
τρεις νέες ερευνήτριες βραβεύτηκαν με τα 
ελληνικά Βραβεία 2011 L’ORεAL-UNESCO 
για τις γυναίκες στην επιστήμη, σε τελε-
τή που πραγματοποιήθηκε στην αθήνα. 
Πρόκειται για τη Δρ. Μαγδαληνή Κροκί-
δα (επίκουρη Καθηγήτρια στο εργαστήριο 
Σχεδιασμού και ανάλυσης Διεργασιών της 
Σχολής χημικών Μηχανικών του εΜΠ), τη 
Δρ. Φωτεινή λάμαρη (επίκουρη Καθηγή-
τρια στο εργαστήριο Φαρμακογνωσίας & 
χημείας Φυσικών Προϊόντων του τμήματος 
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών) 
και τη Δρ. Aλκηστις Μπονάνου (Φυσικό-
αστρονόμο, ερευνήτρια Δ’ στο ινστιτούτο 
αστρονομίας και αστροφυσικής του εθνι-
κού αστεροσκοπείου αθηνών).

τα ελληνικά Βραβεία L’ORεAL-UNESCO 
απονέμονται σε ερευνήτριες μέχρι 38 ετών 
που δραστηριοποιούνται σε πανεπιστήμια ή 
ερευνητικά κέντρα της ελλάδας, στους τομείς 
των Βιοεπιστημών και των Φυσικών επιστη-
μών, και ξεχωρίζουν για το ερευνητικό τους 
έργο, τις ικανότητές τους και την αφοσίωσή 
τους στην επιστήμη. Στόχος των Βραβείων, 
που εντάσσονται στο ομώνυμο διεθνές πρό-
γραμμα και συνοδεύονται με οικονομική ενί-
σχυση 10.000 ευρώ το καθένα, είναι η ηθική 
επιβράβευση και η προβολή του ερευνητικού 
έργου, καθώς και η ενθάρρυνση των νέων 
επιστημόνων στη συνέχιση της ερευνητικής 
τους σταδιοδρομίας.

οι ερευνήτριες επιλέχθηκαν από 5μελή 
επιτροπή διακεκριμένων καθηγητών, με 
αυστηρά κριτήρια και διεθνή πρότυπα. ο 
Πρόεδρος της επιτροπής Κρίσης καθηγητής 
νίκος χατζηχρηστίδης υπογράμμισε: ”οι 
γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσω-
πούνται στα υψηλότερα κλιμάκια της επι-
στημονικής έρευνας, ενώ διαπρέπουν σε 
όλα τα επίπεδα της ανώτατης εκπαίδευσης. 
αποτελούν μόλις το ένα τέταρτο των ερευ-
νητών παγκοσμίως και είναι πολύ λίγες 
αυτές που δραστηριοποιούνται στα επίπεδα 
λήψης αποφάσεων ή καθορίζουν τα ερευ-
νητικά προγράμματα. γι’ αυτό είναι σημαντι-
κό να προβάλλονται μέσω της συνεργασίας 
L’OREAL-UNESCO”.

Η πρόεδρος της ελληνικής εθνικής επιτρο-
πής για την UNESCO αικατερίνη τζιτζικώ-
στα συμπλήρωσε πως “οι βραβευμένες απο-
τελούν έξοχα πρότυπα για μια νέα γενιά γυ-
ναικών επιστημόνων, μια γενιά που θα παί-
ξει ρόλο στην προαγωγή της επιστήμης και 
θα βελτιώσει την επιρροή των γυναικών στην 
επιστήμη”. Στην απονομή των ελληνικών 
βραβείων 2011 L’OREAL-UNESCO για τις 

γυναίκες παρευρέθηκαν επίσης, ο γενικός 
γραμματέας Έρευνας και τεχνολογίας, Κων-
σταντίνος Κοκκινοπλίτης και ο Πρόεδρος του 
εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και τεχνολο-
γίας καθηγητής Σταμάτης Κριμιζής.

από το 2006 έως σήμερα έχουν τιμηθεί με 
τα ελληνικά Βραβεία 17 ερευνήτριες. οι φε-
τινές νικήτριες είναι:

Δρ. Μαγδαληνή Κροκίδα:  
Ανάπτυξη νέων λειτουργικών τροφίμων

Η Δρ. Μαγδαληνή Κροκίδα είναι πτυχιού-
χος της Σχολής χημικών Μηχανικών του 
εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1995). 
Πραγματοποίησε την πτυχιακή της εργασία 
στην Ecole Centrale de Paris, στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος για την Peugeot 
- Citroen, για την οποία βραβεύθηκε από το 
τεχνικό επιμελητήριο της ελλάδας. είναι δι-
δάκτωρ της Σχολής χημικών Μηχανικών του 
εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1999). Η 
Δρ. Κροκίδα εξελέγη λέκτορας στο εργαστή-
ριο Σχεδιασμού και ανάλυσης Διεργασιών 
της Σχολής χημικών Μηχανικών το 2002. 
Σήμερα είναι επίκουρη Καθηγήτρια. Η Δρ. 
Κροκίδα είναι εκπρόσωπος της ελλάδας στη 
διεθνή επιτροπή έρευνας σε θέματα ξήραν-
σης. Η Δρ. M. Κροκίδα είναι παντρεμένη και 
μητέρα ενός παιδιού 5 ετών.

