε θ α ν μ μ -

γέξ. Όια ηα παναπάκς ζα πνμζθέ-

νμκηαη μέζα απυ έκακ μιμθιενςμέκμ 

επελενγαζηή 256 πονήκςκ Maxwell 

GPU, εκχ απυ πιεονάξ ηζπφμξ απμ-

ηειείηαη απυ 8 CPU πονήκεξ (4x 

ARM Cortex A57 + 4x ARM Cortex 

A53).  

Πενηζζυηενα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε Samsung Electronics ακαθμίκς-

ζε ηε κέα ζεηνά πνμσυκηςκ ήπμο 

ζημ πιαίζημ ηεξ CES 2015, ζομπενη-

ι α μ β α κ μ μ έ κ ς κ  η ς κ 

WAM7500/6500, θαζχξ θαη αθυμα 

πενηζζυηενςκ επηιμγχκ γηα θονηέξ 

επμμπάνεξ. 

Σα επεία WAM7500/6500 απμηε-

ιμφκ έκα κέμ concept ηεξ Samsung, 

πμο πανέπεη μηα μιμθιενςμέκε α-

θμοζηηθή εμπεηνία, πςνίξ πενημνη-

ζμμφξ υζμκ αθμνά ηε ζέζε ημο α-

θνμαηή ζε ζπέζε με ημ επείμ. ε ακηίζε-

ζε με ηα ζομβαηηθά επεία, πμο ακαπανά-

γμοκ ήπμ πνμξ μία μυκμ θαηεφζοκζε, ηα 

επεία WAM7500/6500 δημπεηεφμοκ 

ημκ ήπμ ζε μιυθιενμ ημ δςμάηημ.  

Πενηζζυηενα 

 

Η Samsung πανμοζίαζε κέα πνμσόκηα ήπμο ζηε CES 2015 

Νέα εθπαηδεοηηθή ζοζθεοή από ηεκ Intel 

ειίδα 5 

Σεπκμιμγηθά Νέα  

Hardware 

Ο Tegra X1 οιμπμηήζεθε με ηεκ ανπηηεθημκηθή Kepler ζηα 20nm, 

αιιά μπμνεί κα απμδχζεη δηπιάζηεξ επελενγαζηηθέξ δοκαηυηεηεξ θαη 

ηζπφ απυ ημκ πνμθάημπυ ημο.  

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 
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http://www.greekinformatics.gr/pliroforiki/hardware/newtegrax1/
http://www.greekinformatics.gr/pliroforiki/hardware/samsungwam7500-6500/


Ε Microsoft ζε ζοκενγαζία με ηεκ 

Moodle ακαθμίκςζακ μηα ζφμπναλε 

ηςκ ιμγηζμηθχκ Moodle θαη Of-

fice 365. Ιε ηεκ κέα μιμθιήνςζε 

ηςκ 2 ιμγηζμηθχκ πμο απεο-

ζφκμκηαη ζηεκ εθπαηδεοηηθή 

θμηκυηεηα, μη εθπαηδεοηηθμί 

θαη μη μαζεηέξ ζα    μπμνμφκ 

κα απμιαμβάκμοκ κέεξ, ακα-

βαζμηζμέκεξ οπενεζίεξ, μη 

μπμίεξ ζα δηαζοκδέμοκ ζηεκ μοζία ηα 

2 δεμμθηιή ιμγηζμηθά.  

Windows 10: Μηα κέα γεκηά Windows 

 

 

 

 

 

 

 

Ε Microsoft, ακαθμίκς-

ζε θαη πανμοζίαζε ζηηξ 

21 Ζακμοανίμο ηε κέα 

γεκηά ηςκ Windows, ε-

μπιμοηηζμέκε με μηα ζεη-

νά απυ εμπεηνίεξ μη μ-

πμίεξ ζπεδηάζηεθακ με ζθμπυ κα θαιςζμνίζμοκ 

μηα κέα επμπή ζηεκ μπμία ε πνήζε ηςκ οπμιμγη-

ζηχκ γίκεηαη πημ πνμζςπηθή απυ πμηέ. Γπηπιέμκ, 

πανμοζηάζηεθακ δύμ κέεξ ζοζθεοέξ πμο επεθηεί-

κμοκ ηεκ εμπεηνία ηςκ Windows, 

απυ μεγάιεξ μζυκεξ έςξ θαη θαζυ-

ιμο μζυκεξ. Σα  Windows 10 ζα 

πανέπμκηαη ςξ οπενεζία, με ζθμ-

πυ κα πνμζθένμοκ μηα πη-

μ αζθαιή, θαηκμηόμα θαη ηαοηυ-

πνμκα εθζογπνμκηζμέκε εμπεηνί-

α θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα δςήξ ηεξ 

ζοζθεοήξ.  

Πενηζζυηενα 

ύμπναλε Moodle θαη ημο Office 365 

Ο πνχεκ δηεοζφκςκ ζφμβμοιμξ 

ηεξ εηαηνείαξ πμο ακέπηολε ημκ 

browser Opera, Σδμκ θμκ Σέ-

ηδκεν, ιάκζανε ηεκ Σνίηε έκακ κέμ 

browser, μ μπμίμξ απεοζφκεηαη ζε 

πμιφ «πνμπςνεμέκμοξ πνήζηεξ», 

γκςζημφξ θαη με ημκ παναθηενηζμυ 

«power users». 

Όπςξ ακαθένεηαη ζε δεμμζίεομα 

ημο Mashable, μ Vivaldi (μ θμκ 

Σέηδκεν θαίκεηαη υηη ζοκεπίδεη κα 

πνμηημά μκυμαηα θαιιηηεπκηθμφ θαη 

δε μπεναηηθμφ παναθηήνα γηα ηα δε-

μημονγήμαηά ημο) είκαη ζπεδηαζμέκμξ 

γηα ημοξ πνήζηεξ μη μπμίμη πνμζπα-

ζμφκ κα πςνέζμοκ υια ηα tabs ημοξ 

ζε μηα μζυκε. 

Ο browser βνίζθεηαη αθυμα ζε ζηάδη-

μ «technical preview», μπυηε έπεη 

αθυμα πμιιά πενηζχνηα ελέιηλεξ 

μπνμζηά ημο, εκχ δεκ οπάνπεη 

έθδμζή ημο γηα θμνεηέξ ζοζθεοέξ 

πνμξ ημ πανυκ. 

