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Ολιστική παροχή φροντίδας για τους 
ανθρώπους που ζουν με HIV 

Υπό το συντονισμό του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστη-
μών (INEB)του ΕΚΕΤΑ  βρίσκεται το ερευνητικό πρόγραμμα Ολι-
στικής Αξιολόγησης Ατόμων με HIV, το οποίο υποστηρίζεται από 
την εταιρεία GILEAD Sciences. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμ-
ματος, το Εργαστήριο Ψυχολογίας βραβεύτηκε για τη συμμετο-
χή του στα πλαίσια του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου AIDS, που 
διεξήχθη στην Αθήνα από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Α-

ντιμετώπισης του AIDS.  

άρη στη σύγχρονη 
θεραπευτική αντι-
μετώπιση, η HIV 

λοίμωξη έχει μετατραπεί τα 
τελευταία χρόνια σε μία χρό-
νια διαχειρίσιμη νόσο, με το 
προσδόκιμο ζωής των αν-
θρώπων που ζουν με ΗIV 
πλησιάζει εκείνο του γενικού 
πληθυσμού. Ωστόσο, το γε-

γονός ότι ο πληθυσμός αυ-
τός γηράσκει δημιουργεί 
άλλα προβλήματα, καθώς 
έρχεται αντιμέτωπος με γη-
ριατρικά σύνδρομα, όπως το 
σύνδρομο ευπάθειας 
(frailty), που επηρεάζουν 
σημαντικά την ποιότητα της 
ζωής του. Ως δείκτης 
«βιολογικής γήρανσης», το 

σύνδρομο ευπάθειας φαίνε-
ται ότι εμφανίζεται νωρίτε-
ρα και συχνότερα σε άτομα 
που ζουν με HIV σε σχέση με 
το γενικό πληθυσμό και έχει 
σημαντικές συνέπειες, όπως 
αδυναμία, πτώσεις, νοσηλεί-
α και θάνατος. 

Κατά τη βράβευση του ΕΚΕΤΑ|ΙΝΕΒ στο 34ο Πανελλήνιου Συνεδρίου AIDS  
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Τα τελευταία 3 χρόνια το Ερ-
γαστήριο Ψυχολογίας του 
Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων 
Βιοεπιστημών συντονίζει το 
ερευνητικό πρόγραμμα Ολι-
στικής Αξιολόγησης Ατόμων 
με HIV, το οποίο υποστηρίζε-
ται από την εταιρεία GILEAD 
Sciences και αποτελεί την 
πρώτη προσπάθεια μελέτης 
του συνδρόμου ευπάθειας 
και ολιστικής αξιολόγησης 
των ασθενών με HIV στην Ελ-
λάδα όσον αφορά διαφορετι-
κά κλινικά χαρακτηριστικά, 
καθώς και ψυχολογικές πα-
ραμέτρους όπως η ποιότητα 
ζωής. Παράλληλα, στοχεύει 
στον προσδιορισμό των ανα-
γκών των ατόμων με HIV και 
των επαγγελματιών που τους 
παρέχουν φροντίδα, με στόχο 
να αναδειχθούν τα κενά στο 
σύστημα υγειονομικής περί-
θαλψης. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
6 κλινικές από όλη την Ελλά-
δα και συγκεκριμένα οι Πα-
θολογικές Κλινικές: Π.Γ.Ν. Α-
λεξανδρούπολης ΔΠΘ, Π.Γ.Ν. 

ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΠΘ, 
Π.Γ.Ν. “Αττικόν” ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. 
“Λαϊκό”, Γ.Ν.Α. 
“Κοργειαλένειο-Μπενάκειο”, 
και Π.Γ.Ν. Πατρών, Πανεπι-
στήμιο Πατρών, ενώ πρόσφα-
τα η ερευνητική δραστηριό-
τητα επεκτάθηκε και στην 
Κύπρο με συμμετοχή της Γρη-
γορίου Κλινικής του Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρνακας. 

Στο πλαίσιο αυτού του προ-
γράμματος, το Εργαστήριο 
Ψυχολογίας βραβεύτηκε για 
τη συμμετοχή του στα πλαί-
σια του 34ου Πανελλήνιου Συ-
νεδρίου AIDS, το οποίο διεξή-
χθη στην Αθήνα στις 25-27 
Νοεμβρίου από την Ελληνική 
Εταιρεία Μελέτης και Αντιμε-
τώπισης του AIDS. 

