
Στις 27 Ιουνίου 2011 υπεγράφη μνημόνιο συνερ-

γασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-

ξης—ΕΚΕΤΑ. Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγ-

ράφη από τους κ.κ. Δ. Μπακατσέλο, Πρόεδρο 

ΕΒΕΘ, και Γ. Γιαννόπουλο, Αντιπρόεδρο ΔΣ και 

προεδρεύοντα του ΕΚΕΤΑ.  

Σκοπός του μνημονίου είναι η δημιουργία ενός 

πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, 

ώστε να ενισχυθεί η διασύνδεση της έρευνας με 

την επιχειρηματικότητα και η συνέργια στα 

πλαίσια ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτή-

των.  

Τονίζεται ότι το ΕΚΕΤΑ,  έχει ήδη υπογράψει 

ανάλογο μνημόνιο συνεργασίας και με τον Σύν-

δεσμό Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και 

βρίσκεται σε συζητήσεις και επαφές τόσο με τον 

Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

(ΣΒΒΕ), τον Σύνδεσμο Εταιριών Πληροφορικής 

Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και την ΤΕΧΝΟΠΟ-

ΛΗ Θεσσαλονίκης, με κύριο γνώμονα την ενίσ-

χυση της εξωστρέφειας και την καλύτερη επικοι-

νωνία και διασύνδεση της έρευνας με την 

«παραγωγή» και την κοινωνία. Απώτερος στό-

χος των ενεργειών αυτών είναι να συντελέσουν 

– μαζί με τις άλλες συστηματικές ενέργειες που 

γίνονται – στη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ερε-

υνητικών αποτελεσμάτων του Κέντρου από τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις και άλλους φορείς, με 

σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας. 

Ο Δρ. Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος είναι ο 

νέος Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης και 

Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ.  

Οι σπουδές του συνδυάζουν την επιστήμη της 

Μηχανολογίας (Διπλ. Μηχ. Μηχ., ΑΠΘ, MSc 

ΜE, Michigan Tech) και της Χημικής Μηχανικής 

(MSc, MPhil, PhD, Yale University).  Βρίσκεται 

από το 1996 στο ΙΤΧΗΔ όπου ίδρυσε το Εργαστή-

ριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων 

το οποίο διευθύνει μέχρι και σήμερα. Το 2006 

εξελέγη Διευθυντής του ΙΤΧΗΔ και μέλος του ΔΣ 

του ΕΚΕΤΑ, ενώ από την ίδια χρονιά είναι μέλος 

ΔΕΠ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του 

ΑΠΘ.   

Ο Δρ. Κωνσταντόπουλος εξειδικεύεται στην επισ-

τήμη και τεχνολογία των νανοσωματιδίων και 

των αερολυμάτων  και έχει εκτενή ερευνητική 

και τεχνική εμπειρία στο σχεδιασμό, προσομοίω-

ση και πειραματική αξιολόγηση μονολιθικών 

αντιδραστήρων για πολλές εφαρμογές. Έχει στο 

ενεργητικό του πολλές διακρίσεις μεταξύ των 

οποίων το Βραβείο Descartes, το Βραβείο της 

Διεθνούς Συνεργασίας για την Οικονομία του 

Υδρογόνου (International Partnership for the 

Hydrogen Economy, IPHE Technical award) και 

το Βραβείο Global 100 Eco-Tech στην EXPO της 

Ιαπωνίας, ενώ το 2010 απέσπασε το ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό European Research Council 

(ERC) Advanced Grant. Το 2005 ανακηρύχθηκε 

Fellow of the Society of Automotive Engineers 

ενώ έχει τιμηθεί στο παρελθόν με το πρώτο βρα-

βείο του American Institute of Chemical Engi-

neers (1991) και το βραβείο H. P. Becton από το 

Πανεπιστήμιο Yale (1992). Είναι μέλος του Board 

of Governors του Joint Research Center της ΕΕ, 

μέλος του ΔΣ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτο-

μίας και εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή 

Ενέργειας του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της 

ΕΕ. Είναι μέλος των επιστημονικών οργανισμών 

Society of Automotive Engineers, The Combus-

tion Institute, Gessellschaft fur Aerosolforchung, 

καθώς και ιδρυτι-

κό μέλος και 

Πρόεδρος για το 

2006-2012 της 

Ελληνικής Εται-

ρείας Έρευνας 

Αερολυμάτων.  
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Έχω την τιμό να αναλαμβϊνω 

