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Παράθυρο στο μέλλον 

 παγκόσμια συμβολή 
των κτιρίων –οικιακών 
και μη- στην κατανάλω-

ση ενέργειας, αυξάνεται στα-
θερά, φτάνοντας τα επίπεδα 
του 40% στην Ευρώπη και 
έχοντας ξεπεράσει άλλους 
τομείς της βιομηχανίας και 
των μεταφορών. Για την αντι-
μετώπιση αυτή της κατάστα-
σης αναπτύσσεται στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μία έντονη 
δραστηριότητα για αυστηρό-

τερες ρυθμίσεις αναφορικά 
με τη μείωση της χρήσης ε-
νέργειας στα κτίρια. Για το 
λόγο αυτό,  όχι μόνο στην 
Ευρώπη αλλά και στις Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής, 
όλες οι νέες κατασκευές, θα 
κληθούν να είναι κτίρια χα-
μηλής και μηδενικής ενερ-
γειακής κατανάλωσης.  

Την ίδια στιγμή, οι κανονι-
σμοί και τα σχέδια που εφαρ-
μόζονται σε νέες κατασκευές 

δεν επαρκούν για σημαντική 
μείωση της χρήσης ενέργειας 
στον κτιριακό τομέα: απαι-
τούνται μέτρα, υπηρεσίες και 
σχέδια που θα μειώσουν ση-
μαντικά τη χρήση ενέργειας 
σε όλους τους τύπους υφι-
στάμενων κτιρίων, ειδικά σε 
κτίρια υψηλής κατανάλωσης, 
όπως π.χ. παλιά κτίρια ή κτί-
ρια «φτωχού», χαμηλού κό-
στους σχεδιασμού και κατα-
σκευής. 

Μια καινοτόμα τεχνολογία ανακαίνισης κτιρίων για πιο έξυπνες, 
ενεργές, προσόψεις πολλαπλών χρήσεων παρέχει το ευρωπαϊκό 
ερευνητικό έργο Plug-N-Harvest, που συντονίστηκε από το Εθνι-

κό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
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Οι προκλήσεις προς τα nZEB 

Τα προτεινόμενα αποτελέσμα-
τα έρευνας και ανάπτυξης προ-
σπαθούν να αντιμετωπίσουν 
το πρόβλημα ενεργειακής από-
δοσης στα κτίρια λαμβάνοντας 
υπόψη τεχνολογικές λύσεις 
από διαφορετικούς κλάδους: 

Συμβατική Αναβάθμιση (CR): 
Η πιο απλή προσέγγιση για 
έναν τέτοιο σκοπό είναι μέσω 
της Συμβατικής Αναβάθμισης 
(CR), με την κατάργηση, την 
προσθήκη και την αντικατά-
σταση της υπάρχουσας υποδο-

μής και εξοπλισμού π.χ. μονώ-
σεις, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας κ.λπ. εντός του κτιρίου, 
που στην πραγματικότητα 
μπορεί να διαρκέσει αρκετές 
ημέρες. Τυπικά, η CR μπορεί 
να προκαλέσει υψηλές διατα-
ραχές και κόστος προκειμένου 
να επιτευχθούν σημαντικές 
βελτιώσεις. 

Αυτοματισμός και Έλεγχος Κτι-
ρίων (BAC): Καθώς οι αισθητή-
ρες και οι επικοινωνίες γίνο-
νται όλο και πιο φθηνά, αξιό-
πιστα και ευκολότερα στην α-

νάπτυξη, τα συστήματα BAC 
διαδίδονται επίσης ευρέως ως 
λύση για τον περιορισμό της 
κατανάλωσης ενέργειας. Ωστό-
σο, τα συστήματα BAC από μό-
να τους δεν μπορούν να εγγυ-
ηθούν καμία εξοικονόμηση, 
καθώς η λήψη έξυπνων απο-
φάσεων που βασίζονται στην 
παρατήρηση βασίζεται περισ-
σότερο σε τεχνητές υπηρεσίες, 
που συνήθως περιλαμβάνο-
νται στα Συστήματα Διαχείρι-
σης Ενέργειας Κτιρίου (BEMS) 
πέρα από το BAC. 

