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Καινοτομώντας Ψηφιακά

τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία "αΒεΚτ 
e-opac" (www.abekt.gr/eopac) για τη 
διαχείριση και τη διάθεση ψηφιακού πε-
ριεχομένου βιβλιοθηκών ανέπτυξε και 
ξεκίνησε να διαθέτει πιλοτικά το εΚτ. H 
υπηρεσία "αΒεΚτ e-opac" συνδυάζει 
τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού 
καταλόγου OPAC (Online Public Access 
Catalogue) βιβλιοθήκης και μιας εφαρ-
μογής για τη διαχείριση και διάθεση ψη-
φιακού περιεχομένου και των αντίστοιχων 
βιβλιογραφικών εγγραφών, μέσα από ένα 
ευέλικτο και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον 
αναζήτησης και πλοήγησης.

Μέσω της υπηρεσίας η οποία αναπτύσ-
σεται στο πλαίσιο της νέας έκδοσης του 
συστήματος αυτοματισμού βιβλιοθηκών 
αΒεΚτ του εΚτ, διατίθενται ήδη οι ψηφι-
ακές συλλογές των Δημόσιων Κεντρικών 
Βιβλιοθηκών Σερρών, λιβαδειάς, Κόνι-
τσας και ρεθύμνου. οι συλλογές των βι-
βλιοθηκών αυτών διατίθενται από τις πα-
ρακάτω διευθύνσεις:

1.  ABEKT e-opac για τη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Σερρών:  
http://eopac-serrelib.abekt.gr

2.  ABEKT e-opac για τη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Λεβαδείας:  
http://eopac-liblivadia.abekt.gr

3.  ABEKT e-opac για τη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Κόνιτσας:  
http://eopac-libkonitsa.abekt.gr

4.  ABEKT e-opac για τη Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου:  
http://eopac-librethymno.abekt.gr

To ψηφιακό περιεχόμενο των 4 βιβλιο-
θηκών (συνολικά, 1.644 τεκμήρια με πε-
ρισσότερες από 420.000 σελίδες) έχει 
ήδη αποσταλεί για ένταξη στην ευρωπα-
ϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, με 
βάση τις προδιαγραφές διαλειτουργικό-
τητας της.

το εΚτ διαθέτει τις παραπάνω συλλογές 
κατ' αντιστοιχία με το μοντέλο παροχής 
εφαρμογών ως ολοκληρωμένης υπηρε-
σίας (Software as a Service), στο πλαίσιο 
της μακροχρόνιας συνεργασίας του εΚτ 
με τις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Με τη σταδιακή διεύρυνση της δράσης αυ-
τής σε περισσότερες βιβλιοθήκες, το εΚτ 
συμβάλει στην αύξηση του διαθέσιμου 
ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου στο 
Διαδίκτυο, προς όφελος τόσο των χρη-
στών όσο και των βιβλιοθηκών.

Περιγραφή της υπηρεσίας προς  
βιβλιοθήκες και χρήστες

Η διαδικτυακή εφαρμογή "ABEKT e-opac" 
αναπτύσσεται από το εΚτ με τη χρήση 
ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοι-
κτού Κώδικα και το σύστημα αΒεΚτ. Όσον 
αφορά την αναζήτηση βιβλιογραφικών εγ-
γραφών χρησιμοποιεί εξελιγμένες μη-
χανές μετα-αναζήτησης με βάση το πρω-
τόκολλο Ζ3950. Η εφαρμογή λειτουρ-
γεί στις εικονικοποιημένες τεχνολογικές 
υποδομές του εΚτ, με δυνατότητα διάθε-
σης μεγάλου όγκου ψηφιακού περιεχο-
μένου και προηγμένες δυνατότητες διαδι-
κτυακής διαχείρισης και διάθεσης μεταδε-
δομένων και ψηφιακού περιεχομένου. 

H υπηρεσία "αΒεΚτ e-opac" συνδυάζει 
τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού 
ηλεκτρονικού καταλόγου OPAC (Online 
Public Access Catalogue) βιβλιοθήκης 
και μιας εφαρμογής για τη διαχείριση και 
διάθεση πλήρους ψηφιακού περιεχομέ-
νου.