τισ ευθύνεσ τησ Προεδρύασ του 

ΔΣ του ΕΚΕΤΑ ςε μύα ιδιαύτερα 

κρύςιμη περύοδο για τη χώρα 

μασ και για το Κϋντρο. Στόχοσ 

μου εύναι να διαφυλϊξω και να 

διευρύνω τη μϋχρι ςόμερα 

διεθνώσ επιτυχημϋνη πορεύα 

ερευνητικόσ και τεχνολογικόσ 

αριςτεύασ του ΕΚΕΤΑ. Το 

ϋμψυχο δυναμικό του Κϋντρου 

αποτελεύ ςημαντικό εθνικό 

κεφϊλαιο και όλοι μαζύ ςυνεχύ-

ζουμε την προςπϊθεια για ϋνα 

δημιουργικό περιβϊλλον εργα-

ςύασ, ϊμιλλασ και αλληλεγγύησ, 

τουλϊχιςτο εφϊμιλλο, αν όχι 

καλύτερο, αυτού των κορυφαύ-

ων ερευνητικών οργανιςμών 

ςε διεθνϋσ επύπεδο. Με τον 

τρόπο αυτό το ΕΚΕΤΑ θα ςυνε-

χύςει τη επιτυχημϋνη του πο-

ρεύα ςυνειςφϋροντασ καθορις-

τικϊ ςτην ανϊπτυξη τησ χώρα 

μασ και τησ Ευρώπησ. Εύμαι 

ςτη διϊθεςη καθενόσ και καθε-

μύασ από εςϊσ που επιθυμεύ να 

καταθϋςει/μοιραςτεύ τισ δημι-

ουργικϋσ του ιδϋεσ για το κοινό 

μασ μϋλλον. 

Με ςυναδελφικούσ χαιρετιςμο-

ύσ και εκτύμηςη. 

Αθανϊςιοσ Γ. Κωνςταντόπουλοσ  



“Τα βραβεία 

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ  του 

ECOCITY είναι 

προςηλωμζνα ςτην 

ανάγκη ανάδειξησ των 

πρωτοβουλιών που 

αφοροφν ςτο 

περιβάλλον” 

Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011 ςτο ΕΚΕΤΑ 

Δφο νζα βραβεία για το ΙΠΤΗΛ 

Η ερευνητική ομάδα της Δρ. Στέλλας Μπεζεργι-

άννη από το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διερ-

γασιών (ΙΤΧΗΔ) του ΕΚΕΤΑ κατέκτησε το δεύ-

τερο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτομία» του 

διαγωνισμού «Η Ελλάδα Καινοτομεί» που συνδι-

οργάνωσαν ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG. Η βρά-

βευση έλαβε χώρα την Τρίτη 5 Ιουλίου στο Κέν-

τρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», στην Α-

θήνα. 

Σε μια χώρα που παράγει πολύ λάδι, αλλά λίγο 

πετρέλαιο, η ερευνητική ομάδα κατάφερε  να 

αναπτύξει μια νέα και πρωτοποριακή τεχνολο-

γία παραγωγής βιοντίζελ 2ης γενιάς από κατα-

λυτική υδρογονοεπεξεργασία τηγανελαίων. 

Το νέο αυτό diesel έχει εντυπωσιακές ιδιότητες, 

όπως: 

Υψηλότερη απόδοση σε σχέση με το συμβατι-

κό diesel 

Χαμηλό κόστος παραγωγής 

Ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση 

Η τεχνολογία εφαρμόζεται πιλοτικά για την 

παραγωγή δύο τόνων καυσίμου και την κίνηση 

απορριμματοφόρου του Δήμου Θεσσαλονίκης, 

ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE+ (www.biofuels2g.gr). 

Διαβάστε περισσότερα. 