1. Πιλοτικό σενάριο 4: RWM Γρεβενά  2. Σενάριο προ-πιλοτικής πρωτοτυποποίησης: 
CERTH Smart-Home, Θεσσαλονίκη  

Έξυπνα κάθετα φωτοβολται-
κά: Η λύση Plug-N-Harvest  

 Η λύση Plug-N-Harvest περι-
λαμβάνει τον αποτελεσματι-
κό συνδυασμό ενεργητικού 
εξωτερικού κτηριακού κελύ-
φους αλουμινίου με αποδο-
τικά εργαλεία προβλεπτικού 
και βέλτιστου αυτομάτου ε-
λέγχου. Πιο συγκεκριμένα, 
αποτελείται από δύο βασικά 
μέρη: 

1. Ένα πλαίσιο κτηριακού κε-
λύφους, το οποίο σχηματίζε-
ται από προκατασκευασμένα 
πλαίσια αλουμινίου που μπο-
ρούν να ενσωματώσουν τε-

χνολογίες θερμομόνωσης και 
Φ/Β πάνελ (σε 10m2 πρόσο-
ψης αντιστοιχίζονται περίπου 
1kWp a-Si), και Β)  

2. Ένα ευφυές οικοσύστημα 
τεχνολογιών πληροφορικής 
που βασίζεται στην τεχνητή 
νοημοσύνη για την λήψη 
βέλτιστων αποφάσεων με 
στόχο την +15% ενεργειακά 
αποδοτικότερη χρήση των 
φορτίων παραγωγής και κα-
τανάλωσης. Τέλος, το επιτευ-
χθέν κόστος της λύσης Plug-N
-Harvest που παρήχθη για τα 
πιλοτικά του έργου μειώθηκε 
σε: τα 100 τ.μ. απαιτούν λιγό-
τερες από 5 εργάσιμες ημέ-

ρες για εξωτερική εγκατάστα-
ση με μέσο κόστος περίπου 
στα 400 ευρώ/τ.μ. πρόσοψης 
(στο στάδιο του πρωτοτύ-
που). 

 «Η βασική καινοτομία της λύ-
σης Plug-N-Harvest έγκειται 
στην εκμετάλλευση κάθετων 
επιφανειών σε κτήρια, συνδυά-
ζοντας αρμονικά τα κάθετα το-
ποθετημένα φωτοβολταϊκά με 
εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης 
που εξασφαλίζουν τον βέλτιστο 
έλεγχό τους σε πραγματικό χρό-
νο», σημειώνει η ερευνητική 
ομάδα του ΕΚΕΤΑ, που συμμε-
τείχε στο έργο. 

Τα πιλοτικά σενάριο Plug-N-Harvest στην Ελλάδα 
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Ο ρόλος και η συμβολή του 
ΕΚΕΤΑ 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης συμ-
μετείχε στο έργο μέσα από δύ-
ο Ινστιτούτα του. Το Ινστιτούτο 
Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του 
ΕΚΕΤΑ συνέβαλε σημαντικά 
στο έργο, ως συντονιστής 
έργου, τεχνικός διευθυντής, 
υπεύθυνος ποιότητας και συ-
νεργάτης στην επικοινωνία και 
διάδοση οριζόντιων δραστη-
ριοτήτων. Από τεχνικής 
άποψης, ηγήθηκε των εξελίξε-
ων που σχετίζονται με τα βασι-
κά συστατικά τεχνητής νοημο-
σύνης της λύσης Plug-N-
Harvest, δηλαδή τα εργαλεία 
IMCS και DRFFO ICT, υιοθετώ-
ντας τις πρόσφατες εξελίξεις 

στον τομέα της Τεχνητής Νοη-
μοσύνης.  

Ακόμη, το ΙΠΤΗΛ ηγήθηκε της 
ανάπτυξης και διαμόρφωσης 
του λογισμικού διασύνδεσης 
και δρομολόγησης δεδομένων 
σε όλα τα πιλοτικά σενάρια 
(https://www.plug-n-
harvest.eu/index.php/pilots/), 
καθώς και στις δοκιμές πρωτο-
τύπων του ADBE στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Μακεδονίας 
(RWM) (εικ. 1) και στο πεδίο 
δοκιμών καινοτομίας εντός 
των δικών του εγκαταστάσεων 
(εικ.2). 

Ταυτόχρονα, το Ινστιτούτο Τε-
χνικής Χημικών Διεργασιών 
(ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ υποστήριξε 
ενεργά το RWM στις δραστη-
ριότητες υλοποίησης του Plug-

N-Harvest, ενώ διηύθυνε τις 
πτυχές του εργαλείου για την 
αξιολόγηση του κύκλου ζωής 
της λύσης Plug-N-Harvest και 
συνέβαλε σημαντικά στις αντί-
στοιχες δραστηριότητες μοντε-
λοποίησης CFD και Προσομοί-
ωσης Ενέργειας για όλα τα πι-
λοτικά σενάρια κτιρίων. 

