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Σ υ σ τ ή μ α τ α διασφάλισης 
ποιότητας 
0 Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO (International Organisation for Standardization), οργανισμός εξειδικευμένος στη δημιουργία 

προτύπων, αποτελείται από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης 91 χωρών. Εχει 180 περίπου Τεχνικές Επιτροπές, υπεύθυνες για 

αντίστοιχους τομείς εξειδίκευσης, που αναπτύσσουν διεθνή πρότυπα με στόχο τη διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής προϊόντων και 

υπηρεσιών και την ανάπτυξη συνεργασίας στη σφαίρα των πνευματικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Αμαλία Μαστρογιάννη 

Βιβλιοθηκονόμος - Ειδικός 

Πληροφόρησης 

ΕΚΤ - Ελληνικό Κέντρο 

Αναδιανομής Innovation 

e-mail: amastr@iris.ekt.org.gr 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : 
ΣΕΙΡΑ ISO 9000 

Ως πριν λίγα χρόνια, η ικανότητα ενός προϊό

ντος να ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον ο

ποίο προοριζόταν, ο σχεδιασμός και η κατα

σκευή του, ώστε να κάνει τη δουλειά του σω

στά, η ποιότητα του και η εν γένει ανταγωνιστι

κότητα του εξασφαλιζόταν από τη συμμόρφωση 

του στα υπάρχοντα τεχνικά πρότυπα. 

Η σημερινή αλματώδης εξέλιξη της τεχνολο

γίας, με την επακόλουθη αυξανόμενη διεθνοποί

ηση των αγορών και των εμπορικών συναλλα

γών, οδήγησε στην καθιέρωση κοινά αποδεκτών 

προτύπων, όχι μέσω της εναρμόνισης των υ

παρχόντων τεχνικών προτύπων αλλά με την α

νάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότη

τας (ΣΔΠ). 

Η ΣΕΙΡΑ ISO 9000 

Οταν μιλάμε για ποιότητα σε ένα προϊόν, ανα
φερόμαστε στην ιδιότητα ή τις ιδιότητες του 
προϊόντος που μας ενδιαφέρουν να μετρήσου
με. Δεν είναι κάτι που υπάρχει από τη φύση του 
πράγματος αλλά κάτι που το κατασκευάζουμε 
(ποιώ=κατασκευάζω). Γί αυτό και στις καθημε
ρινές μας συναλλαγές αντιλαμβανόμαστε ευκο
λότερα την ποιότητα από την απουσία της παρά 
από την ύπαρξη της. 

Στο παρελθόν αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν 

αρκετοί κανόνες και πρότυπα ποιότητας από το 

διεθνή (ISO) και εθνικούς οργανισμούς, εξειδι

κευμένους στη δημιουργία προτύπων. Η σταθε

ρή όμως εφαρμογή Προτύπων Ποιότητας ξεκί

νησε από την αμυντική βιομηχανία στη δεκαετία 
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του 1950, εξαιτίας της κρισιμότητας των 

παραγόμενων προϊόντων. Ακολούθως, και 

λόγω της μεγάλης επιτυχίας τους, επεκτά

θηκε και στις μη στρατιωτικές βιομηχα

νίες. 

Το 1987 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίη

σης ISO αποδέχτηκε το πρότυπο BS 

5790'" σαν σειρά προτύπων ISO 9000. Την 

ίδια περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχο

ντας διαβλέψει ότι το να εναρμονίσει τα υ

πάρχοντα τεχνικά πρότυπα είναι προσπά

θεια χωρίς ελπίδα επιτυχίας, υιοθετεί τα 

πρότυπα ISO και BS (που εντωμεταξύ έ

χουν εναρμονιστεί) σαν σειρά ΕΝ 29000. 

Επίσης, την ίδια περίοδο γίνονται αποδε

κτά από τους αμερικανικούς οργανισμούς 

ANSI (American National Standards 

Institute) και ASQC (American Society for 

Quality Control) σαν σειρά προτύπων Q-

90. 

Η σειρά ISO 9000 αποτελείται από·γενικά 

πρότυπα που έχουν εφαρμογή σε διάφο

ρες επιχειρήσεις, όπως μεταποιητικές, τε-

χνικές/κατασκευαστικές, παροχής υπηρε

σιών κλπ, και ορίζει τις ελάχιστες απαιτή

σεις που πρέπει να ικανοποιεί μια επιχεί

ρηση, ώστε να διασφαλίζει τους πελάτες 

της για ένα καλό προϊόν. Συνεπώς, οι α

παιτήσεις της σειράς προτύπων ISO 9000 

αποτελούν μόνο τα "θεμέλια του συστή

ματος ποιότητας" μιας επιχείρησης. 

Η σειρά αυτή περιλαμβάνει : 

• To ISO 9000 "Quality Management and 

Quality Assurance Standards - Guidelines 

for Selection and Use" που αποτελείτο 

βασικό οδηγό για τα άλλα πρότυπα στη 

σειρά. Εχει από τη φύση του συμβουλευτι

κό χαρακτήρα και καθορίζει τους βασι

κούς όρους ποιότητας. 

• To ISO 9001 "Model for Quality 

Asssurance in Design/Development, 

Production, Installation and Servicing" που 

καθορίζει ένα υπόδειγμα προγράμματος 

ποιότητας για χρήση, όταν ένα συμβόλαιο 

Το 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης εξέδω

σε το πρότυπο BS 5790 "Quality Systems", το οποίο α

ποτελεί το πρώτο εμπορικό πρότυπο για Συστήματα Δια

σφάλισης Ποιότητας. 
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ανάμεσα σε δύο μέλη απαιτεί την επίδειξη 

της ικανότητας από τον προμηθευτή για 

σχεδιασμό, παραγωγή, ολοκλήρωση και 

υποστήριξη του προϊόντος του. Ενδιαφέ

ρει επιχειρήσεις οι οποίες σχεδιάζουν, α

ναπτύσσουν, παράγουν και εγκαθιστούν 

προϊόντα και παρέχουν υποστήριξη μετά 

την πώληση. Ακόμη, επιχειρήσεις που α

ναπτύσσουν νέα προϊόντα ή προϊόντα με 

ειδικές απαιτήσεις. 

• To ISO 9002 "Model for Quality 

Asssurance in Production and Installation" 

που καθορίζει ένα υπόδειγμα συστήματος 

ποιότητας κατά την παραγωγή και την ο

λοκλήρωση. Ενδιαφέρει βιομηχανίες διερ

γασιών (π.χ. χημικές, τροφίμων, φαρμα

κευτικές), όπου οι απαιτήσεις για το προϊ

όν ορίζονται μέσω ενός καθιερωμένου 

σχεδιασμού ή προδιαγραφής. 

• To ISO 9003 "Model for Quality 

Asssurance in Final Inspection and Tests" 

που καθορίζει ένα υπόδειγμα συστήματος 

ποιότητας κατά τον τελικό έλεγχο και τη 

δοκιμή. Ενδιαφέρει μικρά καταστήματα, 

τμήματα μέσα σε μια επιχείρηση (π.χ. ερ

γαστήρια), προμηθευτές εξοπλισμού, οι ο

ποίοι επιθεωρούν και δοκιμάζουν τα παρε

χόμενα προϊόντα και τέλος, 

• To ISO 9004 "Quality Management and 

Quality System Elements - Guidelines" που 

παρέχει στοιχεία οργάνωσης της ποιότη

τας με λεπτομερείς οδηγίες για την ανά

πτυξη και εγκατάσταση ενός συστήματος 

ποιότητας και καθορισμό του βαθμού 

στον οποίο κάθε στοιχείο του συστήματος 

ποιότητας εφαρμόζεται. 

Τα πρότυπα ISO 9001-9003 αποτελούν μια 

σειρά τριών "επιπέδων" από πρότυπα δια

σφάλισης ποιότητας για χρήση σε συμβα

τικές περιπτώσεις. 

Πρέπει να τονιστεί ότι το ISO 9001 δεν εί

ναι καλύτερο από το ISO 9002 ή το ISO 

9003, αλλά είναι διαφορετικό. Επίσης ότι 

η κάθε βιομηχανία, καθώς έχει τις δικές 

της ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να ερμηνεύ

σει ανάλογα τις απαιτήσεις των προτύ

πων, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της. Για παράδειγμα, η χημική βιομηχανία 

έχει δώσει ένα επεξηγηματικό συμπλήρω

μα. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε κλάδο 

της βιομηχανίας. 