Μέσω της υπηρεσίας "αΒεΚτ e-opac" η 
βιβλιοθήκη μπορεί να διαχειριστεί και να 
διαθέσει στο κοινό επεξεργασμένες βι-
βλιογραφικές εγγραφές, οι οποίες δια-
συνδέονται με το ψηφιακό περιεχόμενο.

Παράλληλα, οι χρήστες έχουν τη δυνατό-
τητα να εντοπίσουν το υλικό που τους εν-
διαφέρει και να πλοηγηθούν διαδικτυακά 
στο ψηφιακό υλικό, μέσα από ένα ευέλι-
κτο και ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι παρακάτω 
λειτουργίες:

1.  Διαχείριση εφαρμογής ABEKT e-opac, 
η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστι-
κά από τη βιβλιοθήκη για τη διαχείρι-
ση των βιβλιογραφικών εγγραφών (με-
ταδεδομένων), του ψηφιακού υλικού, 
των εγγεγραμμένων μελών, των ανα-
ζητήσιμων ετικετών (tags) που μπορούν 
να προστεθούν στο ψηφιακό υλικό, των 
ρυθμίσεων που αφορούν την εμφάνιση 
της εφαρμογής στους χρήστες.

2.  αναζήτηση-ανάκτηση βιβλιογραφικών 
εγγραφών, η οποία χρησιμοποιείται από 
τη βιβλιοθήκη και από διαδικτυακούς 
χρήστες, παρέχοντας τη δυνατότητα:

  αναζήτησης βιβλιογραφικών εγγρα-
φών με ποικιλία κριτηρίων,

  εμφάνισης εγγραφών ανά θέμα/συγ-
γραφέα/χρονολογία έκδοσης/ετικέτα,

  ανάκτησης των εγγραφών που πε-
ριγράφουν τα ψηφιακά τεκμήρια, σε 
πλήρη και UNIMARC μορφή,

  αποθήκευσης βιβλιογραφικών εγγρα-
φών σε διατάξεις ISO2709/UNIMARC 
και MARCXML/UNIMARC

  σχολιασμού του υλικού ή/και δήλω-
σης θετικής προτίμησης, καθώς και 
διαμοιρασμού σε κοινωνικά δίκτυα.

ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι κατά την ανά-
κτηση μιας εγγραφής παρουσιάζονται, 
ταυτόχρονα, άλλα έργα του ίδιου συγ-
γραφέα, καθώς και έργα σχετικά με την 
τρέχουσα εγγραφή. Έτσι ο χρήστης έχει 
τη δυνατότητα να επεκτείνει άμεσα την 
αναζήτησή του και να εντοπίσει ευρύτερο 
υλικό της συλλογής, που να σχετίζεται με 
τα ενδιαφέροντα του.

3.  Πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο, η 
οποία χρησιμοποιείται από τη βιβλιοθή-
κη και διαδικτυακούς χρήστες, παρέχο-
ντας τη δυνατότητα:   

  πλοήγησης στο ψηφιακό υλικό με μι-
κρογραφίες σελίδων, ή ανά σελίδα/
δισέλιδο ηλεκτρονικού βιβλίου, καθώς 
και σύμφωνα με τις ετικέτες (tags) που 
έχει αποδώσει η βιβλιοθήκη,

  μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης σε όλες τις 
σελίδες του ψηφιακού τεκμηρίου,

  αποθήκευσης ολόκληρου pdf αρχεί-
ου, εάν αυτό είναι διαθέσιμο,

  εκτύπωσης του ψηφιακού υλικού,

  παρουσίασης του ψηφιακού υλικού που 
έχει εκδοθεί ένα συγκεκριμένο έτος, 
χρησιμοποιώντας το δυναμικό ετήσιο 
διάγραμμα που εμφανίζεται στην αρχι-
κή σελίδα,

  παραπομπής σε άλλα έργα του ίδιου 
συγγραφέα καθώς και σε άλλα σχετικά 
έργα.  