Πενηζζυηενα 

Vivaldi: Έκαξ browser γηα πναγμαηηθά «πνμπςνεμέκμοξ πνήζηεξ» 

Η δηαζύκδεζε ηςκ 
2 δεμμθηιώκ 
ιμγηζμηθό ζα 
πναθένεη 

ακαβαζμηζμέκεξ 
οπενεζίεξ ζηεκ 
εθπαηδεοηηθή 
θμηκόηεηα 
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Σεπκμιμγηθά Νέα  

Software 

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 

Tα Windows 10  

ζα πνμζθένμκηαη 

ςξ δςνεάκ 

ακαβάζμηζε, 
εκώ πανάιιεια 

πανμοζηάζηεθακ g
roup computing θ
αη μιμγναθηθέξ 
ζοζθεοέξ με ημ 
κέμ ιεηημονγηθό 

http://www.greekinformatics.gr/pliroforiki/software/windows-10-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC-windows/
http://www.naftemporiki.gr/story/907772/vivaldi-enas-browser-gia-pragmatika-proxorimenous-xristes


Ε Γαιιία πνυθεηηαη κα απμθαζίζεη 

θέημξ ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ ζα 

θμνμιμγήζεη ημοξ αμενηθακηθμφξ 

θμιμζζμφξ ημο δηαδηθηφμο, υπςξ 

ηεκ Google, Amazon θαη Netflix 

με ζθμπυ κα πνεμαημδμηήζεη  ημκ 

κεοναιγηθυ πιέμκ ημμέα ημο θηκε-

μαημγνάθμο θαη ηεξ ηειευναζεξ 

ελαηηίαξ ηςκ αιιαγχκ ζημοξ θακυ-

κεξ ηεξ αγμνάξ πμο έπεη θένεη ημ 

video streaming. 

Ε οπμονγυξ Πμιηηηζμμφ ηεξ Γαιιί-

αξ, θ. Fleur Pellerin οπμγνάμμηζε 

ζε ζοκέκηεολή ηεξ ζηεκ επηπεηνε-

μαηηθή εθεμενίδα «Les Echos», 

πςξ ελεηάδμκηαη «δηαθμνεηηθμί 

δνυμμη» ζε γαιιηθυ θαη εονςπαΧθυ 

επίπεδμ, χζηε κα βεβαηςζεί πςξ  

μη ζογθεθνημέκμη ημμείξ ημο δηαδη-

θηφμο υκηςξ ζοκεηζθένμοκ ζηεκ 

παναγςγή.  

 

 

Πενηζζυηενα 

 

Η Κίκα μπιμθάνεη 3 VPN 

Ε θοβένκεζε ηεξ Ηίκαξ μπιυθανε 

3 providers VPN, με επηηνέπμκηαξ 

ζ η ε κ 

μοζία 

η η ξ 

οπ ε -

νεζίεξ ημοξ ζε πηιηάδεξ πνήζηεξ 

ημοξ. Οη providers Astrill, Golden 

Frog θαη StrongVPN ηέζεθακ ζε 

π ε ν η μ ν η ζ μ υ  α π υ  θ ε κ η ν η -

θυ firewall ηεξ Ηίκαξ, δεμημονγχ-

κηαξ ηενάζηηα πνμβιήμαηα ζε πηιηά-

δεξ θηκέδμοξ πμο πνεζημμπμημφκ vpn 

γηα κα επηζθεθζμφκ ηζημζειίδεξ ημο 

ελςηενηθμφ.  

Πενηζζυηενα 

Οη εκενγμί πνήζηεξ ημο Facebook 

θάζε μήκα έθζαζακ ηα 1,39 δηζε-

θαημμμφνηα θαη απυ αοημφξ ηα 890 

εθαημμμφνηα πνεζημμπμημφκ ημ με-

γαιφηενμ θμηκςκηθυ δίθηομ θαζε-

μενηκά. Οη μεκηαίμη πνήζηεξ πμο 

πνεζημμπμημφκ ημ Facebook απυ 

θηκεηά ηειέθςκα θαη άιιεξ θμνε-

ηέξ ζοζθεοέξ, έθζαζε ηα 1,19 

δηζεθαημμμφνηα. 

Σα ζημηπεία αοηά έδςζε ζηε δεμμ-

ζηυηεηα ημ Facebook θαη αθμνμφκ ημ 

ηέηανημ ηνίμεκμ ημο 2014. Ο ανηζ-

μυξ ηςκ ζοκμιηθχκ μεκηαίςκ πνε-

ζηχκ εμθακίδεη αφλεζε 13% έκακηη 

ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο ημο 2013, 

ηςκ θαζεμενηκχκ πνεζηχκ αφλεζε 

18%, εκχ εθείκςκ πμο θάκμοκ 

πνήζε ηςκ θηκεηχκ ζοζθεοχκ, αο-

λήζεθε ηαπφηενα, με νοζμυ 26%. 

Πενηζζυηενα 

Facebook: 890 εθαημμμύνηα άκζνςπμη ημ πνεζημμπμημύκ θαζεμενηκά 

Η Γαιιία θμνμιμγεί Youtube, Amazon θαη Netflix 
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Δηαδηθηοαθά κέα 

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 

Σμ μπιμθάνηζμα 
αοηό ηςκ vpn 
μθείιεηαη ζε 

ιμγμθνηζία θαζώξ 
μη ζογθεθνημέκμη 
providers VPN 

ήηακ ζε ζοκενγαζία 
με μεγάιεξ 

εηαηνείεξ ημο 
θιάδμο, όπςξ ημ 
Facebook, ημ 

Twitter θαη ηεκ 
Google  

http://www.kathimerini.gr/801452/article/texnologia/diadiktyo/h-gallia-forologei-youtube--amazon-kai-netflix
http://www.greekinformatics.gr/diadiktyo/web/chinablocks-3-vpn/
http://www.protothema.gr/technology/article/446795/facebook-890-ekatommuria-anthropoi-to-hrisimopoioun-kathimerina/


Σμ YouTube έπεη αιιάλεη ημκ ηνυ-

πμ πμο βιέπμομε, δεμημονγμφμε 

θαη αιιειεπηδνμφμε μέζς video, 

δίκμκηαξ ηε δοκαηυηεηα ζε εθαημμ-

μφνηα πνεζηχκ ακά ημκ θυζμμ κα 

ελειίζζμοκ ημ πάζμξ ημοξ θαη κα 

ημ μμηνάδμκηαη με μηα θμηκυηεηα 

ηδηαίηενα δναζηήνηα πμο ζοκεπχξ 

δηεονφκεηαη. Ηάζε ιεπηυ, πενηζζυ-

ηενεξ απυ 300 χνεξ video ακεβαί-

κμοκ ζημ YouTube, εκχ θάζε μήκα 

ημ YouTube δέπεηαη πενηζζυηε-

νμοξ απυ 1 δηζεθαημμμφνημ μμκαδη-

θ μ φ ξ  π ν ή ζ η ε ξ . 

ηεκ Γιιάδα, πάκς απυ 6 εθαημμ-

μφνηα πνήζηεξ θάκμοκ πνήζε ημο 

YouTube με πενίπμο ημ 53% απυ 

αοημφξ κα μμηνάδεηαη ζοζηεμαηηθά 

ζοκδέζμμοξ ηεξ πημ δεμμθηιμφξ 

πιαηθυνμαξ δηαζφκδεζεξ θαη α-

κηαιιαγήξ video.  

