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Το σουηδικό µοντέλο καινοτοµίας και η επιχειρηµατική αξιοποίηση...

Στο επίκεντρο η επιχειρηµατικότητα και οι νεοφυείς επιχειρήσεις

Οι προοπτικές της Ανοικτής Εκπαίδευσης και των Ανοικτών ∆εδοµένων...

Την αντιπροεδρία της ENSREG ανέλαβε η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής...

Σηµασιολογικός Ιστός και µερικές State of the Art Εφαρµογές και Προκλήσεις

Σηµαντική επιτυχία του ΙΤΕ σε πανευρωπαϊκή αξιολόγηση

Περισσότερα συµβόλαια και αυξηµένες χρηµατοδοτήσεις για την Ελλάδα...

Αναβάθµιση της Έρευνας στο ΥΠΟΠΑΙΘ µε νεοσύστατο χαρτοφυλάκιο...

Ένας υπερ-υπολογιστής στη «φαρέτρα» των Ελλήνων ερευνητών

Ερευνητές του ΙΤΕ ανακάλυψαν νέο κυτταρικό µηχανισµό που ρυθµίζει...

Ζώντας και διεξάγοντας βιοϊατρική έρευνα επί ένα χρόνο στην Ανταρκτική!

Athens Science Festival: Η γιορτή της Επιστήµης!

Ρεκόρ επισκέψεων στην Ευρωπαϊκή Έκθεση ∆ιαστήµατος στην Αθήνα

Έξυπνα εργοστάσια και καινοτόµες τεχνολογίες για το εργασιακό...

To ∆ιεθνές Έτος Φωτός στο Ίδρυµα Ευγενίδου

Οι "Ροµποτικοί Εξερευνητές" σε δράση!

Ε&Τ Online in English

Αδρεναλίνη στους τελικούς του 4ου Πανελ. ∆ιαγωνισµού F1 in Schools

Ταυτότητα
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Περιεχόµενα

Περιοδική ενηµερωτική έκδοση της 
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων

Υπεύθυνος έκδοσης: 
Πολυξένη Κασδοβασίλη

Επιµέλεια και διόρθωση κειµένων: 
A. Σιταρένιου, Π. Κασδοβασίλη 
Τηλ: 210 7458.012 - 210 7458.015

Γραφεία ΓΓET: 
Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα
Τηλ: 213 1300.000
E-mail: webadmin @gsrt.gr
www.gsrt.gr

Σχεδιασµός, Παραγωγή: 
POSTSCRIPTUM information architecture 
Παπαδιαµαντοπούλου 4, 115 28 Aθήνα 
Τηλ: 210 7292.288, 210 7293.570
vnikol@postscriptum.gr 

Lay out και σελιδοποίηση: Βαγγέλης Νικολάου

Συντακτική Οµάδα:
Ελληνική Ένωση ∆ηµοσιογράφων Επιστήµης - Science View
Μακρή 3, 117 42, Αθήνα, Τηλ: 210 9231.955
www.scienceview.gr  -  E-mail: info@scienceview.gr
Ηλίας Αγγελόπουλος (∆ηµοσιογραφική Επιµέλεια)
Αθανάσιος Κουτσουρίδης (Σύµβουλος Έκδοσης)
Μενέλαος Σωτηρίου (Σύµβουλος Έκδοσης)
Θεώνη Χαραλαµπίδου (Γραµµατειακή Υποστήριξη)

Τεύχος 25, Μάρτιος - Απρίλιος 2015

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
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Τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και 
Καινοτοµίας κατέλαβε στο νεοσύστατο χαρτοφυ-
λάκιο ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ) Κώστας Φωτάκης. Ο κ. Φωτάκης εί-
ναι καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
και έχει υπηρετήσει ως ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου 
Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ του ΙΤΕ. Επίσης, µε-
ταξύ άλλων, έχει εκτελέσει χρέη Συντονιστή της Συ-
νόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων.

Όπως είπε ο ίδιος ο κ. Φωτάκης στη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου κατά την ανάληψη των καθηκόντων 
του, η θέσπιση της θέσης Αναπληρωτή Υπουργού 
σηµατοδοτεί την πρόθεση της κυβέρνησης να δο-
θεί έµφαση στην Έρευνα και στην Καινοτοµία. "Στό-
χος είναι η Έρευνα να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης, 
ο οποίος όµως θα υλοποιηθεί µαζί µε την κοινωνία 
και για την κοινωνία. Να µην είναι αποκοµµένη από 
ό,τι συµβαίνει σε αυτήν. Βασικές προϋποθέσεις για 
την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η άµεση δια-
σύνδεση της Έρευνας µε την Παιδεία και τον Πο-
λιτισµό. Και στη βάση αυτή θα προσπαθήσουµε να 
υλοποιήσουµε αυτό που αποκαλείται ενιαίος χώ-
ρος Έρευνας και Παιδείας" υπογράµµισε.

Παράλληλα, ως στόχους ο κ. Φωτάκης έθεσε την επιστηµονική ποιό-
τητα και αριστεία, την αξιοποίηση της υψηλής ποιότητας επιστηµονικής 
δραστηριότητας για τη δηµιουργία ενός πρόσθετου πυλώνα ανάπτυξης 
της χώρας µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας. Αναφερόµενος στο 
νόµο για την Έρευνα, ο οποίος ψηφίστηκε τον περασµένο ∆εκέµβριο, 

Οικονοµία + Ανάπτυξη

        Αναβάθµιση της Έρευνας   
              στο ΥΠΟΠΑΙΘ µε νεοσύστατο 
      χαρτοφυλάκιο Αναπληρωτή 

Υπουργού
Θετικά σχόλια για 

την ανάληψη της θέσης 

του Αναπληρωτή Υπουργού 

Έρευνας και Καινοτοµίας από 

τον καθηγητή Κώστα Φωτάκη 

– Ο καθηγητής 

Θωµάς Μαλούτας νέος 

επικεφαλής της Γενικής 

Γραµµατείας Έρευνας 

και Τεχνολογίας

ο κ. Φωτάκης σηµείωσε ότι παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα και κενά 
που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. Όπως ανέφερε "είναι µέληµά µας 
σε ένα µεταβατικό πολυνοµοσχέδιο που θα κατατεθεί από το Υπουργείο, 
ν΄ αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί 
η λειτουργικότητα των φορέων που επιτελούν έρευνα στη χώρα και στη 
συνέχεια να κινηθούµε προς τη δηµιουργία ενός νέου νόµου-πλαισίου 
µακράς πνοής για την Έρευνα για την αναβάθµισή της µε γνώµονα την 
παραπάνω προσέγγιση ".

Επίσης, ο κ. Φωτάκης τόνισε ότι η δηµόσια χρηµατοδότηση της Έρευνας 
είναι απαραίτητο να υπάρχει και να αυξηθεί. Ειδικότερα ανέφερε ότι "δεν 
µπορεί να υπάρχει µόνο αυτοχρηµατοδότηση ενώ  το επιθυµητό είναι 
να υπάρχει το κατάλληλο µίγµα δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης 
ανάλογα µε το τι στοχεύουµε, µε το τι προγράµµατα αναπτύσσονται".

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιλογή του κ. Φωτάκη και η δηµιουργία χαρ-
τοφυλακίου Έρευνας και Καινοτοµίας σχολιάστηκε µε ιδιαίτερα θετικούς 
τόνους και από τη µεγαλύτερη επιστηµονική επιθεώρηση, Nature. «Ακρι-
βώς µία ηµέρα µετά τις εκλογές, η νέα κυβέρνηση έδειξε ότι ψηλά στην 
ατζέντα των προτεραιοτήτων της βρίσκεται η επιστήµη, καθώς για πρώτη 
φορά διόρισε Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτοµίας. Μάλιστα, 
τη θέση κατέλαβε επιστήµονας, ο καθηγητής Φυσικής και Πρόεδρος του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο της Κρήτης Κώστας 
Φωτάκης», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ρεπορτάζ του µε τίτλο «Η νέα 
ελληνική κυβέρνηση δηµιουργεί ελπίδες για την επιστήµη» το Nature.

συνεχίζεται...
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Ο Κώστας Φωτάκης είναι από το 2011 Πρόεδρος του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΙΤΕ). Επίσης έχει υπηρετήσει ως ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής 
∆οµής και Λέιζερ (ΙΗ∆Λ) του ΙΤΕ (1997-2013). Είναι Καθηγητής Φυσικής του Πα-
νεπιστηµίου Κρήτης. Επίσης, εκτέλεσε χρέη Συντονιστή της Συνόδου των Προέδρων 
των Ερευνητικών Κέντρων από τον Ιούλιο του2012 έως τον ∆εκέµβριο του 2013.

Από το 1990, διευθύνει την Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση Λέιζερ που λειτουργεί στο ΙΤΕ 
και περιλαµβάνει 28 επιλεγµένα Εργαστήρια Λέιζερ από χώρες-µέλη της ΕΕ. Έχει δια-
τελέσει Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» (1994-
97) και µέλος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Επιτροπών εµπειρογνωµόνων για θέµατα

επιστηµονικής πολιτικής όπως το European Strategy 
Forum for Research Infrastructures (ESFRI). Από 
το 2010 συµµετέχει στην Οµάδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (high level group of experts) που 
αξιολογεί συνολικά το Πρόγραµµα Πλαίσιο για 
Έρευνα και Τεχνολογία και διαµορφώνει τις 
προτεραιότητες για την Ευρώπη του 2020. Επίσης 
είναι Πρόεδρος της Συµβουλευτικής Οµάδας 
(Advisory Group) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά 
µε τις Ερευνητικές Υποδοµές και έχει προεδρεύσει 
στην Οµάδα Ειδικών (Experts Group) για τον προσδιορισµό 
του ρόλου των Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Οργανισµών στην 
στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εµπίπτουν στους τοµείς της Φωτονικής (Photonics) 
και Φασµατοσκοπίας Λέιζερ, µε έµφαση στις εφαρµογές Λέιζερ για την κατεργασία 
και διάγνωση υλικών και τη Βιοφωτονική. Έχει διοργανώσει ή συνδιοργανώσει 
πολλά διεθνή επιστηµονικά συνέδρια και είναι µέλος πολλών διεθνών επιστηµο-
νικών επιτροπών συνεδρίων. Έχει περισσότερες από 300 δηµοσιεύσεις και πε-
ρισσότερες από 6000 αναφορές, κυρίως στον τοµέα της Φωτονικής και σχετικών 
εφαρµογών. Είναι εκδότης ή µετέχει στην εκδοτική οµάδα διαφόρων διεθνών επι-
στηµονικών περιοδικών και είναι συ-συγγραφέας ή συν-εκδότης τεσσάρων επιστη-
µονικών βιβλίων παγκόσµιας κυκλοφορίας.

Το 2004 έλαβε το «Βραβείο Ηγεσίας» (“Leadership Award”) της Αµερικανικής 
Εταιρείας Οπτικής (Optical Society of America – OSA) «..για δεκαετή ηγετικό ρόλο, 
και προσωπική ερευνητική συµβολή στον τοµέα των εφαρµογών λέιζερ στη συντή-
ρηση έργων τέχνης και για τον ηγετικό του ρόλο στην καθιέρωση και καθοδήγηση 
της επιστηµονικής αριστείας στα προγράµµατα επιστήµης των λέιζερ στο ΙΗ∆Λ-
ΙΤΕ». Το 2005-6 επελέγη ως Springer Professor στο Πανεπιστήµιο Καλιφόρνι-
ας, Μπέρκλεϋ. Έχει επίσης εκλεγεί ως ισόβιο µέλος και Fellow της OSA και έχει 
διατελέσει µέλος της Επιτροπής Επιλογής των Fellows της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Οπτικής (European Optical Society – EOS). Το 2010 έγινε Επίτιµος ∆ιδάκτωρ του 
Πανεπιστηµίου της Μασσαλίας.

Ποιός είναι ο Κώστας Φωτάκης

συνεχίζεται...
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        Αναβάθµιση της Έρευνας   
              στο ΥΠΟΠΑΙΘ µε νεοσύστατο 
      χαρτοφυλάκιο Αναπληρωτή Υπουργού

(συνέχεια)
Οικονοµία + Ανάπτυξη

Ο Θωµάς Μαλούτας νέος επικεφαλής της ΓΓΕΤ

Τη θέση του δίπλα στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Έρευνας και Καινοτοµίας κ. 
Κώστα Φωτάκη, πήρε πριν από λίγες 
εβδοµάδες ο νέος Γενικός Γραµµατέας 
Έρευνας και Τεχνολογίας, Θωµάς Μα-
λούτας, ένας επιστήµονας µε σηµαντικό 
αποτύπωµα στο χώρο της κοινωνικής 
έρευνας. Ο κ. Μαλούτας, καθηγητής Αν-
θρώπινης Γεωγραφίας και Θεµατικής 
Χαρτογραφίας στο Τµήµα Γεωγραφίας 
του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου, έχει 
διατελέσει διευθυντής και Πρόεδρος 
του ∆Σ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνι-
κών Ερευνών (ΕΚΚΕ), συντονιστής της 

Συνόδου των Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, ενώ έχει µακρόχρονη 
πείρα από τη διεύθυνση σηµαντικών εθνικών και διεθνών ερευνητικών 
προγραµµάτων.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας «η εµπειρία του 
τον καθιστά γνώστη του χώρου της έρευνας και του δίνει τη δυνατότητα 
να αξιοποιήσει σε µεγάλο βαθµό το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας 
-που αποτελεί το εξαιρετικό επιστηµονικό δυναµικό της- καθώς και τις ευ-
καιρίες που προσφέρουν τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Ως εκ τούτου, 
αποτελεί ενδεδειγµένο πρόσωπο για την υλοποίηση των στρατηγικών 
στόχων της Έρευνας, η οποία αδιαµφισβήτητα αποτελεί πυλώνα παιδεί-
ας και πολιτισµού, καθώς και µοχλό «έξυπνης» ανάπτυξης προς όφελος 
της κοινωνίας όταν πλαισιώνεται από τις κατάλληλες πολιτικές. Η επιλογή 
αυτή σηµατοδοτεί, επίσης, την έµφαση που θέλει να δώσει η νέα ηγεσία 
του Υπουργείου στον τοµέα των Κοινωνικών Επιστηµών».

Τη θέση του δίπλα στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Έρευνας και Καινοτοµίας κ. 

Έρευνας και Τεχνολογίας, Θωµάς Μα-
λούτας, ένας επιστήµονας µε σηµαντικό 

Χαρτογραφίας στο Τµήµα Γεωγραφίας 
του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου, έχει 

του ∆Σ του Εθνικού Κέντρου Κοινωνι-

Συνόδου των Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, ενώ έχει µακρόχρονη 
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Ο Θωµάς Μαλούτας (1953) είναι Καθηγητής Ανθρώπινης Γεωγραφίας και Θε-
µατικής Χαρτογραφίας στο Τµήµα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου. 
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στην École Spéciale d’Architecture (Παρίσι) και έκανε 
µεταπτυχιακές σπουδές Γεωγραφίας στο Πανεπιστήµιο Paris-X Nanterre, όπου 
εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή στο πεδίο της Κοινωνικής Γεωγραφίας 
των Πόλεων.

Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του ως ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών (ΕΚΚΕ) το 1983. Εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Μηχανι-
κών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας το 1995 και Καθηγητής το 2000. Το 2009 εξελέγη Καθηγητής στο 
Τµήµα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου. Το 2001 εξελέγη ∆ιευθυ-
ντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ και επανε-
ξελέγη το 2007. Την περίοδο 2010-13 άσκησε χρέη ∆ιευθυντή και Προέδρου 
του ΕΚΚΕ και µεταξύ 2011 και 2012 ήταν συντονιστής της Συνόδου των Προέ-
δρων Ερευνητικών Κέντρων.

∆ιετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Institut d’Études Politiques (FNSP) στο Παρί-
σι (2006 & 2014) και έχει προσκληθεί για διαλέξεις και σεµινάρια στα περισσό-
τερα ελληνικά και σε πολλά ξένα πανεπιστήµια µεταξύ των οποίων τα UCL-Bartlett, 
Berkeley, University of Michigan, De Paul University, State University of New York 
at Buffalo, Brown, City University of New York – Graduate Center, University of 
Dortmund, University of Lisbon, University of Utrecht, INALCO/Paris, Hochschule 
Zittau/Gorlitz, Université de Liège, University of Seoul, University Autonoma of 
Barcelona, Center for European Studies – Harvard University, Friedrich-Ebert-
Stistung (Berlin), Universitad Nacional Autonoma de Mexico κλπ. ∆ιετέλεσε, επί-
σης, επισκέπτης ερευνητής (chercheur étranger de haut niveau) στο εργαστήριο 
ESPACE [UMR 5651] του Πανεπιστηµίου Avignon et des Pays de Vaucluse (1998) 
και του IRESCO (Institut des Recherches sur les Sociétés Contemporaines) / CNRS 
(Παρίσι 2001). Υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην επιτροπή Social 

Sciences and Humanities της Γ∆ Έρευνας & Καινοτοµίας (2010-2011) και στην 
επιτροπή Governance and Citizenship του 6ου Προγράµµατος Πλαίσιο (2003-
2004), µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Research Committee 21 (Urban 
and Regional Development) της ∆ιεθνούς Κοινωνιολογικής Εταιρείας (2006-
2013) και µέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευ-
νας (European Social Survey). Επίσης, λειτούργησε ως εµπειρογνώµων για πρό-
τυπα κοινωνικοοικονοµικής κατηγοριοποίησης (European Socioeconomic Groups 
(EseG) της EUROSTAT και European Socioeconomic Classes (ESeC) για τη γαλλική 
INSEE (2012), το Πανεπιστήµιο του Essex (2005-2006) και το Conseil National 
d’Information Statistique (2009).