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ-
ΚΕ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕ-
ΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ, ΣΥΝ-
ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ HIV  ΚΛΙ-
ΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Στο εν λόγω συνέδριο, πα-
ρουσιάστηκε η ελεύθερη α-
νακοίνωση με τίτλο “Ανάλυση 
δικτύων για τη διερεύνηση 
των σχέσεων μεταξύ ευπά-
θειας, συννοσηροτήτων και 
HIV κλινικών δεδομένων”. Οι 
ισχυρές συσχετίσεις των κρι-
τηρίων ευπάθειας τόσο με τις 
συννοσηρότητες που σχετίζο-
νται με την ηλικία, όσο και με 
τα κλινικά δεδομένα που σχε-
τίζονται με τον HIV, επιβε-
βαιώνουν την ανάγκη για την 
αξιολόγηση οροθετικών ατό-
μων για ευπάθεια. Το αυτοα-
ναφερόμενο αίσθημα εξά-
ντληση, ένα κοινό κριτήριο 
της κατάστασης ευπάθειας, 
φαίνεται να αντιπροσωπεύει 
την ψυχολογική της διάσταση 
και επομένως θα πρέπει να 
αξιολογείται με συγκεκριμένα 
ψυχολογικά ερωτηματολόγια 
που συμπληρώνονται από τα 
ίδια τα άτομα ώστε τελικά να 
γίνεται αντικείμενο επιτυχη-
μένων ψυχολογικών παρεμ-
βάσεων. 

Τα στάδια της μελέτης 
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Η βραβευμένη ομάδα του εργαστηρίου Ψυχολογίας του ΕΚΕΤΑ|ΙΝΕΒ - από αριστερά προς δεξιά: Νίκος Βρονταράς 

- Ψυχολόγος Υγείας, Υποψήφιος διδάκτορας, Ηλιάνα Ντούρου - Κλινικός Ψυχολόγος, Υποψήφια διδάκτορας, Κωνστα-

ντίνα Σταυρογιάννη- Ψυχολόγος, Ανάργυρος Καπετανάκης- MD, Ιατρός, Χριστίνα Καραμανίδου- Ψυχολόγος Υγείας 

PhD, Ερευνήτρια, Γεώργιος Καρακατσούλης- Μαθηματικός, Υποψήφιος διδάκτορας, Δημήτριος Καμπούκος- Project 

Manager BSc, Δημήτριος Κύρου- Κλινικός Ψυχολόγος MSc 

Οι δραστηριότητες του Εργα-
στηρίου Ψυχολογίας εστιά-
ζουν στη διεξαγωγή έρευνας 
πάνω στις ψυχολογικές πτυχές 
των διαδικασιών υγειονομικής 
περίθαλψης χρόνιων ασθε-
νειών. Συγκεκριμένα, οι ερευ-
νητικές δραστηριότητες επικε-

ντρώνονται γύρω από την ε-
μπειρία της ασθένειας και της 
θεραπείας σε μεταδοτικές και 
μη μεταδοτικές ασθένειες, την 
ενδυνάμωση των ασθενών 
μέσω εκπαίδευσης, αυτοδια-
χείρισης και υποστήριξης της 
εκπαίδευσης επαγγελματιών 

υγείας πάνω σε θέματα επι-
κοινωνίας και την ανάπτυξη 
και εφαρμογή παρεμβάσεων 
υποστηρικτικής φροντίδας με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των ασθενών. 
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Θωράκιση απέναντι στην 
παραπληροφόρηση 

Η συνεχόμενη άνοδος που πα-
ρατηρείται τα τελευταία χρό-
νια σε φαινόμενα διαδικτυα-
κής παραπληροφόρησης  έχει 
δημιουργήσει μία  σημαντική 
απειλή για  την δημοκρατία, 
με επιζήμιες επιπτώσεις για 
την συνοχή των σύγχρονων 
κοινωνιών. Όλο και περισσό-

τεροι πολίτες χάνουν την ε-
μπιστοσύνη τους προς τα μέ-
σα ενημέρωσης, κάτι το οποίο 
με την σειρά του καλλιεργεί 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 
την άνθιση φαινομένων παρα-
πληροφόρησης. Η Ελλάδα, η 
Κύπρος και η Μάλτα, που α-
ποτελούν τις χώρες αναφοράς 

στο συγκεκριμένο ερευνητικό 
έργο, εκτός από τις γεωγραφι-
κές ομοιότητες που παρουσιά-
ζουν, χαρακτηρίζονται επίσης  
από ένα γενικά χαμηλό επίπε-
δο εμπιστοσύνης προς τα μέ-
σα ενημέρωσης, σύμφωνα με 
πρόσφατες έρευνες.  
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Επιπλέον, αυτές οι τρεις χώ-
ρες παρουσιάζουν ομοιότη-
τες ως προς την θεματολογί-
α σε περιπτώσεις  παραπλη-
ροφόρησης που έχουν πα-
ρατηρηθεί και συχνά συνδέ-
ονται με καυτά ζητήματα 
της επικαιρότητας που αφο-
ρούν τη μετανάστευση και 
τον έλεγχο των συνόρων. 