Σήμερα, αν και τα πρότυπα της σειράς 

ISO 9000 είναι γενικώς αποδεκτά από ό

λες τις χώρες του κόσμου, μερικοί σημα

ντικοί κλάδοι της βιομηχανίας (π.χ. αυτοκι

νητοβιομηχανία) συνεχίζουν να διατηρούν 

το δικό τους ιδιαίτερο σύστημα ποιότη

τας. Μέχρι αυτές οι βιομηχανίες να ευθυ

γραμμιστούν με τις υπόλοιπες, το σύστη

μα δεν μπορεί να είναι παγκόσμιο. Πά

ντως, με την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευ

ρωπαϊκής Αγοράς, η πιστοποίηση κατά 

ISO αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθε

ρη διακίνηση και αποδοχή των προϊόντων 

ανάμεσα στις χώρες-μέλη της Ε.Ε., καθώς 

μια σειρά από κοινοτικές οδηγίες υποδει

κνύουν την υιοθέτηση των προτύπων ISO, 

προτείνουν δηλαδή την αφομοίωση τους 

από εθνικούς νόμους. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) 

Εάν συνεχώς το προϊόν "σχεδόν" ανταπο

κρίνεται στις απαιτήσεις ή υπάρχουν συ

νεχώς αποκλίσεις, τροποποιήσεις, επι

διορθώσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις, 

τότε έχουμε ένα ανεπαρκές σύστημα δια

χείρισης ποιότητας. 

Μια σίγουρη ένδειξη απουσίας της ποιό

τητας έχουμε όταν υπάρχουν συνεχώς ε

ντολές για επιδιόρθωση προϊόντων. 

Η αποφυγή της παραγωγής προϊόντων κα

κής ποιότητας, με τις παραδοσιακές τακτι

κές, βασιζόταν στον εκ των υστέρων εντο

πισμό προβλημάτων με αποτέλεσμα την 

κατανάλωση χρόνου και χρήματος για την 

παραγωγή μη κατάλληλων για πώληση 

προϊόντων. 

Από τη στιγμή που μια επιχείρηση αρχίζει 

να κατανοεί ότι η υιοθέτηση συστημάτων 

πρόβλεψης με σκοπό την πρόληψη οδηγεί 

στην ουσιαστική ανάπτυξη της, η ποιότη

τα των προϊόντων της σταματά να είναι τυ

χαίο γεγονός αλλά αποτέλεσμα οργανω

μένης και τεκμηριωμένης παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Προϋπόθεση λοιπόν για την εγκατάσταση 

ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας 

είναι η πλήρης κατανόηση και δέσμευση 

τόσο της διοίκησης όσο και όλου του προ

σωπικού της επιχείρησης στην ανάπτυξη 

της ποιότητας. 

Ενα τέτοιο σύστημα οφείλει να επεκτείνει 

τις αρχές της ποιότητας σε όλες τις δρα

στηριότητες της επιχείρησης, από την αρ

χική παραγγελία των πρώτων υλών που 

χρησιμοποιεί, το σχεδιασμό, την ανάπτυ

ξη, την παραγωγή, τους ελέγχους και τις 

δοκιμές μέχρι και την τελική αποστολή και 

τη συντήρηση των προϊόντων της. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
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σχέσεις πελάτη-προμηθευτή ανάμεσα στα 

διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Αν το 

προϊόν που παράγει κάποιο τμήμα αποτε

λεί πρώτη ύλη προς περαιτέρω επεξεργα

σία σε κάποιο άλλο τμήμα, θα πρέπει αυτό 

να αντιμετωπίζεται ως εσωτερικός πελά

της για να επιτευχθεί η αλυσίδα της ποιό

τητας. 

Ενα καλό σύστημα διασφάλισης ποιότη

τας θα πρέπει να είναι ικανό να λειτουργή

σει σχεδόν χωρίς τελικό έλεγχο, στην 

πραγματικότητα δε και χωρίς τμήμα ελέγ

χου ποιότητας. Ορισμένες βιομηχανικές 

και εμπορικές εφαρμογές είναι τόσο κρί

σιμες (π.χ. επιμέρους τομείς υγείας) που 

ο έλεγχος ποιότητας θα πρέπει να είναι 

ενσωματωμένος σε κάθε διαδικασία. 

Από το 1988 και μετά, αλλά κυρίως τα 

τρία τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον των 

ελληνικών επιχειρήσεων για πιστοποίηση 

του συστήματος ποιότητας τους αυξάνε

ται. 

Οι λόγοι που οδηγούν μια επιχείρηση στην 

πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας 

της αλλά και τα οφέλη που μπορεί να απο

κομίσει από την εφαρμογή ενός τέτοιου 

μέτρου είναι μεταξύ άλλων : 

• Ανάπτυξη της εταιρείας με τη βελτίωση 

της ποιότητας των προϊόντων της και τη 

μείωση του κόστους επανεργασίας, του 

κόστους μη επισκευαζόμενων προϊόντων 

(scrap) και του κόστους επιστροφών από 

τον πελάτη. 

• Η εφαρμογή της σειράς προτύπων ISO 

9000 γίνεται πλέον υποχρεωτική για πολ

λούς προμηθευτές που είναι υποκατα-

σκευαστές μεγάλων διεθνών εταιρειών, ει

δικά στους τομείς των ηλεκτρονικών, Η/Υ, 

αεροναυπηγικής και διαμετακόμισης. 

• Ολο και περισσότεροι "πελάτες" ζητούν 

οι προμηθευτές τους να έχουν τα συστή

ματα ποιότητας τους πιστοποιημένα και 

καταχωρημένα στο Μητρώο Κατασκευα

στών (Registrars) σύμφωνα με τα πρότυπα 

ISO 9001, 9002 ή 9003. 

• Η διεθνής αναγνώριση της πιστοποίη

σης κατά ISO 9000 προβάλλει την εται

ρεία και χρησιμοποιείται σαν στοιχείο α

νταγωνισμού και marketing. 

• Βιομηχανίες, που ήδη έχουν τα δικά 

τους αυστηρά συστήματα ελέγχου ποιό

τητας, όπως οι φαρμακευτικές και παρο

χής υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, υι

οθετούν επίσης τη σειρά προτύπων ISO 

9000, ως ένα πρόσθετο ευαπόδεικτο σύ

στημα διασφάλισης ποιότητας. 

• Μελετώντας το εγχειρίδιο ποιότητας ε

νός προμηθευτή, ο πελάτης μπορεί να ε

παληθεύσει αν η οργάνωση του προμη

θευτή είναι σύμφωνη με το πρότυπο. Οι ε

ταιρείες που προμηθεύουν κακής ποιότη

τας προϊόντα δεν είναι σε θέση να συντά

ξουν και να εφαρμόσουν ένα εγχειρίδιο 

ποιότητας. Ετσι, η διαδικασία πιστοποίη

σης θα διευκολύνει τη διάκριση μεταξύ 

προμηθευτών προϊόντων καλής και κακής 

ποιότητας. 

• Η διαμόρφωση των συνθηκών της αγο

ράς θα γίνεται πλέον μόνο από εταιρείες 

οι οποίες έχουν συμφέρουσες τιμές και 

μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν ένα 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφω

να με τη σειρά προτύπων ISO 9000. 

• Στο μέλλον ουσιαστικά κάθε συμφωνία 

αγοράς ή συμβόλαιο από την ευρωπαϊκή 

βιομηχανία, τα ινστιτούτα και τις κυβερνή

σεις θα περιλαμβάνει μια γενική απαίτηση 

ότι ο πωλητής θα μπορεί να αποδεικνύει 

ότι εφαρμόζει τη σειρά προτύπων ISO 

9000. . 

Οι εταιρείες που δεν μπορούν να αποδεί

ξουν την εφαρμογή μάλλον θα αποκλει

στούν από επιχειρηματικές εργασίες στην 

Ευρώπη. 

• Η επιτυχής υιοθέτηση ενός προτύπου 

ποιότητας προετοιμάζει την επιχείρηση 

για την εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιό

τητας. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΑΔΙΑ, ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 

Το να έχει μια εταιρεία πιστοποιημένο το 
σύστημα ποιότητας που χρησιμοποιεί, πε
ριλαμβάνει κυρίως την ύπαρξη ενός ανα
γνωρισμένου ανεξάρτητου φορέα πιστο
ποίησης που θα επιθεωρήσει επιτόπου τις 
λειτουργίες της εταιρείας, με βάση τις α
παιτήσεις του αντίστοιχου προτύπου. Με
τά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ε
πιθεώρησης θα χορηγηθεί ένα επίσημο πι
στοποιητικό που θα πιστοποιεί ότι το σύ
στημα ποιότητας της εταιρείας ανταπο
κρίνεται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου 
προτύπου ISO 9001, 9002, ή 9003. Η εται
ρεία θα καταχωρηθεί επίσης στο αρχείο 
που διατηρεί ο φορέας πιστοποίησης. 
Ακολούθως μπορεί να δημοσιεύσει την 
καταχώρηση και να χρησιμοποιήσει το σή
μα (λογότυπο) του πιστοποιητικού που έ
λαβε από το φορέα πιστοποίησης στις 
διαφημίσεις της, την αλληλογραφία της 
και το υπόλοιπο υλικό προβολής της (αλ
λά όχι στα προϊόντα της ). 
Η συνολική διαδικασία που είναι απαραί

τητη για την εισαγωγή ενός συστήματος 

ποιότητας ή την προσαρμογή ενός υπάρ

χοντος περιλαμβάνει : 

• Τον καθορισμό των στόχων της εταιρεί

ας και την επιλογή του κατάλληλου μοντέ

λου συστήματος διασφάλισης ποιότητας, 

όπως και απόφαση για το χρόνο έναρξης 

της λειτουργίας του μοντέλου. 

• Τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας 

που θα αναλάβει -συνήθως με τη βοήθεια 

εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών-

να υλοποιήσουν το μοντέλο. 

• Την αξιολόγηση της παρούσας κατά

στασης σε σχέση με το αντίστοιχο πρότυ

πο ISO ,δηλ. τη μελέτη των υφιστάμενων 

δομών ποιότητας της εταιρείας και τις α

ντίστοιχες απαιτήσεις από το επιλεχθέν 

πρότυπο της σειράς ISO 9000. Εδώ το κύ

ριο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπι

στεί κατά την εισαγωγή ή την προσαρμο

γή ενός συστήματος ποιότητας είναι το 

πώς θα αποφευχθεί η διαταραχή των υφι

στάμενων λειτουργιών της εταιρείας. 

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και προσπά

θεια ,ώστε οι ήδη υφιστάμενες διαδικα

σίες να μετατραπούν σε δυναμικές διαδι

κασίες του νέου συστήματος με το ελάχι

στο δυνατό κόστος. 

• Τον προσδιορισμό του τί θα πρέπει να 

γίνει, δηλ. τα στοιχεία που πρέπει να απο

τελούν το σύστημα ποιότητας με βάση το 

μοντέλο που επιλέχθηκε. Αυτό περιλαμβά

νει τη λήψη αποφάσεων για τις διαδικα

σίες που χρειάζεται να εκτελεστούν, την 

περιγραφή των διαδικασιών και τη σύντα

ξη των σχετικών εντύπων με βάση τα στοι

χειώδη ερωτήματα : ποιος ενεργεί- τί κά

νει- πώς το κάνει- τί στοιχεία κρατούνται. 

• Τη δημιουργία "προγράμματος δρά

σης", δηλ. το σχεδιασμό των διαφόρων 

φάσεων ανάπτυξης του συστήματος δια

σφάλισης ποιότητας , δεδομένου ότι οι ι

διαιτερότητες κάθε εταιρείας καθορίζουν 

στη συνέχεια τη χρονική σειρά ανάπτυξης 

των φάσεων. Οι δραστηριότητες που συν

δέονται με τα στοιχεία του συστήματος 

ποιότητας δεν έχουν όλες την ίδια χρονική 

διάρκεια και για το λόγο αυτό είναι σκόπι

μο να προηγηθούν δραστηριότητες με αυ

ξημένες χρονικές απαιτήσεις. 

• Την εφαρμογή νέων διαδικασιών, δηλ. 

την εκτέλεση της κάθε φάσης, την υλοποί

ηση των διαδικασιών στην πράξη και την 

εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών, αν απαι

τούνται. 

• Τη σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας. Το 

εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας περί-



γράφει την πολιτική και τις αρχές με βά
ση τις οποίες η εταιρεία θα διαχειρίζεται 
την ποιότητα. Περιγράφει την οργάνω
ση, τις διοικητικές διαδικασίες και τα γε
νικότερα μέτρα που έχει υιοθετήσει η ε
ταιρεία για να επιτυγχάνει την επιθυμητή 
ποιότητα των προϊόντων και των υπηρε
σιών της προς τους πελάτες της. Θα 
πρέπει να θεωρείται σαν εργαλείο που 
μπορεί να χρησιμοποιείται για εσωτερική 
εκπαίδευση του προσωπικού, σαν σημείο 
αναφοράς και σαν μέσον ενημέρωσης 
των πελατών που θέλουν πληροφορίες 
για τις απόψεις της διοίκησης στο θέμα 
της ποιότητας. 

• Τη συνάντηση με την επιτροπή αξιολό
γησης. Η αρχική επίσκεψη συνήθως κρα
τάει μια μέρα και επιτρέπει στο φορέα 
που θα κάνει την τελική πιστοποίηση να 
μάθει για την επιχείρηση και να καθορί
σει καλύτερα τί χρειάζεται για την αξιο
λόγηση. Επίσης περιλαμβάνει μια ανα
σκόπηση του εγχειριδίου ποιότητας και 
υποδείξεις για διορθωτικές ενέργειες. 

• Την υποβολή του εγχειριδίου ποιότη
τας για έγκριση. Το εγχειρίδιο ποιότητας 
της επιχείρησης υποβάλλεται για έλεγχο 
σε ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης ο ο
ποίος, αφού το αποδεχθεί, ορίζει από 
κοινού με την επιχείρηση ημερομηνία ε
πίσκεψης για τον έλεγχο πιστοποίησης. 
Είναι ευνόητο ότι το γραπτό σύστημα 
ποιότητας της επιχείρησης οφείλει να ε
φαρμόζεται στην πράξη όπως περιγρά
φεται. 

• Την επίσκεψη αξιολογητών. Για να γί
νει η αξιολόγηση για την τελική πιστοποί
ηση θα πρέπει η επιχείρηση να έχει το 
σύστημα ποιότητας της πλήρως τεκμη
ριωμένο και εφαρμοσμένο για μερικούς 
μήνες πριν, ώστε οι ελεγκτές να μπο
ρούν να βρουν με αντικειμενικά στοιχεία 
αν οι πράξεις συμβαδίζουν με το σύστη
μα ποιότητας που εφαρμόζει και με τις 
απαιτήσεις της σειράς προτύπων ISO 
9000 που επέλεξε. Αγραφη αρχή για την 
αξιολόγηση είναι ότι, αν ξαφνικά αντικα
τασταθεί όλο το προσωπικό της εταιρεί
ας, τα καινούργια άτομα θα μπορούν να 
συνεχίσουν να παράγουν τα προϊόντα ή 
να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες όπως 
πριν. 

• Την πιστοποίηση (χορήγηση πιστοποι
ητικού) και την καταχώρηση στο μητρώο 
του φορέα πιστοποίησης. Αν το αποτέλε
σμα συνηγορεί υπέρ της πιστοποίησης, 
η επιχείρηση θα λάβει ένα πιστοποιητικό 
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σε 1-2 μήνες περίπου. Αν οι ελεγκτές 
βρουν κάποια μικροπροβλήματα, θα δο
θεί μια περίοδος (συνήθως 4-8 εβδομά
δων) για να διορθωθούν. Τα μεγαλύτερα 
προβλήματα συνήθως αποκλείουν την πι
στοποίηση και απαιτούν έναν πλήρη επα
νέλεγχο του συστήματος ποιότητας στο 
μέλλον. 

Μετά τη χορήγηση του αρχικού πιστο
ποιητικού, το σύστημα διασφάλισης ποι
ότητας επανεξετάζεται σε εξαμηνιαία 
διαστήματα από επιθεωρήσεις για τη 
διατήρηση του πιστοποιητικού και κάθε 
τρία χρόνια γίνεται πλήρης επανέλεγχος. 
Η όλη διαδικασία για τη χορήγηση αρχι
κού πιστοποιητικού απαιτεί τυπικά διά
στημα από έξι έως δεκαοχτώ μήνες, αν 
και η κάθε επιχείρηση είναι μια μοναδική 
περίπτωση και μπορεί να υπάρχουν με
γάλες διαφορές στην ετοιμότητα κάθε 
μιας για την εφαρμογή αυτών των προ
τύπων. 

Στοιχεία όπως το μέγεθος της επιχείρη
σης, η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των 
παραγόμενων προϊόντων, τα στάδια πα
ραγωγής, η δέσμευση της διοίκησης, ο 
βαθμός εσωτερικής οργάνωσης και ο 
ρυθμός ενσωμάτωσης των διαδικασιών 
στη λειτουργία της επιχείρησης είναι πα
ράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά 
το χρόνο αλλά και το κόστος εγκατάστα
σης ενός συστήματος διασφάλισης της 
ποιότητας. 