Η έρευνα της Δρ. Κροκίδα αφορά τη Μηχα-
νική τροφίμων και την ανάπτυξη νέων λει-
τουργικών τροφίμων με βελτιωμένες θερμο-
φυσικές ιδιότητες. επίσης ασχολείται με τον 
σχεδιασμό και την ανάλυση φυσικών διερ-
γασιών και, ιδιαίτερα, διεργασιών τροφίμων. 
Η πρόσφατη ερευνητική δραστηριότητά της 
σε σχεδιασμό καινοτόμων τροφίμων χρημα-
τοδοτείται από ελληνικές και διεθνείς βιομη-
χανίες τροφίμων.

Δρ. Φωτεινή Λάμαρη: Ταυτοποίηση  
καινοτόμων βιοδραστικών ενώσεων

Η Δρ. Φωτεινή λάμαρη σπούδασε χημεία 
(1996) και εκπόνησε τη διδακτορική της δι-
ατριβή (2000) στο τμήμα χημείας του Πανε-
πιστημίου Πατρών, ενώ για ένα χρόνο (1997-
1998) εργάστηκε ερευνητικά στο Karolinska 
Institute (Σουηδία) με υποτροφία του Σου-
ηδικού ινστιτούτου. Συνέχισε τη μεταδιδα-
κτορική της έρευνα στο τμήμα χημείας του 
Πανεπιστημίου Πατρών με υποτροφία από το 
Ίδρυμα Κρατικών υποτροφιών (2001-2002). 
από το 2003, υπηρετεί στο εργαστήριο Φαρ-
μακογνωσίας & χημείας Φυσικών Προϊόντων 
του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστη-
μίου Πατρών ως λέκτορας στην αρχή (2003) 
και στη συνέχεια ως επίκουρη Καθηγήτρια 
(2009). Η Δρ. λάμαρη είναι παντρεμένη και 
μητέρα δύο παιδιών, 6 και 2 ετών.

Η έρευνα της Δρ. Φ. λάμαρη εστιάζεται στην 
ανάλυση της δομής και των βιολογικών ιδιο-
τήτων φυσικών προϊόντων, με απώτερο στό-
χο την ταυτοποίηση καινοτόμων βιοδραστι-
κών ενώσεων με ενδεχόμενη φαρμακευτική 
εφαρμογή. Πηγές των φυσικών προϊόντων 
είναι κυρίως φυτικοί αλλά και ζωικοί οργα-
νισμοί από το πλούσιο οικοσύστημα της ελ-
λάδας.

Δρ Aλκηστις Μπονάνου: Μέτρηση  
των αποστάσεων κοντινών γαλαξίων

Η Δρ. Aλκηστις Μπονάνου αποφοίτησε μετά 
πολλών επαίνων (magna cum laude) από το 
Wellesley College (ΗΠα) τo 2000 με πτυχίο 
στη Φυσική και αστρονομία. Έλαβε μεταπτυ-
χιακό δίπλωμα και διδακτορικό στην αστρο-
νομία από το Πανεπιστήμιο Harvard (ΗΠα) 
το 2002 και 2005, αντίστοιχα. Στη συνέχεια 
πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα 
στο Carnegie Institution of Washington 
(ΗΠα) ως Vera Rubin Fellow (2005-2008) 
και στο Space Telescope Science Institute 
(ΗΠα) ως Giacconi Fellow (2008-2009). 
από τον Σεπτέμβριο του 2009 εργάζεται ως 
ερευνήτρια Δ’ στο ινστιτούτο αστρονομίας 
και αστροφυσικής του εθνικού αστεροσκο-
πείου αθηνών.

Η έρευνα της χρηματοδοτείται από ένα Marie 
Curie International Reintegration Grant του 
ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας της ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (2009-2013) και από το 
Κοινωφελές Ίδρυμα ιωάννη Σ. λάτση (2011). 
Στόχος της έρευνάς είναι η κατανόηση της 
εξέλιξης των αστέρων μεγάλης μάζας και η 
ακριβής μέτρηση των αποστάσεων κοντινών 
γαλαξιών.
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τα ελληνικά βραβεία L’OREAL-UNESCO  
σε 3 νέες ερευνήτριες

Aπό αριστερά: Μ. Κροκίδα, Α. Μπονάνου,  

Φ. Λάμαρη



Τα Διεθνή Βραβεία  
L’ORΕAL-UNESCO για  
τις Γυναίκες στην Επιστήμη

το πρόγραμμα ”ελληνικά Βραβεία 
L’ORεAL-UNESCO για τις γυναίκες στην επι-
στήμη“ εντάσσεται στο διεθνές πρόγραμμα 
L’ORεAL-UNESCO το οποίο έχει θεσμοθετη-
θεί από το 1998 και το οποίο περιλαμβάνει 
τα Διεθνή Βραβεία και τις Διεθνείς υποτρο-
φίες. τα Διεθνή Βραβεία L’ORεAL-UNESCO 
έχουν θεσμοθετηθεί και απονέμονται από 
το 1998 από τη L’OREAL σε συνεργασία με 
την UNESCO, με στόχο την προβολή και την 
ενίσχυση του επιστημονικού έργου των γυ-
ναικών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 
βράβευσης ερευνητριών, το μοναδικό στον 
κόσμο για γυναίκες, το κύρος του οποίου 
επισφραγίστηκε από το γεγονός ότι 2 επι-
στήμονες βραβευμένες από αυτό το πρό-
γραμμα, οι Elisabeth Blackburn και αda 
Jonath, έλαβαν το 2009 το νόμπελ ιατρι-
κής και χημείας αντίστοιχα.