Πενηζζυηενα 

 

Botnet παναβηάδεη ηε δηαδηθαζία αίηεζεξ γηα βίδα ζε Πμιςκηθό πνμλεκείμ ζηε Λεοθμνςζία 

Ο η  ε ν ε ο κ ε η έ ξ 

ηεξ ESET ακαθάιορακ έκα ημήμα 

θαθυβμοιμο θχδηθα, πμο μκμμά-

ζηεθε Malware Agent.PYO, ημ 

μπμίμ θαηά ηηξ ηειεοηαίεξ εβδμμά-

δεξ επηηίζεηαη ζε Πμιςκηθέξ δη-

πιςμαηηθέξ απμζημιέξ ζηε Θεοθμ-

νςζία. Οη θοβενκμεγθιεμαηίεξ θα-

ηυνζςζακ κα δεμημονγήζμοκ 

έκα botnet ημ μπμίμ ζομπιενχκεη 

αοηυμαηα μενηθέξ απυ ηηξ αηηήζεηξ 

γηα έθδμζε βίδα ζε πμιςκηθυ πνμ-

λεκείμ ζηε Θεοθμνςζία. Ο down-

l o a d e r  η μ ο  M S I L /

Agent.PYOελαπιχζεθε ζε οπμιμ-

γηζηέξ ζηε Θεοθμνςζία πνεζημμ-

πμηχκηαξ ημ Nuclear Exploit Kit. 

φμθςκα με ζηαηηζηηθά ζημηπεία 

γηα ημ ζφμπιεγμα ακαθαηεφζοκζεξ, 

πενηζζυηενμη απυ 200.000 οπμιμ-

γηζηέξ ακαθαηεοζφκζεθακ ζημ ex-

ploit kit μέζα ζε πενίπμο έλη μέ-

νεξ.   

Πενηζζυηενα 

6 εθαημμμύνηα Έιιεκεξ πνήζηεξ ζημ YouTube 

Σα θμηκς-

κηθά δίθηοα 

(θαη ε ηε-

π κ μ ι μ γ ί α 

εκ γέκεη) 

έπμοκ πα-

ναθηενηζηεί πμιιάθηξ ηα ηειεοηαία 

πνυκηα ςξ ιυγμη δεμημονγίαξ ζηνεξ 

θαη άγπμοξ ζε μενίδα ηςκ πνεζηχκ, 

μ η  μ π μ ί μ η  α δ ο κ α η μ φ κ  κ α 

«απμζοκδεζμφκ» ροπμιμγηθά απυ 

αοηά. 

Ωζηυζμ, ζφμθςκα με κέα μειέηε, 

ηεκ μπμία δεμμζημπμίεζε ημ Pew Re-

search Center, θάηη ηέημημ δεκ θαί-

κεηαη κα ηζπφεη- ακ θαη μη πνήζηεξ 

ηςκ θμηκςκηθχκ δηθηφςκ είκαη πημ 

επηννεπείξ ζημ κα μαζαίκμοκ γηα 

«αγπςηηθά» γεγμκυηα θαη εμπεηνί-

εξ πμο βηχκμοκ μη θίιμη ημοξ, θάηη 

ημ μπμίμ ζημ πιαίζημ ηεξ ένεοκαξ 

(οπυ ημκ ηίηιμ «Social Media and 

the Cost of Caring») παναθηενί-

δεηαη ςξ ημ «θυζημξ ημο κα εκδηα-

θένεζαη» (cost of caring). 

Πενηζζυηενα 

 Σα social media δεκ αολάκμοκ ημ ζηνεξ, ιέκε ηώνα μη ενεοκεηέξ 
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πάκς ζε 1.800 Α-

μενηθακμύξ  
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http://www.kathimerini.gr/800449/article/texnologia/diadiktyo/6-ekatommyria-ellhnes-xrhstes-sto-youtube
http://www.eset.com/gr/
http://virusradar.com/en/MSIL_Agent.PYO/description
http://virusradar.com/en/MSIL_Agent.PYO/description
http://www.greekinformatics.gr/diadiktyo/hacking/botnet-paraviazeiaitisivizassepolonikoprokseniostileukosia/
http://www.naftemporiki.gr/story/902494/ereuna-ta-social-media-den-auksanoun-to-stres


Ε Γεκηθή Γναμμαηεία Δεμμζίςκ Γ-

ζυδςκ με ακαθμίκςζή ηεξ γκςζημ-

πμίεζε υηη ζα είκαη δοκαηή ε ειε-

θηνμκηθή οπμβμιή ηςκ ζομθςκεηη-

θχκ επηηεδεομαηηχκ. 

Πημ ζογθεθνημέκα, ε ακαθμίκςζε 

ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ Δεμμζίςκ 

Γζυδςκ ακαθένεη: 

οκεπίδμκηαξ ηηξ πνμζπάζεηεξ γηα 

ημκ εθζογπνμκηζμυ ηςκ οπενεζηχκ 

πνμξ ημοξ θμνμιμγμφμεκμοξ, ε 

Γεκηθή Γναμμαηέαξ Δεμμζίςκ 

Γζυδςκ Ηαηενίκα αββαΐδμο 

οπέγναρε απυθαζε, με ηεκ μπμία 

ηα ζομθςκεηηθά μεηαλφ ηςκ επη-

ηεδεομαηηχκ ζα οπμβάιιμκηαη 

ειεθηνμκηθά μέζς TaxisNet 

μέπνη ημ ηέιμξ ηςκ μεκχκ Απνη-

ιίμο, Ζμοιίμο, Οθηςβνίμο θαη 

Ζακμοανίμο γηα ημ αμέζςξ πνμε-

γμφμεκμ ηνίμεκμ. Ιε ηεκ απυθα-

ζε αοηή θαηαιαμβάκμκηαη υια ηα ζομ-

θςκεηηθά πμο οπμγνάθμκηαη απυ 

1/1/2015 θαη εθελήξ. 

 

Νέεξ ειεθηνμκηθέξ οπενεζίεξ ημο ΟΑΓΔ γηα ακακέςζε δειηίςκ Ακενγίαξ θαη αηηήζεηξ γηα 

πανμπέξ θαη βεβαηώζεηξ 

Οη κέεξ ειεθηνμκηθέξ οπενεζίεξ 

ημο ΟΑΓΔ πανμοζηάζηεθακ ζημ 

πιαίζημ ηεξ ζοκεδνίαζεξ ηςκ με-

ιχκ ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο 

ημο Ονγακηζμμφ Απαζπυιεζεξ Γν-

γαηηθμφ Δοκαμηθμφ, ηεκ Σνίηε 13 

Ζακμοανίμο 2015. Ιε βάζε ηα θαη-

κμηυμα «ενγαιεία» πμο δηαμυνθς-

ζε θαη πανέπεη πιέμκ μ Ονγακη-

ζμυξ, μη εγγε-

γναμμέκμη με 

επ ηδμημφμεκμ η 

άκενγμη θαη μη 

δηθαημφπμη ηςκ 

ιμηπχκ πανμπχκ, πιεκ ηεξ ηαθηηθήξ 

επηδυηεζεξ ακενγίαξ, ημο επηδυμα-

ημξ μαθνμπνμκίςξ ακένγςκ θαη ημο 

βμεζήμαημξ ηςκ αοημηειχξ 

θαη ακελανηήηςξ απαζπμιμομέκςκ, 

μπμνμφκ κα ακακεχκμοκ ηα δειηί-

α ακενγίαξ θαη κα οπμβάιιμοκ ηηξ 

αηηήζεηξ ημοξ γηα υιεξ ηηξ ιμηπέξ 

πανμπέξ πςνίξ κα πνμζένπμκηαη 

ζηα ΗΠΑ2 ημο Ονγακηζμμφ, αιιά 

με απιά «βήμαηα» μέζς ηεξ η-

ζημζειίδαξwww.oaed.gr.  