Το αρχικό αυτό κόστος, όμως, γρήγορα 
αποσβήνεται και η επένδυση γίνεται κερ
δοφόρα για την επιχείρηση μέσω της 
μείωσης των ακατάλληλων προϊόντων, 
της ανάγκης διενέργειας λιγότερων επι
θεωρήσεων και ελέγχων και της αύξησης 
των πωλήσεων με την ανύψωση του κύ
ρους της επιχείρησης από την εφαρμογή 
πολιτικής ποιότητας. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΠΝ ΣΥΜΒΟΥΛΠΝ 

Η υλοποίηση ενός προγράμματος εισα
γωγής ή προσαρμογής ενός συστήματος 
ποιότητας μπορεί να γίνει είτε από στε
λέχη της επιχείρησης υπεύθυνα για θέ
ματα ποιότητας, είτε σε συνεργασία με 
εξωτερικούς συνεργάτες-συμβούλους 
(εξειδικευμένους στην οργάνωση, εφαρ
μογή και παρακολοκύθηση συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας), είτε τέλος με 
συνδυασμό των παραπάνω. 
Στην τελευταία περίπτωση, σκοπός της 
συνεργασίας δεν θα πρέπει να είναι η 

πραγματοποίηση μιας μελέτης από τους 
εξωτερικούς συμβούλους που στη συνέ
χεια θα παραδοθεί στα στελέχη της επι
χείρησης για εφαρμογή με αμφίβολα α
ποτελέσματα. 

Βασικός σκοπός θα πρέπει να είναι το 
"κτίσιμο" του συστήματος ποιότητας μα
ζί με τα στελέχη της επιχείρησης. 
Ο ρόλος του συμβούλου είναι να πείσει 
αφενός για τις διάφορες επιλογές και α
φετέρου να βοηθήσει, ώστε η τεχνογνω
σία και το know-how που παρέχει σαν 
σύμβουλος να αφομοιωθεί αποτελεσμα
τικά από τα στελέχη και μέσα από τα 
γραπτά κείμενα και τις διαδικασίες που 
θα συνταχθούν να αποτελέσει την τεχνο
γνωσία της ίδιας της επιχείρησης. 
Ακόμη να βοηθήσει, ώστε μετά το πέρας 
του έργου των συμβούλων, τα στελέχη 
να είναι σε θέση να ελέγχουν, να διορθώ
νουν, να βελτιώνουν και να διατηρούν το 
σύστημα ποιότητας σε ετοιμότητα. 

Σαν επιστέγασμα όλων των παραπάνω 
θα πρέπει να σημειώσουμε ότι γενικά σε 
ένα σύστημα ποιότητας απαιτείται η πα
ρακολούθηση της ποιότητας όχι μόνο με 
τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των 
προϊόντων (έλεγχος ποιότητας) αλλά και 
με το συνεχή έλεγχο των διεργασιών 
(διασφάλιση ποιότητας). 
Η διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας 
είναι μια συνεχής διαδικασία. Είναι σχε
διασμένη για να γίνει μέλος του πνεύμα
τος της επιχείρησης και με πρόθεση να 
επηρεάσει όλες τις λειτουργίες της, προ
ωθώντας τη συνεχή βελτίωση που οδη
γεί στην πλήρη ικανοποίηση των ανα
γκών του πελάτη-καταναλωτή. 
Η αρχή που πρέπει να ακολουθείται είναι 
"εφαρμόζουμε ένα σύστημα διασφάλι
σης ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελ
τίωση του και την αύξηση της αποτελε
σματικότητας του" και όχι η ετικέτα "εί
μαστε πιστοποιημένοι". 
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Το βιο-φιλτράρισμα είναι ιδανικά κατάλληλο για 

την απομάκρυνση οργανικών διαλυτών και ανε

πιθύμητων οσμών από ρυπασμένα ρεύματα αέ

ρα. Τυπικές βιομάζες είναι συνθέσεις από πριο-

νίδι ξύλου, φλούδες, χωνευμένη οργανική ύλη 

και άλλα φυσικά συστατικά σε ινώδη μορφή. Αυ

τές οι μάζες φίλτρου παρουσιάζουν σημαντικά 

μειονεκτήματα σε σχέση με τη νέα βιομάζα του 

φίλτρου ACTOPENTIN', η οποία επίσης συνίστα

ται μόνο από φυσικά συστατικά. 

Καθαρισμός Αέρα με βιο-φιλτράρισμα 

ACTOPENTIN'σημαίνει : 

• πάνω από 5 φορές μεγαλύτερη αποδοτικότη

τα στο καθάρισμα 

• σημαντικά μικρότερες απαιτήσεις χώρου 

• ωφέλη και από την επένδυση και από τη λει

τουργία 

• δεν απαιτείται πολύπλοκο σύστημα ελέγχου 

και εξοπλισμού · 

• οικονομική επεξεργασία ύδατος και υποσυ

στημάτων άρδευσης 

• συμπαγής κατασκευή σε τυποποιημένα 

containers 

• χαμηλό κόστος συντήρησης και μεγάλος 

χρόνος ζωής, περισσότερο από 5 χρόνια 

• καλύπτεται από πατέντα παγκοσμίως 

Υψηλά αναγνωρισμένο σύστημα με ευρύτατη 

χρήση: 

Η διεργασία και η σύνθεση της σχετικής βιομά

ζας ανεπτύχθησαν σε στενή συνεργασία με ειδι

κούς από το Πανεπιστήμιο Μικροβιολογίας της 

Βιέννης. Αυτή η εξειδίκευση είχε σαν αποτέλε

σμα τη δημιουργία ενός πολύ ανταγωνιστικού 

και αναβαθμισμένου συστήματος, μοναδικού σε 

παγκόσμια κλίμακα. 

Η έρευνα και τα εκτεταμένα πειράματα πεδίου 

είχαν σαν αποτέλεσμα την τυπική επιβράβευση 

αυτής της τεχνολογίας από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η οποία συνέβαλε σ' ένα μεγάλο πρό

γραμμα μεταφοράς τεχνολογίας για τη διάθεση 

αυτών των φίλτρων βιομάζας ACTOPENTIN' 

στην αγορά, με εφαρμογές στη βιομηχανία, στη 

γεωργία και στους δήμους. Επίσης το πρόγραμ

μα αυτό επιχορηγείται, ώστε να επιτρέψει μια 

γρήγορη κάθετη ολοκλήρωση της αγοράς με 

ευρεία κάλυψη της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Τεχνολογία ACTOPENTIN' 

Ο υψηλός βαθμός ρύπανσης του αέρα και των 

υδάτινων πόρων οδήγησε τις κυβερνήσεις να ε

φαρμόσουν αυστηρούς περιορισμούς σε τέτοι

ου είδους εκπομπές ρύπων. Σαν συνέπεια, το 
φιλτράρισμα του αέρα χρησιμοποιείται σε πολ
λές εφαρμογές, οι περισσότερες από τις οποίες 
στηρίζονται σε μηχανικό φιλτράρισμα (κοσκίνη-
ση) ή σε φίλτρα ενεργού άνθρακα ή κωκ. Το κύ
ριο όμως πρόβλημα σ' αυτές τις προσεγγίσεις 
είναι το γεγονός ότι τα βασικά μέρη του φίλ
τρου πρέπει να αποτεθούν σε ειδικές χωματε
ρές αποβλήτων, καθόσον τα ίδια μολύνονται κα
τά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή η λύση δεν 
είναι αποδεκτή για περιβαλλοντολογικούς, τε
χνολογικούς και οικονομικούς λόγους. 
Τυπικές βιομάζες χρησιμοποιούνται ευρύτατα, 
με κύρια τους εφαρμογή στην απορρόφηση ο
σμών ή στον καθαρισμό ρευμάτων αέρα από 
οργανικούς διαλύτες που περιέχονται σε χαμη
λή περιεκτικότητα. Η ανοιχτή κατασκευή τέτοι
ων φίλτρων και η χαμηλή απόδοση τους οδη
γούν σε μεγάλα μεγέθη φίλτρων, ενώ οι φυσι
κές ιδιότητες των βιολογικών συστατικών είναι 
υπεύθυνες για τους μικρούς χρόνους ζωής της 
βιομάζας και τις μεγάλες απαιτήσεις σε κόστος 
συντήρησης. 