Conference on Advanced Learning Tech-
nologies (ICALT 2011) που πραγματοποιή-
θηκε στην Athens, Georgia, USA, για την 
εργασία «Learning Object Repositories for 
Science Education: The Case of the Open-
ScienceResources Repository», η οποία παρο-
υσιάζει την ανάπτυξη ενός προφίλ εκπαι-
δευτικών μεταδεδομένων συμβατό με διε-
θνή πρότυπα, καθώς και τη χρήση του σε 
μια βιβλιοθήκη μαθησιακών αντικειμένων 
για τη Διδασκαλία των Επιστημών που 
ονομάζεται OpenScienceResources Reposi-
tory.   

Διαβάστε περισσότερα. 

Η ομάδα του Καθ. Δ. Σάμψων, του Πανε-
πιστημίου Πειραιά, που συνεργάζεται με 
το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεμα-
τικής, και δραστηριοποιείται σε θέματα 
χρήσης των ψηφιακών μέσων στην διδασ-
καλία (e-learning) κέρδισε δύο νέα βραβεί-
α σε διεθνείς διαγωνισμούς.  

Το έργο OpenScienceResources τιμήθηκε 
πρόσφατα με το Ασημένιο Βραβείο σε διε-
θνή Διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώνεται 
από τον οργανισμό IMS Global Learning 
Consortium.  

Επίσης, το ΙΠΤΗΛ βραβεύτηκε με το Best 

Poster Award στο 11th IEEE International 

για πράσινη κινητικότητα και ηλιακά καύ-

σιμα») για τις οποίες το ΕΤΕΣΑ έχει ήδη 

αποσπάσει πλήθος διεθνών διακρίσεων. Το 

Βραβείο απένειμε στον κ. Κωνσταντόπου-

λο ο Υφυπουργός Μεταφορών, καθ. Σπύ-

ρος Βούγιας.  

Ο θεσμός των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ εδ-

ραιώθηκε από τον Εθελοντικό Οργανισμό 

για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, το 

2005 με στόχο την επιβράβευση καλών 

ενεργειών. 

Διαβάστε περισσότερα. 

 Στις 6 Ιουνίου 2011 σε ειδική τελετή στο 

Νέο Μουσείο της Ακρόπολης απονεμήθη-

κε το Βραβείο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2011: Επιστη-

μονικού Εργαστηρίου» στο Εργαστήριο Τεχ-

νολογίας Σωματιδίων & Αερολυμάτων 

(ΕΤΕΣΑ) του ΙΤΧΗΔ. Το Βραβείο παρέλα-

βε ο Δρ. Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος, 

ιδρυτής και Διευθυντής του ΕΤΕΣΑ. Το 

επιστημονικό έργο του Εργαστηρίου, το 

οποίο οδήγησε την επιτροπή στην απονο-

μή του Βραβείου σχετίζεται με την ανάπ-

τυξη καινοτομικών περιβαλλοντικών και 

ενεργειακών τεχνολογιών, (αντιδραστήρες 

2ο Βραβείο ςτο Διαγωνιςμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί» 
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http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=57113
http://www.certh.gr/D99CF731.el.aspx


ECITL 2011—Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα ICT
-Logistics  

     13—14 Οκτωβρίου 2011, Θεσ/νίκη, Ελλάδα 

     www.imet.gr, www.ecitl.eu 
 

ECCI XII - 12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Δημι-
ουργικότητα και Καινοτομία 

     14-17 Σεπτεμβρίου 2011, Πανεπιστήμιο Al-
garve –Φάρο, Πορτογαλία 

     www.eaci.net/eccixii/index.php  
 

The Third ACM SIGMM Workshop on Social 
Media (WSM2011) 

     Nov 28—Dec 01, 2011, Scottsdale, Arizona, 

USA 

     www.cais.ntu.edu.sg/~wsm2011/ 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας και το Γερμανικό Υπο-
υργείο Παιδείας και Έρευνας διοργανώνουν στις 
3 Οκτωβρίου 2011, στο αμφιθέατρο Βεργίνα του 
ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ Χαριλάου—Θέρμης, Θεσσαλονί-
κη Ημερίδα Καινοτομίας στο πλαίσιο συνεργα-

σίας με χώρες των Δ. Βαλκανίων. Οι τρεις 
άξονες της ημερίδας είναι: 

Δημιουργία συνεργιών για Καινοτομία & 
Ανάπτυξη 

Καλές πρακτικές μεταφοράς τεχνολογίας  

Προϋποθέσεις για Καινοτομία & Ανάπτυξη  
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Συνζδρια  

και ξένοι ερευνητές, μπορούν να απευθύνονται στη μονά-

δα «Ερευνητικών Πολιτικών & Κινητικότητας Ερευνητών» 

του ΕΚΕΤΑ για να ζητήσουν βοήθεια σε θέματα όπως 

έκδοσης Visa, αναγνώρισης πτυχίων, διαμονής, φορολογί-

ας, κοινωνικής ασφάλισης κ.ά. 