το Διεθνές πρόγραμμα L’ORεAL-UNESCO 
στηρίζει τις γυναίκες επιστήμονες όχι μόνο 
ηθικά αλλά και οικονομικά. το κάθε Διε-
θνές Βραβείο συνοδεύεται με χρηματικό 
ποσό που αντιστοιχεί σε 100.000 δολάρια, 

ενώ η κάθε Διεθνής υποτροφία σε 40.000 
δολάρια για 2 χρόνια. Σε συνδυασμό, μά-
λιστα, με τα εθνικά βραβεία και υποτροφίες 
που διοργανώνονται σε 35 χώρες, έχουν 
αναδείξει, επιβραβεύσει και υποστηρίξει 
περισσότερες από 500 νέες γυναίκες επι-
στήμονες παγκοσμίως.

Μέχρι σήμερα, μέσα από το πρόγραμμα, 
έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως περισσό-
τερες από 1.080 γυναίκες επιστήμονες από 
τις 5 ηπείρους. Στην ελλάδα, από το 2006 
που θεσμοθετήθηκαν τα ελληνικά Βραβεία 
L’OREAL-UNESCO μέχρι και το 2011, έχουν 
βραβευτεί 17 ερευνήτριες.

τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη στο 
Διαδίκτυο, η κοινότητα των Βραβευμένων 
και των υποτρόφων έχει ένα πραγματικό 
διαδικτυακό σπίτι - έναν χώρο έκφρασης 
και ανταλλαγής απόψεων. το βασικό ση-
μείο συνάντησης είναι το ιστολόγιο Agora 
(agora.forwomeninscience.com). 

Περισσότερες από 180 δημοσιεύσεις από 
104 γυναίκες μαρτυρούν τη δυναμική ενέρ-
γεια αυτής της κοινότητας, την οποία μπο-
ρείτε επίσης να βρείτε στη σχετική σελίδα 
του προγράμματος στο Facebook. Πρόκειται 
για τη σελίδα με τα περισσότερα μέλη στο 
Facebook για τις γυναίκες στην επιστήμη.

οι εκδηλώσεις του προγράμματος αναρτώ-
νται επίσης στο Twitter, όπου τα μέλη ξεπερ-
νούν τα 2.000. Η τελευταία προσθήκη στην 
παρουσία του προγράμματος στο Διαδίκτυο 
είναι το κανάλι ”για τις γυναίκες στην επι-
στήμη“ που δημιουργήθηκε στο YouTube στα 
τέλη του 2009, και το οποίο έχει προβληθεί 
περισσότερες από 900.000 φορές. 
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Πρόγραμμα L'ORΕAL-UNESCO για  
τις Γυναίκες στην Επιστήμη
http://www.forwomeninscience.com/

Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNESCO
http://www.unesco-hellas.gr/

Agora
http://agora.forwomeninscience.com/

Facebook
http://www.facebook.com/pages/ 
forwomeninscience

Youtube
http://www.youtube.com/ 
forwomeninscience

Twitter
http://twitter.com/4womeninscience

info

Η καλύτερη αξιοποίηση των πηγών βιο-
μάζας για την αειφόρο ανάπτυξη είναι ο 
στόχος των ερευνητικού έργου BIOCLUS 
(Developing innovation and research 
environment in five European regions in 
the field of sustainable use of biomass 
resources), στο οποίο συμμετέχει ερευ-
νητικό cluster από τη Δυτική Μακεδονία. 
το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 
3,6 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα ”Περιφέρειες της γνώ-
σης“ του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για 
την Έρευνα της εε, συσπειρώνει τις προ-
σπάθειες περιφερειακών clusters από τη 
Φινλανδία, την ισπανία, τη Σλοβακία, την 
Πολωνία και την ελλάδα, με συντονιστή 

το φινλανδικό Πανεπιστήμιο Jyvaskylan 
Ammattikorkeakoulu.

Η αξιοποίηση της βιομάζας αποτελεί σημα-
ντικό μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονο-
μίας. Στο πλαίσιο του έργου διαμορφώνονται 
στρατηγικές για την έρευνα και την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη, διοργανώνονται σεμινάρια 
για ανταλλαγή πρακτικών και τεχνογνωσίας 
μεταξύ των clusters, πραγματοποιούνται τε-
χνολογικές διαγνώσεις για τις ανάγκες και 
τα δυνατά σημεία ανά περιφέρεια, αναπτύσ-
σονται κοινά σχέδια δράσης, κ.λπ.

το ελληνικό cluster απαρτίζεται από την 
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, το ιν-
στιτούτο τεχνολογίας & εφαρμογών Στερε-

ών Καυσίμων (ιτεΣΚ) του εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
(εΚετα), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας και η βιομηχανία επεξεργασίας ξύ-
λου Ζιώνας αε.

Στον δικτυακό τόπο του έργου (http://
www.bioclus.eu) είναι διαθέσιμες σχετι-
κές δημοσιεύσεις, κείμενα σχετικά με τη 
στρατηγική ανάπτυξης και τα κοινά σχέδια 
δράσης, κ.ά. 

BIOCLUS: ευρωπαϊκά clusters συνεργάζονται  
για την αξιοποίηση των πηγών βιομάζας

info
BIOCLUS
http://www.bioclus.eu/en/
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τρεις κορυφαίοι ερευνητικοί οργανισμοί, 
το Πανεπιστήμιο Chalmers στη Σουηδία, το 
Κέντρο υπερυπολογιστών στη Βαρκελώνη 
και το Ίδρυμα τεχνολογίας και Έρευνας 
στην Κρήτη, ανακοίνωσαν την ίδρυση του 
ευρωπαϊκού ερευνητικού Κέντρου αρχι-
τεκτονικής υπολογιστών EuRECCA (www.
eurecca.eu). Στόχος του οργανισμού, ο 
οποίος περιλαμβάνει ήδη 50 επιστήμονες, 
είναι η ανάπτυξη συστημάτων με πολυπύ-
ρηνους επεξεργαστές και ο αποδοτικός 
προγραμματισμός τους, ώστε να καταλή-
ξουν σε νέες γενιές προϊόντων και καινο-
τόμες εταιρείες τεχνολογικής βάσης.