Πενηζζυηενα 

Απμννίθζεθε απυ ειιεκηθυ δηθα-

ζηήνημ αίηεμα αζθαιηζηηθχκ μέ-

ηνςκ πμο είπε θαηαζέζεη ε εηαηνεία 

ΑΓΠΖ (Γιιεκηθή Γηαηνεία Πνμζηα-

ζίαξ ηεξ Πκεομαηηθήξ Ζδημθηεζίαξ) 

θαη με ημ μπμίμ δεημφζε κα μπιμθά-

νμοκ μη πάνμπμη Ζκηενκεη ηεκ πνυ-

ζβαζε ζε ανπεία torrent. 

Σμ δηθαζηήνημ -ζφμθςκα με ημ Ρηδμ-

ζπάζηε- έθνηκε υηη ημ αίηεμα ηεξ 

ΑΓΠΖ παναβηάδεη ηεκ ανπή ηεξ α-

καιμγηθυηεηαξ, είκαη δειαδή οπεν-

βμιηθυ μέηνμ. Γθηίμεζε υηη με ηα μέ-

ηνα πμο δεημφζε ε ΑΓΠΖ ζα θαηα-

ζηέιιμκηακ «υπη μυκμ πανάκμμεξ αιιά 

θαη κυμημεξ πνάλεηξ», δεδμμέκμο υηη ε 

ηεπκμιμγία torrent επηηνέπεη ηεκ 

ακηαιιαγή υπη μυκμ πεηναηηθχκ ηαη-

κηχκ θαη μμοζηθήξ αιιά θαη κυμημςκ 

ανπείςκ. 

Πενηζζυηενα 

 

 Ακαθμίκςζε ηεξ Γιιεκηθήξ Μαζεμαηηθήξ Γηαηνείαξ γηα ηε Β΄ ακάζεζε ηςκ 

Μαζεμαηηθώκ ζημ Γομκάζημ 

ΓΓΔΓ: Ηιεθηνμκηθή ε οπμβμιή ηςκ ζομθςκεηηθώκ επηηεδεομαηηώκ 

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 
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Γπηθαηνόηεηα 

Ηηηήζεθε ε ΑΓΠΙ, δηθαζηηθό «όπη» ζημ μπιμθάνηζμα ηςκ torrent 

http://www.oaed.gr/
http://www.greekinformatics.gr/pliroforiki/kratosdimosiadioikhsh/neesilektronikesipiresiesoaed-jan2015/
http://www.koutipandoras.gr/article/131703/ittithike-i-aepi-dikastiko-ohi-sto-mplokarisma-ton-torrent
http://www.greekinformatics.gr/ekpedeysi/334-ekpedeysi/9811-anakoinosiellmathetiareiasgiabanathesimathimatikon.html
http://www.greekinformatics.gr/ekpedeysi/334-ekpedeysi/9811-anakoinosiellmathetiareiasgiabanathesimathimatikon.html


Ο ΓΟΠΤΤ, ζφμθςκα με πνμεγμφ-

μεκεξ ακαθμηκχζεηξ ημο, ζηα πιαί-

ζηα ηεξ ακαβάζμηζεξ ηςκ οπενε-

ζηχκ πμο πνμζθένεη πνμξ ημοξ 

αζθαιηζμέκμοξ θαη ημοξ πανυπμοξ 

ογείαξ απυ ζήμενα δηαζέηεη ηε δο-

καηυηεηα κα εκεμενχκμκηαη ειε-

θηνμκηθά μη αζθαιηζμέκμη γηα υιεξ 

ηηξ οπενεζίεξ πμο έπμοκ ιάβεη θαη 

ζα ζοκεπίζμοκ κα ιαμβάκμοκ απυ 

ηηξ Τπενεζίεξ ημο ΓΟΠΤΤ θαη 

ημοξ ζομβεβιεμέκμοξ πανυπμοξ. Ε 

πιενμθμνία έπεη ζογθεκηνςζεί 

ηζημνηθά απυ ηα ζημηπεία πμο θα-

ηαζέημοκ μη πάνμπμη θαη μη ίδημη μη 

αζθαιηζμέκμη, πνμθεημέκμο κα απμ-

δμζμφκ ακηίζημηπεξ πανμπέξ ζε 

εθανμμγή ημο Γκηαίμο Ηακμκηζμμφ 

Πανμπχκ Τγείαξ 

(ΓΗΠΤ).   

Πενηζζυηενα 

 

πεμαηηζμόξ δηθμγναθίαξ από ηε Δηεύζοκζε Δίςλεξ Ηιεθηνμκηθμύ Γγθιήμαημξ, ζε 

βάνμξ ηνηώκ μαζεηνηώκ, γηα ημ αδίθεμα ηεξ δηαηάναλεξ εηνήκεξ ηςκ πμιηηώκ  

 

ΓΟΠΤΤ: Ηιεθηνμκηθή εκεμένςζε Φαθέιμο Αζθάιηζεξ Τγείαξ 

Δεμμζηεφζεθε ε εγθφθιημξ γηα ηεκ 

εθανμμγή ημο κυμμο 4305/2014 

 μ μπμίμξ είκαη γκςζηυξ ςξ κυμμξ 

γηα ηα ακμηθηά δεδμμέκα. Αοηυξ μ 

κυμμξ θαημπονχκεη ηεκ ανπή ηεξ 

ελ μνηζμμύ ακμηθηήξ δηάζεζεξ θαη 

πεναηηένς πνήζεξ ηςκ εγγνά-

θςκ, πιενμθμνηώκ θαη δεδμμέ-

κςκ ημο δεμόζημο ημμέα (open by 

default).  

Γπίζεξ, εκηζπφεη ηε δηαθάκεηα θαη ηε 

δεμυζηα ιμγμδμζία θαζχξ πνμβιέπεη 

ηεκ ακάνηεζε ζηε Δηαφγεηα ηςκ 

ζημηπείςκ εθηέιεζεξ ηςκ πνμτπμιμ-

γηζμχκ ηςκ δεμυζηςκ θμνέςκ θαη 

απμιμγηζηηθχκ ζημηπείςκ δαπακχκ 

με θενδμζθμπηθχκ θμνέςκ πμο επη-

πμνεγμφκηαη θαζ’ μημκδήπμηε ηνυπμ 

απυ ημ θνάημξ. 

Πενηζζυηενα 

 

Η εθανμμγή ημο κόμμο γηα ηα ακμηθηά δεδμμέκα 

H Γγθύθιημξ γηα ηα ακμηπηά 

δεδμμέκα ημο Δεμόζημο 

Σμμέα.  