Το Μεσογειακό Παρατηρη-
τήριο Ψηφιακών Μέσων, εν 
συντομία MedDMO, αποτε-
λεί ένα νέο πολυεθνικό κόμ-

βο στα πλαίσια της περιφε-
ρειακής επέκτασης του Ευ-
ρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 
Ψηφιακών Μέσων (EDMO) 
για την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης. Σε αυ-
τό το πλαίσιο το MedDMO 
θα αποτελέσει ένα φορέα 
ανίχνευσης, ελέγχου και α-
ποκάλυψης φαινομένων πα-
ραπληροφόρησης, ενώ, θα 
διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην έρευνα και εκπαί-
δευση κατά της παραπληρο-
φόρησης. 

Το MedDMO σχεδιάζει να δη-
μιουργήσει μια τεχνολογική 
πλατφόρμα που θα συνδέεται 
άμεσα με την σχετική υποδο-
μή του EDMO και τα αποτελέ-
σματα της ερευνητικής του 
δραστηριότητας θα τροφοδο-
τούν σε καθημερινή βάση τό-
σο τον  την κεντρική πλατφόρ-
μα του EDMO όσο και τους 
άλλους περιφερειακούς  κόμ-
βους με πολύτιμες πληροφορί-
ες. 
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Στον πυρήνα του MedDMO 
προβλέπονται δραστηριότη-
τες γραμματισμού στα μέσα 
ενημέρωσης, οι οποίες απο-
σκοπούν στην  ευαισθητοποί-
ηση και στην ανάπτυξη κριτι-
κής σκέψης μεταξύ των πολι-
τών και των μέσων ενημέρω-
σης για την καταπολέμηση 
της παραπληροφόρησης. Οι 
εταίροι του MedDMO επιπλέ-
ον θα συμπεριλάβουν το α-
παραίτητο εκπαιδευτικό υλι-
κό και στα προγράμματα 
σπουδών τμημάτων που σχε-
τίζονται με την δημοσιογρα-
φία, ενώ, παράλληλα θα ορ-
γανώσουν εκστρατείες ενη-
μέρωσης που θα απευθύνο-
νται σε όλα τα σχετικά ακρο-
ατήρια. Παράλληλα το 
MedDMO θα δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στην κάλυψη των 
εθνικών και κοινοτικών ανα-
γκών, υποστηρίζοντας τις ε-
θνικές αρμόδιες αρχές, βασι-

ζόμενο στους διαύλους επι-
κοινωνίας που υπάρχουν ήδη 
στην κοινοπραξία και θα 
διευκολύνουν τις δραστηριό-
τητες του MedDMO στις τρεις 
χώρες. 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που 
είναι ο συντονιστής του 
MedDMO, συμμετέχει μέσω 
ερευνητικής ομάδας αναγνω-
ρισμένης διεθνώς για το έργο 
της στην ανάπτυξη τεχνολο-
γιών και εργαλείων αιχμής 
κατά της παραπληροφόρη-
σης, προσδίδοντας στο 
MedDMO ένα ισχυρό τεχνο-
λογικό υπόβαθρο και φιλο-
δοξεί να πολλαπλασιάσει τις 
δυνατότητες ελέγχου σε ζη-
τήματα παραπληροφόρησης. 

Το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει στο 
MedDMO μέσω του εργαστη-
ρίου Γνώσης Πολυμέσων και 
Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύ-

ων (MKLab) και πιο συγκεκρι-
μένα μέσω της Ομάδας Ανά-
λυσης, Επαλήθευσης και Ανά-
κτησης Μέσων (MeVer), η 
οποία διαθέτει σημαντική 
εμπειρία στην ανάπτυξη τε-
χνολογιών ανάλυσης περιε-
χομένου πολυμέσων από κοι-
νωνικά δίκτυα και στην ε-
φαρμογή μεθόδων τεχνητής 
νοημοσύνης, επεξεργασίας 
σήματος και ανάλυσης κοι-
νωνικών δικτύων. 

Όπως μάλιστα δήλωσε ο 
διευθυντής του Ινστιτούτου 
Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) Δρ. 
Ιωάννης Κομπατσιάρης: «Το 
Iνστιτούτο αναπτύσσει εδώ 
και πολλά χρόνια εργαλεία 
ανάλυσης εικόνας και βίντεο 
που βοηθούν στην αναγνώρι-
ση μη αυθεντικού περιεχομέ-
νου πολυμέσων.  