Το δηµοσιευµένο του έργο περιλαµβάνει 15 βιβλία και συλλογικούς τόµους και 
πολλά άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές και κεφάλαια σε συλλογικούς 
τόµους, καθώς και πολλές άλλες δηµοσιεύσεις. Περιλαµβάνει, επίσης, ηλεκτρο-
νικές εφαρµογές για την πρόσβαση, επεξεργασία και χαρτογράφηση δεδοµένων 
των απογραφών πληθυσµού. ∆ηµοσιεύσεις του υπάρχουν στα ελληνικά, αγγλικά, 
γαλλικά, ισπανικά και ιταλικά.

Θεµατικά το έργο του εντάσσεται στην Κοινωνική Γεωγραφία των Πόλεων. Από 
τα µέσα της δεκαετίας του 1980 µέχρι σήµερα διαλέγεται µε θεωρητικά ρεύµατα 
όπως τη γαλλική Νέα Αστική Κοινωνιολογία και, πιο πρόσφατα, µε τις συζητήσεις 
περί κοινωνικής πόλωσης και κοινωνικά διχοτοµηµένων µητροπόλεων στην επο-
χή της παγκοσµιοποίησης, σε συνδυασµό µε τις διαφορετικές µορφές προνοιακού 
καπιταλισµού. Οι θεωρητικές αυτές αναφορές τροφοδότησαν ερευνητικά ερω-
τήµατα και προγράµµατα 
από τα οποία προέκυψε και 
το µεγαλύτερο µέρος του 
συγγραφικού του έργου, το 
οποίο επικεντρώνεται στον 
ελληνικό αστικό χώρο, και 
κυρίως στην Αθήνα και την 
κοινωνικοχωρική της διάρ-
θρωση.

Το σύνολο σχεδόν του έρ-
γου του αποτελεί ένα διαρ-
κή σχολιασµό της κοινωνι-
κής ανισότητας και της δυναµικής του µετασχηµατισµού της κατά τη διάρκεια της 
µεταπολεµικής αστικοποίησης στην Ελλάδα. Η συµβολή του αφορά κυρίως την 
ανάδειξη των διαφορετικών µορφών και διαδικασιών κοινωνικού διαχωρισµού 
στο χώρο της ελληνικής πρωτεύουσας και των τρόπων που αυτές συνυφαίνονται 
µε τις ευρύτερες κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές διεργασίες. Σηµαντική διά-
σταση του έργου του είναι η συστηµατική χρήση στατιστικών και χαρτογραφικών 
τεχνικών για την ανάδειξη του κοινωνικού περιεχοµένου και της γεωγραφικής 
δοµής µεγάλων συλλογών δεδοµένων, όπως αυτά των απογραφών πληθυσµού.

Ποιός είναι 
ο Θωµάς Μαλούτας

καπιταλισµού. Οι θεωρητικές αυτές αναφορές τροφοδότησαν ερευνητικά ερω-

κής ανισότητας και της δυναµικής του µετασχηµατισµού της κατά τη διάρκεια της 

98
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Σηµαντική βελτίωση στην εξασφάλιση συµ-
βολαίων στο πλαίσιο Προγραµµάτων του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος (ΕΟ∆ 
- ESA) παρουσιάζει η Ελλάδα, όπως κατα-
γράφεται στην κατάσταση του Συντελεστή 
Γεωγραφικής Επιστροφής των κρατών – µε-
λών  του Οργανισµού. Ο συγκεκριµένος συ-
ντελεστής διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Βιοµηχανικής Πολιτικής της ESA 
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος 
(ΕΟ∆ - ESA) στο τέλος του 2014, που απο-

τελεί και σηµείο επανεκκίνη-
σης της διαδικασίας παρακο-
λούθησής του για τα επόµενα 
χρόνια.

Η βελτίωση στην εξασφάλιση 
συµβολαίων συνετέλεσε στην 
-χωρίς προηγούµενο- επίτευ-
ξη υψηλότερης του 1 τιµής 
γεωγραφικής επιστροφής για 
την Ελλάδα (1,06). Σε επίπεδο 
χρηµατοδότησης, η τιµή αυτή 

µεταφράζεται σε περίπου 2,5 εκατ. ευρώ επιπλέον του ποσού συµβο-
λαίων που αντιστοιχεί σε συντελεστή 1 (41 εκατ. ευρώ). Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι το παραπάνω αποτέλεσµα επιτεύχθηκε στο πολύ “δύσκολο” 
- για χώρες του µεγέθους της Ελλάδας µε χαµηλούς δείκτες συµµετοχής 
και “επιστροφής” – περιβάλλον της ESA και σε µια περίοδο οικονοµικής 
κρίσης µε τα αντίστοιχα προβλήµατα για την ελληνική βιοµηχανία. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι ο Συντελεστής Γεωγραφικής Επιστροφής για την Ελλάδα ανά 

Οικονοµία + Ανάπτυξη

                 Περισσότερα συµβόλαια 
   και αυξηµένες χρηµατοδοτήσεις 
                          για την Ελλάδα 

από την ESA
Σηµαντική βελτίωση του 

Συντελεστή Γεωγραφικής 

Επιστροφής για την ελληνική 

συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό ∆ιαστήµατος

έτος για την τελευταία 5ετία ήταν: 0,54 (2009), 0,51 (2010), 0,77 
(2011), 0,99 (2012), 0,90 (2013), 1,06 (2014).

Η επιτυχία αυτή οφείλεται στις συνεχείς διαπραγµατεύσεις της ελλη-
νικής αντιπροσωπείας (ΓΓΕΤ) τόσο µε τα στελέχη της ESA όσο και µε 
εκπροσώπους άλλων αντιπροσωπειών και µεγάλων ευρωπαϊκών εται-
ριών στον τοµέα του ∆ιαστήµατος. Επίσης, βάση γι’ αυτήν αποτέλεσαν 
οι υπαρκτές δυνατότητες και προοπτικές των ελληνικών φορέων (δια-
στηµική βιοµηχανία, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα) ώστε να δοθεί η δυνατότη-
τα στην ESA να επιλέξει τους κατάλληλους είτε να προκηρύξει projects 
αποκλειστικά για τη χώρα δεσµεύοντας έτσι ανάλογα ποσά. Πρέπει να 
τονιστεί ότι σηµαντικοί αρωγοί στην παραπάνω προσπάθεια στάθηκαν 
ειδικά οι αντιπροσωπείες των δύο µεγαλύτερων χρηµατοδοτικών Κ-Μ 
του ΕΟ∆, Γερµανίας και Γαλλίας, συνεισφέροντας όχι µόνο σε τεχνο-
γνωσία και γενικότερη υποστήριξη αλλά και µέσω των δικών τους χρη-
µατοδοτήσεων στα Προγράµµατα της ESA µε στόχο πάντα την ευρύτερη 
και µακροπρόθεσµη διµερή συνεργασία.

Με στόχο τη συνεχή προώθηση της ελληνικής συµµετοχής στην ESA, 
η ΓΓΕΤ ως η υπεύθυνη ελληνική υπηρεσία/φορέας για το συντονισµό, 
τη χρηµατοδότηση αλλά και τη χάραξη πολιτικής προσκαλεί την ελληνι-
κή διαστηµική βιοµηχανία και τους άλλους ενδιαφερόµενους φορείς να 
“χρησιµοποιήσουν” την εµπειρία τους από την έως σήµερα συµµετοχή 
και να αυξήσουν τη συµµετοχή τους σε µελλοντικές προσκλήσεις του 
Οργανισµού.
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Μία ακόµη σηµαντική επιτυχία κατέγραψε το 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας  στην 
πρόσφατη αξιολόγηση ανταγωνιστικών 
προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος FETOPEN - 2014 - 2015 - 
RIA (ΗORIZON 2020) το οποίο αφορά τις 
µελλοντικά αναδυόµενες τεχνολογίες.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θεωρείται ως 
ένα από τα πιο ανταγωνιστικά του ΗORIZON 
2020, δεδοµένου ότι υποβλήθηκαν συνο-
λικά 643 προτάσεις από όλη την Ευρώπη 
και χρηµατοδοτήθηκαν µόλις 24, δηλαδή το 
ποσοστό επιτυχίας ήταν µικρότερο του 4%.

Ανάµεσα στις προτάσεις που χρηµατοδοτή-
θηκαν, στην 11η θέση, βρίσκεται αυτή που 
συντονίζει η Ερευνητική οµάδα του Εργα-

στηρίου Μικρο-Νανο-
δόµησης µε Υπερβρα-
χείς Παλµούς Λέιζερ 
(ΕΜΝΥΛ) του Ινστιτού-
του Ηλεκτρονικής ∆ο-
µής και Λέιζερ του ΙΤΕ 
«Σάββας Γεωργίου».

Η ερευνητική οµάδα 
έχει επικεφαλής τον 
ερευνητή του Ινστιτού-

του Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ Εµµανουήλ Στρατάκη και αποτελείται 
από την Ανθή Ρανέλλα, το Γεώργιο Τσιµπίδη, 2 µεταδιδακτορικούς ερευ-
νητές, 4 διδακτορικούς και 6 µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Οικονοµία + Ανάπτυξη

       Σηµαντική επιτυχία 
              του ΙΤΕ σε πανευρωπαϊκή 
                 αξιολόγηση

Χρηµατοδοτείται πρόταση 

του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής 

∆οµής και Λέιζερ 

του ΙΤΕ στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

FETOPEN-2014-2015-RIA 

(ΗORIZON 2020)

συνεχίζεται...

Στη σχετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επιστηµονική Επι-
τροπή Κριτών εκθείασε την αριστεία παγκοσµίου κλάσεως του ΙΗ∆Λ-
ΙΤΕ σε θέµατα κατεργασίας υλικών µε Λέιζερ και Οπτικής. Αξίζει εδώ να 
σηµειωθεί ότι ιδρυτής/θεµελιωτής της δραστηριότητας της κατεργασίας 
υλικών µε Λέιζερ στο IΤΕ είναι ο πρώην Πρόεδρος του ∆Σ του ΙΤΕ και 
νυν Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτοµίας, Κώστας Φωτάκης.

H ερευνητική οµάδα του ∆ρ Στρατάκη συντονίζει µια σύµπραξη ερευ-
νητικών φορέων που αποτελείται από 2 πανεπιστηµιακούς εταίρους, το 
Τµήµα Φυσικής του Αυστριακού Πανεπιστήµιου Johannes Kepler και το 
τµήµα Εµβιοµηχανικής του Γερµανικού Πανεπιστηµίου του Άαχεν, καθώς 
και από 4 ερευνητικά ινστιτούτα, εκτός του ΙΤΕ, το Institute for Production 
Technology IPT του Fraunhofer και το Federal Institute for Materials 
Research and Testing από τη Γερµανία και το Ισπανικό Spanish National 
Research Council. Στη σύµπραξη ανήκει, επίσης, µια Αυστριακή εταιρία 
κατασκευής µικροµηχανικών συστηµάτων και επιστρώσεων υψηλής τε-
χνολογίας (High-Tech Coatings GmbH).

Η ερευνητική προσπάθεια της οµάδας αποσκοπεί στην εφαρµογή καινο-
τόµων τεχνικών κατεργασίας λέιζερ για την ανάπτυξη επιφανειών που 
µιµούνται αφενός τις θαυµαστές ιδιότητες συγκοµιδής, µεταφοράς, και 
καθοδήγησης υγρών, ιδιότητες που εµφανίζουν τα εξωτερικά στρώµατα 
των κελύφων σπάνιων υδρόβιων ερπετών (ενδεικτικά το είδος Dysodius 
magnus)• αφετέρου εµφανίζουν και εξαιρετικές ιδιότητες αντίστασης στη 
φθορά και τριβή που χαρακτηρίζουν τα κελύφη σπάνιων σκαθαριών (εν-
δεικτικά το είδος Phrynosoma cornutum).
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       Σηµαντική επιτυχία 
                        του ΙΤΕ 
            σε πανευρωπαϊκή αξιολόγηση

(συνέχεια)
Οικονοµία + Ανάπτυξη Inbox + Περισκόπιο

Ο ∆ρ Στρατάκης, απαντώντας σε 
σχετικό ερώτηµα, τονίζει ότι η αξι-
οποίηση των αποτελεσµάτων της 
έρευνας του εν λόγω έργου ανα-
µένεται να οδηγήσει σε µια και-
νοτόµο τεχνολογία κατασκευής 
προηγµένων µικρονανοµηχανικών 
στοιχείων, µε ενισχυµένη αντοχή 
στην τριβή και φθορά, π.χ. ανάπτυ-
ξη υψηλής απόδοσης ρουλεµάν 
ολίσθησης και µικροµηχανικών 
εξαρτηµάτων αντλιών. Επιπλέον, η 
κατασκευή βιοµιµητικών επιφανει-
ών µε ακραίες ιδιότητες υποδοχής 

και διαχείρισης ρευστών, αναµένεται να ανοίξει το δρόµο για µοναδικές 
εφαρµογές που αφορούν στο διαχωρισµό νερού και πετρελαίου, στη 
µειωµένη αντίσταση στις υποβρύχιες εφαρµογές και στην αποτελεσµα-
τική ψύξη ηλεκτρονικών υψηλής ισχύος.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο βιοµηχανικός εταίρος του προγράµµατος θα 
αξιοποιήσει τα αποτελέσµατα του έργου για την ανάπτυξη και εκµετάλ-
λευση υψηλής απόδοσης στοιχείων ολίσθησης, καθώς και καινοτόµων 
επιστρώσεων κινούµενων µικροµηχανικών στοιχείων, µε εξαιρετική 
αντοχή στη φθορά και στην τριβή.

Περισσότερες πληροφορίες:     

www.iesl.forth.gr/ULMNP

Άρθρο του Βασίλη Τσούλκα* 

Η µετάβαση από  το Web προς τον Σηµα-
σιολογικό Ιστό αποτελεί µία ισχυρή και µη 
αναστρέψιµη πραγµατικότητα. Ταυτόχρο-
να η εξέλιξη στην ανάπτυξη των αντίστοι-
χων εργαλείων και τεχνολογιών και των 
“αναρίθµητων” πεδίων εφαρµογής τους 
(Semantic Application Domains – Internet 
of Things, Smart Cities)λαµβάνοντας υπό-
ψη την πρώτη αναφορά και εργασία του 
Tim Berners – Lee έχουν αποκτήσει πρω-
τόγνωρα δυναµικά χαρακτηριστικά.

O Σηµασιολογικός Ιστός παρέχει όπως 
καθορίζεται και από το World Wide Web 
Consortium (W3C) “ένα ενοποιηµένο 
πλαίσιο που επιτρέπει την κατανοµή και 
τον διαµοιρασµό της πληροφορίας και δε-
δοµένων χωρίς τους περιορισµούς που 
επιβάλλονται από το τεράστιο πλήθος των 
πεδίων εφαρµογής, των διάσπαρτων ορ-
γανισµών και τις κοινότητες χρηστών”. 

Μία από τις βασικές αιτίες της ραγδαίας εξάπλωσης της τεχνολογίας είναι 
το τεράστιο πλήθος ετερογενών δεδοµένων που παράγεται καθηµερινά 
από δισεκατοµµύρια συσκευές παγκοσµίως (που λειτουργούν και ως αι-
σθητήρες παραγωγής φυσικών µετρήσεων) και η ανάγκη της απρόσκοπτης 
ανταλλαγής και αξιοποίησής τους συχνά σε πραγµατικό χρόνο. Εκτιµάται 
ότι έως το 2020 αναµένεται να έχουν εγκατασταθεί 50 δισεκατοµµύρια 
αισθητήρες σε πόλεις, κατοικίες, οχήµατα και µαζικά µέσα µεταφοράς, συν-
δεδεµένες κρίσιµες υποδοµές κοινής ωφέλειας (Νοσοκοµεία, συστήµατα 
ύδρευσης και βιοµηχανικού ελέγχου, συστήµατα παραγωγής - αποθήκευ-

Η µετάβαση από το Web προς 

τον Σηµασιολογικό Ιστό 

(The Semantic Web) και 

η εξέλιξη στην ανάπτυξη 

των αντίστοιχων εργαλείων, 

τεχνολογιών και πεδίων 

εφαρµογής τους έχει αποκτήσει 

πρωτόγνωρα δυναµικά 

χαρακτηριστικά

              Σηµασιολογικός Ιστός 
  - State of the Art Εφαρµογές
       και Ανοιχτές Προκλήσεις

συνεχίζεται...