οι σημερινοί πολυπύρηνοι επεξεργαστές 
δεν χρησιμοποιούνται με επαρκώς έξυ-
πνο τρόπο. νέοι υπολογιστές και κινητά 
τηλέφωνα παρουσιάζουν προβλήματα 
υπερθέρμανσης και περιορισμένης χωρη-
τικότητας της μπαταρίας, τα οποία αναγκά-
ζουν τους κατασκευαστές να περιορίσουν 
σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας - τυ-
πικά σε λιγότερο από 100 Watt ανά chip 
στους σταθερούς υπολογιστές. ”Δεν είναι 
δυνατόν να πουληθεί μια φορητή συσκευή 
με ογκώδες σύστημα ψύξης. Έτσι, δεν μπο-
ρούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα του ρο-
λογιού-ένα πρόβλημα που για να το απο-
φύγουμε σχεδιάστηκαν οι πολυπύρηνοι 
επεξεργαστές“ εξηγούν οι καθηγητές Per 
Stenstrom, Mateo Valero και Μανόλης Κα-
τεβαίνης, ιδρυτές του EuReCCA.

οι σημερινοί μικροεπεξεργαστές έχουν 
συνήθως 4-8 πυρήνες (επεξεργαστές). 
το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και 2 επε-
ξεργαστές δεν μπορούν να προγραμματι-
στούν για να συνεργαστούν κατά βέλτιστο 
τρόπο στο ίδιο πρόβλημα, εάν το πρόβλη-
μα αυτό δεν είναι τετριμμένο από άποψη 
παραλληλισμού. τέτοια ζητήματα έχουν 
επιβραδύνει ακόμα και μεγάλες επιχει-
ρήσεις, όπως η Intel και η Microsoft, ενώ 

αυτό που χρειάζεται, σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, είναι η μετάβαση από τον 
ακολουθιακό στον παράλληλο προγραμ-
ματισμό. οι επεξεργαστές θα πρέπει να 
συνεργάζονται αρμονικά στο ίδιο πρόβλη-
μα ”σαν καλο-προπονημένη ομάδα και όχι 
σαν ”superstars“ που κάνει ο καθένας το 
δικό του“, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι 
ιδρυτές του Κέντρου. αυτή είναι και η τρί-
τη τεχνολογική πρόκληση που αποκαλείται 
ταυτοχρονισμός.

”Η βιομηχανία δεν είναι ακόμα ώριμη για 
αυτό το βήμα και είμαστε πίσω, παγκοσμί-
ως, όσον αφορά και την εκπαίδευση και την 
έρευνα σε αυτόν τον τομέα“ επισημαίνει ο 
Μανόλης Κατεβαίνης, επικεφαλής του ερ-
γαστηρίου αρχιτεκτονικής υπολογιστών 
και Συστημάτων VLSI του ινστιτούτου Πλη-
ροφορικής του ιτε (FORTH) και Kαθηγητής 
επιστήμης υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, στο Ηράκλειο. ακριβώς, γι’ αυτούς 
τους λόγους, τρεις κορυφαίοι ευρωπαϊκοί 
ερευνητικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποί-
ων και το ιτε, ίδρυσαν το EuReCCA.

το EuReCCA ξεκίνησε από το ευρωπαϊκό 
Δίκτυο αριστείας HiPEAC για αρχιτεκτονική 
και Compilers σε ενσωματωμένους υπολο-
γιστές και υπολογιστές υψηλών επιδόσε-
ων, το οποίο ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ 
ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων και 
βιομηχανίας υπολογιστών σχετικά με μεγά-
λες τεχνολογικές προκλήσεις. οι τρεις ιδρυ-
τικοί οργανισμοί πρωτοπορούν σε καινοτομί-
ες που αφορούν τη σχεδίαση των σημερινών 
εμπορικών πολυπύρηνων επεξεργαστών, 
τον προγραμματισμό τους, τη διασύνδεσή 
τους για την κατασκευή μεγάλων, κλιμα-
κώσιμων συστημάτων, κ.λπ. Στο EuReCCA 
συμμετέχουν επίσης τα Πανεπιστήμια του 
Augsburg (γερμανία) και του Manchester 
(Βρετανία) και το γαλλικό ερευνητικό κέντρο 
INRIA/IRISA της πόλης Rennes.

το Κέντρο θα ενισχύσει την ανταγωνι-
στικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
πληροφορικής, η οποία κατέχει ηγετική 
θέση παγκοσμίως στους ενσωματωμέ-
νους υπολογιστές, και θα διαμορφώσει 
τη μόνιμη δομή για τη μεταφορά της και-
νοτομίας στη βιομηχανία. Μέχρι σήμερα η 
δομή αυτή λειτουργεί χάρις σε ευρωπαϊκά 
έργα, τα οποία όμως έχουν περιορισμένη 
χρονική διάρκεια. ”το να στήσει κανείς 
λειτουργικούς μηχανισμούς μεταφοράς 
τεχνολογίας δεν είναι κάτι που το κάνεις 
μέσα σε τρία χρόνια“, υπογραμμίζει ο Per 
Stenstrom, συντονιστής του EuReCCA. 
επιπλέον, σχεδιάζεται η εκπαίδευση μίας 
νέας γενιάς αρχιτεκτόνων υπολογιστών, 
σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπε-
δο, που θα καινοτομήσουν σε συστήματα 
βασισμένα στη νέα φιλοσοφία του παραλ-
ληλισμού.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του Κέντρου 
πραγματοποιήθηκε στις 4 νοεμβρίου, 
στη Βαρκελώνη, και προσέλκυσε εκπρο-
σώπους από τον ακαδημαϊκό και ερευ-
νητικό τομέα, αλλά και από μεγάλες βι-
ομηχανίες όπως οι ARM, Bull, Ericsson, 
ST Microelectronics, Thales, Maxeler, 
Eurotech, NXP, Xyratex, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες: Καθ. Μα-
νόλης Κατεβαίνης, Θεοδοσία Μπίτζου 
(γραφείο Δημοσιότητας του ινστιτούτου 
Πληροφορικής, ιτε), τηλ.: 2810 391656, 
bitzou@ics.forth.gr.  

ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών EuRECCA

επισκεφθείτε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη επιστήμης & τεχνολογίας 

 22.000 ηλεκτρονικά περιοδικά 
 3.000 ηλεκτρονικά βιβλία 
 100 ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες
 82 διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων 

 Ψηφιοποιημένες ελληνικές συλλογές 
 εθνικό αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 
  Συλλογικός Κατάλογος περιοδικών  

των ελληνικών ε&τ βιβλιοθηκών

www.ekt.gr/diglib 

EuReCCA
http://www.eurecca.eu

ITE
http://www.forth.gr/
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Αξιοποιώντας την έρευνα 

Καινοτόμα συστήματα από το ινστιτούτο 
Πληροφορικής και το ινστιτούτο υπολο-
γιστικών Μαθηματικών του ιδρύματος τε-
χνολογίας και Έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 
στην πρόσφατη άσκηση μεγάλης κλίμακας 
EU POSEIDON 2011, με θέμα “τσουνάμι 
μετά από ισχυρό Σεισμό στην Μεσόγειο”, 
που πραγματοποιήθηκε στις 24-26 οκτω-
βρίου στην Κρήτη. οι τεχνολογίες που χρη-
σιμοποιήθηκαν αφορούν ηλεκτρονικά συ-
στήματα για τη διαλογή των θυμάτων, την 
έγκαιρη προειδοποίηση πληθυσμού και 
φορέων και τον συντονισμό των επιχειρή-
σεων μέσω γεωγραφικού πληροφοριακού 
συστήματος.

Συγκεκριμένα, το σύστημα ηλεκτρονικής 
διαλογής eTriage αναπτύχθηκε σε συνερ-
γασία με το εΚαΒ Κρήτης και ανταποκρίνε-
ται στην ανάγκη γρήγορης αξιολόγησης και 
εκτίμησης της κατάστασης μεγάλου αριθ-
μού θυμάτων, μετά από μια πιθανή κατα-
στροφή. Σε αυτό βοηθούν τα ηλεκτρονικά 
πρωτόκολλα διαλογής START για ενήλικες 
και JUMPSTART για παιδιά, τα οποία έχει 
μεταφέρει το ινστιτούτο Πληροφορικής του 
ιτε σε έξυπνα τηλέφωνα, ipad ή tablet των 
διασωστών του εΚαΒ, σε σύνδεση με το 
σύστημα του εΚαΒ Κρήτης και το σύστημα 
γεω-απεικόνισης του ιτε. Περισσότεροι 
από 40 διασώστες του εΚαΒ απ’ όλη την 
Κρήτη έχουν ήδη εκπαιδευτεί στο συγκε-
κριμένο σύστημα.

Η αναγνώριση/ταυτοποίηση των θυμάτων 
και η ενημέρωση/επικύρωση της πληρο-
φορίας σε όλο τον κύκλο διαχείρισης, από 
τον τόπο της καταστροφής έως το νοσοκο-
μείο, επιτυγχάνεται με τα χρωματικά κωδι-
κοποιημένα βραχιολάκια διαλογής με μο-
ναδικό κωδικό Query Response (QR) code, 
αναγνώσιμο από το έξυπνο τηλέφωνο, το 
ipad ή το tablet του διασώστη. υπάρχει η 
δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με την 
κατάσταση του θύματος και ηλεκτρονικής 
συμπλήρωσης της κάρτας παράδοσης-
παραλαβής (διαλογή β’ φάσης) από το ια-
τρικό προσωπικό στην περιοχή περίθαλψης, 
στο ασθενοφόρο, ή στο τμήμα επειγόντων 
Περιστατικών. Όλες οι πληροφορίες μετα-
φέρονται άμεσα στο Συντονιστικό Κέντρο 
του εΚαΒ ώστε να συντονίζονται οι εμπλε-
κόμενοι φορείς και να γίνεται η αποτίμηση 
της καταστροφής.

το σύστημα λειτουργεί με τη λογική της 
αυτόνομης περιοχής WiFi στον χώρο της 
καταστροφής, διασφαλίζοντας την επικοι-
νωνία μεταξύ των ομάδων που επιχειρούν 

και συνθέτοντας την ακριβή εικόνα στον 
χώρο της καταστροφής. Σε περίπτωση που 
οι διαδικτυακές επικοινωνίες δεν επαρ-
κούν, η επικοινωνία με το συντονιστικό 
κέντρο του εΚαΒ γίνεται, κατά περίπτωση, 
μέσω δορυφορικού συστήματος, κινητού 
τηλεφώνου ή ασυρμάτου. Με την επάνοδο 
των διαδικτυακών επικοινωνιών, τα συστή-
ματα συγχρονίζονται μεταξύ τους, ώστε το 
eTriage να είναι αυτόνομο και ανθεκτικό.