Κατά την  εναρκτήρια εκδήλωση του ερευνητικού προγράμματος  MedDMO στο κτίριο της Ένωσης Συντακτών Ημερη-
σίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) με την παρουσία προσκεκλημένων εκπροσώπων από τα ΜΜΕ και 
τον δημοσιογραφικό χώρο  
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Ορισμένα από τα εργαλεία 
αυτά είναι ήδη διαθέσιμα μέ-
σω του σετ εργαλείων InVid – 
WeVerify σε πάνω από 80.000 
χρήστες παγκοσμίως συμπερι-
λαμβανομένων δημοσιογρά-
φων, ανθρώπων που ασχολού-
νται με τον έλεγχο πληροφο-
ριών και υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Στα πλαίσια του MedDMO αυ-
τά τα εργαλεία θα βελτιωθούν 
και θα ενσωματωθούν σε μια 
εργαλειοθήκη πολυμέσων 
(Multimedia Forensics 
Toolbox) προκειμένου να είναι 
διαθέσιμα στα μέλη του 
MedDMO και του κεντρικού 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 
(EDMO). Επιπλέον, σχετικά με 
την έρευνα για τον εντοπισμό 
συνθετικού ή συνθετικά παρα-
ποιημένου περιεχομένου 
(DeepFakes), που αποτελεί μια 
διαρκώς αυξανόμενη απειλή 
παγκοσμίως, θα δημιουργηθεί 
μια βάση δεδομένων με σχετι-
κό υλικό που θα διαθέτει λει-
τουργίες τελευταίας τεχνολο-
γίας και θα είναι διαθέσιμη 
στην  κοινότητα». 

Το MedDMO ξεκίνησε τις δρα-
στηριότητες του την 1η Δεκεμ-
βρίου 2022, με την εναρκτήρια 
εκδήλωση που πραγματοποιή-

θηκε στο κτίριο της Ένωσης 
Συντακτών Ημερησίων Εφημε-
ρίδων Μακεδονίας-Θράκης 
(ΕΣΗΕΜ-Θ) με την παρουσία 
προσκεκλημένων εκπροσώ-
πων από τα ΜΜΕ και τον δη-
μοσιογραφικό χώρο. Στα πλαί-
σια της συγκεκριμένης εκδή-
λωσης, οι συμμετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν 
σε σχέση με τους στόχους του 
συγκεκριμένου ερευνητικού 
έργου, καθώς και να συζητή-
σουν για το πρόβλημα της πα-
ραπληροφόρησης στις χώρες 
της Ελλάδας, της Κύπρου και 
της Μάλτας. 

Το ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ αναπτύσσει εδώ και πολλά χρόνια εργαλεία 
ανάλυσης εικόνας και βίντεο που βοηθούν στην αναγνώριση 
μη αυθεντικού περιεχομένου πολυμέσων. Τα εργαλεία αυτά 
θα βελτιωθούν και θα ενσωματωθούν σε μια εργαλειοθήκη 
πολυμέσων προκειμένου να είναι διαθέσιμα στα μέλη του 
MedDMO και του κεντρικού Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 
(EDMO), Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης, Διευθυντής ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ 

Ο διευθυντής του ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ Δρ. Γιάννης Κομπατσιάρης και ο ερευνητής του ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ, Δρ. Νίκος Σαρρής κατά 
την εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος MedDMO 
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Οι αστικές μετακινήσεις 
στις πόλεις του μέλλοντος 

αυτόνομη κινητικότη-
τα διεισδύει όλο και 
περισσότερο στην κα-

θημερινή κινητικότητα, ενώ 
έχει ισχυριστεί από την Ευρω-
παϊκή Κοινότητα ότι πρόκειται 
να επιφέρει σημαντικά οφέλη 
στην οδική ασφάλεια, το περι-
βάλλον, την ποιότητα ζωής και 

την συμπεριληπτικότητα στην 
κινητικότητα, τα οποία, με τη 
σειρά τους, αναμένεται να με-
γιστοποιηθούν όταν η αυτόνο-
μη κινητικότητα αφορά σε 
διαμοιρασμένες υπηρεσίες 
(shared), εξυπηρετώντας τις 
ευρύτερες δημόσιες μεταφο-
ρές.  Προκειμένου να επαλη-

θεύσει τα παραπάνω, η δράση 
Καινοτομίας SHOW  (SHared 
automation Operating models 
for Worldwide adoption - στο-
χεύει να αποτελέσει τη μεγα-
λύτερη πρωτοβουλία επίδει-
ξης Συνεργατικών Συνδεδεμέ-
νων Αυτόνομων Οχημάτων 
(CCAV) στην Ευρώπη. 

Η δράση Καινοτομίας SHOW στοχεύει να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία επίδειξης Συνεργατικών 
Συνδεδεμένων Αυτόνομων Οχημάτων (CCAV) στην Ευρώπη. 
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Την παρούσα χρονική στιγμή, 
το έργο SHOW διατρέχει ήδη 
τον τέταρτο χρόνο ζωής του, 
υλοποιώντας με επιτυχία τον 
κύριο στόχο του.  

Σε αυτό το πλαίσιο, διεξάγο-
νται ανοιχτές στο κοινό πιλο-
τικές δοκιμές υπηρεσιών αυ-
τόνομης κινητικότητας για 
μεταφορά επιβατών και φορ-
τίων, όπως υπηρεσίες κοινω-
φελούς χρήσης (sharing),  υ-
πηρεσίες που αποκρίνονται 
στην τρέχουσα ζήτηση (on-

demand) ή σταθερές υπηρε-
σίες μεταφορές σε διάφορες 
αστικές περιοχές της Ευρώ-
πης, μέσω ενός στόλου που 
αποτελείται από περισσότερα 
από 70 αυτόνομα οχήματα 
επιπέδου όλων των τύπων, 
όπως λεωφορεία μεγάλου, 
μέσου και μικρού μεγέθους, 
μίνι – van, ρομπο-ταξί, επιβα-
τικά οχήματα, οχήματα ειδικά 
σχεδιασμένα για εμπορευμα-
τικές ή για μικτές μεταφορές.  