Το έργο Plug-N-Harvest χρημα-
τοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή μέσω του προ-
γράμματος Ορίζοντας 2020 και 
είχε συνολική διάρκεια 63 μή-
νες. Η κοινοπραξία του έργου 
αποτελούνταν από 14 εταί-
ρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες.  

Επίσημη ιστοσελίδα Plug-N-
Harvest : https://www.plug-n-
harvest.eu/ . 

H βασική καινοτομία της λύσης Plug-N-Harvest έγκειται στην εκμετάλλευ-
ση κάθετων επιφανειών σε κτίρια, συνδυάζοντας αρμονικά τα κάθετα το-
ποθετημένα φωτοβολταϊκά με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που εξα-
σφαλίζουν τον βέλτιστο έλεγχό τους σε πραγματικό χρόνο, ερευνητική ομάδα του 

ΕΚΕΤΑ στο έργο 

Αριστερά: Δρ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επικεφαλής τεχνικός διευθυντής στο Plug N Harvest, μεταδιδακτορικός ερευνητής  ΕΚΕ-
ΤΑ|ΙΠΤΗΛ Μέση και αριστερά: Καθηγητής Ηλίας Κοσματόπουλος, συντονιστής Plug N Harvest, ακαδημαϊκός ερευνητικός 
συνεργάτης ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ, Μέση και δεξιά: Ασημίνα Δημαρά, επικεφαλής μηχανικός λογισμικού, ερευνητικός συνεργάτης 
ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ, Δεξιά: Επίκουρος Καθηγητής Στέλιος Κρηνίδης, υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας, ερευνητικός συνεργάτης 
ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ 
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Βλέμμα στο φως 

ία εφαρμογή που επιτρέπει την πραγματοποίηση αγορών στο 
σούπερ μάρκετ  σε άτομα με μειωμένη όραση χωρίς τη βοή-

θεια συνοδού αναπτύχθηκε από  το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών  (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ, τη spin-off του ΕΚΕΤΑ 
INFALIA και τη ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.. Η καινοτόμα τεχνολογία 
masVision, που έτυχε τον Οκτώβριο του 2022 διπλής διάκρισης στα 
supermarket Awards 2022 και IMPACT Awards 2022, εφαρμόζεται 
για πρώτη φορά. 

Ο Γιάννης Κομπατσιάρης διευθυντής  του ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ, ο  Δρ. Σπύ-
ρος Νικολόπουλος, υπεύθυνος της ομάδας ανάπτυξης της εφαρμο-
γής masVision και ερευνητής ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ και ο Γιάννης Τσαμπου-
λατίδης, διευθυντής της spin-off του ΕΚΕΤΑ, INFALIA, μιλούν μεταξύ 
άλλων  για τον αντίκτυπο που εκτιμούν ότι θα έχει η εφαρμογή αλλά  
και το όραμα της INFALIA για παρόμοιες υπηρεσίες σε ευάλωτους 
συνανθρώπους μας. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Μ 
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Δρ. Νικολόπουλε, πώς λει-
τουργεί η εφαρμογή 
masVision, που επιτρέπει σε 
ανθρώπους με μειωμένη 
όραση να πραγματοποιούν τα 
ψώνια τους σε σούπερ μάρκετ 
χωρίς τη βοήθεια συνοδού; 

Το masVision επιτρέπει στο 
χρήστη να σκανάρει το barcode 
που βρίσκεται στο καρτελάκι 
τιμής στο ράφι μπροστά από 
κάθε προϊόν στο supermarket 
και μέσω των ακουστικών του 
να πάρει πληροφορίες για το 
πλήρες όνομα του προϊόντος, 

την τιμή του, πιθανή τρέχουσα 
έκπτωση ή άλλη προσφορά. 
Κατάλληλα απτικά έχουν τοπο-
θετηθεί σε όλα τα ταμπελάκια 
τιμής στο supermarket ώστε τα 
άτομα με μειωμένη όραση να 
μπορούν εύκολα να εντοπί-
σουν το barcode με το δάχτυλο 
τους και στη συνέχεια να το 
σκανάρουν με το κινητό τους. 
Επιπλέον, η εφαρμογή παρέχει 
τη δυνατότητα εύκολης σάρω-
σης των προϊόντων που βρί-
σκονται σε ένα ράφι κάνοντας 
swipe-left και swipe-right στο 
κινητό.   

Πόσο εύκολη είναι χρήση της; 
Έχετε μέχρι στιγμής κάποια 
ανάδραση από ανθρώπους 
που την έχουν χρησιμοποιή-
σει; 
Η τοποθέτηση κατάλληλων α-
πτικών στο ταμπελάκι τιμής 
κάθε προϊόντος και η δυνατό-
τητα γρήγορης σάρωσης των 
προϊόντων ενός ραφιού, καθι-
στά εξαιρετικά εύκολη τη χρή-
ση της εφαρμογής από άτομα 
με μειωμένη όραση.  