ειίδα 10 

ημ site ημο ΓΟΠΤΤ:  

www.eopyy.gov.gr  

Γπηθαηνόηεηα 

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 

Απυ ηε Δηεφζοκζε Δίςλεξ Ειε-

θηνμκηθμφ Γγθιήμαημξ ηεξ Γιιεκη-

θήξ Αζηοκμμίαξ ζπεμαηίζζεθε δη-

θμγναθία ζε βάνμξ ηνηχκ (3) ακήιη-

θςκ μαζεηνηχκ, πμο θμηημφκ ζε 

Γομκάζημ ηεξ Αζήκαξ, μη μπμίεξ 

θαηεγμνμφκηαη γηα δηαηάναλε ηεξ 

εηνήκεξ ηςκ πμιηηχκ. 

Γηδηθυηενα, απμγεομαηηκέξ χνεξ 

ηεξ 24.01.2015, ημ Ηέκηνμ Γπηπεη-

νήζεςκ CYBER ALERT ηεξ Δηεφ-

ζοκζεξ Δίςλεξ Ειεθηνμκηθμφ Γ-

γθιήμαημξ εκεμενχζεθε μέζς με-

κφμαημξ ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμεί-

μο γηα ηεκ φπανλε ζε ηζημζειίδα 

θμηκςκηθήξ δηθηφςζεξ μμάδαξ 

(group), ζηεκ μπμία είπε ακανηεζεί 

απεηιεηηθυ πενηεπυμεκμ με άμεζμ 

θαη πανυκηα θίκδοκμ δςήξ (έκμπιε 

επίζεζε) θαηά ηςκ μαζεηχκ ημο εκ 

ιυγς ζπμιείμο. 

Πενηζζυηενα 

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%25
https://opengov.ellak.gr/?p=377
https://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/13784085
https://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/13784085
https://yperdiavgeia.gr/decisions/downloadPdf/13784085
http://www.greekinformatics.gr/www.eopyy.gov.gr
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=50119&Itemid=1426&lang=


Σμ θαιμθαίνη ημο 2014 μέιε ημο 

οιιυγμο Γθπαηδεοηηθχκ Πιενμ-

θμνηθήξ Υίμο μαδί με ζοκαδέιθμοξ 

απυ ηε Θέζβμ θαη ημ πμιηθυ φμ-

βμοιμ Β. Αηγαίμο ζοκενγαζηήθακ 

γηα ηε ζογγναθή εκυξ εηζαγςγηθμφ 

βηβιίμο ζηεκ «Γπηζηήμε ηςκ Τπμ-

ιμγηζηχκ» , 

πμο πήνε 

μένμξ ζημκ 

ηυηε δηαγς-

κηζμυ γηα ημ ακηίζημηπμ βηβιίμ Γε-

κηθήξ Παηδείαξ ηεξ Β” Θοθείμο. 

Ακ θαη ημ βηβιίμ δηαθένεη ανθεηά 

απυ αοηυ πμο ηειηθά επηιέπζεθε, 

μπυηε δεκ απμηειεί βμήζεμα με 

ηεκ θιαζζηθή έκκμηα, ειπίδμομε κα 

απμηειέζεη μηα θαιή δελαμεκή 

ηδεχκ , αιιά θαη πνήζημςκ πεγχκ 

θαη ακαθμνχκ, πμο μπμνμφκ κα 

αλημπμηεζμφκ ζηα πιαίζηα ημο 

μαζήμαημξ.  

Σμ βηβιίμ δηαηίζεηαη με 

άδεηα Creative Commons BY-

NC-ND 3.0. 

Πενηζζυηενα 

H Microsoft Γιιάξ, οπμζηενίδεη 

ημκ Πακειιήκημ Δηαγςκηζμό 

Πνςημπόνςκ Γθπαηδεοηηθώκ, μ 

μπμίμξ δημνγακχκεηαη γηα πνχηε 

πνμκηά απυ ημ British Council, ζημ 

πιαίζημ ημο εθπαηδεοηηθμφ πνμ-

γ ν ά μ μ α η μ ξ  η μ ο  μ ν γ α κ η -

ζμμφ, Life Skills. Ο δηαγςκηζμυξ 

απεοζφκεηαη ζε εθπαηδεοηηθμφξ, με 

ζέμα ηεκ ακάπηολε δελημηήηςκ δςήξ 

ηςκ μαζεηώκ ημοξ με ηε πνήζε κέςκ 

ηεπκμιμγηώκ. Ε δνάζε αοηή εκηάζζε-

ηαη ζημ πνυγναμμα ηεξ Microsoft 

«οκενγάηεξ ζηε Ιάζεζε» πμο έπεη 

ακαπηφλεη ε εηαηνία γηα ηεκ πνμχζεζε 

ηεξ  πνήζεξ ηεξ ηεπκμιμγί-

αξ ζηεκ πνςημβάζμηα θαη δεοηενμβάζ

μηα εθπαίδεοζε.  

Πενηζζυηενα 

ε ζοκέπε ηα  ηεξ  ζπεη η -

θήξ ακαθμίκςζεξ ηεξ 15/01/2015, 

γίκεηαη γκςζηυ ζημοξ εκδηαθενυμε-

κμοξ εθπαηδεοηηθμφξ υηη απυ ζήμε-

να 29/01/2015, μπμνμφκ με πνήζε 

ηςκ θςδηθχκ ημοξ κα βιέπμοκ ηα 

δηαζέζημα πνμγνάμμαηα πηζημπμίε-

ζεξ θαη κα οπμβάιμοκ αηηήζεηξ 

ζομμεημπήξ ειεθηνμκηθά ζημ Πιε-

νμθμνηθυ φζηεμα ηεξ Πνάλεξ ζηε 

δηεφζοκζε: 

http://b-epipedo2.cti.gr/mis 

Σα πνμγνάμμαηα πηζημπμίεζεξ ζα 

ακαθμηκχκμκηαη ζηαδηαθά ζφμθςκα 

με ηε δήηεζε εθ μένμοξ ηςκ εθπαη-

δεοηηθχκ αιιά θαη ηε δηαζεζημυηεηα 

ακά πενημπή ηςκ Ηέκηνςκ Πηζημ-

πμίεζεξ.  