ABEKT e-opac για διάθεση  
ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών

ABEKT e-opac
http://www.abekt.gr/eopac

info



09-11/2011 | καινοτομια ερευνα & τεχνολογια    15

Καινοτομώντας Ψηφιακά

Πέντε νέες διασυνοριακές ηλεκτρονικές 
δημόσιες υπηρεσίες παρουσιάστηκαν 
στο συνέδριο ”Borderless eGovernment 
Services for Europeans“ που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 17-18 νοεμβρίου στο 
Poznac της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια 
της Πολωνικής Προεδρίας της εε. οι 
υπηρεσίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
ερευνητικών έργων, με συγχρηματοδό-
τηση της εε (συνολικός προϋπολογι-
σμός: 125,34 εκατ. ευρώ, συνεισφορά 
εε: 62,67 εκατ. ευρώ), και αποδεικνύ-
ουν πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
δεν πρέπει να έχει εθνικά σύνορα.

οι νέες υπηρεσίες μπορούν να διευκο-
λύνουν τη ζωή των πολιτών, χωρίς με-
γάλο κόστος. Συγκεκριμένα, παρουσιά-
στηκαν τα ακόλουθα έργα:

  STORK (Secure Identity Across 
Borders Linked, www.eid-stork.eu): 
το έργο παρέχει σε πολίτες και επιχει-
ρήσεις πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης σε όποιο 
κράτος-μέλος επιθυμούν, διασταυρώ-
νοντας στοιχεία από εθνικές βάσεις 
δεδομένων. για παράδειγμα, φοιτητές 
έχουν πρόσβαση σε online υπηρεσίες 
πανεπιστημίων (διαδικτυακή εγγραφή, 
πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές, 
κ.λπ.), μπορούν να ενημερώνουν ηλε-
κτρονικά όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες 
σχετικά με τη νέα τους διεύθυνση σε 
άλλη χώρα, κ.λπ. 32 οργανισμοί από 
17 χώρες συμμετείχαν στο έργο, το 
οποίο ολοκληρώθηκε το 2011.

  PEPPOL (Towards Crioss-Border 
Public eProcurement, www.peppol.
eu): το έργο προτείνει διαλειτουργικές 
λύσεις στον τομέα των δημόσιων προ-
μηθειών, όπως η χρήση ηλεκτρονικών 
τιμολογίων και ηλεκτρονικών υπογρα-
φών για σημαντικά έγγραφα. Στο έργο, 
το οποίο θα ολοκληρωθεί τον απρίλιο 
του 2012, συμμετέχουν 17 οργανισμοί 
από 11 ευρωπαϊκά κράτη.

  SPOCS (Simple Procedures Online for 
Cross-border Services, www.eu-spocs.
eu): το έργο υποστηρίζει εταιρείες που 
ενδιαφέρονται να επεκταθούν σε άλ-
λες χώρες σε θέματα που αφορούν 
εθνικούς κανονισμούς και νομοθεσίες, 
άδειες, ελέγχους, κ.λπ. 16 χώρες συμ-
μετέχουν στο έργο, το οποίο θα ολο-
κληρωθεί τον ιούνιο του 2012.

  epSOS (Patient Information Online, 
www.epsos.eu): το έργο συγκεντρώ-
νει σε μια βάση δεδομένων όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τους ευ-
ρωπαίους ασθενείς, όπως το ιατρικό 
τους ιστορικό, τη φαρμακευτική αγω-
γή που ακολουθούν, κ.λπ. Με τη χρή-
ση των συστημάτων ePrescription και 
eMedication, οι αρμόδιοι θα μπορούν 
να χορηγούν στους ασθενείς αυτούς. 
τα φάρμακά τους, με ασφάλεια, σε 

όποια χώρα και αν βρίσκονται. Στο έργο 
συμμετέχουν 23 κράτη εντός και εκτός 
της εε και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Δεκέμβριο του 2013.

  e-CODEX (Judicial Information 
Accessible for Citizens, www.ecodex.
eu): το έργο φιλοδοξεί να κάνει τις δι-
καστικές διαδικασίες πιο διαφανείς, 
αποτελεσματικές και οικονομικές. Δι-
ευκολύνει την πρόσβαση πολιτών, επι-
χειρήσεων και επαγγελματικών του το-
μέα στα δικαστικά συστήματα των ευρω-
παϊκών χωρών. ουσιαστικά συνδέει τα 
δικαστικά συστήματα με τη χρήση ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών, όπως e-Identity, 
e-Signatures, e-Payment και e-Filing, 
καταργώντας πολλά γραφειοκρατι-
κά εμπόδια. 15 κράτη συμμετέχουν στο 
έργο, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Δε-
κέμβριο του 2013. 