Στόχος ήταν να αναπτυχθεί ένα υψηλής αποδο
τικότητας φίλτρο με ευρύ φάσμα εφαρμογών 
και το οποίο να στηρίζεται μόνο σε φυσικά συ
στατικά - το φίλτρο βιομάζας ACTOPENTIN'. Η 
βιομάζα αυτή βασίζεται στην επεξεργασία σπό
ρων σταφυλιού με ανόργανα πρόσθετα και η ο
ποία παρουσιάζει ένα ιδανικό περιβάλλον για 
τους μικροοργανισμούς, οι οποίοι ελαττώνουν 
τους ρύπους και απομακρύνουν τις ανεπιθύμη
τες οσμές. Η απόδοση αυτών των φίλτρων είναι 
κοντά στο 100%, η οποία εξαρτάται όμως από 
παραμέτρους όπως τον ογκομετρικό ρυθμό 
ροής αέρα, την περιεκτικότητα και το είδος των 
ρύπων και από τις σχεδιαστικές παραμέτρους 
του συστήματος. Η βιολογική διάσπαση μετα
τρέπει τους ρυπαντές σε Η20 και 0 0 2 - και δεν 
υπάρχουν επικίνδυνα υπολείμματα, όταν η βιο
μάζα πρέπει να αποτεθεί μετά το τέλος του χρό
νου ζωής της. 
Διεργασία Δύο Σταδίων: 
Σε συνάρτηση με το σχεδιασμό του συστήματος 
και τις λειτουργικές παραμέτρους, ο ρυπασμέ-
νος αέρας ρέει μέσα από τη βιομάζα. Κατά το 
πρώτο στάδιο, οι ρύποι με φυσικό τρόπο κατα
κρατούνται στην υγρασία μέσα στη βιομάζα. Η 
υγρασία είναι ένα σημαντικό μέρος του σχεδια
σμού καθόσον δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλ
λον για τους μικροοργανισμούς. Μετά την α
πορρόφηση, η διεργασία βιοδιάσπασης μετα
σχηματίζει τους ρύπους και παράλληλα επιτρέ
πει στους μικροοργανισμούς να πληθύνουν, α-

mailto:hvi@tzs.co.at
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φου εκείνοι μόνον οι μικροοργανισμοί που 

δείχνουν μεγάλο βαθμό αύξησης είναι ε

κείνοι που είναι κατάλληλοι να μετασχημα

τίσουν τους ρύπους. 

Βιομάζα Φίλτρου ACTOPENTIN : 

Βασικά, το φίλτρο βιομάζας αποτελεί και 

την καρδιά του συστήματος και μπορεί να 

θεωρηθεί σαν η φυσική και η βιολογική 

καταβόθρα. Η εσωτερική δομή της βιομά

ζας πρέπει να είναι σταθερή και να επιτρέ

πει τη διέλευση του αέρα με ελάχιστη α

ντίσταση. Διαφορετικά, θα δημιουργη

θούν κενά στη δομή της βιομάζας τα ο

ποία θα επιτρέψουν τη διέλευση του αέρα 

χωρίς προηγουμένως να έχει καθαριστεί. 

Η υγρασία, η κατάλληλη θερμοκρασιακή 

περιοχή, η σωστή τιμή pH και η παρουσία 

των ρύπων είναι οι αναγκαίες απαιτήσεις, 

ώστε οι μικροοργανισμοί να επιβιώσουν. 

Μόνον η βιομάζα ACTOPENTIN' έχει σαν 

χαρακτηριστικά αυτές τις βέλτιστες ιδιό

τητες, ώστε να διατηρηθεί ένα τέτοιο πε

ριβάλλον. Αυτή η βιομάζα εξισορροπεί την 

εσωτερική υγρασία, όπως και την τιμή pH, 

ώστε οι όξινες συνθήκες να αποφεύγονται 

με αξιοπιστία. Εάν δεν υπάρχουν ρύποι 

στο ρεύμα αέρα, η διατροφή των μικροορ

γανισμών γίνεται από το περιεχόμενο των 

εστέρων της γλυκόλης και του ελάίκού ο

ξέος με σπόρους σταφυλιού. 

Η υγρασία επιδίδεται στη βιομάζα με ένα 

απλό σύστημα άρδευσης, ενώ η θερμο

κρασία διατηρείται είτε από το ρυπασμένο 

ρεύμα αέρα ή από πρόσθετο εξοπλισμό 

θέρμανσης ή ψύξης. 

Ολα τα συστατικά είναι φυσικά, όπως 

σπόροι σταφυλιού, πορώδη πέτρα και α

νόργανα πρόσθετα. Μετά τον κύκλο του 

χρόνου ζωής της, η βιομάζα μπορεί να χω

νευθεί και να χρησιμοποιηθεί σαν ελαφρύ 

λίπασμα. 

Συστήματα ACTOPENTIN' 

Για να αξιοποιηθούν τα πολλά πλεονεκτή

ματα του συστήματος ACTOPENTIN', όχι 

μόνον της βιομάζας αυτής καθεαυτής, ό

λα τα μέρη του συστήματος πρέπει να ικα

νοποιούν τα υψηλότερα τεχνολογικά πρό

τυπα. Μεγάλη αξιοπιστία και λειτουργική 

ασφάλεια δεν μπορούν να επιτευχθούν με 

ανοικτές κλίνες φίλτρων, συνεπώς τα συ

στήματα ACTOPENTIN' είναι μόνον διαθέ

σιμα σαν κλειστού σχεδιασμού. 

Το ρυπασμένο ρεύμα αέρα αποδίδεται α

πό τις θυρίδες και τους αγωγούς εξαερι

σμού, οι οποίοι πρέπει να βελτιστοποιη
θούν για κάθε εφαρμογή, καθόσον η ο
γκομετρική παροχή του αέρα είναι η κύρια 
παράμετρος που καθορίζει το μέγεθος 
του συστήματος και συνεπώς το κόστος 
του. Εάν ελαττωθεί ο όγκος του αέρα, τό
τε μικραίνει και το μέγεθος του φίλτρου 
και κατά συνέπεια το κόστος του. 
Η ροή του εισερχόμενου αέρα μετράται 
και ελέγχεται (θέρμανση ή ψύξη) ώστε να 
παραμένει μέσα σε προκαθορισμένα όρια. 
Η υγρασία προσδίδεται στη βιομάζα με τη 
βοήθεια ενός εσωτερικού συστήματος άρ
δευσης και η ροή καθεαυτή του αέρα με
ταφέρει την υγρασία στη βιομάζα του φίλ
τρου. Ο έλεγχος της υγρασίας εκτελείται 
με μέτρηση της υγρασίας στην έξοδο του 
φίλτρου. Ενα πρόσθετο φίλτρο σκόνης ί
σως απαιτηθεί, ώστε να αποφευχθεί ο 
φραγμός του φίλτρου από τα μικρά σωμα
τίδια. 

Τα μέρη του συστήματος κατασκευάζο
νται μέσα σε τυποποιημένου μεγέθους 
containers, κατασκευασμένα από πλαστι
κό ή ανοξείδωτο χάλυβα, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής. Τα 
containers απομονώνονται, το φίλτρο της 
βιομάζας είναι εφοδιασμένο με μανόμε
τρο διαφορικής πίεσης, ώστε να ελέγχεται 
η κατάσταση του φίλτρου. Παρόλο που το 
σύστημα απαιτεί μικρή συντήρηση, τα 
containers είναι εφοδιασμένα με ανθρω-
ποθυρίδες για την επιθεώρηση των εσω
τερικών μερών των. 

Τα κύρια Πλεονεκτήματα του Φίλτρου 
ACTOPENTIN'είναι : 

• Μακρύς χρόνος ζωής και μικρή συντή
ρηση 

Ελάχιστος χρόνος ζωής πλέον των 5 
χρόνων, ενώ περιοδική συντήρηση δεν 
απαιτείται. Προληπτικές επιθεωρήσεις 
μπορούν να γίνουν μόνο κατά μακρά 
χρονικά διαστήματα. 

• Μικρή πτώση πίεσης 
Συγκρινόμενο με συμβατικά συστήμα
τα, το ACTOPENTIN' παρουσιάζει περί
που μόνο 50% των τυπικά γνωστών συ
ντελεστών πίεσης, συνεισφέροντας έ
τσι σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. 

• Συμπαγής κατασκευή 
Τυποποιημένα συμπαγή τμήματα επι
τρέπουν το σχεδιασμό και την κατα
σκευή απλών μονάδων. Ο κλειστός 
σχεδιασμός συνεισφέρει στη μεγάλη α
πόδοση και αξιοπιστία των συστημά
των. 

• Ευρεία περιοχή λειτουργίας 

Ενώ η θερμοκρασία λειτουργίας μπο

ρεί να κυμαίνεται μεταξύ 50°F και 

160°F, το ρεύμα αέρα μπορεί να ρυθμι

στεί μεταξύ 10 έως 100% του μέγιστου 

επιθυμητού όγκου χωρίς να επηρεάζε

ται η λειτουργία και η απόδοση καθαρι

σμού. 