Άρθρο του Βασίλη Τσούλκα* 
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       Σηµασιολογικός Ιστός 
            - State of the Art Εφαρµογές 
    και Ανοιχτές Προκλήσεις

(συνέχεια)
Inbox + Περισκόπιο

γιών αποτελούν την Key Enabler πλατφόρµα για την διαδικασία ολοκλήρω-
σης δεδοµένων αισθητήρων αλλά και ευρύτερων Web Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Βασικός δε και θεµέλιος “λίθος” της Σηµασιολογικής προ-
σέγγισης είναι το Resource Description Framework - RDF (του W3C)που 
βασίζεται στην XML και αφορά µεταδεδοµένα περιγραφής πληροφοριών 
των δικτυακών πόρων µε στόχο την κωδικοποίηση,  χρήση, ανταλλαγή και 
επαναχρησιµοποίηση τους από τις “µηχανές”. Τα Σηµασιολογικά Πρότυπα 
και σχετικές Οντολογίες (Semantic Web Standards & Ontologies) προ-
σφέρουν την δυνατότητα ανάλυσης και συµπερασµατολογίας σχετικά µε το 
υπό παρατήρηση φαινόµενο και την περαιτέρω ταυτοποίηση του γεγονότος 
που συνδέεται µε τον αισθητήρα µέσω της χρήσης των µετα-δεδοµένων 
(Sensor & Process Metadata) και του περιγραφικού προτύπου Sensor 
Model Language (SensorML 1.0). Έτσι δηµιουργούνται δυνατότητες ανά-
πτυξης προηγµένων εφαρµογών συνολικής αντίληψης µίας κατάστασης σε 
Πραγµατικό Χρόνο (Comprehensive Situational Awareness).  

Οι πιο σηµαντικές κατηγορίες πεδίων εφαρµογής που ουσιαστικά καθοδη-
γούν και προβλέπεται πως θα κυριαρχήσουν και στο µέλλον στην εξέλιξη 
της τεχνολογίας ειδικά των Semantic Sensor Networks (Σηµασιολογικών 
∆ικτύων Αισθητήρων) αλλά και των αντίστοιχων διαδικασιών κατασκευής 
Οντολογιών και Σηµασιολογικής Συµπερασµατολογίας είναι οι Μεταφο-
ρές, τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων, οι εταιρείες εξόρυξης και 
επεξεργασίας Πετρελαίου και των παραγώγων τους, οι ‘Αµυντικές εφαρ-
µογές, και οι Μεγάλοι Επιχειρηµατικοί Οργανισµοί στον κλάδο της Υγείας 
και Τηλεπικοινωνιών µέσω των εφαρµογών των Semantics Driven Policy 
Networks και της ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικής Ευφυΐας (Business Process 
Management).

σης και µεταφοράς ενέργειας, Smart Grid εφαρµο-
γές και ΑΠΕ) µε στόχο την εξυπνότερη διαχείριση 
τους για την διευκόλυνση της καθηµερινότητας των 

πολιτών, την καλύτερη ποιότητα ζωής και την περαι-
τέρω ανάπτυξη καινοτόµων σηµασιολογικών εφαρµογών 

συντελώντας στην ανάπτυξη των ¨Έξυπνων Πόλεων. Επιπρόσθετα 
εκτιµάται ότι σήµερα βρίσκονται σε χρήση πάνω από 4 δισεκατοµµύρια 
κινητές συσκευές που λειτουργούν και σαν αισθητήρες σε συνδυασµό µε 
έναν ακόµη µεγαλύτερο αριθµό σταθερών και διασυνδεµένων µεταξύ τους 
αισθητήρων που καταγράφουν και παράγουν πρωτογενή φυσική πληρο-
φορία. Παράλληλα η τάση σύνδεσής τους στο Web είναι συνεχώς αυξανό-
µενη δηµιουργώντας σηµαντικές προκλήσεις και τεχνολογικές απαιτήσεις 
Σηµασιολογικής Συµβατότητας (“Semantic Interoperability challenges” 
ενώ η συνεχής δια-δικτύωση τους συνεισφέρει ουσιαστικά στη περαιτέρω 
εξάπλωση του Internet–of–Things. Με τον όρο εννοούµε την ικανότητα “οι, 
σε µεγάλη κλίµακα δικτυωµένες µηχανές” να ανταλλάσουν δεδοµένα και 
υπηρεσίες µε έναν τρόπο που να εξασφαλίζει την κοινή (συµβατή) κατανό-
ηση των εννοιών των αιτούµενων δεδοµένων και υπηρεσιών(requested 
data and services). Σε αυτό  συµβάλει καθοριστικά προς µία σηµασιολο-
γική συλλογιστική (Semantic Reasoning) η δηµιουργία και χρήση κατάλ-
ληλων Οντολογιών όπου µέσω της Οντολογίας (Web Ontology Language 
- OWL) είναι δυνατόν να δώσουµε σαφείς και τυποποιηµένους ορισµούς 
µιας κοινά αποδεκτής και συµφωνηµένης εννοιολογικής προσέγγισης (και 
ταξινόµησης) της ανθρώπινης γνώσης και εµπειρίας σε µία περιοχή. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το γνωστό Sensor Web Enablement (SWE) πρό-
τυπο που έχει αναπτυχθεί από το Open GIS Consortium υιοθετείται ευρύ-
τατα από κυβερνητικούς φορείς, τη βιοµηχανία, την Ακαδηµαϊκή κοινότητα 
και άλλες κοινότητες χρηστών παγκοσµίως. Ενώ αποτελεί ένα πλαίσιο που 
παρέχει ως ένα βαθµό  χαρακτηριστικά συµβατότητας δεδοµένων ωστό-
σο δεν δίνει ικανοποιητική λύση στο πιεστικό αυτό τεχνολογικό πρόβληµα. 
Αντίθετα οι µεθοδολογίες και τα εργαλεία των Semantics και των Οντολο-

σης και µεταφοράς ενέργειας, Smart Grid εφαρµο-
γές και ΑΠΕ) µε στόχο την εξυπνότερη διαχείριση 
τους για την διευκόλυνση της καθηµερινότητας των 

πολιτών, την καλύτερη ποιότητα ζωής και την περαι-
τέρω ανάπτυξη καινοτόµων σηµασιολογικών εφαρµογών 

συντελώντας στην ανάπτυξη των ¨Έξυπνων Πόλεων. Επιπρόσθετα 
εκτιµάται ότι σήµερα βρίσκονται σε χρήση πάνω από 4 δισεκατοµµύρια 
κινητές συσκευές που λειτουργούν και σαν αισθητήρες σε συνδυασµό µε 
έναν ακόµη µεγαλύτερο αριθµό σταθερών και διασυνδεµένων µεταξύ τους 
αισθητήρων που καταγράφουν και παράγουν πρωτογενή φυσική πληρο-
φορία. Παράλληλα η τάση σύνδεσής τους στο Web είναι συνεχώς αυξανό-
µενη δηµιουργώντας σηµαντικές προκλήσεις και τεχνολογικές απαιτήσεις 

*Ηλεκ. Μηχανικός, δρ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ∆/νση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων ΓΓΕΤ
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Την αντιπροεδρία της Οµάδας Ευρωπαίων 
Ρυθµιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (European 
Nuclear Safety Regulators Group - ENSREG) για 
τη διετία 2015-2017 ανέλαβε, µε οµόφωνη 
απόφαση των µελών της, ο πρόεδρος της Ελλη-
νικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας, Χρήστος 
Χουσιάδας. Ταυτόχρονα, τίθεται επικεφαλής της 
µιας εκ των τεσσάρων οµάδων εργασίας που 
λειτουργούν υπό το ENSREG, η οποία έχει ως 
αντικείµενο τη διαφάνεια (Working Group on 
Transparency).

Μέσω του ENSREG, η ΕΕΑΕ συµµετέχει ενεργά 
σε κοινές ευρωπαϊκές δράσεις για την ενίσχυση 
και περαιτέρω βελτίωση της διαφάνειας στον 

τοµέα της πυρηνικής 
ασφάλειας. Φιλοδοξεί, 
επίσης, να συνεχίσει 
να έχει αποτελεσµατική 
συµβολή στη διαµόρ-
φωση του ευρωπαϊκού 
πλαισίου πυρηνικής 
ασφάλειας, όπως στην 
περίοδο της Ελληνικής 

Προεδρίας του 2014, στη διάρκεια της οποίας επιτεύχθηκε η ψήφιση 
της νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκα-
ταστάσεων.

Inbox + Περισκόπιο
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       Την αντιπροεδρία 

             του ENSREG ανέλαβε 

  η Ελληνική Επιτροπή 
   Ατοµικής Ενέργειας

Ο πρόεδρος της ΕΕΑΕ,

 Χρήστος Χουσιάδας,

 ορίσθηκε αντιπρόεδρος 

της Οµάδας 

Ευρωπαίων Ρυθµιστών 

Πυρηνικής Ασφάλειας 

Η Οµάδα Ευρωπαίων Ρυθµιστών Πυρηνικής 
Ασφάλειας είναι ανεξάρτητο ευρωπαϊκό όργανο 
που συστάθηκε το 2007 και στο οποίο συµµετέ-
χουν οι επικεφαλής των ρυθµιστικών αρχών πυ-
ρηνικής ασφάλειας των 28 κρατών µελών και της 
ΕΕ.  Σκοπός του ENSREG είναι να συµβάλλει στην 
καθιέρωση ενός κοινού τρόπου αντίληψης των θε-
µάτων της πυρηνικής ασφάλειας, αλλά και της δια-
χείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων στην ΕΕ. Η 
προεδρία του ENSREG ανατίθεται παραδοσιακά σε 
πυρηνικό κράτος µέλος, ενώ µία εκ των δύο θέσε-
ων αντιπροεδρίας σε µη πυρηνικό κράτος µέλος.

Περισσότερες πληροφορίες:     

www.ensreg.eu
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Hµερίδα για την Ανοικτή Εκπαίδευση 
διοργάνωσε την Πέµπτη 12 Μαρτίου 
2015 στην Αθήνα, στο πλαίσιο της 
διεθνούς Εβδοµάδας Ανοικτής Εκπαί-
δευσης 2015, το Ακαδηµαϊκό ∆ιαδί-
κτυο (GUnet) µε την υποστήριξη του 
Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΣEAB), του Εθνικού Κέ-
ντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ), της Εται-
ρείας Ελεύθερου Λογισµικού/ Λογι-
σµικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) 
και του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στην Ηµερίδα 
παρουσιάστηκαν δράσεις, πρωτοβου-
λίες και έργα που αφορούν την Ανοι-

κτή Εκπαίδευση, όπως η νέα πύλη αναζήτησης ελληνικών ανοικτών µα-
θηµάτων opencourses.gr.

Η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον της ακαδηµαϊκής κοινότητας, 
αλλά και φορέων του ευρύτερου ερευνητικού οικοσυστήµατος και απο-
τέλεσε βήµα διαλόγου µεταξύ της ακαδηµαϊκής κοινότητας και εκπροσώ-
πων της πολιτείας που χαράζουν πολιτική για τα θέµατα που αφορούν 
στην εξωστρέφεια της εκπαίδευσης.

Μέλη του διδακτικού και τεχνικού προσωπικού των ΑΕΙ και γενικότερα 
δηµιουργοί ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχοµένου και πόρων, συζήτησαν 
προβληµατισµούς, προτάσεις και προοπτικές που διανοίγει η Ανοικτή Εκ-
παίδευση και παρουσίασαν τους βασικούς πυλώνες της: τα ανοικτά µα-

∆ι-ερευνώντας
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                Οι προοπτικές 

     της Ανοικτής Εκπαίδευσης 

   και των Ανοικτών ∆εδοµένων 

 στην Ελλάδα
Hµερίδα για την Ανοικτή 

Εκπαίδευση στο πλαίσιο 

της διεθνούς Εβδοµάδας 

Ανοικτής Εκπαίδευσης 2015 

και γιορτή της Παγκόσµιας 

Ηµέρας Ανοιχτών ∆εδοµένων

θήµατα και τα ανοικτά συγγράµµατα, την ανοικτή 
πρόσβαση και τα ανοικτά δεδοµένα.

Στην εκδήλωση, µεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε 
η Εθνική Πύλη Αναζήτησης Ανοικτών Ακαδηµα-
ϊκών Μαθηµάτων (www.opencourses.gr) η 
οποία συγκεντρώνει µεταδεδοµένα που επιτρέ-
πουν την αναζήτηση των µαθηµάτων που διδά-
σκονται στα Πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ, και είναι 
ελεύθερα προσβάσιµα και δωρεάν διαθέσιµα 
στο ∆ιαδίκτυο για όλους (µέχρι σήµερα διατί-
θενται ήδη 420 µαθήµατα από 11 ακαδηµα-
ϊκά ιδρύµατα).

Παράλληλα παρουσιάστηκε η δράση Ανοι-
κτά Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών που στοχεύει 

στην ανάπτυξη τουλάχιστον 350 ανοικτών ακαδηµαϊκών µαθηµάτων και 
στην ελεύθερη διάθεσή τους, µέσω του ∆ιαδικτύου. Τα Ανοικτά Ακαδη-
µαϊκά Μαθήµατα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης θα φι-
λοξενούνται στην πλατφόρµα Open eClass (http://www.openeclass.
org), θα είναι διαθέσιµα µέσω των υπηρεσιών opencourses.uoa.gr και 
eclass.uoa.gr (η-Τάξη) και φιλοδοξούν να αναβαθµίσουν τη δοµή και το 
περιεχόµενο υφιστάµενων ψηφιακών µαθηµάτων χαράζοντας παράλ-
ληλα το δρόµο για τη δηµιουργία νέων, µε βάση διεθνείς πρακτικές και 

θήµατα και τα ανοικτά συγγράµµατα, την ανοικτή 
πρόσβαση και τα ανοικτά δεδοµένα.

Στην εκδήλωση, µεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε 
η Εθνική Πύλη Αναζήτησης Ανοικτών Ακαδηµα-
ϊκών Μαθηµάτων (
οποία συγκεντρώνει µεταδεδοµένα που επιτρέ-
πουν την αναζήτηση των µαθηµάτων που διδά-
σκονται στα Πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ, και είναι 
ελεύθερα προσβάσιµα και δωρεάν διαθέσιµα 

κτά Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα στο Πανεπιστήµιο Αθηνών που στοχεύει 

συνεχίζεται...
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           Οι προοπτικές 
               της Ανοικτής Εκπαίδευσης και 
   των Ανοικτών ∆εδοµένων στην Ελλάδα

(συνέχεια)
∆ι-ερευνώντας

Ο κεντρικός στόχος της #ODD15GR ήταν να διαδοθούν άµεσοι και πρα-
κτικοί τρόποι µε τους οποίους τα ανοιχτά δεδοµένα συνεισφέρουν στο 
δηµόσιο, στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία των πολιτών. Επίσης, συζη-
τήθηκε προς ποια κατεύθυνση και πώς θα κινηθούµε στο άµεσο µέλλον, 
ενώ παράπλευρος στόχος ήταν η αποκρυστάλλωση και η ενεργοποίηση 
της ελληνικής κοινότητας των ανοιχτών δεδοµένων. Στο εργαστήριο του 
“ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” και της SciFY “Οι ιστορίες που λένε τα δεδοµέ-
να (Data journalism stories)” ερευνήθηκε πώς τα δεδοµένα µπορούν να 
αποτελέσουν είδηση και πώς τα αναζητάµε και τα αξιοποιούµε για την 
παραγωγή νέων.

Η #ODD15GR συνδιοργανώθηκε από το ΕΚΕΦΕ “∆ηµόκριτος”, το Εθνικό 
Κέντρο Τεκµηρίωσης, την Agroknow, τη SciFY ΑΜΚΕ, το ΙΤΥΕ ∆ΙΟΦΑ-
ΝΤΟΣ, το ΤΕΙ Αθήνας και το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανα-
συγκρότησης και υποστηρίχθηκε από το έργο Freme. 

πρότυπα, ώστε τα παραγόµενα 
ανοικτά ακαδηµαϊκά µαθήµατα 
να γίνουν αρωγοί της δια ζώσης 
διδασκαλίας.

Επίσης παρουσάστηκε η ανοι-
κτή πλατφόρµα διαχείρισης, κα-
ταγραφής και µετάδοσης βιντε-
οδιαλέξεων OpenDelos (www.
opendelos.org) που υποστηρί-
ζει τη δράση Ανοικτών Ακαδη-

µαϊκών Μαθηµάτων σε συνδυασµό µε την πλατφόρµα Open eClass και 
την εθνική πύλη αναζήτησης µαθηµάτων που αναπτύσσει το GUnet και η 
οποία φιλοδοξεί να γίνει το YouTube της ακαδηµαϊκής κοινότητας.

Από πλευράς ΕΚΤ, µεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν παραδείγµατα καλών 
πρακτικών που αξιοποιούν εκπαιδευτικούς πόρους που είναι ελεύθερα 
διαθέσιµοι µέσω των αποθετηρίων που διαχειρίζεται το ΕΚΤ, όπως το 
αποθετήριο repository.edulll.gr µε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό από έργα 
ΕΠΕΑΕΚ & ΕΠΕ∆ΒΜ, το Εθνικό Αρχείο ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών (www.
didaktorika.gr) και το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου για την 
Ακρόπολη (repository.acropolis-education.gr).