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δρ. Σπύρος Νικολόπουλος, υπεύθυνος της ομάδας ανάπτυξης της εφαρμογής masVision και 
ερευνητής ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ, Δρ. Φώτης Καλαγάνης, μεταδιδακτορικός ερευνητής ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ, Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης 
διευθυντής  του ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ, Αναστάσιος Παπάζογλου Χαλικιάς – μηχανικός εμπειρίας χρήστη, Κώστας Γεωργιάδης, με-
ταδιδακτορικός ερευνητής ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ, Δρ. Ιωάννης Τσαμπουλατίδης, διευθυντής της spin-off του ΕΚΕΤΑ, INFALIA 

Η τοποθέτηση κατάλληλων απτικών στο ταμπελάκι τιμής κάθε 
προϊόντος και η δυνατότητα γρήγορης σάρωσης των προϊόντων ε-
νός ραφιού, καθιστά εξαιρετικά εύκολη τη χρήση του masVision, Δρ. 

Σπύρος Νικολόπουλος, υπεύθυνος της ομάδας ανάπτυξης της εφαρμογής masVision και ερευνητής ΕΚΕ-
ΤΑ|ΙΠΤΗΛ  
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 Δρ. Κομπατσιάρη, ποια είναι 
η εμπειρία της ερευνητικής 
σας ομάδας στον συγκεκριμέ-
νο τομέα υποστήριξης των 
ανθρώπων που αντιμετωπί-
ζουν κάποια αναπηρία; 
 
Το Εργαστήριο Γνώσης, Πολυ-
μέσων και Ανάλυσης Κοινωνι-
κών Δικτύων έχει ολοκληρώσει 
με μεγάλη επιτυχία μια σειρά 
από έργα με στόχο την υπο-

στήριξη ανθρώπων με αναπη-
ρία, όπως άτομα με μειωμένη 
όραση (e-Vision), άτομα με 
νευρο-μυϊκές παθήσεις (EU-
ΜΑΜΕΜ) και άτομα με ταυτό-
χρονη κώφωση και τύφλωση 
(EU-SUITCEYES). Η ανάπτυξη 
τεχνολογιών για την υποστήρι-
ξη των πιο ευαίσθητων ομά-
δων της κοινωνίας μας, βρί-
σκεται σταθερά στις προτεραι-
ότητες της ερευνητικής μας 

ομάδας. Βασικό μας μέλημα 
αποτελεί η στενή συνεργασία 
με σχετικούς φορείς, όπως στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή με το 
Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκα-
τάστασης Τυφλών ώστε να 
έχουμε ρεαλιστικές απαιτήσεις 
και αξιολόγηση με στόχο να 
ικανοποιήσουμε τις πραγματι-
κές ανάγκες των χρηστών.   
 

Κε Tσαμπουλατίδη, ποιος 
εκτιμάτε, ότι θα είναι ο αντί-
κτυπος της εφαρμογής στην 
κοινωνία το επόμενο διάστη-
μα; 

Στόχος μας είναι η πρακτική 
εφαρμογή των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων ώστε να πε-
τύχουμε όσο το δυνατόν με-
γαλύτερο κοινωνικό και οικο-
νομικό αντίκτυπο. Οποιαδή-
ποτε προσπάθεια ενίσχυσης 
της αυτονομίας των ανθρώ-
πων με μειωμένη όραση ανα-
μένεται να έχει πολλαπλά ο-
φέλη στην κοινωνία, όπως 
στο οικονομικό επίπεδο 
(καθώς τα συγκεκριμένα 
άτομα μπορούν να καλύψουν 
βασικές τους ανάγκες χωρίς 

τη βοήθεια συνοδού), στην 
κοινωνική ένταξη και προ-
σφορά (αφού εκλείπουν οι 
λόγοι που τους κάνουν να 
νιώθουν μη ισότιμα μέλη), 
αλλά ίσως το πιο σημαντικό, 
στο συναισθηματικό επίπεδο, 
μέσω της ασφάλειας και της 
αυτοπεποίθησης που τους 
παρέχει η αυτονομία. 