το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
πληθυσμού και φορέων αφορά την απο-
στολή SMS με συνδέσμους σε χάρτες επι-
κινδυνότητας. Κατά τη διάρκεια της άσκη-
σης POSEIDON, με εντολή του γενικού 
γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης κ. Καρούζου, στάλθηκαν περισσό-
τερα από 250 μηνύματα σε ασκούμενους, 
σε αγγλικά και ελληνικά. τα μηνύματα 
περιλάμβαναν προειδοποίηση για τον 
τόπο και χρόνο εκδήλωσης τσουνάμι και 
διαδικτυακό σύνδεσμο σε χάρτη επικινδυ-
νότητας. ο χάρτης δημιουργήθηκε από το 
ινστιτούτο υπολογιστικών Μαθηματικών 
του ιτε. Η πληροφορία μορφοποιήθηκε 
σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο συ-
ναγερμών (Common Alert Protocol) για 
τσουνάμι, με στόχο τη διαλειτουργικότητα 
των συστημάτων.

τέλος, γεωγραφικό πληροφοριακό σύστη-

μα εγκαταστάθηκε στο Περιφερειακό Κέ-
ντρο Διαχείρισης Κρίσεων και στα Συντο-
νιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, στο 
Ηράκλειο και στα χανιά, και συνδέθηκε με 
το πληροφοριακό σύστημα του εΚαΒ, το 
Βενιζέλειο-Πανάνειο γενικό νοσοκομείο 
και το σύστημα eTriage στο πεδίο επιχει-
ρήσεων. Στα κέντρα διαχείρισης κρίσεων 
υπήρχε συνεχής ενημέρωση, μέσω οθο-
νών, για το χρονικό της άσκησης. χάρτες 
πληροφορούσαν, με ένα πάτημα, για κάθε 
συμβάν, για τον αριθμό των θυμάτων και τη 
βαρύτητά τους, κ.ά., συμβάλλοντας άμεσα 
στην εκτίμηση της κατάστασης και τον συ-
ντονισμό των επιχειρήσεων. Σχετικές πλη-
ροφορίες ήταν διαθέσιμες σε πραγματικό 
χρόνο, σε πιστοποιημένους ελεγκτές και 
παρατηρητές της άσκησης, μέσω ειδικού 
λογαριασμού στο Twitter.

το σύστημα έχει δοκιμαστεί με επιτυχία 
και από την Πολιτική αμυνα Κύπρου, στο 
πλαίσιο ασκήσεων, ενώ πολλές ελληνικές 
περιφέρειες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
να το προμηθευτούν. το σύστημα καταχώ-
ρησης πληροφοριών έχει αναπτυχθεί με 
βάση Google Maps για την απεικόνιση των 
δεδομένων, και περιλαμβάνει στοιχεία για 
επεισόδια καταστροφής, περιστατικά που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν (ανάγκες σε 
πόρους, υλικά, θύματα, κ.λπ), χρήσιμες 
πληροφορίες (σημεία συγκέντρωσης, δια-
θέσιμες υποδομές, κ.ά.). 

το σύστημα αναπτύχθηκε από το ινστιτού-
το Πληροφορικής του ιτε, στο πλαίσιο του 
έργου POSEIDON με τη συγχρηματοδότηση 
της ευρωπαϊκής επιτροπής. “ελπίζουμε, οι 
καινοτόμες υπηρεσίες και νέες τεχνολο-
γίες του ιτε να ενταχθούν στην πολιτική 
προστασία και να συνεχίσουν να χρησι-
μοποιούνται από τους Δήμους, την αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση, την Περιφέρεια Κρή-
της, αλλά και το εΚαΒ, μόνο στο πλαίσιο 
ασκήσεων αυξάνοντας την ετοιμότητα της 
κοινωνίας μας - απευχόμαστε πραγματικό 
γεγονός”, δηλώνει η κα Κ. χρονάκη, υπεύ-
θυνη του έργου POSEIDON στο ινστιτούτο 
Πληροφορικής του ιτε.  

Καινοτόμα συστήματα Πολιτικής Προστασίας  
για τσουνάμι στη Μεσόγειο 

Σύστημα γεω-εντοπισμού του ΙΤΕ παρουσιάζει 

συνοπτικά, τη περιοχή που πλήττεται από του 

τσουνάμι (κόκκινη γραμμή στο χάρτη), τα σημεία 

συγκέντρωσης, καθώς και την συνολική εικόνα 

των θυμάτων και των δυνάμεων που επιχειρούν 

σε συγκεκριμένο σημείο

Σχετικό Δελτίο Τύπου ΙΤΕ
http://www.forth.gr/index_main.php?l=g&c=28&i=236

Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ
http://www.ics.forth.gr/index-gr.html

info
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”Κοινωνικά δίκτυα“ ηλεκτρικής ενέργειας που ενισχύουν τη δύναμη 
των μικρών καταναλωτών, αλλά και υποδομή έξυπνης διαχείρισης της 
ηλεκτρικής ζήτησης ανάλογα με τις μεταβολές της τιμής του ρεύμα-
τος θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού ερευνητικού 
έργου ”Cassandra: A multivariate platform for assessing the impact 
of strategic decisions in electrical power systems“ που συντονίζει 
το εθνικό Κέντρο Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (εΚετα). το 
έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ και συγχρηματο-
δότηση από την ευρωπαϊκή επιτροπή, αναμένεται να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες 
προς τους καταναλωτές, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

τα σύγχρονα Συστήματα Ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζουν πλέον τη 
συνεχή ροή πληροφοριών μεταξύ παραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
με σκοπό την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους σε οικονομικούς και 
τεχνικούς όρους. Παράλληλα, η διεθνής αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
(Ηε) απελευθερώνεται, ενώ διαμορφώνονται νέοι κανόνες που μετα-
τρέπουν την παραδοσιακή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχήμα 
κατανεμημένων ενεργειακών πόρων. το μέλλον επιτάσσει την αξιοποί-
ηση ακόμα και μικρής κλίμακας μονάδων παραγωγής που βασίζονται 
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, έτσι, δημιουργούνται σημαντικές 
ευκαιρίες για όλους όσους εμπλέκονται στην αγορά της Ηε.