Περισσότερες πληρο-
φορίες : Δημήτρης 
Σανόπουλος, τηλ.: 
2310 498155, email: 
sanopoul@certh.gr  

 

  

Το ΕΚΕΤΑ, ως το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το Ειδικό 

Πρόγραμμα «Άνθρωποι» στη Β. Ελλάδα αλλά και ως συντο-

νιστής του ελληνικού δικτύου EURAXESS (www.euraxess.gr), 

έχει δημιουργήσει τη μονάδα «Ερευνητικών Πολιτικών & Κι-

νητικότητας Ερευνητών», η οποία παρέχει εξειδικευμένες υπη-

ρεσίες για την εξυπηρέτηση, Ελλήνων και ξένων, μετακινούμε-

νων ερευνητών, ενημέρωση για τις δράσεις Marie Curie, πρακ-

τικές συμβουλές για τη συγγραφή προτάσεων Marie Curie και 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων τους.  

Παράλληλα, το Ελληνικό  δίκτυο EURAXESS είναι μια πρωτο-

βουλία της Ε.Ε. για την προσφορά εξατομικευμένης βοήθειας 

σε όσους ερευνητές θέλουν να μετακινηθούν από και προς την 

Ελλάδα. Επιπλέον, στην ίδια ιστοσελίδα δημοσιεύεται πλήθος 

ανοιχτών ερευνητικών θέσεων για την Ελλάδα. Έτσι, Έλληνες 

Η διαφοροποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων 

Παράλληλα, σύμφωνα με το FP7 Monitoring Report 
2011, το ΕΚΕΤΑ κατατάσσεται ανάμεσα στα 20 πρώτα 
Ερευνητικά Κέντρα της Ευρώπης από πλευράς συμμε-
τοχής σε ερευνητικά έργα του FP7. 

Σε επίπεδο κρατών, η Ελλάδα κατέχει την 11η θέση 
από πλευράς χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με περίπου 135 Μ€, στο πλαίσιο υλοποίησης 
330 ερευνητικών έργων, από τα οποία στα 79 έργα ως 
συντονιστής. 

Διαβάστε περισσότερα. 

Το ΕΚΕΤΑ, για ακόμη μια χρονιά, συμπεριλήφθηκε 
στα 100 καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα 
(πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) της Ευρώπης. 
Σύμφωνα με το European Research Ranking, το ΕΚΕ-
ΤΑ ανήλθε το 2010 στην 79η θέση σε Ευρωπαϊκό επί-
πεδο και στην 3η θέση σε εθνικό επίπεδο, μετά από το 
ΕΜΠ (18η θέση) και το ΙΤΕ (70η θέση).  

Τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητικών οργανισ-
μών ήταν τα ακόλουθα: 

Χρηματοδότηση και απόδοση συμμετοχής σε ερε-
υνητικά έργα 

Δικτύωση και συνεργασίες 

Το ΕΚΕΤΑ ανάμεςα ςτα καλφτερα Ερευνητικά 
Ιδρφματα τησ Ευρώπησ 

To EKETA ςτην εξυπηρζτηςη των μετακινοφμενων ερευνητών  

Το ΕΚΕΤΑ για 

ηο έηος 2010 

καηέτει ηην 

79η θέζη ζε 

Εσρωπαϊκό 

και ηην 3η ζε 

εθνικό 

επίπεδο ως 

προς ηην 

ερεσνηηική ηοσ 

δραζηηριόηηηα 

http://www.imet.gr/site/index.php
http://www.ecitl.eu
http://www.eaci.net/eccixii/index.php
http://www.cais.ntu.edu.sg/~wsm2011/
mailto:sanopoul@certh.gr
http://www.euraxess.gr/
http://www.researchranking.org/index.php