H εφαρμογή αναπτύχθηκε 
στα πλαίσια των ερευνητι-
κών δραστηριοτήτων του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών 
του ΕΚΕΤΑ και ωρίμασε μέσω 
της spin - off του Ερευνητικού 
Κέντρου, INFALIA. Πόσα χρό-
νια προσφέρει η εταιρεία της 

υπηρεσίες της στην κοινωνία 
και ποιο είναι το όραμά της; 

Η εταιρεία INFALIA PC ιδρύ-
θηκε ως τεχνοβλαστός του 
ΕΚΕΤΑ το 2014 και έκτοτε έχει 
αναπτύξει υπηρεσίες με ση-
μαντικό κοινωνικό αντίκτυπο 
στο χώρο της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, των κοινωνι-
κών δικτύων και πρόσφατα, 
των ατόμων με μειωμένη 
όραση. Το όραμα της είναι να 
εκμεταλλευτεί τις δυνατότη-
τες των ψηφιακών δεδομένων 
μεγάλου όγκου και μέσω της 
επεξεργασίας και ανάλυσής 
τους, να αναπτύξει νέες υπη-
ρεσίες και mobile εφαρμογές.  

Η ανάπτυξη τεχνολογιών για την υποστήριξη των πιο ευαίσθη-
των ομάδων της κοινωνίας μας, βρίσκεται σταθερά στις προτε-
ραιότητες της ερευνητικής μας ομάδας, Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης, διευθυντής 

ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ  
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Αριστερά: Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης, διευθυντής ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ Μέση: Δρ. Σπύρος Νικολόπουλος, υπεύθυνος 
της ομάδας ανάπτυξης της εφαρμογής masVision και ερευνητής ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ Δεξιά:  Ιωάννης Τσαμπουλατίδης, 
διευθυντής της spin-off του ΕΚΕΤΑ, INFALIA 

Δρ. Κομπατσιάρη, οι τεχνο-
λογικές λύσεις οφείλουν να 
προκύπτουν από τις ανάγκες 
της κοινωνίας. Υπάρχει κά-
ποια τρέχουσα ερευνητική 
σας δουλειά, που θα εξυπη-
ρετήσει στο μέλλον μία τέ-
τοια ανάγκη;  

Ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, στο πλαίσιο της 
έγκαιρης διάγνωσης, πρόγνω-

σης και αντιμετώπισης της 
νόσου Alzheimer, είναι ότι το 
εργαστήριο μας εργάζεται σε 
μια πρωτοποριακή μελέτη 
κατά την οποία συμμετέχο-
ντες προχωρημένης ηλικίας 
φιλοξενούνται για μια ολό-
κληρη μέρα στο έξυπνο σπίτι 
του ΕΚΕΤΑ|ΙΠΤΗΛ. Εκεί μέσω 
κατάλληλων αισθητήρων 
μπορούμε να παρακολουθού-

με την δραστηριότητά τους 
κατά την εκτέλεση καθημερι-
νών εργασιών (π.χ. μαγείρε-
μα, ετοιμασία καφέ), με στό-
χο την ανάπτυξη ενός αντικει-
μενικού συστήματος αξιολό-
γησης και σταδιοποίησης των 
συμμετεχόντων σε σχέση με 
το φάσμα της νόσου Alz-
heimer.  

Ο αντίκτυπος του masVision, αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέ-
λη σε οικονομικό επίπεδο, στην κοινωνική ένταξη, και -το σημα-
ντικότερο- σε συναισθηματικό επίπεδο  μέσω της ασφάλειας και 
της αυτοπεποίθησης που παρέχει η αυτονομία στα άτομα με 
μειωμένη όραση, Δρ. Ιωάννης Τσαμπουλατίδης, διευθυντής της spin-off του ΕΚΕΤΑ, INFALIA 
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Η αξία των Δεδομένων 
Πραγματικού Κόσμου 
για το σύστημα υγείας  

 χρήση τεχνολογιών 
πληροφορικής στην 
υγεία δημιούργησε 

νέες προκλήσεις και ευκαι-
ρίες οι οποίες ενισχύθηκαν 
με εμφατικό τρόπο την περί-
οδο της πανδημίας. Τα ψη-
φιακά εργαλεία που ανα-

πτύχθηκαν και τα νέα δεδο-
μένα που προκύπτουν ανοί-
γουν τον δρόμο για τον με-
τασχηματισμό του συστήμα-
τος υγείας, επιφέροντας μία 
ριζική αλλαγή στον τρόπο 
παροχής και πρόσβασης των 
υπηρεσιών και προσφέρο-

ντας πολλαπλά οφέλη στο 
σύνολο της επιστημονικής 
κοινότητας, τους επαγγελ-
ματίες υγείας, τους ερευνη-
τές και (κυρίως) στον ασθε-
νή/πολίτη.   