Πέντε νέες διασυνοριακές  
ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες

Digital Agenda: Five new cross-border online public services
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/794

eGovernment Conference "Borderless eGovernment Services for Europeans"
http://www.egov2011.pl 

info

O ελληνικός δικτυακός τόπος για την Ανοικτή Πρόσβαση 
Νέα - Εκδηλώσεις - Πολιτικές - Σύνδεσμοι - eGallery
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Μία νέα πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους, 
ικανή να υποστηρίξει βελτιστοποιημένες και 
ευέλικτες διαδικτυακές εφαρμογές, ανα-
πτύσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έρ-
γου 4CaaSt στο οποίο συμμετέχει το ερευ-
νητικό Πανεπιστημιακό ινστιτούτο Συστημά-
των επικοινωνιών και υπολογιστών (εΠι-
Σευ) του εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Στο έργο αυτό, που συγχρηματοδοτείται από 
το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της 
εε, συμμετέχουν 16 ακόμα πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα, πάροχοι τηλεπικοινωνι-
ακών υποδομών και πολυεθνικές επιχειρή-
σεις από την ισπανία, τη γερμανία, τη γαλλία, 
την ιταλία, την ουγγαρία, την ολλανδία, την 
ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αποδοτικότητα και ο επιχειρηματικός προ-
σανατολισμός αποτελούν σημαντικές παρα-
μέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά τη σχεδίαση προϊόντων και υπηρεσιών, 
ικανών να επιβιώσουν και να πετύχουν στη 
σύγχρονη αγορά, δεδομένης της υπάρχουσας 
οικονομικής κατάστασης και αβεβαιότητας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, παρά την εύκολη πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (Cloud 
Computing) σήμερα, η υλοποίηση ευέλικτων 
υπηρεσιών εξακολουθεί να αποτελεί προνό-
μιο λίγων και συνεπώς περιοριστικό παράγο-
ντα για την είσοδο και ανάπτυξη στην αγορά 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα 4CaaSt ενσωματώνει δυνα-
τότητες εύκολης ανάπτυξης εφαρμογών και 
υπηρεσιών, ικανών να οδηγήσουν στη δη-
μιουργία ενός πραγματικού επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος, στο οποίο εφαρμογές προ-

ερχόμενες από διαφορετικούς παρόχους θα 
μπορούν να συνδυάζονται με διαφορετικό 
τρόπο και να συνθέτουν εξατομικευμένες 
υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτέρες 
απαιτήσεις των χρηστών.

το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο αναμένε-
ται να συνεισφέρει στη μελλοντική εξέλιξη 
του διαδικτύου, αναβαθμίζοντας την παρο-
χή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους τόσο 
τεχνικά όσο και επιχειρηματικά. Ένα από τα 
βασικά αποτελέσματα του έργου θα είναι μία 
εύχρηστη και λειτουργική υποδομή που θα 
δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα εμπλεκόμενα 
μέλη να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνο-
λογίες και υπηρεσίες για να πετύχουν τους 
ατομικούς τους επιχειρηματικούς και στρα-
τηγικούς στόχους. Με αυτό τον τρόπο αίρο-
νται κάθε είδους τεχνικές δυσκολίες και τα 
εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να επικεντρω-
θούν στην επιχειρηματική προοπτική των 
εφαρμογών τους.

Η πλατφόρμα 4CaaSt προβλέπεται να επιφέ-
ρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ευρωπα-
ϊκή οικονομία καθώς και νέες επιχειρηματι-
κές ευκαιρίες. οι πάροχοι θα είναι σε θέση 
να υλοποιούν εύκολα καινοτόμες εφαρμο-
γές και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ζή-
τησης, ενώ οι υποψήφιοι καταναλωτές θα 
μπορούν να εντοπίζουν, να προσαρμόζουν 
και να χρησιμοποιούν την επιθυμητή για αυ-
τούς υπηρεσία μέσα από μία πληθώρα επιλο-
γών και συνδυασμών.