• Μικρός χρόνος προσαρμογής 

Η εκκίνηση (startup) της μικροβιολογι

κής διεργασίας γίνεται σε πολύ μικρό 

χρόνο, ενώ η διακοπή λειτουργίας του 

φίλτρου δεν δημιουργεί προβλήματα 

εκκίνησης (startup). Οι μεταβολές στο 

ρυθμό ροής του ρεύματος αέρα, όπως 

και οι μεταβολές στη συγκέντρωση των 

ρύπων στον αέρα, εξισορροπούνται α

πό τη μάζα της βιομάζας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ TOY ACTOPENTIN' 

Κύριες Εφαρμογές Φίλτρων Βιομάζας 

μπορούν να βρεθούν σε: 

Επεξεργασία Τροφίμων :Ψήσιμο καφέ 

και κακάο, επεξεργασία κρέατος και ψα

ριών, ζυθοποιίες, σφαγεία,... 

Γεωργία : Εκτροφεία ζώων, παραγωγή ζω

οτροφών, ... 

Κατασκευαστική βιομηχανία: Οποτεδή

ποτε βαριά ρύπανση του αέρα ή/και ο

σμές δημιουργούνται, όπως στη χαρτο-
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Σύνθεση 

Εσωτερική Δομή 

Ασφάλεια Λειτουργίας 

Χρόνος Προσαρμογής 

Θερμοκρασιακά Ορια 

Αντίσταση Φίλτρου 

Υγρασία 

Τιμή pH 

Επίδραση Αποξήρανσης 

Συνθήκες 

Συντήρηση 

Χρόνος Ζωής 

Περίληψη 

Τυπικό Βιοφίλτρο 

φυτά, ινώδη απανθρακώματα, χωνευμένη οργανική 

ύλη, φλούδες, ίνες καρύδας, πριονίδια ξύλου 

ετερογενής- η εσωτερική δομή αλλάζει κατά τη 
διάρκεια ζωής της 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

8 - 25 εβδομάδες 

20 - 40°C 

70-100Τ 

800 - 2,000 Pa 

χαμηλή υγρασία πρέπει να διατηρείται 
σχεδόν σταθερή 

όξινο περιβάλλον μπορεί να δημιουργηθεί από 

την παραγωγή θειικού και οργανικών οξέων 

εάν διαρκεί, επιφέρει σημαντική καταστροφή 

στη βιομάζα 

με προσθήκη νερού σχηματίζει χυλό 

αναμόχλευση της βιομάζας τουλάχιστον 

μια φορά το χρόνο, πάντοτε μετά από 

ξήρανση ή υπερ-ύγρανση 

1 - 3 χρόνια 

τα συστατικά αποσυντίθενται 

- σύστημα βιομάζας με μικρή σταθερότητα 

- τα χαρακτηριστικά αερισμού αλλάζουν 

- χρόνος ζωής όχι ικανοποιητικός 

- υψηλό κόστος συντήρησης και ελέγχου 

Βιοφίλτρο ACTOPENTI Ν' 

πατενταρισμένο μίγμα σπόρων σταφυλιού, 

ανόργανων και άλλων προσθέτων 

σταθερή και στάσιμη χωρίς αλλαγές καθ' όλη 
τη διάρκεια ζωής της 

επιβεβαιωμένη και πλήρως αναπαραγωγίσιμη 

2 - 8 εβδομάδες 

10-70°C 
50 - 160°F 

100-600 Pa 

υψηλή υγρασία 

οξέα και βάσεις εξουδετερώνονται και 

ισορροπούνται μέσα στη βιομάζα 

καμιά επίδραση μετά από επανύγρανση 

δεν σχηματίζεται χυλός ούτε μετά από 
υπερβολική ύγρανση 

η εσωτερική δομή διατηρείται, δεν απαιτείται 
αναμόχλευση ή άλλη εργασία καθ' όλον το 
χρόνο ζωής της βιομάζας 

5 χρόνια ελάχιστο 
μικρή κατανάλωση οργανικών συστατικών 

- σταθερό και αναπαραγωγίσιμο σύστημα 

- βελτιστοποιημένος και σταθερός αερισμός 

- υψηλός χρόνος ζωής 

- μικρό κόστος συντήρηση και ελέγχου 

στούν με παρόμοιες υψηλές αποδόσεις : 

Αλκοόλες 

Αλδεύδες 

Κετόνη 

Καρβοξυλικά Οξέα 

Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες 

Αιθέρες 

Μερκαπτάνες 

Εστέρες 

Αμίνες 

Οι παραπάνω βαθμοί καθαρισμού είναι εν

δεικτικοί και παρήχθησαν από εφαρμογές 

ή από πειράματα στο εργαστήριο μέσα 

στις προδιαγραφές του συστήματος. Αυ

τές οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από ε

φαρμογή σε εφαρμογή και δείχνουν μια ε

κτίμηση της υψηλής απόδοσης των φίλ

τρων βιομάζας ACTOPENTIN'. 

βιομηχανία, στη βιομηχανία επίπλων, στη 

βιομηχανία παραγωγής και επεξεργασίας 

πλαστικών, επεξεργασία πετροχημικών 

προϊόντων, βιομηχανίες χρωμάτων, βερνι

κιών και spray επικαλυμμάτων,... 

Μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων: Οι

ουδήποτε μεγέθους και εφαρμογής (βιο

μηχανικές και δημοτικές) 

Ανεπιθύμητες οσμές που απομακρύνο

νται αποδοτικά και δημιουργούνται από 

τα ακόλουθα: 

Υδρόθειο (93 - 95%) 

Μερκαπτάνες (> 98%) 

Ammoniak (90 - 97%) 

Καρβοξυλικά Οξέα (95 - 99%) 

Αιθέρες (> 95%) 

Αμίνες (> 97%) 

Οργανικοί διαλύτες που υπάγονται στις α

κόλουθες ομάδες μπορούν να επεξεργα-



Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 

Ν Ε Ε Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ 

[ τ | Temprature sensor L 

[Ρ] Pressure sensor 

[ H i Humidity sensor 
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power control unit 

crude air intake crude air conditioning ACTOPETINr - BIOFILTER 

SYSTEM OVERVIEW 

ACTOPENTIN' τυπικές εφαρμογές 
και ρυπαντές 

1.1. Παραγωγή βερνικιών 

- διαλύτες όπως ακετόνη, μεθυλο-ισοβου-
τιλο-κετόνη (Μ I KB) και άλλες αλειφατι-
κές κετόνες, γλυκολο-αιθέρες, τολουέ-
νιο, ξυλόλη, πετρελαϊκό αιθέρα, 

- αλογονο-υδρογονάνθρακες (HKW), 
(LHKW), 

- χρησιμοποιημένοι διαλύτες, καθαριστι
κά. 

1.2 Ζυθοποιίες 
- αλογονο-υδρογονάνθρακες (HKW), 
- απολυμαντικά, η σύνθεση μπορεί να 

παρθεί από τα φύλλα δεδομένων α
σφαλείας, 

- οσμές. 
1.3 Γαλακτοκομικά προϊόντα 
- αμμωνία και παράγωγα αμμωνίου, 
- αρωματική και αλειφατική αμίνη, 

- οσμές. 
1.4 Χημικοί καθαρισμοί και μεγάλα πλυ
ντήρια 
- πετρέλαιο καθαρισμού, πετρελαϊκός αι

θέρας, 
- μέσα καθαρισμού όπως χλωροφόρμιο, 

διχλωροαιθάνιο, τριχλωροαιθάνιο, τρι-
χλωροαιθυλένιο, τετραχλωράνθρακα. 

1.5 Βιομηχανία επίπλων 
- φορμαλδεΰδη και άλλες αλδεΰδες σαν 

συνδετικό υλικό, 
- isocyanate σαν συνδετικό υλικό, 
- διαλύτες σε βερνίκια και κόλες πχ, μεθυ-

λο-ισοβουτιλο-κετόνη, ακετόνη, 
τετρα-υδροφουράνιο, διοξάνιο 

- ακρολείνη και ακρυλικές ρυτίνες (πχ, με-
θυλο-ακρυλικό οξύ, μεθυλεστέρας), 

- στυρόλη, αιθυλοακετάλη 

1.6. Μεγάλα βυρσοδεψεία 
- αλογονο-υδρογονάνθρακες (HKW) 
- κρεσόλη και ναφθαλίνια. 
1.7. Βαριά βιομηχανία 
- αλογονο-υδρογονάνθρακες (HKW), 

(LHKW), 

- διαλύτες όπως ακετόνη, μεθυλο-ισοβου-
τιλο-κετόνη (ΜΙΒΚ), 

- φαινόλη, κρεσόλη, 
- ανόργανα έλαια όπως "ομίχλη ελαίου". 
1.8. Επεξεργασία αποβλήτων: στη βιομη
χανία και στους δήμους 
- αμμωνία και άλλα παράγωγα αμμωνίου, 
- μεθάνιο CH4, υδρόθειο H2S, 
- αλειφατικοί και αρωματικοί υδρογονάν

θρακες, 
- αλογονο-υδρογονάνθρακες, 
- μερκαπτάνη. 
1.9 Εκτροφεία ζώων 
- αμμωνία και άλλα παράγωγα αμμωνίου, 
- αμμωνία, μερκαπτάνη, αλδεΰδη, δισουλ-

φίδια. 
1.10 Οσμές από 
- εγκαταστάσεις ψησίματος καφέ και κα

κάο 
- ακεταλδεύδη, αμίνη, γράσσα, μερκαπτά

νη, αμμωνία, φουράνιο, υδρόθειο. 
- βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος και 

ψαριών, 

- σφαγεία, 
- παραγωγή ζωοτροφών 
- μονάδες μεταποίησης 
- αλδεΰδη, αλκοόλη, εστέρα, ακόρεστους 

υδρογονάνθρακες, κετόνη και μερκα
πτάνη. 