οι ευκαιρίες αυτές μένουν, ωστόσο, ανεκμετάλλευτες για δύο κυρίως 
λόγους. Πρώτον, οι καταναλωτές χαμηλής τάσης, παρότι αποτελούν την 
πλειοψηφία, είναι μεμονωμένα ασήμαντοι, λόγω της χαμηλής κατα-
νάλωσής τους, και, κατά συνέπεια, η ”αγοραστική“ τους δύναμη είναι 
πρακτικά μηδενική. Παρόλα αυτά, αν μπορούσαν να συναθροιστούν με 
κάποιο τρόπο, η δύναμή τους στην αγορά θα πολλαπλασιάζονταν τόσο, 
ώστε να επηρεάζουν τις τιμές και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεύτερον, δεν υπάρχουν εργαλεία για την προσομοίωση και μελέτη 
των παραγόντων που επηρεάζουν την αγορά Ηε, όπως η μοντελοποί-

ηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων μερών, η συ-
νάθροιση των καταναλώσεών τους και η αποτίμηση των τάσεων που 
δημιουργούνται, οι πολιτικές τιμολόγησης που εφαρμόζονται και οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με συγκεκριμένα κοινωνικο-
οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

το ευρωπαϊκό έργο Cassandra φιλοδοξεί να καλύψει τις παραπάνω 
ελλείψεις με τη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας λογισμικού 
για τη ρεαλιστική μοντελοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην αγορά 
Ηε, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών καταναλωτών.

Στόχος του έργου είναι να: α) προωθήσει την έννοια των κοινωνικών 
δικτύων Ηε, τα οποία θα αυξήσουν τη δύναμη των μικρών καταναλω-
τών, β) αναπτύξει την κατάλληλη υποδομή για την αμφίδρομη διακίνη-
ση της πληροφορίας μεταξύ των καταναλωτών χαμηλής τάσης και των 
υπολοίπων παραγόντων της αγοράς Ηε (διαχειριστής, πάροχοι, ιδιώτες 
παραγωγοί ενέργειας), γ) αναπτύξει την κατάλληλη υποδομή για την 
έξυπνη διαχείριση ηλεκτρικής ζήτησης από την πλευρά του καταναλω-
τή με αντίδραση στις μεταβολές της τιμής του ρεύματος σε πραγματικό 
χρόνο, δ) ορίσει δείκτες αποτίμησης ποιότητας σε σχέση με τη μείωση 
της κατανάλωσης Ηε και των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.

Στο έργο συμμετέχουν 9 ευρωπαϊκοί οργανισμοί, με συντονιστή το 
εΚετα. από ελληνικής πλευράς, συμμετέχει και το τμήμα Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών υπολογιστών (τΗΜΜυ) του αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αΠΘ).  

ευρωπαϊκή πλατφόρμα για προσομοίωση και ανάλυση  
της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας

ευρωπαϊκό έργο μελετά την κοινωνική συμμετοχή των νέων

ΕΚΕΤΑ
http://www.certh.gr/

info

Η διαμόρφωση της κοινωνικής συμμετο-
χής των νέων υπό τη σκιά του απολυταρ-
χισμού και του λαϊκισμού στην ευρώπη 
(στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον) 
είναι το αντικείμενο της μελέτης του ευρω-
παϊκού έργου MYPLACE (Memory, Youth, 
Political Legacy And Civic Engagement 
- MYPLACE), στο οποίο συμμετέχει το Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο. 

το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 7,9 
εκατ. ευρώ και συγχρηματοδότηση από το 
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της 
εε (πρόγραμμα “Κοινωνικο-οικονομικές 
και ανθρωπιστικές επιστήμες”), συντονί-
ζεται από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του 
Warwick και υλοποιείται από ερευνητικούς 
οργανισμούς σε 14 χώρες (Σλοβακία, Κρο-

ατία, ρωσία, γεωργία, γερμανία, Πορτογα-
λία, λετονία, Φινλανδία, Δανία, εσθονία, 
ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, ισπανία και 
ελλάδα).

Στόχος του έργου, που ολοκληρώνεται 
το 2014, δεν είναι να συγκρίνει απλά τις 
εθνικές πολιτικές κουλτούρες ή να “ταξι-
νομήσει” την ευρωπαϊκή πολιτική κληρο-
νομία (μετά-κομμουνισμός/φιλελεύθερη 
δημοκρατία), αλλά να διερευνήσει μια 
σειρά ριζοσπαστικών και λαϊκιστικών πο-
λιτικών και φιλοσοφικών παραδόσεων και 
την κυκλική, παρά καινοτομική, φύση της 
δημοτικότητά τους.