Το  ΙΤΧΗΔ ζχει 

αναπτφξει μια 

ςειρά κεραμικών 

πλακιδίων  που 

απορροφοφν και 

αποςβζνουν το 

μαγνητικό πεδίο 

Απώτεροσ ςτόχοσ του ςυςτή-

ματοσ , που εγκαθίςταται με 

τον τεχνικό ςυντονιςμό του 

ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, είναι η βελτίω-

ςη τησ ποιότητασ του αςτι-

κοφ περιβάλλοντοσ ςτην 

κεντρική περιοχή του πολεο-

δομικοφ ςυγκροτήματοσ 

Θεςςαλονίκησ. 

Καινοτόμα δομικά υλικά για 
ηλεκτρομαγνητική θωράκιςη 

Στα τέλη του 2011 θα τεθεί σε λειτουργία 
το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας της Θεσ-
σαλονίκης. Το σύστημα στοχεύει στη πα-
ροχή υπηρεσιών και πληροφοριών για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών όσον αφορά 
στην ενημέρωσή τους για τα εναλλακτικά 
δρομολόγια που μπορούν να ακολουθήσο-
υν κατά το σχεδιασμό της καθημερινής 
τους μετακίνησης, τη βέλτιστη χρονικά 
λύση με χρήση στοιχείων κυκλοφορίας 
πραγματικού χρόνου αλλά και τη επιλογή 
της βέλτιστης περιβαλλοντικά διαδρομής. 
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγ-
ραμμα του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) και Εθνικούς πόρους. Πρόκειται για 
μια κοινή προσπάθεια των βασικών φορέ-
ων της πόλης που ασχολούνται με την 
αστική κινητικότητα, τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας και το περιβάλλον 
(Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δή-
μος Θεσσαλονίκης, Συμβούλιο Αστικών 

Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης & Ινστιτούτο 
Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ) ώστε: 

να ενισχυθεί η χρήση των Μέσων Μαζι-
κής Μεταφοράς 

να μειωθεί μέσω της «έξυπνης» διαχείρι-
σης της σηματοδότησης η αρνητική 
επιρροή της κυκλοφορίας στους αέριους 
ρύπους 

να εμπλακεί άμεσα ο πολίτης στο σχεδι-
ασμό του ταξιδιού της μετακίνησής του 
με γνώμονα την περιβαλλοντικά φιλική 
λύση και τέλος 

να εκπαιδευτούν από μικρή ηλικία οι 
πολίτες διαμορφώνοντας μια νέα κουλ-
τούρα κινητικότητας 

Οι τοπικοί φορείς επικουρούνται στην 
εκτέλεση του έργου από το Εθνικό Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών και το Νορβηγικό Ιν-
στιτούτο Μεταφορών (ΤΟΙ).  

Διαβάστε περισσότερα. 

Τα πλεονεκτήματα των πλακιδίων FER-
ROXTILE παρέχουν μια σειρά πλεονεκτη-
μάτων έναντι άλλων προτάσεων ηλεκτρο-
μαγνητικής θωράκισης: 

είναι συμβατά με τα συνήθη δομικά 
υλικά και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες 
τεχνικές τοποθέτησης 

δεν ανακλούν την ακτινοβολία και έτσι 
δεν επιβαρύνουν τυχόν εξωτερικούς 
χώρους 

δεν απαιτούν γείωση 

η μικρή θερμική αγωγιμότητα προσδί-
δει αξιόλογες θερμομονωτικές ιδιότητες 

είναι δυνατή η ενδιάμεση παρεμβολή 
σαν ‘μονωτικό στρώμα’ δεδομένου ότι 
δεν απαιτείται οπτική επαφή με την 
πηγή 

η απουσία ανακλάσεων τα καθιστά 
αποτελεσματικά και στη μείωση του 
‘ηλεκτρονικού νέφους’ εντός χώρων με 
πληθώρα ηλεκτρικών συσκευών 

Για περισσότερες πληροφορίες: Καθ. Β. 
Ζασπάλης, 2310 498114/115,  

zaspalis@cperi.certh.gr  

Το θέμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-
λίας και των επιβλαβών επιδράσεων που 
μπορεί αυτή να έχει στην υγεία του αν-
θρώπου έχει αποτελέσει και εξακολουθεί 
να αποτελεί αντικείμενο έντονων αντιπα-
ραθέσεων και αιτία ανησυχίας πολλών 
κοινωνικών ομάδων. 