1.11 Παραγωγή διαλυτών και γεμιστήρια 
αυτών όπως και επεξεργασίας πχ: 
- ακετόνη, τολουένιο, ξυλόλη, βουτανόλη, 

αιθυλένιο, μεθυλο-αιθυλο-κετόνη 
(ΜΕΚ), κλπ. 

1.12 Χαρτοβιομηχανίες 
1.13 Βιομηχανίες παραγωγής και επεξερ
γασίας πλαστικών 

1.14 Εργοστάσιο παραγωγής τηγανισμέ
νης πατάτας και τσιπς 
1.15 Ελαιουργεία 
- εξάνιο, 
- οσμές. 
1.16 Ξηραντήρια σκληρού χαρτιού 
-ακετόνη, φορμαλδεΰδη, κρεσόλη, μεθα-

νόλη και φαινόλη. 
1.17 Μονάδες latex και κατασκευής καρ
πέτων 
- φορμαλδεΰδη, μερκαπτάνη, αμμωνία, α

μίνη, στυρόλη, υδρόθειο. 

1.18 Χυτήρια 
- αμίνη, διχλωρομεθάνιο, φορμαλδεΰδη, 

αμμωνία, φαινόλη, ακετόνη, μεθανόλη. 
1.19 Επεξεργασία κοπριάς ζώων 
- ζύμωση και άσχημες μυρωδιές, οργανικά 

οξέα. 
1.20 Φαρμακοβιομηχανίες 
- μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων: ο

σμές, αμμωνία, υδρόθειο 
- ζύμωση: οσμές, αμμωνία. 
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Στόχος της ADCON Telemetry είναι η παραγωγή 
και η προώθηση προς το εμπόριο προϊόντων υ
ψηλής τεχνολογίας για επικοινωνίες δεδομένων, 
προσφέροντας χαμηλό κόστος και αξιόπιστες 
ραδιο-επικοινωνίες σε ένα ευρύ πεδίο γεωργι
κών, περιβαντολλογικών και βιομηχανικών ε
φαρμογών. 

Η ADCON Telemetry, με τέσσερα γραφεία στην 
Αμερική και Ευρώπη, παράγει συστήματα υψη
λής τεχνολογίας , με εξειδίκευση στην επικοινω
νία ραδιοφωνικών δεδομένων. Παράλληλα, τα 
κεντρικά γραφεία στην Αυστρία ασχολούνται με 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. 
Το προϊόν-κλειδί της ADCON Telemetry είναι έ
να όργανο ραδιοφώνου, το A730MD, ένα πολύ
πλευρο σύστημα ραδιοφωνικής επικοινωνίας 
δεδομένων, σχεδιασμένο για χαμηλού κόστους 
πολύπλευρες επικοινωνίες δεδομένων, όπου η 
χαμηλής ισχύος λειτουργίες και η ασφαλής με
τάδοση δεδομένων είναι απαραίτητη. Το σύστη
μα, που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, εκπέ
μπει στα 70cm τηλεμετρικής συχνότητας και τη
ρεί τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς κανο
νισμούς τηλεπικοινωνιών. 
Με ισχύ μετάδοσης 0,5W και απόσταση μετάδο
σης μέχρι και 20Km θα πρέπει να κατασκευα

στούν απεριό
ριστα σημεία 
επικοινωνίας 
χωρίς καλω
διώσεις ή να 
γίνουν πολυ-

κατασκευές το
πικών δικτύων. 

Ενα προγραμματιστι
κό περίβλημα θα επιτρέ

ψει την εύκολη εφαρμογή 
αυτών των ραδιοφωνικών συστη

μάτων μέσα σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον με 
τη βοήθεια οργάνων ανάπτυξης εφαρμογών, ό
πως στην περίπτωση LabView. 
To A730MD είναι: 

• πολύπλευρος σταθμός μέτρησης που εφοδιά
ζεται με ηλιακή ενέργεια, 

• ραδιόφωνο για μετάδοση δεδομένων, 

• υπαίθριο πολύπλευρο σύνολο αισθητήρων 

για μετρήσεις περιβαντολλογικών δεδομένων. 

To AgroExpert, λογισμικό και υπολογιστικό σύ

στημα για την προστασία των φυτών στη γεωρ

γία, αποτελείται από : 
• ένα σύνολο A730MD μετεωρολογικών σταθ
μών 

• ένα A730SD (αποδέκτης για συλλογή δεδομέ
νων), 

• λογισμικά προγράμματα AgroExpert για πρό

ωρη ανίχνευση των ασθενειών των φυτών, 

• λογισμικά προγράμματα AgroExpert για την 

προειδοποίηση παγωνιάς ή για τον προγραμμα

τισμό της άρδευσης. 

Περιγραφή Εργου 

TOCAP South - έργο μεταφοράς τεχνολογίας 
"Transfer of Computerised AGRO Prewarning 
system to South European environment" 

Στόχος του είναι τα εφαρμοσμένα από την Κε

ντρική Ευρώπη συστήματα ηλεκτρονικών υπο

λογιστών να εφαρμοστούν στη γεωργική βιομη

χανία, στις σοδιές και στο περιβάλλον της Ν. 

Ευρώπης (περιοχές της Μεσογείου). 

Η μελέτη TOCAP South βασίζεται στη λεπτομε

ρή συλλογή μικροκλιματικών δεδομένων. Υπο

λογιστικά προειδοποιητικά συστήματα έχουν α

ναπτυχθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την ικανο

ποιητική και οικολογικά ασφαλή προστασία φυ

τών. 

Μετεωρολογικοί σταθμοί ραδιοφώνου, που ε

νεργοποιούνται με ηλιακή ενέργεια, συλλέγουν 

μικροκλιματικά δεδομένα και τα μεταδίδουν μέ

σω ραδιοφώνου σε ένα δέκτη συνδεδεμένο με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι σταθμοί μπορούν 

να μεταδίδουν και να δέχονται δεδομένα σε α

κτίνα 25km, έτσι ώστε μεγάλα δίκτυα ραδιοφώ

νου να μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα 

και οικονομικά. 

Τα μεταφερόμενα δεδομένα έχουν να κάνουν με 

την υγρασία, θερμοκρασία, κατακρήμνιση και υ

γρασία φύλλων. Δίνεται η δυνατότητα να μετρη

θεί η ταχύτητα του ανέμου και η κατεύθυνση 

του, η υγρασία του χώματος και η θερμοκρασία 

του, καθώς και η βαρομετρική πίεση, ενώ πα

ράλληλα άλλοι μετεωρολογικοί αισθητήρες 

μπορούν να ενσωματωθούν. 