Συγκεκριμένα, επί του παρό-
ντος πραγματοποιούνται πι-
λοτικές δοκιμές σε αστικές 
περιοχές πόλεων  στη Γαλλία, 
τη Σουηδία, τη Μαδρίτη, την  
Αυστρία, τη Γερμανία την Ελ-
λάδα, ,τη Φινλανδία και την 
Τσεχία. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι μέχρι τώρα έχουν πραγ-
ματοποιηθεί ανά την Ευρώπη 
περισσότερα από 40400 ταξί-
δια με επιβάτες και έχουν 
διανυθεί περισσότερα από 
150000 χλμ. 

Από τις πιλοτικές δοκιμές του 
SHOW, συγκεντρώνονται δυ-
ναμικά δεδομένα αποδοχής 
χρηστών καθώς και δεδομένα 
(τεχνικής) απόδοσης στο πε-
δίο. Απώτερο στόχος είναι η 
διερεύνηση της αποδοχής 
των υπηρεσιών αυτόνομης 
κινητικότητας από μέρους 
των χρηστών, των επιπτώσε-

ων τους σε οδική ασφάλεια, 
κυκλοφορία και κινητικότητα, 
περιβάλλον, στο οικοσύστη-
μα των μεταφορών, καθώς 
και την ανταγωνιστικότητα 
και βιωσιμότητά τους.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι στη-
ριζόμενη στην αποκτηθείσα 
γνώση η κοινοπραξία του 

έργου σχεδιάζει  να αναγνω-
ρίσει νομοθετικά και επιχει-
ρησιακά κενά, να συντάξει 
συστάσεις και οδηγίες εφαρ-
μογής, και, τελικά, να μετα-
φέρει και να αναπαράγει τα 
αποτελέσματά σε άλλες 10 
τουλάχιστον ακόλουθες πό-
λεις της Ευρώπης.  

Το δυναμικό Dashboard πιλοτικών δράσεων του SHOW 



 

 

Πιλοτικές δοκιμές Καρίνθια, Αυστρία 

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητι-
κότητας & Δικτύων Μεταφορών 
(ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ είναι ο Τεχνι-
κός Συντονιστής και Υπεύθυνος 
Καινοτομίας της Δράσης ενώ 
συμμετέχει στις περισσότερες 
δράσεις του έργου. Ανάμεσα σε 

άλλα, αναπτύσσει υπηρεσίες 
Κυκλοφοριακής Διαχείρισης 
καθώς και συνεργατικές λύσεις 
μεταξύ οχήματος, υποδομής 
και άλλων χρηστών της οδού 
συμπεριλαμβανομένων των ευ-
παθών χρηστών της οδού. Οι 

προαναφερθείσες λύσεις θα 
επιδειχθούν και θα αξιολογη-
θούν στο πλαίσιο των Ελληνι-
κών πιλότων, που θα λάβουν 
χώρα στα Τρίκαλα την Άνοιξη 
του 2023 και στη Θεσσαλονίκη 
το Φθινόπωρο του 2023. 

SHOW, Urban Mobility Days, Μπρνο, Τσεχία, 20-22 Σεπτεμβρίου 2022 
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Αναφορικά με τις πιλοτικές δο-
κιμές στα Τρίκαλα, αυτές θα 
συμπεριλαμβάνουν εμπορευ-
ματικές υπηρεσίες μεταφοράς 
φορτίων, διαμέσου 5 αυτόνο-
μων ρομποτικών οχημάτων 
(Yapes) και υπηρεσίες μεταφο-
ράς επιβατών αποκρινόμενες 
στην τρέχουσα ζήτηση (“on-
demand”) διαμέσου 2 αυτόνο-
μων μίνι – van καθώς και 2 επι-
βατικών αυτόνομων οχημάτων 
τα οποία θα παρέχει το Ινστι-
τούτο.  Σε όλα τα οχήματα θα 
είναι πάντα παρών εντός οχή-
ματος οδηγός ασφαλείας, ενώ 
ο στόλος οχημάτων θα επο-
πτεύεται απομακρυσμένα από 

Κέντρο Ελέγχου το οποίο θα 
είναι υπεύθυνο, σε συνεργασί-
α με τον οδηγό, για την εκτέλε-
ση ελιγμών επείγουσας ανά-
γκης. 