Πενηζζυηενα 

Έκα βηβιίμ γηα ηεκ Γπηζηήμε ηςκ Τπμιμγηζηώκ ηεξ Β” ΓΓΛ 

ειίδα 11 

Νέα από ηεκ Γθπαίδεοζε 

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 

H Microsoft Hellas οπμζηενίδεη ημκ Δηαγςκηζμό γηα Πνςημπόνμοξ Eπαηδεοηηθμύξ ζε 

ζοκενγαζία με ημ British Council 

Έκανλε πνμγναμμάηςκ Πηζημπμίεζεξ εθπαηδεοηηθώκ ζηηξ Βαζηθέξ Δεληόηεηεξ ΣΠΓ  

(Α” επίπεδμ) 

http://www.sepchiou.gr/docs/Intro_to_CS_book.pdf
http://www.sepchiou.gr/docs/Intro_to_CS_book.pdf
http://www.sepchiou.gr/docs/Intro_to_CS_book.pdf
http://www.greekinformatics.gr/glossary/creative-commons/
http://www.sepchiou.gr/index.php/yliko/107-bgelbook
http://www.educatornetwork.com/
http://www.greekinformatics.gr/diafora/etairika/microsoft-hellas-ypostirizeidiagonismolifeskills/
http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/component/content/article/89-latestnews/2011-05-05-14-01-30/480-15-01-2015
http://b-epipedo2.cti.gr/mis
http://b-epipedo2.cti.gr/


Ε Π.Γ.ΗΑ.Π. θαη ημ Πανάνηεμα 

Π.Γ.ΗΑ.Π. Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ 

δημνγακχκμοκ ζε ζοκενγαζία με ημ 

Πακεπηζηήμημ Δοηηθήξ Ιαθεδμκί-

αξ, ημ Σ.Γ.Ζ. Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ 

θαη ηεκ Α..ΠΑΖ.Σ.Γ. (Πανάνηεμα. 

Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ), ημ 9μ Πα-

κειιήκημ οκέδνημ Ηαζεγεηχκ 

Πιενμθμνηθήξ με ζέμα:  

«Η Πιενμθμνηθή ζηεκ Πνςημ-

βάζμηα θαη Δεοηενμβάζμηα Γθ-

παίδεοζε – Καηκμηόμεξ Παηδαγς-

γηθέξ Πναθηηθέξ». 

Σμ οκέδνημ, πμο απμηειεί εηήζημ 

ζεζμυ πιέμκ, ζα δηελαπζεί απυ 24 έςξ 

26 Απνηιίμο 2015 ζηεκ πυιε 

ηεξ Ηαζημνηάξ. 

Πενηζζυηενα 

 Ο 7μξ Δηαγςκηζμόξ Γιιεκόθςκςκ Γθπαηδεοηηθώκ Ιζηόημπςκ 2015 

Ε «Γιιεκηθή Έκςζε γηα ηεκ Αλημ-

πμίεζε ηςκ ΣΠΓ ζηεκ Γθπαίδεο-

ζε» (e-Δίθηομ-ΣΠΓ-Γ) θαη ε Πα-

κειιήκηα Έκςζε Γθπαηδεοηηθχκ 

γηα ηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ 

«Ιηπάιεξ Δενημφδμξ» ζε ζοκεν-

γαζία με ημ Πακειιήκημ πμιηθυ 

Δίθηομ (ΠΔ) πνμθενφζζμοκ 

ημκ 7μ Δηαγςκηζμό Γιιεκόθς-

κςκ Γθπαηδεοηηθώκ Ιζηόημπςκ: 

πμιηθχκ μμκάδςκ Πνςημβάζμηαξ 

& Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ, 

Τπμζηενηθηηθχκ δμμχκ ηεξ Γθπαί-

δεοζεξ, Δημηθεηηθχκ μμκάδςκ Δηεο-

ζφκζεςκ Γθπαίδεοζεξ θαη Πενηθε-

νεηαθχκ Δηεοζφκζεςκ Γθπαίδεο-

ζεξ θαζχξ Πνμζςπηθχκ αημμηθχκ 

ή μμαδηθχκ Ζζηυημπςκ Γθπαηδεο-

ηηθχκ.  

Πενηζζυηενα 

Δεμμζηεφζεθε ημ ΦΓΗ 189/23-01-

2015 με ημ μπμίμ θαζμνίδεηαη ημ 

κέμ Πνυγναμμα πμοδχκ γηα ημ 

μάζεμα «Πιενμθμνηθή» ηεξ Γ΄ 

ηάλεξ, Ομάδαξ Πνμζακαημιηζμμφ 

ηςκ Θεηηθχκ πμοδχκ Γεκηθμφ 

Θοθείμο. 

Σμ ΦΓΗ, πμο οπμγνά-

θεθε απυ ημκ πνχεκ 

πιέμκ Τπμονγυ Παη-

δείαξ, Ακδνέα Θμβέν-

δμ, θαζμνίδεη ημοξ 

ζηυπμοξ δηδαζθαιίαξ 

γηα ημ ζογθεθνημέκμ 

μάζεμα, οπμδεηθκφμκηαξ ηεκ ςνηαία ακαιμγία ηεξ δηδαζθυμεκεξ φιεξ. 

Δεμμζημπμηεμέκμ ημ ΦΓΚ με ημ Π.. γηα ημ μάζεμα «Πιενμθμνηθή» ηεξ Γ΄ ηάλεξ 

Σμ 9μ Πακειιήκημ οκέδνημ Καζεγεηώκ Πιενμθμνηθήξ 

ειίδα 12 

Νέα από ηεκ Γθπαίδεοζε 

Να μεκ λεπάζς !!! 

9μ Πακειιήκημ οκέδνημ 

Ηαζεγεηχκ Πιενμθμνηθήξ 

Σόπμξ: 

Ηαζημνηά 

Ημενμμεκία: 

24-26 Απνηιίμο 2015 

Αηηήζεηξ ζομμεημπήξ:  

1-28 Φεβνμοανίμο 2015.   

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 

http://www.greekinformatics.gr/ekpedeysi/3ianakoinosi9osinedriopekap-2/
http://www.eduwebawards.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8bWgEV_gQ_lR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueC8KGLf1rRfGRQm4GYAZmasRIdAyFvxIK_rGfHQIH2p
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE4q6ggiv8WTXdtvSoClrL8bWgEV_gQ_lR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIueC8KGLf1rRfGRQm4GYAZmasRIdAyFvxIK_rGfHQIH2p
http://www.greekinformatics.gr/ekpedeysi/334-ekpedeysi/9945-9opanelliniosinedriopekap.html


Σμ ρεθηαθυ ζμο απμηφπςμα είκαη 

ημ ζεμάδη πμο αθήκεηξ θάζε θμνά 

πμο πνεζημμπμηείξ ημ Δηαδίθηομ 

θαη μπμνεί κα δηαμμνθχζεη ηε δηα-

δηθηοαθή ζμο θήμε. Σα ρεθηαθά 

ζμο απμηοπχμαηα μπμνεί κα είκαη 

ζεηηθά ή ανκεηηθά θαη δηαμμνθχ-

κμοκ ημκ ηνυπμ πμο μη άιιμη ζε 

ακηημεηςπίδμοκ ζημ πανυκ ή αθυμε 

θαη ζημ μέιιμκ. Αοηυ μπμνεί κα 

θομαίκεηαη απυ θςημγναθίεξ θαη 

ζπυιηα ζηα μέζα θμηκςκηθήξ δηθηφ-

ςζεξ ςξ ηα δεδμμέκα πμο απμζε-

θεφμκηαη  ζημκ οπμιμγηζηή 

(cookies) μεηά ηεκ πενηήγεζή ζμο 

ζημ δηαδίθηομ. Γηαηί πνεηάδεηαη 

υμςξ κα κμηάδεζαη ςξ έθεβμξ γηα 

ημ ρεθηαθυ ζμο απμηφπςμα;  

Πενηζζυηενα 

1μξ Πακειιήκημξ Δηαγςκηζμόξ Δεμημονγίαξ Παηπκηδημύ ζημ Scratch 

Σμ γναθείμ 

πμιηθμφ ομ-

βμφιμο Πιενμ-

θμνηθήξ Δοηη-

θήξ Ηνήηεξ θαη ημ Πμιοηεπκείμ 

Ηνήηεξ ζε ζοκενγαζία με ημ ΗΓ 

ΠΘΕ.ΚΓ.Σ. Υακίςκ, πνμθενφζζμοκ 

ημκ 1μ Πακειιήκημ Δηαγςκη-

ζμό Παηπκηδημύ ζημ Scratch. 