Πρακτικά, το MYPLACE συνδυάζει έρευ-
νες, συνεντεύξεις και εθνογραφικές με-
λέτες για να παρέχει νέα πανευρωπαϊκά 

δεδομένα, τα οποία αποτυπώνουν όχι 
μόνο το επίπεδο της συμμετοχής, αλλά και 
τη σημασία της εμπλοκής των νέων αν-
θρώπων. αναλυτικότερα, το έργο μελετά τη 
νεολαία και τις ιστορικές και πολιτισμικές 
συνθήκες που επηρεάζουν τη συμμετοχή 
τους στα κοινά, αλλά αντί για τη συνηθι-
σμένη προσέγγιση της απεμπλοκής των 
νέων από την πολιτική, το έργο ακολουθεί 
μια πλούσια χαρτογράφηση σχετικά με το 
πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι την πολιτική 
και την κοινωνία, τις συνήθειες τους, τα κί-
νητρα ενασχόλησης, κ.λπ. 

info
MYPLACE
http://www.fp7-myplace.eu/
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Μελέτη για τους κινδύνους της ενεργειακής διαθεσιμότητας και τις 
ενεργειακές διαδρομές της ευρώπης πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού έργου REACCESS (Risk of Energy Availability: 
Common Corridors for Europe Supply Security), στο οποίο συμμετεί-
χε το εργαστήριο Συστημάτων αποφάσεων και Διοίκησης του εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ και συγχρηματο-
δότηση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της εε, υλοποι-
ήθηκε από ερευνητικούς οργανισμούς στη ρωσία, την ισπανία, τη Φιν-
λανδία, το Καζακστάν, την ιταλία, τη γαλλία, την αυστρία, τη γερμανία, 
τη νορβηγία και την ελλάδα, με συντονιστή το Πολυτεχνείο του τορίνο.

Η ασφάλεια του εφοδιασμού αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες 
της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Δεδομένου ότι οι ενεργεια-
κές ανάγκες αυξάνονται σε όλες τις χώρες και, ταυτόχρονα, οι εσωτε-
ρικές πηγές δεν επαρκούν για την κάλυψή τους, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστούν αξιόπιστες ενεργειακές διαδρομές και να διερευνη-
θούν κρίσιμοι δείκτες (ενεργειακοί, τεχνικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, 
πολιτικοί, κ.ά.) που επηρεάζουν τον ομαλό εφοδιασμό της ευρώπης.

Στο πλαίσιο του έργου αξιολογήθηκαν τα τεχνικά, οικονομικά και πε-
ριβαλλοντικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων και των μελλοντικών 
ενεργειακών διαδρομών στην ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες, οι 
διαθέσιμες υποδομές και τεχνολογίες, οι ροές και διαδρομές πετρε-
λαίου, φυσικού αερίου, κάρβουνου, ηλεκτρικού, ουρανίου, βιομάζας 
και υδρογόνου, οι διεθνείς συνεργασίες, κ.ά. 

επιπλέον, διαμορφώθηκαν ηλεκτρονικά συστήματα και πλατφόρμες 
για την ανάλυση των διαφορετικών επιλογών για ενεργειακές προ-
μήθειες, την αξιολόγησή τους με βάση τις επιπτώσεις στην οικονο-
μία και το περιβάλλον, τη γραφική απεικόνιση των ενεργειακών δια-
δρομών, κ.λπ. 

ευρωπαϊκό έργο για την ασφάλεια  
του ενεργειακού εφοδιασμού στην ευρώπη 

info
Risk of Energy Availability: Common Corridors  
for Europe Supply Security
http://reaccess.epu.ntua.gr/

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστή-
ματος για την από απόσταση παρακολούθη-
ση, διάγνωση και υποστήριξη των ατόμων 
που βρίσκονται στα πρώτα και μεσαία στάδια 
άνοιας είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού έργου 
Dem@Care, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα, με 
συντονιστή το ινστιτούτο Πληροφορικής και 
τηλεματικής (ιΠτΗλ) του εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (εΚε-
τα). Στο έργο, με προϋπολογισμό 10,7 εκατ. 
ευρώ, συμμετέχουν 11 ευρωπαϊκοί οργανι-
σμοί (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επι-
χειρήσεις, νοσοκομεία) με σημαντική δρα-
στηριότητα στην πρόγνωση και την αντιμετώ-
πιση της άνοιας.

Η ραγδαία αύξηση των περιστατικών άνοι-
ας, σε συνδυασμό με τον διαρκώς αυξανό-
μενο μέσο όρο ηλικίας του πληθυσμού, την 
καθιστούν κεντρικό πρόβλημα των σύγχρο-
νων κοινωνιών. οι επιπτώσεις της στην ποι-
ότητα ζωής των πασχόντων και του περίγυ-
ρού τους είναι ιδιαίτερα σοβαρές, με ταυτό-

χρονες κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις 
στα συστήματα υγείας. τα προβλήματα αυτά 
καθιστούν απαραίτητη την έρευνα σε νέους 
τομείς με στόχους όπως η ακρίβεια διάγνω-
σης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ατόμων που πάσχουν από άνοια.

Στο πλαίσιο του έργου Dem@Care θα διε-
ρευνηθούν η ενοποιημένη αξιοποίηση πολ-
λαπλών αισθητήρων για την καταγραφή, με-
ταξύ άλλων, καθημερινών δραστηριοτήτων, 

συναισθημάτων, διαταραχών λόγου, ζωτικών 
λειτουργιών, κ.α., καθώς και έξυπνων μηχα-
νισμών λήψης αποφάσεων για την έγκαιρη, 
ανά περίπτωση, παρέμβαση ή προσαρμογή 
της παρεχόμενης φροντίδας. εκτός από την 
ακριβή διάγνωση και την εξατομικευμένη θε-
ραπεία, στόχος είναι η δυνατότητα παραμο-
νής του ασθενούς για όσο το δυνατό μεγα-
λύτερο διάστημα στον χώρο κατοικίας και όχι 
σε νοσοκομεία. 

Σύστημα για έγκαιρη διάγνωση  
και βελτίωση της ζωής των ατόμων με άνοια
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