Η Παγκόσµια Ηµέρα Ανοιχτών ∆εδοµένων στο Γκάζι

Λίγες ηµέρες νωρίτερα, στις 28 Φεβρουαρίου 2015, το ΕΚΕΦΕ “∆ηµό-
κριτος”, σε συνεργασία µε το ODI Athens (https://odi.ellak.gr/),  διορ-
γάνωσε στο Innovathens του ∆ήµου Αθηναίων στο Γκάζι, τον εορτασµό 
της Παγκόσµιας Ηµέρας Ανοιχτών ∆εδοµένων #ODD15GR (https://
odi.ellak.gr/?p=42).
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Στην Ελλάδα βρέθηκε στις αρχές Απριλίου η κ. Nava 
Swersky-Sofer, διεθνώς καταξιωµένη Ισραηλινή ει-
δικός στην καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. 
Κατά την τριήµερη επίσκεψή της, η οποία διοργανώ-
θηκε από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, η 
Nava Swersky-Sofer µίλησε στο πλαίσιο της Ηµέρας 
Επιχειρηµατικότητας Αλέξανδρος Ωνάσης στη Στέγη 
Γραµµάτων και Τεχνών, µε θέµα: «Scale Up: Ποιο εί-
ναι το επόµενο βήµα µιας νεοφυούς επιχείρησης;». 
Παράλληλα υλοποίησε ένα εργαστήριο στο Εθνικό 
Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) µαζί µε το InnovAthens, 
τον κόµβο καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας της 
Τεχνόπολης του ∆ήµου Αθηναίων, ενώ επισκέφθη-

κε την θερµοκοιτίδα Egg – Enter-Grow 
της Eurobank και του Corallia.

Η Nava Swersky είναι πρόεδρος της 
International Commercialisation 
Alliance και ιδρυτής και πρόεδρος 
της Nano-Israel. Είναι επιχειρηµατίας, 
ανώτερο στέλεχος εταιριών και επεν-
δυτικών κεφαλαίων και ειδικός στην 
καινοτοµία-τεχνολογία µε περισσότερα 
από 20 χρόνια εµπειρίας. Μεταξύ του 
2005-2009 διετέλεσε πρόεδρος και 
διευθύνουσα σύµβουλος της Tissum, 
της εταιρείας εκµετάλλευσης τεχνολο-
γίας του Εβραϊκού Πανεπιστηµίου της 

Ιερουσαλήµ. Έχει εργαστεί για πολλά χρόνια σε κορυφαίες παγκόσµιες 
εταιρείες επενδυτικού κεφαλαίου (VCs) στην Καλιφόρνια και το Ισραήλ, 
ενώ εργάστηκε στα διοικητικά συµβούλια πολλών εταιριών τεχνολογίας ει-
σηγµένες στο NASDAQ και το Χρηµατιστήριο του Τελ Αβίβ (TASE). Μεταξύ 
άλλων, είναι σύµβουλος της ισραηλινής κυβέρνησης για θέµατα καινοτο-
µίας και διεθνών συνεργασιών στην έρευνα και ανάπτυξη, σύµβουλος της 
Παγκόσµιας Οργάνωσης για την Πνευµατική Ιδιοκτησία του ΟΗΕ (WIPO), 
ενώ είναι η εκπρόσωπος του Ισραήλ στην Συµβουλευτική Επιτροπή του 
ΟΟΣΑ για τις Επιχειρήσεις και την Βιοµηχανία, στην επιτροπή νανοτεχνολί-
ας και του δικτύου ανάπτυξης/καινοτοµίας.

Στη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ελλάδα η Nava Swersky συναντήθηκε 
µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Κώστα Φωτάκη, 
καθώς και µε καθηγητές της Μονάδας Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε µε 
τον δήµαρχο κ. Ιωάννη Μπουτάρη, καθώς και µε εκπροσώπους του Συν-
δέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας. Επιπρόσθετα, συναντήθηκε µε τον 
Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, κ. Περικλή Μήτκα καθώς και µε 
καθηγητές του ΑΠΘ, ενώ πραγµατοποίησε εργαστήριο στο Πανεπιστήµιο.

     Στο επίκεντρο
             η επιχειρηµατικότητα
      και οι νεοφυείς επιχειρήσεις

Στην Ελλάδα 

η διεθνώς καταξιωµένη 

Ισραηλινή ειδικός 

στην καινοτοµία και 

την επιχειρηµατικότητα

 Nava Swersky-Sofer
Τεχνόπολης του ∆ήµου Αθηναίων, ενώ επισκέφθη-
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Το σουηδικό µοντέλο καινοτοµίας και η επιχειρη-
µατική αξιοποίηση της έρευνας τέθηκαν επί τά-
πητος σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, σε συνεργασία µε 
το INNOVATHENS και την Add2Value, τη ∆ευτέ-
ρα 23 Μαρτίου 2015. Προσκεκληµένη στη συ-
ζήτηση ήταν η διευθύντρια του Swedish Network 
for Innovation and Technology Transfer Support, 
Regina Summer, η οποία ανέλυσε το σουηδικό 
µοντέλο καινοτοµίας, τα αποτελέσµατα του, κα-
θώς και τις πρακτικές που µπορούν, µε τις κα-
τάλληλες προσαρµογές, να υιοθετηθούν από την 
Ελλάδα, ώστε να προωθηθεί η αξιοποίηση της 
έρευνας για την παραγωγή νέων προϊόντων διε-
θνούς εµβέλειας.

Στη Σουηδία, την 3η χώρα 
στον κόσµο σε επιδόσεις ανά-
πτυξης καινοτοµίας (http://
globalinnovationindex.org/), µετά 
την Ελβετία και τη Μ. Βρετανία, 
έχουν διαµορφωθεί εδώ και χρό-
νια αποτελεσµατικές πρακτικές 
µεταφοράς τεχνολογίας για την 
εµπορική αξιοποίηση της έρευνας 
που έχουν οδηγήσει σε ιστορίες 

επιτυχίας. Επίσης, η Σουηδία είναι η µόνη χώρα, σύµφωνα µε το µοντέ-
λο καινοτοµίας της οποίας, το δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας (πατέντα, 

πνευµατική ιδιοκτησία) στα ερευνητικά έργα ανήκει 
πλήρως στον ερευνητή-εφευρέτη, χωρίς να διατη-
ρεί δικαιώµατα ο ερευνητικός φορέας.

Στη συζήτηση µε τη Regina Summer τέθηκαν ζητή-
µατα όπως τα κοµβικά χαρακτηριστικά ενός επιτυ-
χηµένου συστήµατος καινοτοµίας για µία αποδοτική 
αξιοποίηση της έρευνας στην παραγωγή, οι πρακτι-
κές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις που αναπτύσ-
σουν συνεργασίες µε ερευνητικούς φορείς για µε-
ταφορά τεχνολογίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
µε υψηλές επιδόσεις στη µεταφορά τεχνολογίας, 
τα πλεονεκτήµατα της παραχώρησης πλήρους δι-
καιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας στον ερευνητή, 

πότε επιλέγεται η λύση της δηµιουργίας επιχειρήσεων από τους ίδιους τους 
ερευνητικούς φορείς και ποιο είναι το αντικείµενο ενός επαγγελµατία µετα-
φοράς τεχνολογίας σε µία επιχείρηση ή σε έναν ερευνητικό φορέα.

Συζήτηση µε τη 

διευθύντρια του Swedish 

Network for Innovation 

and Technology Transfer 

Support, Regina Summer, 

στο 3ο Athens Tech 

Transfer Talk του ΕΚΤ

επιτυχίας. Επίσης, η Σουηδία είναι η µόνη χώρα, σύµφωνα µε το µοντέ-

Περισσότερες πληροφορίες:     

http://www.snitts.se/

http://www.ekt.gr/

http://www.innovathens.gr/events/3ο-athens-tech-transfer-talk/
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       Ένας υπερ-υπολογιστής 
     στη «φαρέτρα» 
   των Ελλήνων ερευνητών

Έναν υπερ-υπολογιστή θα έχουν στη διάθεσή 
τους από τον Ιούνιο του 2015 οι ερευνητές όλων 
των πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ και των ερευνητικών 
κέντρων της Ελλάδας, µέσω ενός πανελλαδικού 
οπτικού δικτύου νέας γενιάς. Οι δυνατότητες του 
νέου υπερ-υπολογιστικού συστήµατος θα χρησι-
µοποιηθούν για την υποστήριξη επιστηµονικών 
και τεχνολογικών εφαρµογών µεγάλης κλίµακας.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε 
πρωτοβουλία του Τοµέα Έρευνας και Καινοτοµί-
ας, ολοκληρώνεται στο κεντρικό του κτίριο στο 
Μαρούσι, η εγκατάσταση του εθνικού υπολογι-
στικού συστήµατος υψηλών επιδόσεων (High 
Performance Computer-HPC), µε τη συνδροµή 
του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας 
(Ε∆ΕΤ). Το Ε∆ΕΤ θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη 
λειτουργία της υποδοµής και θα παρέχει συστη-
µατική υποστήριξη στους χρήστες.

Το σύστηµα αναµένεται να συµβάλει στην ενίσχυ-
ση της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας, καλύπτοντας τις ανάγκες των Ελ-
λήνων ερευνητών και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην πανευρωπαϊκό 
δίκτυο αντίστοιχων συστηµάτων.

Την εγκατάσταση του νέου συστήµατος σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός 
Έρευνας και Καινοτοµίας Κώστας Φωτάκης: «Είµαστε ευτυχείς που και η ελ-
ληνική ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα αποκτά επιτέλους µία σύγχρονη 
υποδοµή υπερϋπολογιστή. Η εκτέλεση ανταγωνιστικής έρευνας σε όλους σχε-
δόν τους επιστηµονικούς κλάδους προϋποθέτει τη διαθεσιµότητα υπολογιστι-
κών µέσων µεγάλης κλίµακας και υψηλής επίδοσης. Το ΥΠΟΠΑΙΘ, από κοινού 
µε το Ε∆ΕΤ, θα φροντίσει να διατηρηθεί η νέα αυτή υποδοµή σε υψηλό επίπεδο, 

που να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις όλων των ενερ-
γών ερευνητών µας».

Η νέα υποδοµή θα ενσωµατωθεί στο ευρωπαϊκό 'οικοσύστηµα' υπερ-υπολογι-
στών, φιλοδοξώντας να συµπεριληφθεί στους 300 ισχυρότερους υπολογιστές 
του κόσµου και να ενισχύσει τη συµµετοχή της Ελλάδας στην πανευρωπαϊκή 
υποδοµή PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). Το σύστη-
µα φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες των Ελλήνων ερευνητών  διευκολύνοντας 
την πρόσβασή τους στο PRACE. Η Υπολογιστική Χηµεία, η Φυσική, η Βιολογία, 
η Βιοϊατρική, η Μετεωρολογία, η Σεισµολογία, η Υπολογιστική Μηχανή, οι Επι-
στήµες Υλικών και οι Κοινωνικές Επιστήµες, είναι ενδεικτικά ορισµένα επιστη-
µονικά πεδία που µπορούν να αξιοποιήσουν τον υπερ-υπολογιστή.

Η υπολογιστική ισχύς του νέου συστήµατος, φτάνει τα 180 TFlops (τρισε-
κατοµµύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). ∆ιαθέτοντας 
426 υπολογιστικούς κόµβους, προσφέρει συνολικά πάνω από 8500 επεξερ-
γαστικούς πυρήνες (CPU cores) διασυνδεµένους σε δίκτυο FDR Infiniband, 
µια τεχνολογία διασύνδεσης που προσφέρει πολύ χαµηλή καθυστέρηση (low 
latency) και υψηλό εύρος ζώνης (high bandwidth). Τέλος, το σύστηµα θα δι-
αθέτει και σύγχρονα εργαλεία λογισµικού για την ανάπτυξη εφαρµογών όπως 
µεταγλωττιστές, επιστηµονικές βιβλιοθήκες και δηµοφιλείς ‘σουίτες’ επιστηµο-
νικών εφαρµογών.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική», Άξο-
νας Προτεραιότητας «03-Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας 
και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Τον Ιούνιο αναµένεται

 να τεθεί σε λειτουργία 

ο πρώτος υπερ-υπολογιστής 

της Ελλάδας, διαθέσιµος στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα. 

Η νέα υποδοµή φιλοδοξεί 

να συµπεριληφθεί 

στους 300 ισχυρότερους 

υπολογιστές του κόσµου

Πληροφορίες: http://www.grnet.gr

http://hpc.grnet.gr/

http://www.prace-ri.eu
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       Ερευνητές του ΙΤΕ ανακάλυψαν  
            νέο κυτταρικό µηχανισµό 
        που ρυθµίζει τη γήρανση

Φως σε ένα σηµαντικό µηχανισµό ελέγ-
χου της γήρανσης ρίχνει πρόσφατη έρευ-
να που διεξήχθη στο Ινστιτούτο Μορια-
κής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του 
Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ). 
Οι ερευνητές του ΙΜΒΒ Κωνσταντίνος 
Παληκαράς και ∆ρ. Ειρήνη Λιονάκη, µε 
επικεφαλής τον καθηγητή Νεκτάριο Τα-
βερναράκη, αποκάλυψαν ένα κοµβικό µο-
νοπάτι µοριακής σηµατοδότησης που συ-
ντονίζει τη δηµιουργία και, ταυτόχρονα, 
την καταστροφή των µιτοχονδρίων στα 
κύτταρα, κατά τη γήρανση, καθορίζοντας 
τη διάρκεια ζωής.

Τα ευρήµατα των  ερευνητών του ΙΜΒΒ 
αναδεικνύουν έναν εξελιγµένο µοριακό 
µηχανισµό ο οποίος επιτρέπει στα κύτ-
ταρα να αυξοµειώνουν τον αριθµό των 
µιτοχονδρίων ανάλογα µε τις ενεργεια-
κές τους ανάγκες και την έκθεση σε εν-

δογενείς και εξωγενείς παράγοντες στρες. Είναι σηµαντικό ότι µείωση 
των επιπέδων µιτοφαγίας κατά τη γήρανση οδηγεί σε προοδευτική συσ-
σώρευση, κυρίως µη λειτουργικών µιτοχονδρίων, ως αποτέλεσµα τόσο 
της µη αποµάκρυνσης των κατεστραµµένων όσο και της εξασθένισης στη 
δηµιουργία νέων µιτοχονδρίων. Κάτι τέτοιο οδηγεί τελικά σε ελάττωση 
του προσδόκιµου επιβίωσης. Αντίθετα, ενίσχυση της ανακύκλωσης των 
µιτοχονδρίων έχει ως αποτέλεσµα τη θωράκιση της οµοιόστασης των 
κυττάρων, την ανθεκτικότητα στο στρες και τη σηµαντική αύξηση της δι-
άρκειας ζωής του οργανισµού.

Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας θεωρούνται ως καθοριστι-
κής σηµασίας για την κατανόηση της γήρανσης στον άνθρωπο και ανα-
µένεται ότι θα αξιοποιηθούν για την αντιµετώπιση συνοδών νοσηµάτων 
τα οποία χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτη συσσώρευση µιτοχονδρίων 
όπως καρδιαγγειακά νοσήµατα και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, µε στο-
χευµένες θεραπευτικές παρεµβάσεις.

Όπως σηµειώνεται και σε σχετική ανακοίνωση του ΙΤΕ, µε τη µελέτη τους, 
χρησιµοποιώντας ως πειραµατικό σύστηµα το νηµατώδη Caenorhabditis 
elegans, οι ερευνητές του ΙΜΒΒ έδειξαν ότι η πρωτεΐνη DCT-1/NIX στην 
επιφάνεια των µιτοχονδρίων αποτελεί τον κεντρικό διακόπτη του µηχανι-

σµού. Η πρωτεΐνη αυτή είναι συστατικό 
των µιτοχονδρίων σε όλους τους ευκα-
ρυωτικούς οργανισµούς και στον άν-
θρωπο. Η λειτουργία της ρυθµίζεται από 
ενδογενή και εξωγενή σήµατα ώστε να 
επάγει τελικά την καταστροφή των µιτο-
χονδρίων µε τη διαδικασία της µιτοφαγί-
ας. H συσσώρευση κατεστραµµένων µι-
τοχονδρίων προκαλεί οξειδωτικό στρες, 
οδηγώντας στην έναρξη κατάλληλης 
κυτταρικής σηµατοδότησης, η οποία πε-
ριλαµβάνει τόσο την επαγωγή γονιδίων 
που ρυθµίζουν τόσο τη µιτοχονδριακή 
βιογένεση όσο και τη µιτοφαγία. Ο συ-
ντονισµός των δύο αυτών διαδικασιών 

διατηρεί την εύρυθµη µιτοχονδριακή λειτουργία, αποµακρύνοντας τα κα-
τεστραµµένα µιτοχόνδρια και δηµιουργώντας νέα και υγιή.