Οι επιβάτες θα είναι σε θέση 
να κάνουν κράτηση της μετα-
φοράς τους αλλά και να ενημε-
ρώνονται για τα δρομολόγια 
όλων των οχημάτων διαμέσου 
ψηφιακής εφαρμογής που θα 
σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την 
υπηρεσία και θα διατεθεί στο 
κοινό δωρεάν. Οι πιλοτικές δο-
κιμές στη Θεσσαλονίκη θα διε-
ξαχθούν σε μικρότερη κλίμακα 
με τα αυτόνομα οχήματα του 

ΕΚΕΤΑ|ΙΜΕΤ στην περι-αστική 
περιοχή της Θέρμης, όπου και 
θα εξυπηρετούνται ταυτόχρο-
να μεταφορές μικροφορτίων 
και εργαζομένων/επισκεπτών 
του ΕΚΕΤΑ.  

Το έργο SHOW είναι μία δράση 
Καινοτομίας που έχει λάβει 
χρηματοδότηση από το Πρό-
γραμμα του Ορίζοντα 2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντονί-
ζεται από το UITP, ξεκίνησε τον 
Ιανουάριο του 2020 και αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί το Δε-
κέμβριο του 2023. 

  

 

Ρομποτικό όχημα Yape για την μεταφορά φορτίων   
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Καινοτόμοι μηχανισμοί για την ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 

Το έργο Cave3 στοχεύει στην αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, ει-
κονικής πραγματικότητας και τρισδιάστατης εκτύπωσης για την ανάπτυξη μηχανι-
σμών περιήγησης στο Σπήλαιο και στο Μουσείο των Πετραλώνων, με ειδικότερο 
σκοπό τη βιωματική και διαδραστική εμπειρία του επισκέπτη. 

την εποχή μας, οι ψη-
φιακές τεχνολογίες 
παρέχουν νέες δυνα-
τότητες για τη διατή-
ρηση του πολιτιστι-

κού περιεχομένου και τη βελ-
τίωση της προστασίας της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, κα-
θώς επίσης και τη διάχυση της 
πληροφορίας στο ευρύ κοινό. 
Μουσεία και πολιτιστικοί ορ-
γανισμοί χρησιμοποιούν ολοέ-
να και περισσότερο καινοτό-
μες τεχνολογίες πληροφορι-
κής και επικοινωνιών με σκο-
πό να αυξήσουν την ποιότητα 
των υπηρεσιών τους και να 

προσφέρουν στους επισκέ-
πτες τους διαδραστικές εμπει-
ρίες. Παράλληλα, με τη χρήση 
της τεχνολογίας παρέχεται 
στο κοινό η ευκαιρία να 
«επισκεφτεί» εκθέσεις σε α-
πομακρυσμένες περιοχές ή 
και να έρθει σε επαφή με α-
δημοσίευτο υλικό που παρα-
μένει σε χώρους όπου δεν υ-
πάρχει πρόσβαση για το ευρύ 
κοινό. Σημαντική πτυχή της 
χρήσης της τεχνολογίας σε 
εφαρμογές πολιτισμικού εν-
διαφέροντος αποτελεί και το 
γεγονός ότι ο πολιτισμός γίνε-
ται πλέον πλήρως προσβάσι-

μος και σε άτομα με ειδικές 
δεξιότητες, ενισχύοντας την 
αρχή πολιτισμός-για-όλους.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, το 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ), σε στενή συνεργασία 
με την Εφορεία Παλαιοαν-
θρωπολογίας-Σπηλαιολογίας 
του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, την εταιρεία 
Polytech και την εταιρεία Pol-
yptychon, υλοποιούν από κοι-
νού το έργο Cave3.  
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Το έργο στοχεύει στην αξιο-
ποίηση σύγχρονων ψηφιακών 
τεχνολογιών, εικονικής πραγ-
ματικότητας και τρισδιάστατης 
εκτύπωσης για την ανάπτυξη 
μηχανισμών περιήγησης στο 
Σπήλαιο και στο Μουσείο των 
Πετραλώνων, με ειδικότερο 
σκοπό τη βιωματική και δια-
δραστική εμπειρία του επισκέ-
πτη. Με τη χρήση καινοτόμων 
τρισδιάστατων τεχνολογιών, 
όπως τρισδιάστατη σάρωση 
και εκτύπωση, φωτογραμμε-
τρία και εικονική πραγματικό-
τητα, ενισχύεται η εμπειρία 
του επισκέπτη, ενώ παράλλη-
λα τα τεχνολογικά  εργαλεία 
αξιοποιούνται ως εκπαιδευτι-
κό μέσο. 