Η ελληνική ερευνητική ομάδα, υπό την κα-
θοδήγηση της καθηγήτριας Θεοδώρας Βαρ-

βαρίγου, επικεντρώνεται στη σχεδίαση και 
υλοποίηση καινοτόμων μηχανισμών και με-
θοδολογιών για την αυτοματοποιημένη ανα-
ζήτηση, σύνθεση και βέλτιστη επιλογή υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με τις επιθυμητές τεχνι-
κές και επιχειρηματικές απαιτήσεις του κα-
ταναλωτή.

οι μηχανισμοί αυτοί είναι απαραίτητοι προ-
κειμένου να διευκολυνθεί η σύνθεση κα-
θώς και η επαναχρησιμοποίηση εφαρμογών 
και υπηρεσιών και να προωθηθεί η λειτουρ-
γία της πλατφόρμας ως ένα ανοιχτό, και εύ-
ρωστο επιχειρηματικό περιβάλλον.

επιπλέον, η πλατφόρμα 4CaaSt θα παρέχει 
τη δυνατότητα επιλογής και χρήσης διαφο-
ρετικών υποδομών με ομοιογενή τρόπο, μει-
ώνοντας την πολυπλοκότητα προσαρμογής 
πολύ-επίπεδων εφαρμογών. το εΠιΣευ-
εΜΠ συνδράμει στον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη μηχανισμών ικανών να χειριστούν 
δυναμικά τα τυπικά συστατικά του κύκλου 
ζωής των επιμέρους διεργασιών, λαμβάνο-
ντας υπόψη τόσο τη μεταβαλλόμενη διαθεσι-
μότητα πόρων όσο και τη μελλοντική επεκτα-
σιμότητα, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις 
τάσεις της αγοράς. 

4CaaSt: νέα πλατφόρμα υπολογιστικού  
νέφους για διαδικτυακές εφαρμογές

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας  
με ευρωπαϊκή σφραγίδα ποιότητας, από το ιτε
ολοκληρώθηκε με επιτυχία, από τον ευρω-
παϊκό οργανισμό EuroRec, η πιστοποίηση 
των ιατρικών και νοσηλευτικών εφαρμογών 
του Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας που 
έχει αναπτύξει το ινστιτούτο Πληροφορικής 
του ιδρύματος τεχνολογίας και Έρευνας. 
αποτέλεσμα της επιτυχούς πιστοποίησης 
είναι η απόκτηση της ”Σφραγίδας Ποιότητας 
Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας, επίπεδο 2“ 
(EuroRec EHR Quality Seal Level 2), για αυ-
τές τις εφαρμογές.

το ”επίπεδο 2“ της ”Σφραγίδας Ποιότητας 

του EuroRec“ είναι το υψηλότερο επίπεδο 
πιστοποίησης του EuroRec και περιλαμβά-
νει 50 λειτουργικά κριτήρια ποιότητας που 
αναφέρονται σε βασικές λειτουργίες του 
Ηλεκτρονικού Φακέλου υγείας (Integrated 
Care Solutions - Medical, ICS-M), όπως εί-
ναι η πρόσβαση και διαχείριση της ασφά-
λειας των συστημάτων, οι βασικές λειτουρ-
γικές απαιτήσεις για την φαρμακευτική 
αγωγή και η κλινική διαχείριση των δε-
δομένων, με επίκεντρο την αξιοπιστία και 
συνέπεια των κλινικών στοιχείων, κριτήρια 
που ήδη εμπεριέχονται στο ”επίπεδο 1“ της 

”Σφραγίδας Ποιότητας“.