Ερευνητές του Ινστιτούτου 

Μοριακής Βιολογίας & 

Βιοτεχνολογίας του Ιδρύµατος 

Τεχνολογίας & Έρευνας 

αποκαλύπτουν ένα νέο κυτταρικό 

µηχανισµό που συντονίζει 

τη διαδικασία δηµιουργίας και 

καταστροφής των µιτοχονδρίων, 

ρυθµίζοντας τη γήρανση

διατηρεί την εύρυθµη µιτοχονδριακή λειτουργία, αποµακρύνοντας τα κα-

συνεχίζεται...
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(συνέχεια)

Τα µιτοχόνδρια είναι οργανίδια τα οποία αποτε-
λούν «εργοστάσια παραγωγής ενέργειας» του 
κυττάρου και είναι απολύτως απαραίτητα για 
πολλές, βασικές κυτταρικές λειτουργίες. Αλλαγές 
στον αριθµό, τη µορφολογία και την εύρυθµη λει-
τουργία των µιτοχονδρίων επηρεάζουν τόσο την 
οµοιόσταση του κυττάρου όσο και το µεταβολι-
σµό, την υγεία και το προσδόκιµο ζωής ολόκλη-
ρου του οργανισµού. Κάθε ανθρώπινο κύτταρο 
περιέχει εκατοντάδες µιτοχόνδρια. ∆υσλειτουρ-
γίες στα οργανίδια αυτά είναι υπεύθυνες για 
σοβαρές παθολογικές καταστάσεις όπως καρδι-
οµυοπάθειες, νευροµυϊκές ανωµαλίες, νευροεκ-
φυλιστικές ασθένειες όπως οι νόσοι Parkinson’s, 

Alzheimer’s και άλλες. Συνεπώς, η διατήρηση της λειτουργικότητας τόσο 
των µιτοχονδρίων όσο και ολόκληρου του κυττάρου απαιτεί ακριβή έλεγ-
χο / συντονισµό της αποµάκρυνσης των κατεστραµµένων, καθώς και της 
δηµιουργίας νέων µιτοχονδρίων. Για το λόγο αυτό, όλα τα ευκαρυωτικά 
κύτταρα έχουν αναπτύξει ένα ευρύ φάσµα µοριακών µηχανισµών που εί-
ναι απαραίτητοι για την διατήρηση της µιτοχονδριακής οµοιόστασης. Η µι-
τοφαγία, µια εξειδικευµένη µορφή κυτταρικής αυτοφαγίας, αποτελεί έναν 
επιλεκτικό τρόπο αποµάκρυνσης και καταστροφής των µη λειτουργικών 
µιτοχονδρίων. Η διαδικασία αυτή ρυθµίζει το µέγεθος του πληθυσµού 
των µιτοχονδρίων στα κύτταρα ανάλογα µε την µεταβολική δραστηριότη-
τα ή το στρες. Άγνωστο όµως παρέµενε πως τα κύτταρα συντονίζουν δύο 
ανταγωνιστικές διαδικασίες, όπως η δηµιουργία και η ανακύκλωση των 
µιτοχονδρίων, µε σκοπό την εξασφάλιση της κυτταρικής οµοιόστασης και 
την υποστήριξη της µακροπρόθεσµης επιβίωσης.

       Ερευνητές του ΙΤΕ ανακάλυψαν  
            νέο κυτταρικό µηχανισµό 
        που ρυθµίζει τη γήρανση
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5 Ονοµάζεται Αδριανός Γολέµης, γεννήθηκε στη 

Λάρισα το 1987,  σπούδασε Ιατρική στη Θεσ-
σαλονίκη και ως απεσταλµένος του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισµού ∆ιαστήµατος (ESA), διεξήγαγε 
βιοϊατρική έρευνα στην Ανταρκτική µε σκοπό 
να µελετήσει την προσαρµογή του ανθρώπου 
σε ακραίες συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες 
προσοµοιάζουν τη ζωή στο ∆ιάστηµα!

«Είχα ανέκαθεν ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον 
για τα ακραία περιβάλλοντα στα οποία έχει βρε-
θεί ο άνθρωπος, µε αποκορύφωµα το ∆ιάστη-
µα. Έτσι, ξεκινώντας από τον ερασιτεχνικό Όµιλο 

Φίλων Αστρονοµίας στη 
Θεσσαλονίκη βρέθηκα 
αφού πήρα το πτυχίο µου 
στην Ιατρική να κάνω 
Μάστερ πάνω στις Επι-
στήµες ∆ιαστήµατος στο 
Στρασβούργο της Γαλλί-
ας. Όσο σπούδαζα Ιατρι-
κή, αλλά και στη διάρκεια 
του Μάστερ ασχολήθηκα 
µε διάφορα ερευνητικά 
προγράµµατα. Συνήθως 
προσπαθούσα να πα-
ντρέψω αυτό που σπού-
δασα, την Ιατρική, µε την 
έρευνα πάνω σε συγκε-

κριµένους κλάδους που µου άρεσαν, όπως η Ψυχολογία και το ∆ιάστηµα», 
λέει µιλώντας στο Ε&Τ ο Αδριανός Γολέµης. 

Ο 28χρονος Έλληνας 

ερευνητής της ESA, 

Αδριανός Γολέµης, µιλά 

στο Ε&Τ για την εµπειρία του 

στην παγωµένη ήπειρο 

και την έρευνά του

       Ζώντας και διεξάγοντας 
           βιοϊατρική έρευνα 
      επί ένα χρόνο στην Ανταρκτική!

µα. Έτσι, ξεκινώντας από τον ερασιτεχνικό Όµιλο 

κριµένους κλάδους που µου άρεσαν, όπως η Ψυχολογία και το ∆ιάστηµα», 
Πληροφορίες: http://www.elegans.gr

συνεχίζεται...
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Τι ήταν όµως αυτό που ώθησε τον Αδριανό Γολέµη να µπει στο αεροπλάνο 
µε κατεύθυνση την Ανταρκτική; «Έφτασα να εργάζοµαι στην Ανταρκτική 
ακριβώς εξαιτίας όσων σας είπα προηγουµένως. Με προσέλαβε µετά από 
διαγωνισµό ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος σαν ιατρό-ερευνη-
τή προκειµένου να µελετήσουµε το πώς προσαρµόζεται το ανθρώπινο 
σώµα και ο ψυχισµός µας σε ακραίες συνθήκες διαβίωσης» απαντά.

Η ESA διαλέγει κάθε χρόνο δέκα ερευνητικές προτάσεις πανεπιστηµί-
ων, οι οποίες πραγµατοποιούνται στη γαλλο-ιταλική ερευνητική βάση 
Concordia, µία από τις τέσσερις βάσεις στην ενδοχώρα της παγωµένης 
ηπείρου, σε υψόµετρο 3.200 µέτρων, όπου οι θερµοκρασίες κυµαίνο-

συνεχίζεται...

(συνέχεια)

«Εξωτερικά του Σταθµού υπάρχει ένα απέραντο λευκό τοπίο, ένα υψίπεδο 
χωρίς κανένα γεωγραφικό µόρφωµα, χωρίς πανίδα ή χλωρίδα. Αυτό το 
καθιστά και πολύ µονότονο όταν το αντικρύζεις µόνιµα επί 365 µέρες. 
Είναι κάτι το ιδιαίτερο, όµως. Το καλοκαίρι οι θερµοκρασίες κυµαίνονται 
γύρω στους -20 βαθµούς Κελσίου και το χειµώνα αγγίζουν τους -80, 
άρα οι δραστηριότητές µας έξω από τη Βάση είναι πολύ περιορισµένες 
και φοράµε πάντα ειδικές στολές πριν εξέλθουµε. Στο εσωτερικό το 
περιβάλλον είναι σαφώς πιο φιλικό, µε κάποιες δυσκολίες και πάλι όµως: 
ο αέρας είναι ξηρός και πολύ συχνά νιώθεις τα χείλη σου να µατώνουν 
εξαιτίας αυτού. Υπάρχει έντονος στατικός ηλεκτρισµός που είναι λίγο 
ενοχλητικός, ενώ πολλές φορές συµβάλλει και στη δυσλειτουργία 
ηλεκτρονικών συσκευών. Αναµφίβολα όπως είπαµε και νωρίτερα 

ο ξεχωριστός κύκλος 
ηµέρας-νύχτας στην 
Ανταρκτική δεσπόζει 
στην καθηµερινότητά 
µας - το χειµώνα 
είναι περίεργο να µη 
βλέπεις καθόλου φως 
για όλο το 24ωρο. 
Υπάρχουν όµως και 
όµορφα στοιχεία µέσα 
σε όλα αυτά, όπως 
η θέαση του Νοτίου 
Σέλαος, ένα µαγευτικό 
φαινόµενο που σου 
µένει ανεξίτηλο. Όσον 
αφορά τα καθηµερινά, 
το πλήρωµα µοιράζεται 
τις εργασίες όπως 
η καθαριότητα στο 

Σταθµό, είναι σαν ένα µικρό κοινόβιο. Το χειµώνα ο καθένας έχει το µικρό 
του δωµάτιο, σαν κουκέτα πλοίου. Το καλοκαίρι που έρχονται µε 
τα αεροπλάνα περισσότερα άτοµα στη Βάση για να ξεκινήσουν οι επισκευές 
και οι ετοιµασίες για τον επόµενο χειµώνα, µοιραζόµαστε τα δωµάτια 
ανά δύο. Η διατροφή µας παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον αφού τα 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά τελειώνουν γρήγορα και στην Ανταρκτική 
απαγορεύεται η καλλιέργεια φυτικών ειδών στο εσωτερικό των Βάσεων. 
Οπότε πρέπει να στραφούµε αποκλειστικά σε κατεψυγµένα τρόφιµα 
και να κάνουµε κάποιους συµβιβασµούς».

Η µαγεία και οι δυσκολίες διαβίωσης στην παγωµένη ήπειρο
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νται µεταξύ -80 και -20 βαθµών Κελσί-
ου. Στην Ανταρκτική υπάρχουν 70 βάσεις 
που ανήκουν σε κράτη όλου του κόσµου, 
όµως είναι όλες τοποθετηµένες στα πα-
ράλια, όπου το περιβάλλον είναι πιο ήπιο.

«Η ζωή στην Ανταρκτική µοιάζει αρκετά 
µε τη ζωή των Αστροναυτών στο ∆ιάστη-
µα, µπορούµε να πούµε ότι µοιράζονται 
εν πολλοίς τις ίδιες δυσκολίες, όπως η δι-
αµονή σε ένα αποµονωµένο και αφιλόξε-
νο περιβάλλον για µεγάλες χρονικές πε-
ριόδους. Προσωπικά µε ενδιαφέρει πολύ 
αυτή η έρευνα και αυτός είναι και ο λόγος 
που επεδίωξα τη συγκεκριµένη θέση ερ-
γασίας. Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο 
πάντα µε γοήτευε να βρεθώ σε µέρη σαν 
την Ανταρκτική και να ζήσω εκεί για ένα 
έτος παρά τις αντιξοότητες, όπως και συ-
νέβη», εξηγεί ο Αδριανός Γολέµης. Επό-
µενη απορία µας, τι ακριβώς γίνεται εκεί.

«Η Concordia είναι ένας Γαλλο-Ιταλικός 
ερευνητικός Σταθµός στην καρδιά της 
Ανταρκτικής ηπείρου. Βρίσκεται σε µία 
τοποθεσία όπου οι θερµοκρασίες είναι 

τόσο χαµηλές ώστε κανένα µέσο µεταφοράς δε µπορεί να φτάσει εκεί το 
χειµώνα. Αυτός είναι και ο λόγος που το µικρό της πλήρωµα (13 άτοµα τα 
οποία φτάνουν εκεί αεροπορικώς το καλοκαίρι), µένει αποµονωµένο και 
πλήρως αποκοµµένο από τον υπόλοιπο κόσµο για 9 ολόκληρους µήνες, 
µέχρι το επόµενο καλοκαίρι. Φυσικά ο λόγος που µένουµε εκει για ένα 
χρόνο είναι σηµαντικός, κάθε µέλος της αποστολής έχει σηµαντικό έργο 

να επιτελέσει - είτε τεχνικό για να διατηρήσει τη Βάση λειτουργική και ζε-
στή είτε ερευνητικό, φέρνοντας εις πέρας διάφορα πειράµατα».

Γιατί ειδικά στην Ανταρκτική; Τι το ιδιαίτερο έχει, ρωτάµε τον Αδριανό, 
ο οποίος µας απαντά:

«Η Ανταρκτική είναι ένα περιβάλλον δύ-
σκολο µεν, αλλά µε ιδιαίτερο ερευνητικό 
ενδιαφέρον σε πολλούς τοµείς, από τη 
Μετεωρολογία και τη Μελέτη των Πάγων 
µέχρι την Αστρονοµία και την Ιατρική. 
Επιπρόσθετα, είναι µια ήπειρος πλήρως 
ειρηνική και αφιερωµένη στην έρευνα µε 
διεθνείς συµφωνίες. Ειδικά στο δικό µου 
τοµέα, τον ιατρικό, µας ενδιαφέρει να κα-
τανοήσουµε µια σειρά από µηχανισµούς 
και διεργασίες του ανθρωπίνου σώµατος 
αλλά και πνεύµατος σε ακραίες συνθή-

κες. Πώς επηρεάζεται  η ψυχολογία µας όταν διαµένουµε στο ίδιο µέ-
ρος επί ένα έτος, χωρίς τη δυνατότητα να δούµε συγγενείς και αγαπηµένα 
πρόσωπα ή και να ταξιδέψουµε µακρύτερα από 1 χιλιόµετρο; Αυτές είναι 
συνθήκες που επικρατούν σε κάθε Ανταρκτική ερευνητική Βάση. Ειδικά 
η δική µας, η Concordia, είναι ακόµη πιο ιδιαίτερη: Βρίσκεται σε µεγά-
λο υψόµετρο (3200 µέτρα) όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι χαµηλά και 
αυτό επηρεάζει τις φυσικές µας δραστηριότητες. Λόγω του γεωγραφικού 
πλάτους, το καλοκαίρι έχουµε 3 µήνες συνεχούς ηλιοφάνειας και το χει-

τόσο χαµηλές ώστε κανένα µέσο µεταφοράς δε µπορεί να φτάσει εκεί το 

συνεχίζεται...

(συνέχεια)
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µώνα διαρκές σκοτάδι, δε βλέπουµε τον ήλιο να ανατέλλει για 3 µήνες 
πάλι. Όλα αυτά απορρυθµίζουν τον οργανισµό µας, για παράδειγµα η έλ-
λειψη έκθεσης στον ήλιο επηρεάζει τη σύνθεση της βιταµίνης D».

Κάθε χρόνο στην Concordia πραγµατοποιούνται περίπου 10 ερευνητικά 
πρωτόκολλα, µε διάφορα τεστ το καθένα. Η Ελλάδα, ως µέλος του Ευρω-
παϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος, δίνει τη δυνατότητα σε Έλληνες ερευ-
νητές ή Πανεπιστήµια να προτείνουν δικά τους πειράµατα προκειµένου να 
διεξαχθούν στο Σταθµό.

Πολλά πειράµατα που 
πραγµατοποιούνται στην 
Concordia έχουν να κά-
νουν µε τις αλλαγές στο 
µεταβολισµό µας εξαιτίας 
του χαµηλού οξυγόνου ή 
τις δυσκολίες στον ύπνο 
εξαιτίας απνοιών αλλά και 
έλλειψης κανονικής ηµέ-
ρας και νύχτας όταν δε 
βγαίνει καθόλου ο ήλιος. 
«Άλλα πειράµατα είναι βι-
ολογικής φύσεως, όπως 

για παράδειγµα έρευνα αντιµικροβιακών υλικών που µπορούν να απο-
δειχτούν πολύ χρήσιµα σε µέρη όπου το ανοσοποιητικό σύστηµα του αν-
θρώπου είναι πεσµένο ή έρευνα για την ποιότητα του ανακυκλούµενου 
νερού. Φυσικά πολύ σηµαντικά είναι και τα πειράµατα ψυχολογικής και 
ψυχιατρικής φύσεως που κάναµε και τα οποία µελετούν πώς αλλάζει η δι-
άθεση και ο ψυχισµός του ανθρώπου όταν ζει σε αποµόνωση. Θα ήθελα 
να αναφέρω πως τα δεδοµένα που συλλέξαµε προέρχονται από τα µέλη 
του πληρώµατος της Concordia, τα οποία συµµετέχουν εθελοντικά σε όλη 
αυτή την έρευνα», συµπληρώνει ο Αδριανός.

συνεχίζεται...

