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« ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Δυνατότητα
μετάταξης
υπαλλήλων
στους νέους
δήμους
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ υποβολής αί-
τησης για εθελοντική μετάτα-
ξη στους νέους δήμους απο-
κτά, εκτός από τους υπαλλή-
λους των νομαρχιακών αυτοδι-
οικήσεων, και το τακτικό προ-
σωπικό των Περιφερειών.
Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του 
υπουργείου Εσωτερικών που 
υπογράφει ο υφυπουργός Γ. 
Ντόλιος, οι μόνιμοι και αορί-
στου χρόνου υπάλληλοι των 
υπηρεσιών κρατικών Περιφε-
ρειών έχουν δικαίωμα μετακί-
νησης στις νέες αυτοδιοικητι-
κές δομές που περιλαμβάνει ο 
"Καλλικράτης".  
Η προθεσμία κατάθεσης των 
σχετικών αιτήσεων λήγει στις 
8 Ιουλίου. Δεν μπορούν να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία 
όσοι εργαζόμενοι διανύουν τη 
δοκιμαστική περίοδο των δύο 
ετών, ή ανήκουν οργανικά σε 
άλλες υπηρεσίες, αλλά είναι 
αποσπασμένοι σε υπηρεσίες 
της Περιφέρειας.

ΕΛΠΕ

Πρόγραμμα
κατασκήνωσης
για παιδιά
από ευπαθείς
ομάδες
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πετρέλαια 
υλοποιούν για τρίτη κατά σειρά 
χρονιά το πρόγραμμα "Πάμε 
Κατασκήνωση", δίνοντας και 
φέτος την ευκαιρία σε 270 
παιδιά από ευπαθείς κοινω-
νικές ομάδες του Θριασίου και 
της Θεσσαλονίκης να κάνουν 
διακοπές σε επιλεγμένες 
ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Τα 
Ελληνικά Πετρέλαια ανέβαλαν 
όλο το κόστος για το σύνολο 
των παιδιών και σε κάποιες 
περιπτώσεις κατέβαλαν τα 
έξοδα και των συνοδών τους. 
Το πρόγραμμα "Πάμε 
Κατασκήνωση" εντάσσεται στο 
πρόγραμμα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης που 
υλοποιεί η εταιρεία Ελληνικά 
Πετρέλαια και έχει ως βασικό 
άξονα τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών 
σε περιοχές που 
δραστηριοποιείται ο όμιλος.

ΟΛΠ ΑΕ

«Ρότα» για αναπαλαίωση του παλιού ταινιoδρόμου
"ΠΛΩΡΗ"  για την αναπαλαίωση και 
αξιοποίηση του παλιού ταινιόδρομου 
φόρτωσης λιπασμάτων στα πλοία βά-
ζει ο ΟΛΠ ΑΕ.

Ο εντυπωσιακός ταινιόδρομος, που 
βρίσκεται στο δυτικό άκρο του λιμα-
νιού του Πειραιά, στον μόλο Κράκαρη, 
σταμάτησε τη λειτουργία του λίγο πριν 
από το οριστικό κλείσιμο του Εργο-
στασίου Λιπασμάτων, στη Δραπετσώ-
να, και με την πάροδο των χρόνων 
έμεινε στην είσοδο του κεντρικού λι-
μανιού να συμβολίζει μια ολόκληρη 
περίοδο για τον Πειραιά.

Η υπερκατασκευή αυτή, που βρί-
σκεται πάνω στον λιμενοβραχίονα, 

κρίνεται ως μνημείο βιομηχανικής 
ιστορίας και ως εκ τούτου η διοίκηση 
του ΟΛΠ αποφάσισε να ανασύρει ένα 

παλιό σχέδιο, που 
"πάγωσε" μετά το 
2004, για την ανα-
παλαίωση και ανα-
κατασκευή της με 
αυτοχρηματοδότη-
ση. Η προμελέτη, 
που είχε γίνει το 
2003, προέβλεπε 
ότι ο παλιός ταινιό-
δρομος θα μπορού-

σε να στεγάσει εκθεσιακό κέντρο, 
εστιατόριο χωρητικότητας περίπου 

250 ατόμων και αναψυκτήριο, ενώ οι 
εργασίες θα μπορούσαν να ολοκλη-
ρωθούν μέσα σε 12 μήνες. 

Τότε τα σχέδια που είχαν γίνει 
προέβλεπαν ότι το έργο θα γινόταν 
με αυτοχρηματοδότηση με την υπο-
γραφή σύμβασης εκμετάλλευσης για 
30 χρόνια, για τα οποία ο ΟΛΠ θα ει-
σέπραττε ποσοστό από το σύνολο των 
ακαθάριστων εσόδων.  Το έργο εντάσ-
σεται στο υποπρόγραμμα "Πολιτιστι-
κή Ακτή Πειραιά" του επενδυτικού 
προγράμματος του ΟΛΠ, με το οποίο 
η κοντινή Ακτή Βασιλειάδη αναβαθ-
μίζεται.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ

Οι "Κουρήτες", οι ρομποτικοί 
ποδοσφαιριστές του Πολυτε-
χνείου Κρήτης, αναχώρησαν 
χθες για το "Robocup 2010" 
όπου θα αναμετρηθούν με 
ομάδες από 40 χώρες. Σί-
γουροι για διάκριση δηλώ-
νουν οι "προπονητές" τους

PEΠOPTAZ  

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ

Ο ,τι ενδεχομένως δεν κατα-
φέρουν οι Ελληνες διεθνείς 
του Ρεχάγκελ στη Ν. Αφρική 

θα τολμήσουν οι ρομποτικοί ποδο-
σφαιριστές στο παγκόσμιο "Μου-
ντιάλ" "Robocup 2010", που θα 
πραγματοποιηθεί από 19 έως 25 
Ιουνίου στη Σιγκαπούρη. 