το ινστιτούτο Πληροφορικής του ιτε είναι δι-
εθνώς αναγνωρισμένο για τη μακροχρόνια 
βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διε-
ξάγει στον τομέα της Πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών. Στον τομέα της υγείας, 
τμήματα των ολοκληρωμένων πληροφορια-
κών συστημάτων που έχει αναπτύξει, έχουν 
εγκατασταθεί και λειτουργούν παραγωγικά, 
αρχικά -πιλοτικά- στην Περιφέρεια της Κρή-
της και από το 1998, σε πολλές μονάδες 
υγείας σε όλη την ελλάδα.

info
4CaaSt
http://4caast.morfeo-project.org/

ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ
http://www.iccs.gr/
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Περισσότερες από 200 βιντεοσκοπημένες 
διαλέξεις από όλο το φάσμα της επιστημο-
νικής και πνευματικής ζωής παρουσιάζονται 
στον νέο δικτυακό τόπο www.blod.gr που δη-
μιουργήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Με 
ένα πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμε-
νο, ο δικτυακός τόπος απευθύνεται σε μαθη-
τές, φοιτητές, ερευνητές και το ευρύ κοινό, 
και αποσκοπεί στην διάδοση της επιστημονι-
κής γνώσης και του πνευματικού προβλημα-
τισμού στον τόπο μας, μέσω της αξιοποίησης 
της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στο blod.gr συγκεντρώνονται, καταγράφο-
νται και προβάλλονται αυτούσιες, επιλεγμέ-
νες ομιλίες, διαλέξεις και εκδηλώσεις από 
όλο το φάσμα της επιστημονικής και πνευ-
ματικής ζωής του τόπου. ο δικτυακός τόπος 
περιλαμβάνει 3 βασικές κατηγορίες (ομι-
λίες, εκδηλώσεις, ομιλητές) και δυνατότη-
τες αναζήτησης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία 
στον χρήστη να περιηγηθεί εύκολα και γρή-
γορα στο περιεχόμενο και να ανακαλύψει τις 
βιντεοσκοπημένες εκδηλώσεις που τον εν-
διαφέρουν.

O δικτυακός τόπος blod.gr (Bodossaki 
Lectures on Demand) είναι ο μόνος στην ελ-
λάδα και ένας από τους ελάχιστους διεθνώς 
που προβάλλουν αποκλειστικά ολόκλη-
ρες διαλέξεις. το περιεχόμενο του, το οποίο 
εμπλουτίζεται συνεχώς, περιλαμβάνει σήμε-
ρα περισσότερες από 200 ομιλίες που καλύ-
πτουν μεγάλο αριθμό θεματικών κατηγορι-
ών: αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, γλωσσολο-
γία, εκπαίδευση, επικοινωνία, ιατρική, Κλασ-
σικές Σπουδές, Κοινωνικές επιστήμες, λογο-

τεχνία, ΜΜε, Μαθηματικά, Μοριακή Βιολογία, 
Μουσειολογία, οικονομία, Περιβάλλον, Πλη-
ροφορική, Πολιτική, τέχνες, Φιλοσοφία, Φυ-
σικές επιστήμες, κ.ά., ενώ περισσότερες από 
100 ακόμη ομιλίες έχουν ήδη βιντεοσκοπη-
θεί και θα αναρτηθούν σταδιακά.

αναφερόμενος στη δημιουργία του blod.
gr ο Πρόεδρος του ιδρύματος κ. Δημήτρης 
Βλαστός επισημαίνει: ”Κάθε χρόνο διοργα-
νώνονται στη χώρα μας εκατοντάδες συνέ-
δρια, ημερίδες και διαλέξεις, που το περιε-
χόμενό τους είναι προσιτό σε περιορισμένα 
ακροατήρια. Ένας μεγάλος αριθμός επιστη-
μονικών και πνευματικών εκδηλώσεων δεν 
καταγράφεται και ένας σημαντικός όγκος 
γνώσεων παραμένει απροσπέλαστος από 
ένα ευρύ κοινό άμεσα ενδιαφερομένων: 
επιστημόνων, εκπαιδευτικών, φοιτητών και 
σκεπτόμενων ανθρώπων που επιθυμούν να 
διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζο-
ντες. αυτό το ευδιάκριτο κενό στον χώρο της 
πληροφόρησης, φιλοδοξεί να καλύψει η δη-
μιουργία του blod.gr.“

Στην προσπάθεια για τη δημιουργία του blod.
gr έχουν συνδράμει πολλοί σημαντικοί ορ-
γανισμοί διοργάνωσης επιστημονικών και 
πνευματικών εκδηλώσεων, όπως το Πανε-
πιστήμιο αθηνών, το οικονομικό Πανεπιστή-
μιο, το Μέγαρο Μουσικής αθηνών (Megaron 
Plus), το ελληνικό Ίδρυμα ευρωπαϊκής και 
εξωτερικής Πολιτικής (ελιαΜεΠ), το Μου-
σείο Μπενάκη, το Μουσείο ακρόπολης, το 
εθνικό Ίδρυμα ερευνών κ.ά.