Στο πλαίσιο του έργου, ερευ-
νητική ομάδα του Ινστιτούτου 
Βιο-οικονομίας και Αγρο-
τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ ανέλα-
βε την ψηφιοποίηση του Σπη-
λαίου, εγχείρημα ιδιαίτερα 
πολύπλοκο αν ληφθεί υπόψη 
η ιδιαίτερα σύνθετη γεωμετρί-
α και οι ιδιαιτερότητες του 
Σπηλαίου. Παράλληλα, πραγ-

ματοποιήθηκε ψηφιοποίηση 
σε πολύ υψηλή ποιότητα ση-
μαντικών παλαιοντολογικών 
ευρημάτων του Μουσείου των 
Πετραλώνων. Ευρήματα του 
Μουσείου που επιλέχθηκαν 
στη βάση της επιστημονικής 
τους σημασίας, αλλά και της 
φυσικής τους κατάστασης, σα-
ρώθηκαν τρισδιάστατα με σκο-
πό την εισαγωγή τους σε περι-
βάλλον εικονικής πραγματικό-
τητας. Τα ψηφιοποιημένα αρ-
χεία εισάγονται ως περιεχόμε-
νο σε διαδραστικά παιχνίδια 
(serious games) που αναπτύσ-
σονται στο πλαίσιο του έργου.  

Επιπρόσθετα, το ψηφιοποιη-
μένο υλικό αξιοποιείται στο 
εργαστήριο ανοιχτής θέασης 
(open lab) που επίσης ανα-
πτύσσεται στο πλαίσιο του 
έργου. Με τη χρήση τεχνολο-
γιών και εξοπλισμού στην τε-
χνολογία αιχμής, αναπτύσσε-
ται εικονικό εργαστήριο καθα-
ρισμού και συντήρησης ευρη-
μάτων. Το σύστημα του ανοι-
χτού εργαστηρίου αξιοποιείται 
για την προσομοίωση των δια-

δικασιών συντήρησης των ευ-
ρημάτων του Σπηλαίου. Ο χρή-
στης μπορεί να πλοηγηθεί στο 
εργαστήριο και να το εξερευ-
νήσει, είτε μέσω της οθόνης 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
υψηλών προδιαγραφών που 
πρόκειται να εγκατασταθεί 
στους χώρους του Μουσείου 
των Πετραλώνων, είτε μέσω 
τρισδιάστατων γυαλιών 
όρασης. 

Το έργο Cave3 βρίσκεται στον 
τρίτο χρόνο της υλοποίησής 
του και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί τον Αύγουστο 2023. Το 
έργο χρηματοδοτείται από τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία και συγκεκριμένα 
τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας 
«Ανοιχτή Καινοτομία στον Πο-
λιτισμό» Περισσότερες πληρο-
φορίες είναι διαθέσιμες στην 
επίσημη ιστοσελίδα του 
έργου: www.cave3.net.   
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Εργαστήριο καθαρισμού και συντήρησης ευρημάτων 
Τρισδιάστατη σάρωση ευρημάτων 

Περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας 

http://www.cave3.net
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 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 ενέργεια είναι ένας 

από τους βασικούς 

στόχους της ευημε-

ρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και αυτό έγινε ακόμη πιο εμ-

φανές το 2022 με το συνεχώς 

αυξανόμενο ενεργειακό κό-

στος. Η αποθήκευση ενέρ-

γειας σε συστήματα μπατα-

ριών αποτελεί ένα βασικό 

πυλώνα μιας βιώσιμης πρά-

σινης μετάβαση σε τεχνολογί-

ες μηδενικού αποτυπώματος 

άνθρακα. Η ανάπτυξη μιας 

ανταγωνιστικής αλυσίδας για 

την κατασκευή μπαταριών 

στην Ευρώπη αποτελεί μία 

προτεραιότητα της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής.   

Η επιτάχυνση της καινοτομίας 
καθώς και η μείωση του κό-
στους της τεχνολογίας των 
μπαταριών θα επιτευχθεί με 
την πρόσβαση των εκάστοτε 
βιομηχανιών σε προηγμένες 
λύσεις χαρακτηρισμού, είτε 
στο επίπεδο των υλικών που 
αποτελούν μία μπαταρία, είτε 
όλου του συστήματος αποθή-
κευσης ενέργειας. Μέχρι πρό-
σφατα, οι δυνατότητες για 
προηγμένο χαρακτηρισμό υλι-
κών και συστημάτων ήταν δια-
σκορπισμένες σε διαφορετι-
κούς ερευνητικούς οργανι-

σμούς σε όλη την Ευρώπη, α-
παιτώντας χρονοβόρες και πε-
ρίπλοκες διαδικασίες για την 
αξιολόγηση και βελτιστοποίη-
ση των τεχνολογιών στις μπα-
ταρίες.  

Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα 
από τρία χρόνια ερευνητικής 
δουλειάς, το ευρωπαϊκό έργο 
TEESMAT ανέπτυξε και αξιολό-
γησε καινοτόμες τεχνικές χαρα-
κτηρισμού υλικών, αναλύσεις 
δεδομένων και υπηρεσίες στο 
επίπεδο μίας ενιαίας Πλατφόρ-
μας Καινοτομίας για βιομηχα-
νίες στο κλάδο των μπαταριών. 