 

H 
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Στον πυρήνα αυτής της ψη-
φιακής μετάβασης βρίσκεται 
η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
και συστημάτων ηλεκτρονι-
κής υγείας (eHealth). Στο 
πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερες προ-
οπτικές ανοίγει η αξιοποίηση 
των δεδομένων που συλλέγο-
νται κατά την κλινική πράξη, 
τα οποία συχνά αναφέρονται 
ως ”Real World Data” (RWD) 
και προκύπτουν από την 
διαρκώς αυξανόμενη χρήση 
υπολογιστικών συστημάτων 
(πχ. Ηλεκτρονικοί Φάκελοι 
Υγείας – ΗΦΥ). Τα δεδομένα 
αυτά, που ανήκουν στο ευρύ-
τερο πλαίσιο της κατηγορίας 
των Μεγάλων Δεδομένων 
(Big Data) και αποτελούν μια 
δεξαμενή «χρυσού» σε ότι 
αφορά την αξιολόγηση των 
υπηρεσιών υγείας, την εξα-
κρίβωση της αποδοτικότητας 
και της ασφάλειας μιας θερα-
πείας ή ενός φαρμάκου αλλά 
και τον εντοπισμό πιθανώς 
αξιοποιήσιμων μοτίβων θε-
ραπείας. 

Πολύ συχνά οι συστηματικές 
μελέτες που βασίζονται σε 
τέτοια δεδομένα αναφέρο-
νται ως «Μελέτες Παρατήρη-
σης» (Observational Studies), 
για να διαφοροποιηθούν από 
τις «Παρεμβατικές Μελέ-
τες» (Interventional Studies), 

κατά τις οποίες σχεδιάζεται 
και εκτελείται μια συγκεκρι-
μένα παρέμβαση (π.χ. χορή-
γηση φαρμάκου) σε συγκε-
κριμένη ομάδα ασθενών για 
να αναλυθούν οι επιπτώσεις 
της.  

 

ΤΑ REAL WORLD DATA 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΔΕΞΑ-
ΜΕΝΗ «ΧΡΥΣΟΥ» ΣΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΞΑ-
ΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Η ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΙΘΑ-
ΝΩΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ 
ΜΟΤΙΒΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 

Σε διεθνές επίπεδο, ήδη δρο-
μολογούνται πολύ σημαντι-
κές πρωτοβουλίες όπως η 
πρωτοβουλία Observational 
Health Data Sciences and In-
formatics (OHDSI), εθνικός 
κόμβος της οποίας ορίστηκε 
η Ελλάδα μεσώ του Ινστιτού-
του Εφαρμοσμένων Βιοεπι-
στημών του Εθνικού Κέντρου 
Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (INEB|EKETA). Α-

ντίστοιχα, στην Ευρώπη, έχει 
ήδη στηθεί ένα σημαντικό 
δίκτυο από «παρόχους» RWD 
(κυρίως νοσοκομεία αλλά και 
άλλους οργανισμούς) με πά-
νω από 160 μέλη που χρημα-
τοδοτείται από το πρόγραμ-
μα EHDEN.  

Ο βασικός στόχος αυτής της 
πρωτοβουλίας είναι η διευ-
κόλυνση των μελετών παρα-
τήρησης πάνω σε δεδομένα 
του πραγματικού κόσμου, 
τόσο μέσω της ενεργοποίη-
σης παρόχων δεδομένων αλ-
λά και της ανάπτυξης σχετι-
κών μεθοδολογικών και τε-
χνικών εργαλείων. Σε τεχνικό 
επίπεδο, στα πλαίσια του 
OHDSI, αναπτύσσεται και 
συντηρείται ένα σύνολο από 
εργαλεία ανοικτού κώδικα 
(open source), τα οποία 
έχουν ως ακρογωνιαίο λίθο 
ένα μοντέλο δεδομένων ανα-
φοράς, το λεγόμενο “OMOP 
Common Data Mod-
el” (OMOP-CDM). Πάνω σε 
αυτό το μοντέλο, αναπτύσ-
σονται διάφορα εργαλεία 
ανάλυσης (στατιστική ανάλυ-
ση, λεξικά αναφοράς κλπ.), 
που υποστηρίζουν την εκτέ-
λεση μελετών παρατήρησης.  
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Το πλεονέκτημα της προσέγ-
γισης αυτής είναι ότι αντί να 
συλλεχθούν κάπου κεντρικά 
τα δεδομένα από το δίκτυο 
των συνεργατών, για να ανα-
λυθούν, συλλέγονται μόνο τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
του ερωτήματος. Τελικά, αντί 
να μετακινούνται τα δεδομέ-
να εκτός του αρχικού φορέα 
που τα φιλοξενεί (διαδικασία 
που συνεπάγεται πολλές νο-
μικές και διαδικαστικές δυ-
σκολίες), μετακινείται το ερώ-

τημα και τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματά του, απλο-
ποιώντας κατά πολύ τις διαδι-
κασίες και επιτρέποντας την 
εκτέλεση μελετών παρατήρη-
σης σε δεδομένα μεγάλου 
όγκου χωρίς κατ’ ανάγκη δια-
μοιρασμό των αρχικών δεδο-
μένων. 