ανάμεσα στους ομιλητές που ήδη φιλοξε-

νούνται στον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνο-
νται πολλοί διαπρεπείς επιστήμονες, αλλά 
και αρκετές προσωπικότητες με ευρύτερη 
αναγνωρισιμότητα, όπως ο αρχιτέκτονας του 
Μουσείου της ακρόπολης Μπερνάρ τσουμί, 
ο ελληνιστής Σερ τζέφρυ λόυντ, ο βιολόγος 
Σερ τζον γκόρντον, η ποιήτρια και ακαδημα-
ϊκός Κική Δημουλά, οι καθηγητές ιατρικής 
χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Δημήτριος τρι-
χόπουλος και γεώργιος χρούσος, ο ιταλός 
συγγραφέας αντόνιο ταμπούκι κ.ά.  

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις επιστήμης  
και πολιτισμού στο blod.gr 

Καινοτομώντας Ψηφιακά

οι ιατρικές και νοσηλευτικές εφαρμογές του 
ινστιτούτου Πληροφορικής του ιτε είναι οι 
πρώτες και οι μόνες εφαρμογές Ηλεκτρο-
νικού Φακέλου υγείας στην ελλάδα, που 
έχουν πιστοποίηση ποιότητας από ευρωπα-
ϊκό οργανισμό με πιστοποιητικό ποιότητας 
αναγνωρισμένο πανευρωπαϊκά. οι πιστοποι-
ημένες εφαρμογές του ιτε λειτουργούν πα-
ραγωγικά σε περισσότερους από 20 φορείς 
υγείας της χώρας, και αποτελούν, στην πλει-
ονότητα τους, τμήματα ολοκληρωμένων πλη-
ροφοριακών συστημάτων υγείας, όπως είναι 
οι περιπτώσεις των συστημάτων που έχουν 
εγκατασταθεί στην 1η υγειονομική Περιφέ-
ρεια αττικής, στην 2η υγειονομική Περιφέ-
ρεια Πειραιώς και αιγαίου, καθώς και στην 
6η υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
ιονίων, Ηπείρου & Δυτ. ελλάδας.

για τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δρα-
στηριότητες, καθώς και για τις υπηρεσίες που 
παρέχει, το ινστιτούτο Πληροφορικής του ιτε 
ακολουθεί το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας 
ISO 9001:2000, για το οποίο είναι πιστοποι-
ημένο από το 2008.

Σημειώνεται ότι ο EuroRec είναι ο ευρωπα-
ϊκός, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργα-
νισμός, ο οποίος προωθεί τη χρήση υψηλής 
ποιότητας συστημάτων Ηλεκτρονικού Φακέ-
λου υγείας και στοχεύει στη διασφάλιση της 
ποιότητας των συστημάτων αυτών, καθορί-
ζοντας λειτουργικά και άλλα κριτήρια. απο-
τελείται από το μόνιμο δίκτυο των εθνικών 
Κέντρων ”ProRec“ και παρέχει υπηρεσίες 
σε φορείς χάραξης πολιτικής, στην αγορά 
ανάπτυξης και προμήθειας λογισμικού, σε 

παρόχους υπηρεσιών υγείας, καθώς και σε 
απλούς πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ηλε-
κτρονικό Φάκελο υγείας του ιτε παρέ-
χονται από τον κ. Δημήτριο γ. Κατεχά-
κη, επικεφαλής Κέντρου εφαρμογών & 
υπηρεσιών Ηλεκτρονικής υγείας (ιν-
στιτούτο Πληροφορικής/ιτε, τηλ.: 2810 
391589, fax: 2810 391496, e-mail: 
katehaki@ics.forth.gr). 

info
Iνστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ
http://www.ics.forth.gr/

EuroRec
http://www.eurorec.gr

info
blod.gr
http://www.blod.gr

Iδρυμα Μποδοσάκη
http://www.bodossaki.gr