Οι... ποδοσφαιριστές, που ανή-
κουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, φέ-
ρουν τη μυθική επωνυμία "Κουρή-

τες" και αναχώρη-
σαν χθες με "ηθικό 
ακμαιότατο".

Ε ίνα ι  καλά 
"προπονημένοι" 
και για το αποτέ-
λεσμα, ο "προπο-
νητής" τους Μιχά-
λης Λαγουδάκης, 
επίκουρος καθη-
γητής του τμήμα-
τος Ηλεκτρονικών 

- Μηχανικών Υπολογιστών του πο-
λυτεχνείου Κρήτης, είναι αισιόδο-
ξος. 

Σίγουροι για τη διάκριση της 
ομάδας τους είναι και οι... βοηθοί 
προπονητές, φοιτητές Αλ. Παρά-
σχος, Ευαγ. Βαζαίος, Ελ. Χατζηλάρη, 
Ιρ. Κυράνου και Μαν. Ορφανουδά-
κη.  "Συνδυάζουμε στους αγώνες 
την ψυχαγωγία με την έρευνα, την 

επιστήμη και τη διεθνή συνεργασία. 
Αισιοδοξούμε για τη διάκρισή μας 
στους αγώνες, αλλά σε κάθε περί-
πτωση ο στόχος είναι να προχωρή-
σει η έρευνα και η τεχνολογία στην 
προώθηση των ρομποτικών συστη-
μάτων", δήλωσε στο "Εθνος" ο προ-
πονητής Μιχάλης Λαγουδάκης. 

Οι "Κουρήτες" θα αναμετρηθούν 
με ομάδες από 40 χώρες. Οι ποδο-
σφαιριστές θα αγωνιστούν με τα 
ονόματα των αρχαίων Κρητών πο-
λεμιστών Επιμήδης, Παιωναίος, 
Ιάσιος, και Ιδας. 

Ο πέμπτος αδελφός, ο Ηρακλής, 
αντιπροσωπεύει τον προπονητή και 

τους βοηθούς του.  Στο Ρομποτικό 
Μουντιάλ οι ομάδες θα αγωνιστούν 
σε ειδικό γήπεδο "πλατφόρμα", δι-
αστάσεων 4 επί 6 μέτρα, που θα 
έχει γκολποστ, κερκίδες και η δι-
άρκεια του αγώνα θα είναι 15 λε-
πτά. 

Τέσσερις παίχτες
Η κάθε ομάδα αποτελείται από 

τέσσερις παίκτες, όπου οι δύο είναι 
μπακ-κυνηγοί, ο ένας τερματοφύ-
λακας και ο τέταρτος αναπληρω-
ματικός, ενώ ο αγώνας διευθύνεται 
από επιστήμονες διαιτητές. 

Οπως αποκαλύπτει ο προπονη-

τής-ερευνητής, το "μυστικό" για την 
αγωνιστική διάκριση των ρομπότ-
ποδοσφαιριστών είναι η επάρκεια 
του λογισμικού των παικτών. "Ολες 
οι κινήσεις στο γήπεδο είναι προ-
γραμματισμένες από πριν βάσει 
εντολών και ο ανθρώπινος παρά-
γων δεν παρεμβαίνει σε καμία 
στιγμή του αγώνα. Ο κάθε παίκτης 
είναι ρυθμισμένος για τον ρόλο 
του", τονίζει ο κ. Λαγουδάκης. 

Οι "Κουρήτες" στα τέσσερα χρό-
νια παρουσίας τους έχουν στο ενερ-
γητικό τους ένα παγκόσμιο Κύπελ-
λο, το "Robocup 2008" στην Κίνα, 
και μία δεύτερη θέση, το 2007. 

Ενα διαφορετικό παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη Σιγκαπούρη

Ελληνικά ρομπότ πάνε... Μουντιάλ


Το μυστικό 
για τη νίκη 
των ρομπότ - 
ποδοσφαιρι-
στών είναι η 
επάρκεια του 
λογισμικού


Ο ταινιόδρο-
μος του ΟΛΠ 
στον Πειραιά 
κρίνεται ως 
μνημείο της 
βιομηχανικής 
ιστορίας

‚Ο ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ είσοδο 
του λιμανιού συμβολίζει μια ολό-
κληρη περίοδο για τον Πειραιά

‚ΔΥΟ από τους "Κουρήτες" με τον προπονητή της ομάδας (πάνω δεξιά) και τους βοηθούς του. Η ομάδα είχε κα-
τακτήσει το "Robocup 2008" και τη δεύτερη θέση το 2007
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