θμπυξ ημο δηαγςκηζμμφ ε ζομμεημ-

πή ηςκ μαζεηχκ ζε μηα ζοκενγαηη-

θή θαη δεμημονγηθή δηαδηθαζία γηα 

ηεκ οιμπμίεζε εκυξ πνμγνάμμαημξ 

ε ι ε θ η ν μ κ η θ μ φ  π α η π κ η δ η μ φ 

ζημ πνμγναμμαηηζηηθυ πενηβάιιμκ 

Scratch, αλημπμηχκηαξ ηεκ αιγμ-

ν η ζ μ η θ ή  ζ θ έ ρ ε  θ α η 

ημκ πεηναμαηηζμυ με βαζηθέξ πνμ-

γναμμαηηζηηθέξ δμμέξ. 

Πενηζζυηενα 

Παηδηά θαη ρεθηαθή θήμε 

Ε ΠΓΗΑΠ ελέδςζε ακαθμίκςζε 

γηα ηεκ αιιαγή έδναξ ημο πμιηθμφ 

ομβμφιμο Πιενμθμνηθήξ, μ μ-

πμίμξ έπεηξ ζηεκ ανμμδηυηεηά 

ημο ηηξ πενημπέξ μεηάζεζεξ Α΄ 

Θεζζαιμκίθεξ θαη Υαιθηδηθήξ θαη 

ημοξ θαιιηθναηηθμφξ δήμμοξ Ηαια-

μανηάξ, Θένμεξ θαη Θενμασθμφ. Ε 

ακαθμίκςζε ακαθένεη: 

Ιε ηεκ πνυζθαηα δεμμζηεοζείζα 

απυθαζε 573 / 208092 /Γ3 (ΦΓΗ 

3530 η. Β 30-12-2014) ημο Τθοπμονγμφ Παηδείαξ 

θ. Αι. Δενμεκηδυπμοιμο οπάνπεη αιιαγή έδναξ 

ημο πμιηθμφ ομβμφιμο Πιενμθμνηθήξ με πενη-

θένεηα ανμμδηυηεηαξ ηηξ πενημπέξ μεηάζεζεξ Α΄ 

Θεζζαιμκίθεξ (εθηυξ απυ ημκ θαιιηθναηηθυ δήμμ 

Ποιαίαξ − Υμνηηάηε) θαη Υαιθηδηθήξ θαη ημοξ θαι-

ιηθναηηθμφξ δήμμοξ Ηαιαμανηάξ, Θένμεξ θαη Θεν-

μασθμφ  απυ Ακαημιηθή Θεζζαιμκίθε ζε Πμιφγονμ 

πςνίξ κα οπάνπεη θάπμημξ πνμθακήξ θαη μοζηχδεξ ιυγμξ. 

Πενηζζυηενα 

Με μνζμιμγηθή αιιαγή έδναξ πμιηθμύ ομβμύιμο Πιενμθμνηθήξ 

ειίδα 13 

Νέα από ηεκ Γθπαίδεοζε 

εμακηηθέξ Ημενμμεκίεξ  

2 Φεβνμοανίμο 2015:  

Ακάνηεζε μδεγηχκ ζομμεημπήξ ζημ 

δηαγςκηζμυ θαη πνμδηαγναθχκ γηα 

ηα μαζεηηθά ένγα ζημκ επίζεμμ 

ηζηυημπμ ημο οκεδνίμο  

www.foss4edu.gr 

 

16 Φεβνμοανίμο – 30 Μανηίμο: 

Τπμβμιή ηςκ ένγςκ ηςκ μαζεηχκ   

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 

http://www.greekinformatics.gr/glossary/cookies/
http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teens/item/321-dr
https://drive.google.com/file/d/0B6aKc_1P2toRb0gzUXJOQ3B5ZTQ/view
http://www.greekinformatics.gr/ekpedeysi/pekapmiporthologikiallagiedrassxolikousimvouloupliroforikisanatolikisthess-jan2015/
https://www.blogger.com/www.foss4edu.gr


Γνάθεη μ  

Κεθηάνημξ Ιμομμοηδήξ 

 

Ιε μεγάιμ εκδηαθένμκ δηάβαζα 

ζημ  http://www.sepe.gr/gr/

a r t i c l e s - i n t e r v i e w s /

i t e m / 1 5 6 5 4 1 6 / o - g i o r g o s -

stathakis-sto-sepegr/ ηε ζοκέ-

κηεολε ημο θ. ηαζάθε, ημμεάνπε 

Ακάπηολεξ ημο ΤΡΖΔΑ, υπμο ακα-

ιφεη ηηξ ζέζεηξ ημο θυμμαηυξ ημο 

ζπεηηθά με ηηξ ΣΠΓ θαη ηεκ ακαπηο-

λ η αθή  πμνε ία  ηεξ  πχναξ . 

Γίκαη πναγμαηηθά εκδηαθένμοζεξ μη 

απυρεηξ πμο εθθνάδεη, δεκ μπμνεί 

υμςξ κα δεη πένα απυ ηε ζηεκά μηθμ-

κμμηθή μπηηθή ιυγς θαη ηεξ ηδηυηε-

ηάξ ημο ςξ μηθμκμμμιυγμο. 

Οη ΣΠΓ δεκ είκαη απιχξ ακαπηοληα-

θυ ενγαιείμ γηα ηε πχνα. Γίκαη θάηη 

πενηζζυηενμ. Απμηειμφκ ημ πεδίμ εθείκμ 

ημ μπμίμ μπμνεί κα ζομβάιεη θαζμνηζηη-

θά ζημ κα πνμβιεζεί μ Γιιεκηθυξ Πμιη-

ηηζμυξ θαη κα απμθηήζεη εθ κέμο ημ Γι-

ιεκηθυ Πκεφμα ηεκ αίγιε πμο είπε ζε 

παι ηυηενα πνυκ ηα .  Πενα ηηένς, 

ε δηαμυνθςζε δηθηφςκ πμο ζα ζοκδέ-

ζμοκ ημ Γιιεκηζμυ υπμο γεξ μπμνεί κα 

ιεηημονγήζεη ςξ θαηαιφηεξ ζηεκ πνμχ-

ζεζε ηςκ Γιιεκηθχκ πνμσυκηςκ ζηηξ 

δηεζκείξ αγμνέξ.  