 

 

Χημικός χάρτης από μπαταρία 
ιόντων λιθίου με τη μέθοδο Ra-
man στο εργαστήριο ARTEMIS 
του ΕΚΕΤΑ|ΙΔΕΠ 
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Η δημιουργία ενός Ενιαίου 
Σημείου Εισόδου (one stop 
shop) που προσφέρει υπερ-
σύγχρονες υπηρεσίες χαρα-
κτηρισμού από κορυφαίες ευ-
ρωπαϊκές ερευνητικές εγκατα-
στάσεις, στην ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια βιομηχανία μπατα-
ριών, που αποτέλεσε και τον 
κύριο στόχο του έργου, ολο-
κληρώθηκε με επιτυχία.  Η 
Πλατφόρμα Καινοτομίας σχε-
διάστηκε και αξιολογήθηκε σε 
στενή συνεργασία με βιομη-
χανικούς εταίρους για να επι-
ταχυνθεί η καινοτομία των 
υπηρεσιών, να μειωθεί το κό-

στος ανάπτυξης και να είναι 
σε συμφωνία με τους υπάρχο-
ντες κανονισμούς και τις βέλ-
τιστες πρακτικές που επικρα-
τούν στον κλάδο. Στην εποχή 
της ενεργειακής κρίσης, η με-
τάβαση στις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας και η μείωση 
των ορυκτών καυσίμων απαι-
τούν την ανάπτυξη καινοτό-
μων συστημάτων αποθήκευ-
σης ενέργειας τόσο για την 
ηλεκτροκίνηση όσο και για 
τους σταθμούς σταθερής απο-
θήκευσης ενέργειας έως το 
2030. Η συμβολή του έργου 
TEESMAT έγκειται στη βελτι-

στοποίηση των τεχνολογιών 
των μπαταριών που βρίσκο-
νται ήδη στην αγορά ή πρόκει-
ται να εισέλθουν, προκειμέ-
νου να αυξηθούν οι επιδόσεις 
και τα πρότυπα ασφαλείας 
τους. Το TEΕSMAT προσφέρει 
τυποποιημένες μετρήσεις και 
προηγμένες τεχνολογίες ανά-
λυσης σε πολλαπλές κλίμακες 
μεγέθους, από μοριακό επίπε-
δο έως ολοκληρωμένα συστή-
ματα αποθήκευσης ενέργειας, 
σύμφωνα με το παρακάτω 
σχήμα. 

Όσον αφορά στο ρόλο του Ιν-
στιτούτου Χημικών Διεργασιών 
(ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ, ανέπτυξε σε 
αυτό το πλαίσιο 3 τεχνικές χα-
ρακτηρισμού: 3D Τομογραφία 
ακτίνων Χ, Φασματοσκοπία Ra-
man (μη καταστροφική τεχνική) 
για το χαρακτηρισμό 2D και 3D 
περιοχών στα ηλεκτρόδια και  
ποροσιμετρία υδραργύρου. 

Το έργο TEESMAT ολοκληρώθη-
κε τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι 
εταίροι του έργου συμφώνη-

σαν να συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν υπηρεσίες TEESMAT μέσω 
εμπορικής πλέον δραστηριότη-
τας. Κάθε συνεργάτης, συμπε-
ριλαμβανομένου του ΕΚΕΤΑ, 
προσφέρει την τεχνογνωσία 
του στην πλατφόρμα και η επι-
χειρηματική δραστηριότητα 
συντονίζεται από ένα Ενιαίο 
Σημείο Εισόδου (SEP) που εκ-
προσωπείται από την εταιρεία 
SERMA. Μέσω της νέας εμπορι-
κής πλατφόρμας TEESMAT, ο 

βιομηχανικός πελάτης μπορεί 
να εντοπίσει την προέλευση 
ενός προβλήματος στη βάση 
του, να μιλήσει με τους κατάλ-
ληλους ειδικούς και να χρησι-
μοποιήσει τις κατάλληλες τεχνι-
κές χαρακτηρισμού προκειμέ-
νου να βελτιστοποιήσει τις τε-
χνολογίες του. Η πλατφόρμα 
TEESMAT είναι προσβάσιμη 
μέσω https://www.teesmat.eu/ 

Tα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης από το μοριακό μέχρι το επίπεδο του συστήματος της μπα-
ταρίας που αναλύονται στα πλαίσια του έργου TEESMAT 



 

 

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα 
από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και συγκαταλέγεται στη λίστα με τους 15 
κορυφαίους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από 
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.  

 

Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα: 

 Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)  

 Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  

 Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών  (ΙΜΕΤ)  

 Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)  

 Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (iΒΟ),  

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Εθνικό-Κέντρο-Έρευνας-και-Τεχνολογικής-Ανάπτυξης/296669010434359
http://www.youtube.com/channel/UCT_g01aSjEiYCZdgAKvCrww
https://www.instagram.com/certhellas/?hl=en
https://twitter.com/CERTHellas
https://www.linkedin.com/company/374065/admin/