Το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών του 
Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 
έχει αναπτύξει μια σειρά κεραμικών πλα-
κιδίων Ferroxtile, σχεδιασμένα να απορ-
ροφούν και να αποσβένουν το μαγνητικό 
πεδίο, που προέρχεται από διάφορες πη-
γές, όπως δίκτυα ηλεκτροδότησης ή κινη-
τής τηλεφωνίας. 

Τα πλακίδια ενδείκνυνται για 
την (μερική ή ολική) επένδυση 
κτιρίων, εξειδικευμένων θαλά-
μων επαγγελματικής χρήσης, 
πηγών εκπομπής, κτλ, όπου 
είναι επιθυμητή η ελάττωση ή 
εκμηδένιση των επιπέδων η-
λεκτρομαγνητικής ακτινοβο-
λίας. 

Ευφυζσ ςφςτημα διαχείριςησ αςτικήσ 
κινητικότητασ Θεςςαλονίκησ  
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http://www.eox.imet.gr/
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εικόνες με σκοπό την εκτίμηση της οπτικής ομοιότη-

τας μεταξύ τους 

Προ-επεξεργασία πληροφοριών από τις εικόνες 

(τίτλοι, ετικέτες, κλπ.) με σκοπό το φιλτράρισμα των 

ασήμαντων και άσχετων όρων  

Αυτόματη οργάνωση των εικόνων σε ομάδες και 

κατηγοριοποίηση των ομάδων σε σημεία ενδιαφέ-

ροντος ή εκδηλώσεις 

Αυτόματη εξαγωγή ονόματος για την κάθε ομάδα 

εικόνων 

Τα αποτελέσματα της παραπάνω μεθοδολογίας επιδεικνύ-

ονται στο www.clusttour.gr, μια δικτυακή εφαρμογή που 

επιτρέπει στο χρήστη να περιηγηθεί στα αξιοθέατα και τις 

εκδηλώσεις μιας πόλης και να ανακαλύψει άγνωστες πτυ-

χές της. Η εφαρμογή καλύπτει 30 

πόλεις ανά τον κόσμο, ενώ ετοιμά-

ζεται και έκδοση της εφαρμογής σε 

κινητό. 

Διαβάστε περισσότερα. 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής έχει αναπτύξει μια 

νέα μεθοδολογία για την αυτόματη ανάλυση μεγάλου όγκου φω-

τογραφιών και μεταδεδομένων που δημιουργούν και μοιράζονται 

οι χρήστες των Κοινωνικών Δικτύων (π.χ. Flickr, Panoramio) στο 

Web, καθώς και εξωτερικών πηγών γνώσης (π.χ.  Wikipedia, Wiki-

mapia, κλπ.) με σκοπό την εξόρυξη γνώσης χρήσιμης σε διάφορες 

εφαρμογές. Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε 

έχει εφαρμοσθεί σε τουριστικές εφαρμογές και επιτρέπει την αυτό-

ματη οργάνωση των φωτογραφιών που ανεβάζουν οι χρήστες 

γύρω από σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. μνημεία) και εκδηλώσεις 

(π.χ. συναυλίες, παραστάσεις, κλπ.), καθώς και την εκτίμηση της 

δημοτικότητας και της εποχικότητας των σημείων ενδιαφέροντος 

ενός προορισμού (π.χ. πόλη, νησί) με βάση τον αριθμό των χρησ-

τών που τα φωτογραφίζουν. 

Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από στάδια επεξερ-

γασίας των φωτογραφιών και μεταδεδομένων, τα κυριότερα εκ 

των οποίων είναι: 

Συλλογή των φωτογραφιών και των μεταδεδομένων  

Εξαγωγή συγκεκριμένων οπτικών χαρακτηριστικών από τις 
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Εξόρυξη γνώςησ από Κοινωνικά Δίκτυα  

ποσότητες από άλλα αέρια), το οποίο εξάγεται μέσω 
γεωτρήσεων.  