Όσον αφορά την αξιοποίησή 
τους στη χώρα, ο ερευνητής 
του Ινστιτούτου Εφαρμοσμέ-
νων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του 
ΕΚΕΤΑ, Δρ. Παντελής Νατσιά-

βας, επισημαίνει πως: «Στην 
Ελλάδα δεν υπάρχουν 
(ακόμη) σχετικές συστηματι-
κές προσπάθειες αξιοποίησης 
αυτών των δεδομένων. Αν και 
διάφοροι ερευνητές έχουν 
προσπαθήσει αποσπασματικά 
να αξιοποιήσουν δεδομένα 
νοσοκομείων ή ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, η έλλειψη 
σχετικής σαφούς νομοθεσίας 
αλλά και ερευνητικών υποδο-
μών είναι εμφανής». 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη σχετικές 
συστηματικές προσπάθειες αξιοποίησης 
αυτών των δεδομένων  
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Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 
Υγείας -  eHealth lab του IN-
EB, παρακολουθεί ενεργά τις 
πρωτοβουλίες του OHDSI και 
του EHDEN ήδη από το 2016. 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την 
ανάπτυξη εργαλείων και με-
θοδολογιών σχετικά με την 
«Ενεργή Φαρμακοεπαγρύ-
πνηση» και την ασφάλεια 
φαρμάκων εν γένει, το ΙΝΕΒ 
έχει αναπτύξει σχετική δρα-
στηριότητα τόσο ως κομμάτι 
του οικοσυστήματος OHDSI/
EHDEN όσο και στα πλαίσια 
εθνικώς χρηματοδοτούμενων 
ερευνητικών δράσεων (όπως 

το έργο PVClinical).  

«Σε αυτό το πλαίσιο», υπο-
γραμμίζει ο Δρ. Νατσιάβας 
«το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 
Υγείας του ΙΝΕΒ ορίστηκε ως 
Εθνικός Κόμβος του δικτύου 
OHDSI/EHDEN στην Ελλάδα, 
στοχεύοντας στην περαιτέρω 
υποστήριξη και ανάπτυξη του 
δικτύου αλλά και σχετικών 
ερευνητικών πρωτοβουλιών 
στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής, 
συμμετέχουν ήδη 4 data pro-
viders -κυρίως νοσοκομεία- 
από την χώρα μας στο σχετικό 
ευρωπαϊκό δίκτυο ενώ και 
άλλοι οργανισμοί έχουν κινη-

τοποιηθεί σχετικά. Σημαντικό 
είναι επίσης το ενδιαφέρον 
που έχουν επιδείξει εταιρεί-
ες/SMEs καθώς υπάρχουν 
ήδη 4 φορείς που έχουν πι-
στοποιηθεί για την ικανότητά 
τους να χαρτογραφήσουν και 
να διαχειριστούν δεδομένα 
στο μοντέλο OMOP-CDM. Φι-
λοδοξία μας είναι να αναπτυ-
χθεί το σχετικό οικοσύστημα 
στην Ελλάδα δίνοντας περε-
ταίρω ευκαιρίες για ερευνητι-
κές συνεργασίες τόσο μεταξύ 
ακαδημαϊκών οργανισμών 
όσο και με τη βιομηχανία». 

Μέχρι στιγμής, στο ευρωπαϊκό δίκτυο OHDSI/EHDEN 
στην Ελλάδα, με συντονιστή το ΙΝΕΒ συμμετέχουν 
ήδη 4 data providers, ενώ σημαντικό ενδιαφέρον 
έχουν επιδείξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
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Δρ. Παντελής Νατσιάβας, ερευνητής στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ 

https://pvclinical-project.eu/
https://pvclinical-project.eu/
https://www.ohdsi-europe.org/index.php/national-nodes/greece


 

 

Η έρευνα στην 
πρώτη γραμμή 
Εντυπωσιακή ήταν και φέτος η προσέλευση του κόσμου στη Βραδιά του Ερευνητή, που πραγματοποιή-
θηκε για μία ακόμη χρονιά, την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης υπό το συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.  
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πό τις 17.00 το από-
γευμα μέχρι τις 
22.00 το βράδυ, επι-
σκέπτες κάθε ηλικί-

ας, γνώρισαν από κοντά τους 
ερευνητές, συνομίλησαν μαζί 
τους, έθεσαν τα ερωτήματά 
τους και ενημερώθηκαν για 
την τεχνολογική έρευνα, 
έχοντας την ευκαιρία να συμ-
μετάσχουν και οι ίδιοι σε εν-
διαφέροντα επιστημονικά 
πειράματα αλληλεπίδρασης.  

Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον 
του κόσμου για την ερευνητι-
κή δραστηριότητα του ΕΚΕΤΑ, 
που αποτυπώθηκε μέσα από 
τη διαδραστική τεχνολογική 
έκθεση, καλύπτοντας ένα ε-
κτεταμένο φάσμα επιστημο-

νικών πεδίων αλλά και για τις 
τεχνολογίες του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστήμιου Θεσσα-
λονίκης και του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος. Με 
ενθουσιασμό ανταποκρίθη-
καν οι μικροί σε ηλικία επι-
σκέπτες στο κυνήγι του θη-
σαυρού, στο πλήθος ψυχαγω-
γικών εκπαιδευτικών δρώμε-
νων αλλά και επιστημονικών 
πειραμάτων και παρατήρη-
σης φαινομένων από ομάδες 
φοιτητών και μαθητών.  Στό-
χος ήταν η τοποθέτηση του 
κόσμου στο επίκεντρο και η 
ενημέρωσή τους με έξυπνο 
και διασκεδαστικό τρόπο.  Η 
εκδήλωση πλαισιώθηκε την 
ίδια στιγμή από πλήθος καλ-
λιτεχνικών και μουσικών 

δρώμενων που ομόρφυναν τη 
Βραδιά δίνοντας το δικό τους 
χρώμα στην εκδήλωση. 

Τη Βραδιά του Ερευνητή τίμη-
σε με την παρουσία του και ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Χρίστος Δή-
μας, ο οποίος εξέφρασε τη 
χαρά του για την εκδήλωση 
και τον τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιείται η διάχυση 
των επιστημονικών επιτευγ-
μάτων, ενθαρρύνοντας τη 
συνέχιση της συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας και την επόμε-
νη χρονιά. 
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Σε μία διοργάνωση γεμάτη α-
πό τεχνολογικά επιτεύγματα 
και εντυπωσιακά πειράματα, 
επετεύχθη ο πραγματικός στό-
χος της εκδήλωσης που δεν 
είναι άλλος από την επαφή και 
γνωριμία του κόσμου με το 
πλούσιο επιστημονικό έργο 
των ερευνητών αλλά και τη 
σπουδαία προσφορά τους στο 
κοινωνικό σύνολο, προκειμέ-
νου όλο και περισσότεροι νέοι 
να ακολουθήσουν το επάγγελ-
μα του ερευνητή.  

 

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΒΡΑΔΙΑΣ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ Ο 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙ-
ΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑ-
ΦΗ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟ-
ΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ Ε-
ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΠΟΥ-
ΔΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

Την ίδια στιγμή, πολύ μεγάλη 
ήταν και η ανταπόκριση του 
κοινού στο Chat Lab, μία δράση 
της Βραδιάς του Ερευνητή με 
στόχο να αυξήσει μεταξύ 
άλλων το ενδιαφέρον των νέων 
για την επιστήμη και το επάγ-
γελμα του ερευνητή. Το φετινό 
Chat Lab με συντιστή το ΕΚΕΤΑ, 
διήρκησε συνολικά 12 ημέρες, 
ενώ σε αυτό συμμετείχαν πε-
ρισσότεροι από 51 ερευνητές 
που περισσότερες από 150 συ-
ναντήσεις.  
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Στη αυτή των σειρά διαδικτυα-
κών συζητήσεων, οι συμμετέ-
χοντες  ήρθε σε επικοινωνία 
με τους ερευνητές  και ενημε-
ρώθηκε σχετικά με ένα εκτετα-
μένο εύρος  επιστημονικών 
ζητημάτων που θα τέθηκαν 

στο επίκεντρο της διαδικτυα-
κής συνομιλίας.   

Επιπλέον στο πλαίσιο της Βρα-
διάς του Ερευνητή δέκα γυναί-
κες και άντρες επιστήμονες με 
αξιοσημείωτη πορεία στο χώ-
ρο τους, μίλησαν για την επι-

στήμη τους σε μία σύντομη 
ενδιαφέρουσα συνέντευξη. 
Στη σελίδα της Βραδιάς,, μπο-
ρεί κανείς να βρει τις συνε-
ντεύξεις.  https://
researchersnight.gr/podcast/  

Η εκδήλωση Βραδιά του Ερευνητή διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου MARIE το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση 
από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας 'Horizon Europe' της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την επιχορήγηση 
Nº 101061141.  
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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/