Πενηζζυηενα 

Ο Γ’ Παγθόζμημξ Πόιεμμξ ζα είκαη ρεθηαθόξ θαη ε NSA είκαη έημημε  

Ακ πη-

ζ η ε φ ε η ε 

πςξ ε 

Γ ζ κ η θ ή 

Τπενεζία 

Αζθαιεί-

αξ ηςκ 

Ε Π Α 

(NSA) ζα έμεκε ζηηξ «απιέξ», 

μαδηθέξ παναθμ-

ιμοζήζεηξ πμιη-

ηχκ, είζηε γεια-

ζμέκμη: ζφμθςκα 

με νεπμνηάδ πμο ήνζε ζηε δεμμζηυ-

ηεηα απυ ημ γενμακηθυ πενημδηθυ 

Spiegel, ε NSA πνμιεηαίκεη ήδε ημ 

έδαθμξ γηα μηα ζεηνά απυ μειιμκηη-

θμφξ πμιέμμοξ πμο ζα δηελαπζμφκ 

απμθιεηζηηθά ζημκ θοβενκμπχνμ.    

Πενηζζυηενα 

Γίπαμε  δηαβάζεη γηα ημ μαγαδί ζε 

θάπμημ απυ ηα ζάηη πμο θαηαγνά-

θμοκ υιεξ ηηξ ηειεοηαίεξ πνμζζή-

θεξ ζημκ κοπηενηκυ πάνηε ηεξ Α-

ζήκαξ. Εηακ πνάγμαηη πμιφ ςναίμ, 

ακ θαη βνήθαμε ηζημπεμέκα ηα θμ-

θηέηι. «Θα θάκμομε θάκα ηζεθ ηκ ή 

ηζάμπα ηα ζθάμε;» είπε μ Θεοηέ-

νεξ, ακαθενυμεκμξ ζθςπηηθά ζημκ 

θακυκα πμο ζέιεη ακ θάηη δεκ πμ-

ζηανηζηεί, κα μεκ έπεη ζομβεί ζηεκ 

πναγμαηηθυηεηα. «Αζε θαιφηενα μεκ 

ανπίζμοκ πάιη» ημο απάκηεζε ε Γιέ-

κε. Σα Υνηζημφγεκκα είπε ακεβάζεη 

μηα θςημγναθία απυ έκα πςνηυ ημο 

Πανκαζζμφ θαη είπε αθμφζεη ηα ζπμ-

ιηακά ηεξ ζηα ζπυιηα. «Σξ ηξ, πάιη 

εθδνμμή;» ηεξ είπε γνάρεη θάπμημξ. 

«Αιί ζε μαξ» είπε πνμζζέζεη απυ 

θάης μηα άιιε. «Ηαη ηη ζε κμηάδεη;» 

ηεκ είπα νςηήζεη υηακ μμο ηα 

έιεγε. «Θμγανηαζμυ ζα ημοξ δχ-

ζεηξ;».  

Πενηζζυηενα 

Η δςή ζημ facebook (δεκ) ζέιεη θαιμπέναζε 

Ο ΓΠΓ, μη ΣΠΓ θαη μη Πιενμθμνηθμί: θέρεηξ με αθμνμή ηε ζοκέκηεολε ημο θ. ηαζάθε 

ζημ sepe.gr 

Η NSA, ςξ μέιμξ ηεξ ζομμαπίαξ «Πέκηε Μάηηα» ζα πνεηαζηεί 

πενίπμο άιια 800 εθαη. εονώ πνμθεημέκμο κα αολήζεη ηεκ ηζπύ 

ηςκ επηζεηηθώκ επηπεηνήζεςκ ημο δηθηύμο οπμιμγηζηώκ ηεξ 

ειίδα 14 

Απόρεηξ 

«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ» 

http://www.sepe.gr/gr/articles-interviews/item/1565416/o-giorgos-stathakis-sto-sepegr/%20
http://www.sepe.gr/gr/articles-interviews/item/1565416/o-giorgos-stathakis-sto-sepegr/%20
http://www.sepe.gr/gr/articles-interviews/item/1565416/o-giorgos-stathakis-sto-sepegr/%20
http://www.sepe.gr/gr/articles-interviews/item/1565416/o-giorgos-stathakis-sto-sepegr/%20
http://www.greekinformatics.gr/glossary/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/
http://www.greekinformatics.gr/texnologia/apopseis/%CE%BF-%CF%83%CE%B5%CF%80%CE%B5-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CF%80%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88/
http://news.in.gr/features/article/?aid=1231378945
http://www.kathimerini.gr/798873/article/texnologia/diadiktyo/h-zwh-sto-facebook-den-8elei-kaloperash


Η Έλσζε Πιεξνθνξηθώλ Ειιάδνο ππάξρεη γηα λα δεκηνπξγεί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξναγσγή ηεο Πιεξνθνξηθήο, αμηνπνηώ-ληαο ηηο δπλάκεηο ησλ Πιεξνθνξηθώλ θαη ηθαλνπνηώληαο ηηο εξγα-ζηαθέο θαη επηζηεκνληθέο ηνπο αλάγθεο όπνπ θαη αλ εξγάδνληαη ή δηακέλνπλ. 

Είλαη ε θαηάιεμε ηεο αλαδήηεζεο όισλ ησλ Πιεξνθνξηθώλ γηα έλα ηζρπξό θνξέα ηνπ θιάδνπ πνπ λα αλαδεηθλύεη αμηόπηζηα ηνλ θνηλσληθό ηνπο ξόιν θαη λα ηνπο εθπξνζσπεί απζεληηθά ζε όια ηα πεδία ησλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο. 

Είλαη ε αθεηεξία κηαο κεγαιόπλνεο πξνζπάζεηαο πνπ επηδηώθεη λα θηλεηνπνηήζεη όιεο ηηο δσληαλέο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο θαη λα πνξεπηεί, καδί κ΄ απηέο, πξνο έλαλ θαιύηεξν θόζκν γηα όινπο. 
Σηαζκόο ζε απηή ηελ πνξεία θαη ζηξαηεγηθόο ζηόρνο ηεο ΕΠΕ εί-λαη ε δεκηνπξγία ηνπ Επηκειεηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο. 
Η δξάζε θαη νη παξεκβάζεηο ηεο είλαη ν θαηαιύηεο γηα ηελ σξί-καλζε ησλ αλαγθαίσλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ ζπλζεθώλ. 
Οη αμίεο πνπ θαιιηεξγεί ζα απνηειέζνπλ ηελ θιεξνλνκηά θαη ην 
όξακα ηνπ ζεζκηθνύ απηνύ θνξέα. Γηα λα κπνξέζνπλ όινη νη 
πιεξνθνξηθνί λα βξνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπο αμίδεη ζηνλ θόζκν πνπ 
όινη καο νξακαηηδόκαζηε. 

Ε.Π.Ε. 

Έκςζε Πιενμθμνηθχκ Γιιάδαξ  

5μξ Όνμθμξ  

Ημδνηγθηχκμξ 33  

10434 Αζήκα  

 

Email:  
info@epe.org.gr 

newsletter@epe.org.gr 

Επισκευθε΄΄ιτε μας στο 

Web 

www.epe.org.gr 
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