Το παραγόμενο αέριο, όταν πλέον έρθει στην επι-
φάνεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για 
την παραγωγή ενέργειας ή ως πρώτη ύλη στη χημι-
κή βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένης της παρα-
γωγής υδρογόνου και συνθετικού φυσικού αερίου). 
Το СО2 από το παραγόμενο αέριο μπορεί εύκολα 
να διαχωριστεί και μετά τη συμπύκνωση να εισαχ-
θεί εκ νέου στο υπέδαφος προκειμένου να πληρω-
θούν οι κοιλότητες που προέκυψαν από την αεριο-
ποίηση.   

Διαβάστε περισσότερα. 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών 
Καυσίμων συμμετέχει σε ερευνητικό έργο σχετικά 
με την αεριοποίηση υπόγειων εμφανίσεων άνθρακα 
και την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα 

στις εναπομείναντες κοιλότητες. Η πολυεθνική 

ομάδα του έργου, με τη συμμετοχή εταίρων από 
πέντε ευρωπαϊκές χώρες, πρόκειται να διερευνήσει 
το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν μεγάλου βάθο-
υς φλέβες άνθρακα (>1200μ κάτω από το έδαφος) 
για την παραγωγή καθαρότερης, ασφαλέστερης και 
φθηνότερης ενέργειας.  

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα, ο 
άνθρακας θα μετατραπεί επί τόπου σε αέριο παρά-
γοντας ενέργεια, ενώ το αέριο του θερμοκηπίου που 
θα προκύψει, θα αποθηκευτεί στο χώρο που θα μεί-
νει (κοιλότητες) από τον «εξαγόμενο» άνθρακα ή 
στα παρακείμενα πετρώματα.   

Η διαδικασία της μετατροπής του άνθρακα που 
βρίσκεται σε μεγάλα βάθη, σε αέριο είναι γνωστή 
ως υπόγεια αεριοποίηση του άνθρακα 
(underground coal gasification – UCG). Για να 
πραγματοποιηθεί η αντίδραση, οξειδωτικοί παρά-
γοντες (οξυγόνο ή εμπλουτισμένος αέρας με νερό) 
διοχετεύονται στα  στρώματα άνθρακα με αποτέ-
λεσμα την καύση του σε υψηλές πιέσεις. Έτσι παρά-
γεται καύσιμο αέριο (αποτελούμενο κυρίως από 
CO2, υδρογόνο, CO, μεθάνιο, καθώς και μικρότερες 

Παραγωγή καθαρήσ ενζργειασ από «βρώμικα» 
ορυκτά καφςιμα 

Συνδυαςμόσ 

παραγωγήσ 

ενζργειασ με 

επακόλουθη 

αποθήκευςη 

του CO2 ςτην 

ίδια θζςη , 

παράγοντασ 

ζτςι καθαρότε-

ρη και φθηνό-

τερη ενζργεια. 

http://www.clusttour.gr/
http://www.iti.gr/iti/about/units/social_analysis.html
http://www.certh.gr/E51BC006.el.aspx


Το έργο CreaMED που συγχρηματοδοτείται από το 
διακρατικό Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας 
«Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007-2013», αποτελεί 
μια συνεργασία 11 εταίρων-περιφερειών από 8 δια-
φορετικές μεσογειακές χώρες. Από ελληνικής πλευ-
ράς, η Μονάδα Καινοτομίας & Ανάπτυξης του Ε-

ΚΕΤΑ, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του 
έργου με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος καινο-
τομίας και επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Κ. 
Μακεδονίας.  
Στο διάστημα Νοέμβριος 2011 – Ιανουάριος του 2012 
πρόκειται να υλοποιηθούν 100 πιλοτικές εφαρμογές 
τεχνικών δημιουργικότητας σε επιλεγμένες μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις/ΜΜΕ . Στόχος των πιλοτικών 
εφαρμογών είναι η εξοικείωση με τις πλέον ενδεδειγ-
μένες τεχνικές δημιουργικότητας και η ενσωμάτωση 
της Δ&Κ στα συστήματα διοίκησης των ΜμΕ που θα 
συμμετέχουν, μέσα από τις κατάλληλες δομές 
(εκπαίδευση 
«δημιουργικών 
ηγετών»).  
 