(συνέχεια)

για παράδειγµα έρευνα αντιµικροβιακών υλικών που µπορούν να απο-

Η καθηµερινότητα εξαρτάται εν πολλοίς από τις αρµοδιότητες του κάθε 
µέλους της αποστολής, οι οποίες διαφέρουν. Για µένα η µέρα συνήθως 
ξεκινούσε µε ξύπνηµα και τρέξιµο στο διάδροµο του γυµναστηρίου, 
έπειτα µπάνιο και πρωινό γεύµα. Στη συνέχεια πήγαινα στο εργαστήριο 

των ιατρικών ερευνών 
όπου και εργαζόµουν 
και ασχολούµουν µε µια 
σειρά από διαφορετικά 
πειράµατα. Κάποιες 
φορές έπρεπε να 
αναλύσω την ποιότητα 
του νερού που πίναµε, 
άλλες να πάρω δείγµατα 
αίµατος από τους 
συναδέλφους µου ή 
και από τον εαυτό µου 
και άλλες να εκτελέσω 
κάποιο πείραµα 
στα άλλα µέλη του 
πληρώµατος. Το πείραµα 
αυτό θα µπορούσε να 
είναι από ένα απλό 
ερωτηµατολόγιο έως 

µελέτη ύπνου µε ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα. Σε γενικές γραµµές η µέρα 
µου καθοριζόταν από το ποιο πείραµα έπρεπε να διεξαχθεί τη συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία. Φυσικά κάναµε διαλείµµατα από τη δουλειά. Τρώγαµε όλοι 
µαζί µεσηµεριανό στις 12:15 και συνήθως ακολουθούσε ο καφές στην 
τραπεζαρία ενώ συζητούσαµε διάφορα θέµατα εντός και εκτός Βάσης. 
Επιστρέφαµε στη δουλειά και ξανατρώγαµε όλοι µαζί βραδινό στις 
19:30. Ενδιάµεσα συνήθως κάναµε ένα µικρό διάλειµµα για να πάµε στο 
γυµναστήριο. Μετά το βραδινό το πρόγραµµα ήταν ελεύθερο. Άλλοτε ο 
καθένας περνούσε τον ελεύθερο χρόνο µόνος του, διαβάζοντας ένα βιβλίο 
ή τηλεφωνώντας στους δικούς του, και άλλοτε βλέπαµε µια ταινία µαζί ή και 
διοργανώναµε κάποιο πάρτυ µε χορό. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως 
πολλές εργασίες στη Βάση τις µοιραζόµασταν. Έτσι µία φορά τη βδοµάδα 
ήταν η σειρά µου να καθαρίσω το µπάνιο, να σκουπίσω τους διαδρόµους 
ή να πλύνω τα πιάτα µετά το φαγητό. Αντίθετα µε τους περισσότερους 
Γάλλους και Ιταλούς, είχα τη συνήθεια να κοιµάµαι πιο αργά το βράδυ, 
είτε επειδή ήθελα να ολοκληρώσω κάποια εργασία είτε επειδή κυρίως το 
χειµώνα είχα µια µοναδική ευκαιρία να φωτογραφίσω τον καθαρότερο 
νυχτερινό ουρανό παγκοσµίως!

Μία τυπική ηµέρα στην Concordia
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Ο στόχος των ερευ-
νών είναι πολύ απλός 
και ουσιαστικός: «Κα-
τανοώντας τα προβλή-
µατα του ανθρώπινου 
οργανισµού σε ακραί-
ες συνθήκες, όπως 
στην Ανταρκτική, µπο-
ρούµε να επιλύσουµε 
παρόµοιες παθήσεις 
που παρουσιάζουν 
οι συνάνθρωποί µας 
εδώ, στην Ευρώπη. 
Αν παραδείγµατος 
χάριν βρούµε την κα-
ταλληλότερη θερα-
πεία για την αϋπνία 
λόγω άπνοιας στην 
Concordia, µπορούµε 

να βελτιώσουµε τον ύπνο όλων των ασθενών που πάσχουν από αϋπνία 
εξαιτίας απνοιών και στον υπόλοιπο κόσµο.Αυτό είναι ένα πρόβληµα που 
απαντάται συχνά στην κοινωνία και άρα µαθαίνοντας περισσότερα για αυτό 
στην Ανταρκτική, όπου εµφανίζεται πιο έντονα και άρα είναι εύκολο να µε-
λετηθεί, θα βελτιώσουµε το επίπεδο ζωής πολλών ανθρώπων. Από κει και 
πέρα και επειδή η ζωή στην Ανταρκτική µοιάζει όπως είπαµε µε τις δυσκο-
λίες που αντιµετωπίζουν οι αστροναύτες, µερικά κοµµάτια της έρευνας που 
κάνουµε θα χρησιµοποιηθούν από την ESA για να προετοιµάσουν τις µελ-
λοντικές επανδρωµένες αποστολές σε µέρη όπως ο πλανήτης Άρης».

(συνέχεια)

«To ταξίδι είναι κι αυτό µια ιδιαίτερη 
εµπειρία από µόνο του. Για να βρεθείς 
στην Concordia, στην ενδοχώρα της 
Ανταρκτικής, ταξιδεύεις µε αεροπλάνο 
από την Ευρώπη ως τη Νέα Ζηλανδία. 
Από εκεί µε ειδικά διαµορφωµένο αε-
ροσκάφος C-130 πετάς ως την ακτή 
της λευκής ηπείρου και προσγειώνε-
σαι στον παγωµένο ωκεανό.

Μετά µε µικρότερα αεροσκάφη που αντί για ρόδες έχουν πέ-
διλα του σκι µεταφερόµαστε στην Concordia, στην καρδιά της 
Ανταρκτικής. Όσο για το γυρισµό, για µένα ήταν ένα µακρύ 
ταξίδι µε µεγάλη καθυστέρηση. Ταξιδέψαµε µε ένα µικρό πα-

γοθραυστικό από την Ανταρκτική προς 
την Αυστραλία, αλλά έτυχε ο πάγος 
να είναι τόσο αναπάντεχα παχύς που 
το ταξίδι διήρκησε 1 µήνα αντί για 10 
µέρες! Έτσι έκανα για δεύτερη φορά 
Χριστούγεννα στην Ανταρκτική και όχι 
στην Ελλάδα µε τους δικούς µου. Όταν 
επιστρέφεις στο µέρος σου µετά από 
ένα χρόνο ζωής στην αποµόνωση γε-
µίζεις όµορφα συναισθήµατα. Παρό-
λα αυτά, η όλη εµπειρία της διαµονής 
στην Concordia ήταν µοναδική και ελ-

πίζω µία µέρα να ξαναβρεθώ στο χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα 
όµορφο τοπίο της Ανταρκτικής, το οποίο δεν έχω σταµατήσει 
να αναπολώ από την ηµέρα που επέστρεψα».

Το ταξίδι προς και από την Ανταρκτική
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Η Ελλάδα που ερευνά
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      Athens Science Festival: 
   Η γιορτή 
    της Επιστήµης!

Μέσα σε έξι µέρες, περίπου 33.000 άτοµα, 
εκ των οποίων 8.000 µαθητές και µαθήτριες, 
επισκέφθηκαν τον χώρο της Τεχνόπολης,  για 
να γνωρίσουν από κοντά τον µαγικό κόσµο της 
επιστήµης! Μια γιορτή για την επιστήµη, την 
καινοτοµία και την τεχνολογία, µε ελεύθερη 
είσοδο, για όλες τις ηλικίες. Μια διοργάνωση 
στο κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία µε 90 
φορείς από τον ερευνητικό, ακαδηµαϊκό, εκπαι-
δευτικό και καλλιτεχνικό χώρο, που πέρασε … 
«από τη θεωρία στην πράξη».

Μπορώ να ταξιδέψω στο χρόνο; Τα µάτια µου 
γιατί ανοιγοκλείνουν; Γιατί καίνε οι πιπεριές; Τα 
µαθηµατικά χορεύονται; Μπορούµε να επιβιώ-
σουµε στην Ανταρκτική; Εκπέµπουν τα κινητά 
µας βλαβερή ακτινοβολία; Είναι ο άνθρωπος 
φτιαγµένος από αστερόσκονη;

Απαντήσεις στα παραπάνω, αλλά και σε ακόµη περισσότερα ερωτήµατα 
έλαβαν, στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Επιστήµης και Καινοτοµίας, οι  επι-
σκέπτες του.!

To Athens Science Festival 2015 µέσα από πλούσιες δραστηριότητες 
και καινοτόµες δράσεις, είχε ως στόχο να αναδείξει, µε εύληπτο τρόπο, τις 
τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της επιστήµης τόσο στην Ελλάδα όσο και 
διεθνώς, αλλά και να επικοινωνήσει τη σηµασία της επιστήµης στο ευρύ 
κοινό. Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 370 διαφορετικές εκδηλώσεις, σε 
όλη την Τεχνόπολη, συµπληρώνοντας πάνω από 200 ώρες προγράµµατος. 
Το Φεστιβάλ, το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτι-
σµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας 

και Τεχνολογίας, περιελάµβανε δραστηριότητες και καινοτόµες δράσεις, οι 
οποίες απευθύνονταν σε µαθητές και φοιτητές, αλλά και στο ευρύ κοινό: 
Εργαστήρια, εκπαιδευτικά δρώµενα, επιµορφωτικά παιχνίδια, επιστηµονι-
κές παρουσιάσεις, συζητήσεις, παραστάσεις, προβολές, εκθέσεις και ενδι-
αφέρουσες οµιλίες από καταξιωµένους Έλληνες και ξένους επιστήµονες.

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας, τον εκπαιδευτικό οργανισµό "Επιστήµη Επικοινωνία-SciCo", 
το Βρετανικό Συµβούλιο, τον Κόµβο Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 
"INNOVATHENS", την Τεχνόπολη του ∆ήµου Αθηναίων, τον Σύνδεσµο 

Υποτρόφων του 
Ιδρύµατος Ωνάση 
και  το Βιοµηχανικό 
Μουσείο Φωτα-
ερίου. Τα θεµατι-
κά πεδία τα οποία 
καλύφθηκαν από 
το Φεστιβάλ ήταν 
Φυσική, Χηµεία, 
Βιολογία, Βιοεπι-
στήµες, Γεωλογία, 
Μαθηµατικά, Επι-
στήµες Περιβάλ-

λοντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Επιστήµες Υγείας, ∆ιατροφή, Αστρονοµία και 
∆ιάστηµα, Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα, Επιστήµη Υλικών, Ροµποτική, 

33.000 άτοµα, 

εκ των οποίων 8.000 

µαθητές και µαθήτριες 

επισκέφτηκαν την Τεχνόπολη 

του ∆ήµου Αθηναίων από 

τις 17 έως και τις 22 Μαρτίου 

για να γνωρίσουν τον µαγικό 

κόσµο της Επιστήµης!

συνεχίζεται...
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στίας Βιοµηχανικών Συστηµάτων του Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογι-
κών Επιστηµών & Τεχνολογίας- Ενέργειας & Ασφάλειας.

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές και επιστηµονικοί συνεργάτες του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “∆ηµόκριτος”, ιδρυτές του 
Μη Κερδοσκοπικού Οργανισµού SciFY (Επιστήµη για Σένα) παρουσίασαν 
workshop µε τίτλο : «Η τεχνολογία στην καθηµερινότητά µας, όπως δεν 
τη έχουµε φανταστεί».

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών και Εφαρµογών του ΕΚΕΦΕ “∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” 
πραγµατοποίησε πειράµατα επίδειξης στους τοµείς της Χηµείας και της 
Βιολογίας και εργαστήριο για παιδιά µε τίτλο: «Βρες τις σκέφτονται οι 
συµµαθητές σου».
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             Athens Science Festival: 
             Η γιορτή της Επιστήµης!

(συνέχεια)
Η Ελλάδα που ερευνά

Ψηφιακή Τεχνολογία και Πληροφορική, Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστή-
µης, Επιστήµη και Τέχνη.

Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, συνδιοργανω-
τής του 2ου ΑSF, ένωσε τις δυνάµεις των µεγάλων ερευνητικών 
κέντρων της χώρας, γύρω από ένα κοινό σκοπό: να µάθουν οι 
Αθηναίοι πως η Επιστήµη και η Τεχνολογία περνάει από τη Θεω-
ρία στη Πράξη.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 
συµµετείχε µε το  Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εργαστή-

ριο Ολοκληρωµένων Συστηµάτων, 
µε τα διαδραστικά εκθέµατα iRescue, 
OptiTrans, PERSEUS-Oculus Sea 
και Κνωσός και την εφαρµογή πλο-
ήγησης WayGoo  για κινητά για τον 
χώρο του Athens Science Festival. 
To Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσε-
ων και Λογισµικού του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, 
συµµετείχε στην διαδραστική έκ-
θεση µε το Roboskel, το NewSum 
Timeline και το PServer, το LEAP 
και το C2Learn. Το Εργαστήριο Υπο-
λογιστικής Ευφυΐας του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
παρουσίασε τα διαδραστικά εκθέ-
µατα Ψηφιακή Επεξεργασία Ιστο-
ρικών Εγγράφων και Περιβαλλο-
ντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐας, σε 

συνεργασία µε το Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισµικού του 
Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Εργαστήριο Αξιοπι-

συνεχίζεται...
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ανοιχτά δεδοµένα», «Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
και ∆ίκτυα ∆ιαχείρισης Βιοµάζας», «Edit-a-thon: Εµπλουτίζουµε 
την ελληνική Wikipedia και το Open Street Map», «Ο συσσωρευτής 
MoRe», την Ηµερίδα: «Ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης των επιτευγ-
µάτων του ΙΕΛ», την οµιλία: «Επίσηµη πρώτη παρουσίαση της δηµό-
σιας υπηρεσίας OpenSpeech!» και τις βραδινές εµφανίσεις: «Εικονικό 
«δικαστήριο»! Πνευµατικά δικαιώµατα στην εποχή του διαδικτύου 
και «Science Bar! ∆ηµόσια δεδοµένα και ιδιωτικότητα στο διαδί-
κτυο».

Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) συµµετείχε στην ∆ιαδραστική Έκ-
θεση µε το «Εργαστήρι του Αλχηµιστή»,  του Ινστιτούτου Ιστορικών 
Ερευνών. Το Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνο-
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             Athens Science Festival: 
             Η γιορτή της Επιστήµης!

(συνέχεια)
Η Ελλάδα που ερευνά

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστηµών & Τε-
χνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, σε συνεργασία µε ερευνητές το EKEBE 
“Aλέξανδρος Φλέµιγκ” διοργάνωσαν café scientifique µε τίτλο; «DNA: Τρία 
∆ισεκατοµµύρια Γράµµατα στην Υπηρεσία της Ανθρωπότητας».

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Νανοεπιστήµης και Νανοτεχνολογίας, συµµε-
τείχαν στην οµιλία µε τίτλο; «Φυσική και Χαϊκού: Εργαστήριο Ιαπωνικής 
Ποίησης».

Το Ερευνητικό Κέντρο “ΑΘΗΝΑ”,  µε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας 
του Λόγου συµµετείχε στην διαδραστική έκθεση του Athens Science 
Festival µε τα εκθέµατα: «Τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση και 
εκτύπωση µε εφαρµογές στην πολιτιστική κληρονοµιά», «Εικονικό 

Μουσείο», “Αερόστατο”, 
«Παραγωγή συνθετικής 
οµιλίας από κείµενο», « 
Γλωσσικές υποστηρικτικές 
τεχνολογίες» και το «Εύ-
γλωττον για την βελτίωση 
της αναγνωστικής ικανό-
τητας». Το Ινστιτούτο Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων 
του ΕΚ “Αθηνά” παρουσία-
σε τα εκθέµατα Simplefleet, 
AI4B, Geostream, MORE 
(Metadata & object 
repository), DAIAD.

To Ερευνητικό Κέντρο “Αθη-
νά” πραγµατοποίησε επίσης 

τα εργαστήρια για παιδιά: «"Googlάρω αλλιώς… / Πού «κρύβεται» 
η πληροφορία;» και «Σπιτάκι Μου!» τα workshops: «Hackathon για 

συνεχίζεται...
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παρουσίασε διαδραστικό έκθεµα µε τίτλο: «Η σεισµολογική έρευνα στην 
υπηρεσία της πολιτείας και του κοινού», ενώ το Ινστιτούτο Αστρονοµί-
ας, Αστροφυσικής, ∆ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης έφερε 
στο Athens Science Festival ένα φορητό πλανητάριο.

Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Μοριακής 
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, παρουσίασε στην διαδραστική έκθεση 
το: «DNA: Το κλειδί για την κατανόηση του βιβλίου της ζωής» και το 
«Εξερευνώντας την υπέροχη µύγα», ενώ οµιλία µε τίτλο: «Σταµατώ-
ντας το brain-drain: η συµβολή της έρευνας σε µια εποχή κρίσης» 
έδωσε ο ∆ιευθυντής Ερευνών του παραπάνω Ινστιτούτου, ∆ρ. Νεκτάριος 
Ταβερναράκης.M
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             Athens Science Festival: 
             Η γιορτή της Επιστήµης!