Διαβάστε       
περισσότερα. 

Σε μία εποχή ισχυρού ανταγωνισμού και έντονης 
οικονομικής κρίσης, η ανάπτυξη της Ευρώπης και 
ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών 
της Μεσογείου είναι άμεσα συνυφασμένη με την εν-
δυνάμωση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 
Προκειμένου οι επιχειρήσεις της Μεσογείου να βρε-
θούν στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής επιχειρηματι-
κής ανταγωνιστικότητας, το ερευνητικό έργο 
CreaMED προάγει τη δημιουργικότητα και την και-
νοτομία υλοποιώντας δράσεις που στοχεύουν: 

στην ενίσχυση της συνεργασίας των σημαντικό-
τερων φορέων του συστήματος καινοτομίας των χω-
ρών της Μεσογειακής Λεκάνης με σκοπό την οικονο-
μική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της Δημιουργικό-
τητας και της Καινοτομίας (Δ&Κ) 

στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για 
την καλλιέργεια της Δ&Κ και την προαγωγή των 
εννοιών αυτών  σε φορείς διαμόρφωσης πολιτικής 
καθώς και στον επιχειρηματικό κόσμο 

στη μεταφορά γνώσεων και πρακτικών για την 
ενίσχυση της Δ&Κ ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτι-
κούς φορείς.  

6ξ ςλμ. Φαοιλάξρ—Θέομηπ 

ΤΘ. 60361, 57001 Θέομη 

Γοαυείξ Διαμεσξλάβησηπ 

Τηλ: 2310 498205, Fax: 2310 498280 

E-mail: liaison@certh.gr 

Γοαυείξ Σύπξρ 

Τηλ: 2310 498264, 498214, Fax: 2310 498110 

E-mail: press@certh.gr 

Τξ Εθμικό Κέμτοξ Έοερμαπ και Σεςμξλξγικήπ Αμάπτρ-

νηπ (ΕΚΕΣΑ) ιδούθηκε ηξ 2000, είμαι μξμικό ποόζωπξ 

ιδιωηικξύ δικαίξρ, μη κεοδξζκξπικξύ ςαοακηήοα και επξπ-

ηεύεηαι από ηη Γεμική Γοαμμαηεία Έοερμαπ και Τεςμξλξγί-

απ,  ηξρ Υπξρογείξρ Παιδείαπ, Δια Βίξρ Μάθηζηπ και 

Θοηζκερμάηωμ.  

Σηξ ΓΚΓΤΑ λειηξρογξύμ ζήμεοα ένι εοερμηηικά Ιμζηιηξύ-

ηα: 

Ιμζηιηξύηξ Τεςμικήπ Φημικώμ Διεογαζιώμ  (ΙΤΦΗΔ) 

Ιμζηιηξύηξ Πληοξθξοικήπ και Τηλεμαηικήπ (ΙΠΤΗΛ) 

Ιμζηιηξύηξ Μεηαθξοώμ (ΙΜΓΤ) 

Ιμζηιηξύηξ Αγοξβιξηεςμξλξγίαπ (ΙΝΑ) 

Ιμζηιηξύηξ Τεςμξλξγίαπ και Γθαομξγώμ Σηεοεώμ Καρ-

ζίμωμ (ΙΤΓΣΚ) 

Ιμζηιηξύηξ Βιξϊαηοικώμ και Βιξμξοιακώμ Γοερμώμ 

(ΙΒΒΓ) 

Βαζική επιδίωνη ηξρ ΓΚΓΤΑ είμαι η ζρμεογαζία με βιξμη-

ςαμίεπ και επιςειοήζειπ ηηπ Γλλάδαπ και ηξρ ενωηεοικξύ 

με ζκξπό ηημ ποξώθηζη και ξικξμξμική ανιξπξίηζη ηωμ 

εοερμηηικώμ απξηελεζμάηωμ ηξρ. 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ & 

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Ενίσχυση της Δημιουργικότητας και Καινοτομίας 
στο χώρο της Μεσογείου  

www.certh.gr 

Το ΕΚΕΤΑ στο facebook 

http://www.creativity4med.eu/
http://www.certh.gr
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002323982647