(συνέχεια)
Η Ελλάδα που ερευνά

λογίας πραγµατοποίησε πειράµατα 
επίδειξης µε τίτλο: «Το ερευνητικό 
“ΜΕΤΡΟ” του ΕΙΕ και Γραµµή σχε-
διασµού και ανακάλυψης φαρµά-
κων»,  ενώ ο ∆ιευθυντής Ερευνών 
του Ινστιτούτου Θεωρητικής και 
Φυσικής Χηµείας, ∆ρ. Ιωάννης Πε-
τσαλάκης, έδωσε την οµιλία: «Πως 
µπορούµε να σχεδιάσουµε ένα 
βιώσιµο µέλλον ελέγχοντας το 
παρόν» και συντόνισε την οµιλία 
του Οµότιµου Καθηγητή Φιλοσοφί-
ας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 
Ευτύχη Μπιτσάκη, µε τίτλο: «Χωρο-
χρόνος: Η συνεχιζόµενη αναζήτη-

ση». Τέλος, το ΕΙΕ παρουσίασε Έκθεση Φωτογραφίας µε τίτλο “Υποθα-
λάσσια Έρευνα στη ∆ήλο”.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθη-
νών (ΕΑΑ), Ινστιτούτο Ερευνών 
Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανά-
πτυξης, συµµετείχε στην διαδραστι-
κή έκθεση µε τις παρουσιάσεις: «Τα 
αιωρούµενα σωµατίδια στη ζωή 
των Αθηναίων», «Ποιοί ρύποι εκ-
πέµπονται στις γειτονιές της Αθή-
νας», «Πρόγνωση δραστηριότη-
τας κουνουπιών» και «∆ιάβρωση 
των υλικών από περιβαλλοντι-
κούς ρύπους».

Το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ 

. Τέλος, το ΕΙΕ παρουσίασε Έκθεση Φωτογραφίας µε τίτλο “Υποθα-

συνεχίζεται...
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µαύρισµα» και παρουσίασε το διαδραστικό έκθεµα : «Μαθαίνουµε για τις 
ακτινοβολίες…παίζοντας».

Από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ) ο πρόεδρός του, ∆ρ. Θανάσης Κωνσταντόπουλος, έδωσε οµι-
λία-συναυλία µε τίτλο: «Blue science cafe: Πόσα πιάνει η επιστήµη 
στην πιάτσα;».

Στην τελετή λήξης του 2ου Athens Science Festival ο καθηγητής και Ανα-
πληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτοµίας Κώστας Φωτάκης απεύθυνε 
σύντοµο χαιρετισµό.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για το 2016, από 4 έως 10 Απριλίου.
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             Athens Science Festival: 
             Η γιορτή της Επιστήµης!

(συνέχεια)
Η Ελλάδα που ερευνά

Το Ελληνικό Ινστιντούτο ΠΑΣΤΕΡ 
συµµετείχε στην διαδραστική έκθεση µε 
παρουσιάσεις του Εργαστηρίου Κυττα-
ρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας και 
Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας µε τίτλο: 
«Παράθυρο στον µικρόκοσµο του εγκε-
φάλου» και του Εργαστηρίου Ανοσολογί-
ας  µε τίτλο: “Ανοσιακό Σύστηµα-Παιδικός 

Εµβολιασµός”. Το Εργαστήριο Κυτταρικής 
και Μοριακής Νευροβιολογίας και Μονάδα 
Οπτικής Μικροσκοπίας πραγµατοποίησε 
εργαστήριο για παιδιά µε τίτλο: «Εξερευ-
νητές του εγκεφάλου», ενώ οµιλιά µε 
τίτλο: «Αποκαλύπτοντας τα µυστικά του 
εγκεφάλου» έδωσε η ∆ιευθύντρια Ερευ-
νών του παραπάνω Εργαστηρίου, ∆ρ. Ρε-
βέκα Μάτσα.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) διοργάνωσε café 
scientifique µε τίτλo: «Μαυρίζω ασφαλώς: µία κουβέντα για το τεχνητό 

Εµβολιασµός”. Το Εργαστήριο Κυτταρικής 
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Η ζωή εν καινοτοµία
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                Ρεκόρ επισκέψεων 
        στην Ευρωπαϊκή  Έκθεση
     ∆ιαστήµατος στην Αθήνα

Ρεκόρ επισκέψεων, σε σχέση µε τις προ-
ηγούµενες διοργανώσεις στην Ευρώπη, 
σηµειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Έκθεση 
∆ιαστήµατος, που φιλοξενήθηκε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Μετά την επιτυχή επίσκεψη σε 23 ευρω-
παϊκές πόλεις, η περιοδεύουσα Ευρω-
παϊκή Έκθεση ∆ιαστήµατος (European 
Space Expo) φιλοξενήθηκε στην πλατεία 
Συντάγµατος από τις 28 Μαρτίου έως 
και τις 5 Απριλίου, αποκαλύπτοντας τον 
τρόπο µε τον οποίο οι διαστηµικές δρα-
στηριότητες και εφαρµογές βελτιώνουν 
και έχουν άµεση επίδραση στην καθηµε-
ρινότητα των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Έκθεση ∆ιαστήµατος έγινε πόλος έλξης για περισσότε-
ρους από 104.000 επισκέπτες, ξεπερνώντας, τόσο το προηγούµενο ρε-

κόρ που κατείχε η Ρώµη µε περί-
που 52.000 επισκέπτες, όσο και 
το ρεκόρ επισκεπτών που έχουν 
καταγραφεί στη διάρκεια µίας 
ηµέρας (πάνω από 15.000), µε-
ταξύ των 24 χωρών, όπου έχει 
φιλοξενηθεί µέχρι σήµερα.

Στο λευκό θόλο που στήθηκε 
στην Πλατεία Συντάγµατος, το 

ευρύ κοινό ενηµερώθηκε για τις αεροδιαστηµικές τεχνολογίες που 
σχεδιάζονται στην Ελλάδα και τα οφέλη τους στην καθηµερινή ζωή 
των πολιτών. Επισκέπτες όλων των ηλικιών περιεργάστηκαν τη µε-
γάλη ποικιλία καινοτόµων τεχνολογιών και υπηρεσιών που προσφέ-
ρει η διαστηµική βιοµηχανία. Περισσότερες από 30.000 εφαρµογές 
που βασίζονται σε διαστηµικές τεχνολογίες µπορούν να συµβάλουν 
στη βελτιστοποίηση των µεταφορών, στην αύξηση της αποδοτικότη-
τας στη γεωργία και την αλιεία, στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στη βελτίωση της ασφάλειας.

Έγινε πόλος έλξης

 για περισσότερους 

από 104.000 επισκέπτες, 

ξεπερνώνταςτο προηγούµενο 

ρεκόρ που κατείχε η Ρώµη 

µε περίπου 52.000 επισκέπτες

Περισσότερες πληροφορίες:     

http://spaceexpo.spacetecpartners.eu/athens

http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/expo/index_en.htm
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       Έξυπνα εργοστάσια και 
          καινοτόµες τεχνολογίες 
       για το εργασιακό περιβάλλον 

του µέλλοντος
Καινοτόµα προϊόντα τα οποία στοχεύουν στην ενί-
σχυση της παραγωγικότητας και τον προγραµµατι-
σµό των εργασιών στις γραµµές παραγωγής των 
εργοστασίων και στην υποστήριξη των αλληλεπι-
δράσεων των εργαζοµένων φιλοδοξεί να αναπτύ-
ξει το έργο SatisFactory.

Το έργο SatisFactory (A collaborative and aug-
mented-enabled ecosystem for increasing sat-
isfaction and working experience in smart fac-
tory environments) είναι ένα τριετές ερευνητικό 
έργο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015, 

µε συντονιστή το Ινστιτούτο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το SatisFactory έχει ως όραµα το εργοστά-
σιο του µέλλοντος να αποτελεί ένα ευχάριστο 
χώρο για τους εργαζοµένους. Η βελτίωση 

του εργασιακού περιβάλλοντος θα καταστήσει τη βιοµηχανική απασχόληση 
πιο ελκυστική για τους εργαζόµενους –κυρίως για τους νέους – ενώ θα ενι-
σχύσει την ποιότητα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Οι υπεύθυνοι του έρ-
γου εκτιµούν ότι το SatisFactory θα συνεισφέρει προς την κατεύθυνση των 
ελκυστικών εργοστασίων του µέλλοντος, χρησιµοποιώντας βασικές τεχνο-
λογίες επαυξηµένης πραγµατικότητας, φορητές συσκευές (γυαλιά, κ.λπ.) κα-
θώς και προσαρµοσµένες πλατφόρµες κοινωνικής επικοινωνίας. Αυτές σε 
συνδυασµό µε έµπειρο σχεδιασµό και τεχνικές παιγνίων (gamification) θα 
συνεισφέρουν στην αποτελεσµατικότερη µεταφορά γνώσης και εµπειριών 

µεταξύ των εργαζοµένων. Η κοινοπραξία του έργου φιλοδοξεί να αναπτύξει 
καινοτόµες λύσεις, οι οποίες µεταξύ άλλων είναι:

‣  Τεχνικές παιγνίων για την αύξηση της ελκυστικότητας του εργασιακού πε-
ριβάλλοντος στους νέους εργαζοµένους.

‣  Σύστηµα ανταλλαγής γνώσεων σε πραγµατικό χρόνο για την εκπαίδευση 
των εργαζοµένων

‣  Τεχνολογίες επαυξηµένης πραγµατικότητας για υπηρεσίες διαδραστικής 
εκπαίδευσης

‣  Τεχνικές λήψης αποφάσεων µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας 
και την άνεση των εργαζοµένων

‣  Προσαρµοζόµενες και επαυξηµένης επικοινωνίας διεπαφές και το διαµοι-
ρασµό γνώσεων σε πραγµατικό χρόνο.

Ο ∆ρ. ∆ηµήτριος Τζοβάρας, διευθυντής του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ και συντονιστής του 
έργου SatisFactory επισηµαίνει: «Η βιοµηχανία είναι ένα ζωτικής σηµασίας συ-
στατικό της κοινωνίας µας, αλλά θα µπορεί να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές 
της, µόνο αν εναρµονιστεί µε τις συνεχιζόµενες αλλαγές στην παγκόσµια οικο-
νοµία και την τεχνολογία. Υπάρχει µια ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των 
πληροφοριών προς τη βελτίωση της λειτουργίας των εργοστασίων. Οι επιχειρή-
σεις θα πρέπει να ενσωµατώσουν ανθρωποκεντρικές τεχνολογίες, αφενός για 
να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και από την άλλη για να προσφέρουν 
ένα καλύτερο, ελκυστικό και ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον».

Παρουσίαση του έργου 

SatisFactory, το οποίο συντονίζει 

το Ινστιτούτο Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

‣  Τεχνικές παιγνίων για την αύξηση της ελκυστικότητας του εργασιακού πε-
ριβάλλοντος στους νέους εργαζοµένους.

‣  Σύστηµα ανταλλαγής γνώσεων σε πραγµατικό χρόνο για την εκπαίδευση 
των εργαζοµένων

‣  Τεχνολογίες επαυξηµένης πραγµατικότητας για υπηρεσίες διαδραστικής 
εκπαίδευσης

‣  Τεχνικές λήψης αποφάσεων µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας 
και την άνεση των εργαζοµένων

‣  Προσαρµοζόµενες και επαυξηµένης επικοινωνίας διεπαφές και το διαµοι-
ρασµό γνώσεων σε πραγµατικό χρόνο.

Πληροφορίες: www.satisfactory-project.eu
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      To ∆ιεθνές Έτος Φωτός 
                  στο Ίδρυµα Ευγενίδου

Από τις 7 Μαρτίου 2015 και κάθε Σαββατοκύ-
ριακο έως το τέλος Μαΐου η ∆ιαδραστική Έκ-
θεση Επιστήµης και Τεχνολογίας του Ιδρύµατος 
Ευγενίδου είχε ένα ειδικό αφιέρωµα στο ∆ιε-
θνές Έτος Φωτός. Εκατοντάδες µικροί και µε-
γάλοι παρακολούθησαν πειράµατα για το φως 
και τις οπτικές ψευδαισθήσεις, διαδραστικά ερ-
γαστήρια, διαδραστικές αφηγήσεις, καθώς και 
το έκθεµα µε τίτλο «Οι πολύχρωµες σκιές σου», 
στο οποίο οι επισκέπτες ανακάλυψαν πώς γίνε-
ται η σύνθεση του λευκού φωτός, συµµετέχο-
ντας µε ολόκληρο το σώµα τους και πειραµατι-

ζόµενοι µε τα χρώµατα των σκιών.

Το 2015 γιορτάζεται σε ολόκληρο τον 
κόσµο το «∆ιεθνές Έτος Φωτός και Τε-
χνολογιών µε βάση το Φως». Η επίσηµη 
έναρξη έγινε τον περασµένο Ιανουάριο 
στο Παρίσι, στην έδρα της «UNESCO» 
όπου παρευρέθηκαν πολλοί διάσηµοι 
φυσικοί και νοµπελίστες.

Στόχος του ∆ιεθνούς Έτους Φωτός είναι να αναδείξει, σε παγκόσµιο επί-
πεδο, τον τρόπο µε τον οποίο το φως και οι βασισµένες σε αυτό τεχνο-
λογίες επηρεάζουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Την ιδέα για την 
καθιέρωση ενός ∆ιεθνούς Έτους Φωτός (και σχετικών τεχνολογιών) είχε 
το 2009 η Ευρωπαϊκή Φυσική Εταιρεία και η σχετική απόφαση ελήφθη 
το 2013 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η επιλογή του 2015 ως ∆ιεθνούς Έτους Φωτός δεν ήταν τυχαία. Βασί-
στηκε, αντίθετα, στο γεγονός ότι η χρονιά αυτή συµπίπτει µε την επέτειο 
ορισµένων σηµαντικών επιστηµονικών ανακαλύψεων που συνέβαλαν 

καθοριστικά στις προσπάθειες των επιστηµόνων να αποκρυπτογραφή-
σουν τη φύση του φωτός. Σε αυτά τα σηµαντικά ορόσηµα συγκαταλέγο-
νται και τα εξής: 1000 χρόνια από την έκδοση του συγγράµµατος του 
Άραβα φιλόσοφου και επιστήµονα Ibn al-Haytham (περ. 965–1040) 
για την Οπτική, 200 χρόνια από τότε που ο Γάλλος φυσικός Augustin–
Jean Fresnel (1788-1827) υποστήριξε σε µελέτη του την κυµατική 
φύση του φωτός, 150 χρόνια από τη δηµοσίευση της θεωρίας του 
James Clerk Maxwell (1831–1879) για τον ηλεκτροµαγνητισµό, κα-

θώς και 100 χρόνια από τη δηµοσίευση 
της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας 
του Άλµπερτ Αϊνστάιν (1879–1955), 
στις εξισώσεις της οποίας ο σπουδαί-
ος αυτός φυσικός ενσωµάτωσε την τα-
χύτητα του φωτός ως µία θεµελιώδη 
φυσική σταθερά για την περιγραφή του 
χωροχρόνου.

Το ∆ιεθνές Έτος Φωτός περιλαµβάνει 
µία σειρά εκατοντάδων εκδηλώσεων 
ανά τον κόσµο, που θα φέρουν κοντά δι-

άφορους επιστήµονες (από αστρονόµους και φυσικούς έως γιατρούς και 
βιολόγους), µηχανικούς και καλλιτέχνες, µε κεντρικό στόχο να προβληθεί 
η σηµασία του φωτός και των οπτικών τεχνολογιών για την κοινωνία.

Ένα πολύ επιτυχηµένο 

ειδικό αφιέρωµα 

στο ∆ιεθνές Έτος Φωτός 

από τη ∆ιαδραστική Έκθεση 

Επιστήµης και Τεχνολογίας 

του Ιδρύµατος Ευγενίδου

Πληροφορίες:
http://www.light2015.org/

http://www.eef.edu.gr
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      Οι "Ροµποτικοί Εξερευνητές" 
      σε δράση!

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο 7ος Πα-
νελλήνιος ∆ιαγωνισµός Εκπαιδευτικής 
Ροµποτικής, µε τους «Ροµποτικούς Εξερευ-
νητές» να ετοιµάζονται για τους τελικούς 
του Ιουνίου αλλά και για την παγκόσµια 
διοργάνωση η οποία πραγµατοποιείται στη 
Ντόχα του Κατάρ τον ερχόµενο Νοέµβριο. 
Το διαγωνισµό διοργανώνει ο WRO Hellas 
(Οργανισµός Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, 
Επιστήµης, Τεχνολογίας & Μαθηµατικών), 
στο πλαίσιο της ετήσιας Ολυµπιάδας που 
διοργανώνεται από τον Παγκόσµιο Οργανι-
σµό World Robot Olympiad.

Ο 7ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Εκπαι-
δευτικής Ροµποτικής τελεί, όπως και στις 
προηγούµενες διοργανώσεις, υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας 

και Θρησκευµάτων. Οι συµµετέχουσες οµάδες έχουν προκριθεί µετά από 
τους αντίστοιχους περιφερειακούς διαγωνισµούς στα µεγάλα αστικά κέ-
ντρα της χώρας. Οι νικητές της κάθε κατηγορίας (από το ∆ηµοτικό έως το 
Λύκειο) έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν τη χώρα µας στην Ολυ-
µπιάδα της Ντόχα.

Το θέµα του φετινού διαγωνισµού είναι οι "Ροµποτικοί εξερευνητές", βάσει 
του οποίου οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ροµπότ για να εξε-
ρευνήσουν διαφορετικά περιβάλλοντα (όπως ο θαλάσσιος βυθός για το 
∆ηµοτικό ή τα βουνά για το Λύκειο).

Οι µαθητές ∆ηµοτικού καλούνται να µάθουν µέσα από το παιχνίδι, κατα-
σκευάζοντας ένα ροµπότ το οποίο µπορεί να βουτήξει και να εξερευνήσει 
κάτω από τη θάλασσα για "µαργαριτάρια"! Η προσοχή τους επικεντρώνεται 

σε κάθε κατάδυση όπου έχουν µόνο 30 δευτερόλεπτα 
πριν η ροµποτική τους κατασκευή επανέλθει στην επιφά-
νεια για φρέσκο αέρα.

Η φετινή πρόκληση για το επίπεδο του Γυµνασίου είναι 
το "Κυνήγι θησαυρού" που απαιτεί την κατασκευή ενός ροµπότ που θα πρέ-
πει να συλλέξει 5 ευρήµατα µέσα σε ένα άγνωστο περιβάλλον. ∆ιάφορα 
στοιχεία που είναι διαθέσιµα στην οµάδα, δίνουν πληροφορίες για το πε-
ριβάλλον και την τοποθεσία κάθε ευρήµατος που πρέπει να συλλεχθεί. Το 
περιβάλλον περιέχει επίσης εµπόδια σε άγνωστες τοποθεσίες, τα οποία θα 
πρέπει να αποφευχθούν προκειµένου η οµάδα να συλλέξει τα ευρήµατα.

Τέλος, στην κατηγορία του Λυκείου η φετινή πρόκληση είναι η "Ορειβασία". 
Το παιχνίδι για το επίπεδο αυτό προκαλεί τους µαθητές Λυκείου να κατα-
σκευάσουν ένα ροµπότ το οποίο είναι επιφορτισµένο µε την περισυλλογή 
εφοδίων και την παράδοσή τους σε καταφύγια που βρίσκονται ψηλά στα 
βουνά. Υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία όσον αφορά στο περιβάλλον και τη 
θέση κάθε εφοδίου που πρέπει να περισυλλεχθεί. Όσο πιο κοντά µπορέ-
σουν να µεταφέρουν τα εφόδια στη θέση εναπόθεσής τους, τόσο υψηλότε-
ρη και η βαθµολογία. Αλλά πρέπει να προχωρήσουν µε προσοχή, έτσι ώστε 
το ροµπότ τους να µην γλιστρήσει και πέσει από το βουνό.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα κατέλαβε την 7η θέση για δεύτερη συνε-
χόµενη χρονιά στην Παγκόσµια Ολυµπιάδα 2014 της Ρωσίας.

Τον Ιούνιο 

ο 7ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός 

Εκπαιδευτικής Ροµποτικής, µε τους 

«Ροµποτικούς Εξερευνητές» 

να ετοιµάζονται για την 

παγκόσµια διοργάνωση η οποία 

πραγµατοποιείται στη Ντόχα 

του Κατάρ τον ερχόµενο Νοέµβριο

το "Κυνήγι θησαυρού" που απαιτεί την κατασκευή ενός ροµπότ που θα πρέ-

Πληροφορίες: http://www.wrohellas.gr/
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      Αδρεναλίνη στους τελικούς 
               του 4ου Πανελλήνιου 
    ∆ιαγωνισµού F1 in Schools

H οµάδα RESET του Κολλεγίου Ανατόλια 
κατέκτησε την πρώτη θέση στον Πανελλή-
νιο ∆ιαγωνισµό F1 in Schools και έλαβε 
το εισιτήριο για το Παγκόσµιο Πρωτάθλη-
µα της Σιγκαπούρης το Σεπτέµβριο 2015. 
Το F1 in Schools είναι ο µεγαλύτερος δια-
γωνισµός τεχνολογίας στον κόσµο και ένα 
από τα πιο ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα για την ενίσχυση του ενδι-
αφέροντος των µαθητών για τις φυσικές 
επιστήµες, νέες τεχνολογίες, µηχανική, µα-
θηµατικά αλλά και την επιχειρηµατικότητα.

Οι τελικοί αγώνες πραγµατοποιήθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη από την Παρασκευή 24 έως 
την Κυριακή 26 Απριλίου 2015, υπό την 

αιγίδα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, στις 
εγκαταστάσεις του Αµερι-
κανικού Κολλεγίου Ανατό-
λια, µε τη συµµετοχή 16 
οµάδων µαθητών Λυκείου 
και Γυµνασίου από όλη την 
Ελλάδα.

Νικήτρια Οµάδα ανακηρύ-
χθηκε η οµάδα Reset από 
το Αµερικανικό Κολλέγιο 

Ανατόλια. Την 2η θέση κατέλαβε η οµάδα Road Runners από την Ελληνο-
γερµανική Αγωγή. Την 3η θέση η οµάδα Veloc Racing από το Ελληνοαµερι-
κάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κολλεγίου Ψυχικού.

Στο F1 in Schools οι µαθητές σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα δικά τους 
F1 µοντέλα αυτοκινήτων, µαθαίνουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν 
οµαδικά στα πρότυπα των επαγγελµατικών οµάδων της Formula 1. Σκοπός 

του προγράµµατος είναι να οδηγήσει 
τους µαθητές, µέσα από τον σχεδι-
ασµό και την κατασκευή µικρών F1 
µοντέλων αγωνιστικών αυτοκινήτων, 
στην εµπειρική απόκτηση βασικών 
γνώσεων πάνω στις Φυσικές Επιστή-
µες, τις Νέες Τεχνολογίες, την Μηχανι-
κή και τα Μαθηµατικά, καθώς και στην 
ανάπτυξη πολύτιµων δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων (προσωπικών και επαγ-
γελµατικών).

Το πρόγραµµα F1 in Schools υλοποι-
είται εδώ και 14 χρόνια σε περισσό-
τερες από 30 χώρες παγκοσµίως, µε 

τη συµµετοχή 17.000 και πλέον µαθητών, ηλικίας 9-19 ετών. Είναι µία 
διεθνής πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τις Κυβερνήσεις αρκετών 
χωρών, όπως της Αγγλίας, Ιρλανδίας, Γερµανίας, Αυστραλίας, Μαλαισίας, 
ΗΠΑ, ΗΑΕ, Κύπρου.

Ο διαγωνισµός 

πραγµατοποιήθηκε 

στη Θεσσαλονίκη 

µε τη συµµετοχή 16 οµάδων 

µαθητών Λυκείου και Γυµνασίου 

από ολόκληρη την Ελλάδα

Πληροφορίες: http://www.f1inschools.gr
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P E R I O D I C A L  O N L I N E  E D I T I O N

The Ministry of Culture, Education and 
Religious Affairs is upgrading the field 
of Research by creating a new Deputy 

Minister portfolio

More contracts and increased funding for 
Greece from the European Space Agency

The appointment of Professor Costas Fotakis in the 
post of Deputy Minister for Research and Innovation 
was greeted with accolades. Professor Thomas 
Maloutas is the new Head of the General Secretariat 
for Research and Technology.

33,000 people, including 8,000 students, 
visited Technopolis - City of Athens from 
17 to 22 March to experience the magical 
world of science!

The President of the Foundation for Research and Technology - Hellas
 (FORTH), Prof. Costas Fotakis has been appointed in the newly es-
tablished position of Deputy Minister for Research and Innovation. Mr. 
Fotakis is a professor of Physics at University of Crete and has served 
as Director of the Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) at 
FORTH.  Mr. Thomas Maloutas was appointed new Secretary General for 
Research and Technology and assumed his position next to the Deputy 
Minister for Research and Innovation, Mr. Costas Fotakis.

In six days, approximately 33,000 people, of 
which 8,000 students, visited Technopolis-City 
of Athens, to have a closer look at the magical 
world of science! A celebration of science, inno-

vation and technology, with free admission, for all ages. An event held in the center of Athens, in 
cooperation with 90 organizations from the research, academic, educational and artistic fields, 
which went ... "from theory to practice".
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Great success for FORTH in EU-wide 
evaluation

Semantic Web and some State of the Art 
Applications and 
Challenges

A proposal by The Institute of Electronic 
Structure and Laser - FORTH  is funded 
under the European Program FETOPEN-
2014-2015-RIA (ΗORIZON 2020).

The transition from the Web to The 
Semantic Web and the progress in the 
development of their respective tools, 
technologies and fields of application 
has acquired unprecedented dynamic 
characteristics.

Another major achievement by the Institute 
of Technology and Research in the recent 
evaluation of competing proposals within 

the framework of the European Program FETOPEN-2014-2015-RIA, which concerns the future 
emerging technologies and is considered one of the most competitive programs of ΗORIZON 2020.

www.iesl.forth.gr/ULMNP

By 2020 it is expected that more than 50 billion sensors will have been installed in cities, homes, 
vehicles and public transport means, connected critical public utility infrastructures, with the aim 
to manage them better and thus facilitate and improve the everyday life of citizens, the quality of 
life and the further development of innovative semantics applications thereby contributing to the 
development of "smart cities".

the framework of the European Program FETOPEN-2014-2015-RIA, which concerns the future 

The Greek Atomic Energy Commission 
(EEAE) assumes the vice-presidency 

of ENSREG

The prospects of Open Education and 
Open Data in Greece

ΕΕΑΕ Chairman, Mr. Christos Housiadas 
was appointed new Vice Chairperson 
of the European Nuclear Safety 
Regulators Group (ENSREG).

A one-day Conference on Open education in the 
context of the international Open Education Week 
2015 and celebration of the World Open Data Day 
from the NCSR "Demokritos".

The members of the European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) unanimously decided to 
designate Christos Housiadas, EEAE Chairman, as new Vice Chairperson of ENSREG for the period 
2015-2017. At the same time, Mr. Housiadas will be the Chairperson of the one of the four work-
ing groups operating under ENSREG, more specifically of the Working Group on Transparency. 

www.ensreg.eu

A one-day Conference on Open education in the context 
of the international Open Education Week 2015 was or-
ganised on Thursday, March 12, 2015 in Athens, by the 
Academic Network (GUnet) with the support of the Hel-
lenic Academic Libraries Link (HEAL), the National Docu-
mentation Center (EKT), The Greek Free/Open Source 
Sostware Society(GFOSS) and the University of Athens.

www.opencourses.gr • www.didaktorika.gr

The members of the European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) unanimously decided to 



6766

M
AR

CH
 -

 A
PR

IL
 2

0
1

5
  

/
  

IS
SU

E 
  

2
5

Ε&Τ Online in English

M
AR

CH
 -

 A
PR

IL
 2

0
1

5
  

/
  

IS
SU

E 
  

2
5

Ε&Τ Online in English

Focus on entrepreneurship and start-ups

The Swedish innovation model and 
entrepreneurial exploitation of research

The internationally acknowledged Israeli expert 
on innovation and entrepreneurship Nava 
Swersky-Sofer visits Greece.

Discussion with the director of the Swedish 
Network for Innovation and Technology 
Transfer Support, Regina Summer, at the 3rd 
Athens Tech Transfer Talk organized by the 
National Documentation Center.

At the beginning of April, Nava Swersky-Sofer, the 
internationally acknowledged Israeli expert on inno-
vation and entrepreneurship visited Greece. During 
her three-day visit, which was organised by the Em-
bassy of Israel in Athens, Nava Swersky-Sofer spoke 
in the "Alexander Onassis Entrepreneurship Day" 
event held at the Onassis Cultural Centre, on: "Scale 
Up: What is the next step of a startup company?".

The Swedish innovation model and the entrepreneur-
ial exploitation of research were discussed at a spe-
cial event organised by the National Documentation 
Center, in cooperation with INNOVATHENS and Ad-
d2value, on Monday, March 23, 2015.  The Director 
of the Swedish Network for Innovation and Technol-
ogy Transfer Support, Regina Summer, participated 
in the discussion.

• www.snitts.se/ • www.ekt.gr/
• www.innovathens.gr/events/3ο-athens-tech-transfer-talk/

Researchers at FORTH's Institute of Molecular 
Biology & Biotechnology reveal an intricate 
molecular mechanism that coordinates 
the biogenesis and selective elimination of 
mitochondria, to regulate cellular energy 
homeostasis during ageing.

Recent research conducted at FORTH's Institute of Molecular Biology & Biotechnology casts light 
on an important control mechanism of aging. IMBB researchers Konstantinos Palikaras and Dr. 
Eirini Lionaki, headed by Prof. Nektarios Tavernarakis, have now discovered a sophisticated mo-
lecular pathway that tightly links mitochondrial biogenesis with mitophagy, to preserve energy 
homeostasis and promote longevity.

http://www.elegans.gr

A super-computer in the "arsenal" 
of Greek researchers

Researchers at FORTH's Institute of 
Computer Science (ICS) discovered a novel 
cellular mechanism that regulates the aging 

process

The first super-computer in Greece, 
available to the academic community, is 
expected to be put into operation in June. 
This new infrastructure is intended to be 
one of the 300 most powerful computers 
in the world.
Researchers in all universities, technical educa-

tional institutes and research centers in Greece will have a super-computer at their disposal by June 
2015, through a new generation, national optical network. The capabilities of the new super-computing 
system will be used to support large-scale scientific and technological applications.

• www.grnet.gr • http://hpc.grnet.gr/ • www.prace-ri.eu

tional institutes and research centers in Greece will have a super-computer at their disposal by June 

Recent research conducted at FORTH's Institute of Molecular Biology & Biotechnology casts light 
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Living and conducting biomedical 
research for a year 
in Antarctica

Athens Science Festival: A celebration 
of Science!

The 28-year-old Greek researcher of 
ESA, Adrianos Golemis, speaks to the 
E&T newletter about his experience in the 
'frozen continent' and his research there.

33,000 people, 
including 8,000 students, 
visited Technopolis - 
City of Athens from 
17 to 22 March to 
experience the magical 
world of science!

Adrianos Golemis was born in Larissa in 1987. 
He studied medicine in Thessaloniki and as an 
envoy of the European Space Agency (ESA), has 

conducted biomedical research in Antarctica in order to study the adaptation of humans in extreme 
conditions, which simulate life in space!

In six days, approximately 33,000 people, of which 8,000 students, visited Technopolis-City of Ath-
ens, to have a closer look at the magical world of science! A celebration of science, innovation and 
technology, with free admission, for all ages. An event held in the center of Athens, in cooperation 
with 90 organizations from the research, academic, educational and artistic fields, which went ... "from 
theory to practice".

Presentation of the project 
"SatisFactory", which is co-
ordinated by the Information 
Technologies Institute of the Center  
for Research and Technology Hellas.

Innovative products which are aimed at 
enhancing productivity and  production 
line planning in factories, as well as to 
support the interaction between workers, 
is the main obective of the project Satis-

Factory (A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing satisfaction and working 
experience in smart factory environments).

www.satisfactory-project.eu

Record attendance for the European Space 
Expo in Athens

Smart factories and innovative technologies 
for the working environment of the future

The European Space Expo 
became the center of attraction 
for more than 104,000 visitors, 
surpassing the previous record 
held by Rome with approximately 
52,000 visitors.
Following its successful tour in 23 Eu-
ropean cities, the travelling European 
Space Expo was hosted at Syntagma 

Square from 28 March to 5 April, revealing the way in which space activities and applications improve 
and have a direct impact on the everyday lives of citizens.

http://spaceexpo.spacetecpartners.eu/athens
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/expo/index_en.htm

Factory (A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing satisfaction and working 
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The theme of this year's competition is "Robotic Explorers", under which  students are invited to build 
robots in order to explore different environments. The elementary school students are invited to learn 
through this game, by building a robot that can dive in and explore the sea for "pearls"! Their atten-
tion focuses on every dive where they have only 30 seconds before their robotic construction has to 
come up for air.

The International Year of Light at Eugenides 
Foundation 

The "Robotic Explorers' in action!

The Interactive Science 
and Technology Exhibition 
of Eugenides Foundation 
celebrates the International 
Year of Light.

The 7th Panhellenic 
Educational Robotics 
Competition will be held 
in June, with the "Robotic 
Explorers" preparing for the 
world championships which 
takes place in Doha, Qatar 
next November.

Hundreds of young and adult visi-
tors attended experiments about 

light and optical illusions, interactive workshops, interactive stories, as well as the exhibit titled "Your 
colorful shadows", in which guests discovered how the composition of white light is achieved, partici-
pating with their whole body and experimenting with the colors of shadows.

http://www.light2015.org/ • http://www.eef.edu.gr

The theme of this year's competition is "Robotic Explorers", under which  students are invited to build 

Adrenaline flowed in the finals of the 4TH 

Panhellenic 
Challenge F1 
in Schools 
The competition was held 
in Thessaloniki with the 
participation of 16 groups of 
Middle School and High School 
students from across Greece

The RESET team from Anatolia College won first place in the Panhellenic Challenge F1 in schools and 
won the opportunity to represent Greece in the World Championships to be held in Singapore in Sep-
tember 2015. F1 in schools is the largest technology competition in the world and one of the most 
comprehensive training programs for the strengthening of the interest of students in the science of 
physics, new technologies, engineering, mathematics and entrepreneurship.
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