Οι ατομικές συνθήκες μικροκλίματος μεταδίδο

νται κάθε 15' στην κεντρική βάση δεδομένων, ό

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αξιολό

γηση και ανάλυση. Ολοκληρώνοντας τη βάση 

δεδομένων, έμπειρα γεωργικά συστήματα ανα

πτύχθηκαν που επιτρέπουν την πρόωρη ανί

χνευση ασθενειών στις σοδιές. Αυτά τα συστή

ματα είναι βασισμένα στις μικροκλιματικές συν

θήκες, όμως λαμβάνουν υπόψη τους τα επίπεδα 

ανάπτυξης,τις χημικές θεραπείες και διάφορες 

άλλες παραμέτρους. Ετσι πιθανές ασθένειες α

νιχνεύονται πρόωρα, επιτρέποντας την κατάλ

ληλη χρήση της χημικής προστασίας των φυ

τών. Εξασφαλίζουν έτσι τα οφέλη της μειωμέ

νης και ποιοτικώς κατάλληλης θεραπείας της 
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σοδιάς και του περιβάλλοντος. 
Μοντέλα πρόβλεψης των ασθενειών είναι τώρα 
διαθέσιμα για κρασί, φρούτα, πατάτες, τεύτλα 
κ.ά. Δίκτυα υπάρχουν στις γερμανόφωνες χώ
ρες, στην Γαλλία και στην Σκανδιναβία. 
Το έργο TOCAP South θα ανεβάσει την αξία των 
έμπειρων συστημάτων για τις σοδιές και τις α
σθένειες του περιβάλλοντος της Ν. Ευρώπης, 
όπου βρίσκονται μερικές από τις σημαντικότε
ρες ευρωπαϊκές γεωργικές περιοχές. Γι' αυτόν 
το σκοπό μερικά μετρίου μεγέθους πειραματικά 
δίκτυα που έχουν ενσωματώσει μετεωρολογι
κούς σταθμούς ραδιοφώνου με ηλιακή ενέργεια 
έχουν τοποθετηθεί στην Ν. Ευρώπη (Ιταλία, 
Ισπανία) μέσα στο 1996. Αυτά τα πρωτότυπα δί
κτυα έχουν προσδιοριστεί μέσω τελικών χρη
στών που συνήθως είναι μεγάλες γεωργικές επι
χειρήσεις, συνεταιρισμοί, ενώσεις και οι τοπικές 
κυβερνήσεις. 

Τα περιβαντολλογικά δεδομένα θα εξεταστούν 
προσεκτικά και τα υπάρχοντα εμπειρικά συστή
ματα θα συμμορφωθούν με τις υπάρχουσες α
νάγκες. Καινούργια συστήματα για τις σημαντι
κότερες σοδιές της Ν. Ευρώπης θα αναπτυ
χθούν με τοπικούς συνεργάτες. Αυτό επιτρέπει 
την υπερτιμημένη διανομή του συστήματος 

AgroExprort στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές 
γεωργικές περιοχές. 
Το έργο TOCAP South θα οδηγήσει στην επακό
λουθη διάδοση των αγαθών και στην αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών χρη
στών. 

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τα πλεο
νεκτήματα του προγράμματος για την επικε
ντρωμένη προστασία των φυτών, τα οφέλη της 
ποιότητας της παραγωγής τους και της ποσότη
τας αυτής μέσα σε ένα ασφαλές οικολογικό πε
ριβάλλον. 

Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Σ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΏΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το εργαστήριο Περιβαλλοντι
κών Καυσίμων και Υδρογοναν
θράκων του Ερευνητικού Ινστι
τούτου Τεχνικής Χημικών Διερ
γασιών εργάζεται συστηματικά 
από την ίδρυση του το 1985 
μέχρι σήμερα για την ανάπτυ
ξη τεχνολογίας ποιοτικού ε
λέγχου καταλυτών για δύο πο
λύ σημαντικές διεργασίες των 
διυλιστηρίων: της καταλυτικής 
πυρόλυσης(FCC)και της υ-
δρογονοαποθείωσης (HDS). 
Ταυτόχρονα το εργαστήριο 
προσφέρει υπηρεσίες στον 
ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων, 
ενώ αναπτύσσει τεχνολογία 
για παραγωγή φιλικών προς το 
περιβάλλον καυσίμων. Θα πρέ
πει να τονισθεί στο σημείο αυ
τό ότι ο εξοπλισμός του εργα
στηρίου για την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας αξιολόγησης κα
ταλυτών (που περιγράφεται 
παρακάτω) πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια των ερευνητικών 

προγραμμάτων ΜΟΠ Βόρειας 
Ελλάδας, STRIDE, PRISMA και 
ΕΚΒΑΝ. 

Με τον όρο ποιοτικός έλεγχος 
(ή αξιολόγηση) καταλυτών εν
νοούμε τις a priori μετρήσεις 
των φυσικών και χημικών ιδιο
τήτων των καταλυτών, έτσι ώ
στε να γίνει δυνατός ο προσ
διορισμός της κατανομής και 
της ποιότητας των προϊόντων 
που προκύπτουν από διεργα
σίες στις οποίες χρησιμοποι
ούνται οι υπό μελέτη καταλύ
τες. Για τον ποιοτικό έλεγχο 
των καταλυτών απαιτείται η 
μέτρηση των φυσικών ιδιοτή
των του καταλύτη και η διεξα
γωγή πειραμάτων σε εργαστη
ριακές μονάδες μικρής ή με
σαίας κλίμακας. Ο ποιοτικός έ
λεγχος των καταλυτών δίνει α-
πάντηση στο ερώτημα που 
πολλές φορές έχουν οι βιομη
χανίες που χρησιμοποιούν κα
ταλύτες, δηλαδή ποιος κατα
λύτης είναι ο πλέον κατάλλη

λος για να επιλεγεί για μια συ
γκεκριμένη εφαρμογή. 
Ιδιαίτερα για τα διυλιστήρια, ό
που η χρήση καταλυτών είναι 
σημαντική και όπου απαιτείται 
συχνή αντικατάσταση των κα
ταλυτών, ο ποιοτικός έλεγχος 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας. 
Η αξιολόγηση των καταλυτών 
για ένα διυλιστήριο μπορεί να 
οδηγήσει σε ιεράρχηση των 
καταλυτών ανάλογα με τις α
νάγκες ενός διυλιστηρίου σε 
συγκεκριμένα προϊόντα. Για να 
φανεί η σημασία της αξιολόγη
σης των καταλυτών σε ένα διυ
λιστήριο αρκεί να τονισθεί ότι 
για μια μονάδα καταλυτικής 
πυρόλυσης (FCC) δυναμικότη
τας 35000 βαρελιών την ημέρα 
(δυναμικότητα ανάλογη με το 
διυλιστήριο των ΕΛΔΑ) απαι
τείται μια ετήσια ποσότητα κα
ταλύτη περίπου 1500 τόνων το 
χρόνο. Αν και το κόστος του 
καταλύτη είναι πολύ σημαντι
κό (περίπου 500 δρχ/κιλό), ιδι-
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Σχ. 1. Σχηματικό διάγραμμα της 

μονάδας FCC τον ΕΙΤΧΗΔ 
αιτερη σημασία έχουν για το 

διυλιστήριο οι αποδόσεις των 

προϊόντων που παράγει ο κα

ταλύτης αυτός. Για παράδειγ

μα, μια μονάδα FCC με την πα

ραπάνω δυναμικότητα παρά

γει περίπου 100 τόνους την ώ

ρα βενζίνη. Επομένως, αύξηση 

(ή μείωση) της απόδοσης σε 

βενζίνη λόγω ενός νέου κατα

λύτη, έστω και κατά 1 %κ.β, έ

χει σαν συνέπεια ένα σημαντι

κό κέρδος (ή αντιστοίχως ζη

μιά) για το διυλιστήριο. Γίνεται 

λοιπόν φανερό ότι ο ποιοτικός 

έλεγχος των καταλυτών είναι 

μια πολύ σημαντική διαδικασία 

για την ανταγωνιστικότητα ε

νός διυλιστηρίου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

α. Ποιοτικός έλεγχος καταλυ
τών FCC 

Η καταλυτική πυρόλυση (FCC) 
είναι η διεργασία όπου βαριά 
κλάσματα πετρελαίου (π.χ αε-
ριέλαιο) μετατρέπονται κατα
λυτικά σε χρήσιμα προϊόντα ό
πως: βενζίνη, ντήζελ και υγρα
έρια. Η διεργασία FCC αποτε
λεί την καρδιά ενός σύγχρο
νου διυλιστηρίου καθόσον εκεί 
παράγεται περίπου το 50% της 
συνολικής βενζίνης του διυλι
στηρίου. Ο ποιοτικός έλεγχος 
των καταλυτών FCC είναι ανα

γκαίος καθόσον με τη συνεχή 

εξέλιξη στην τεχνολογία παρα

γωγής καταλυτών είναι απα

ραίτητη η αντικατάσταση ενός 

καταλύτη με νέας γενιάς προϊ

όν. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχι

στον μια φορά το χρόνο ένα 

διυλιστήριο πρέπει να εξετάζει 

το ενδεχόμενο αλλαγής του 

καταλύτη στη μονάδα καταλυ

τικής πυρόλυσης. 

Η τεχνολογία που αναπτύχθη

κε στο ΕΙΤΧΗΔ για την αξιολό

γηση των καταλυτών FCC α

ποτελείται από μια σειρά ερ

γαστηριακών μονάδων, ενώ 

ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί 

πρωτόκολλα αξιολόγησης α

νάλογα με τα είδη των καταλυ

τών και τις ανάγκες των διυλι

στηρίων. Οι μονάδες που χρη

σιμοποιούνται στο ΕΙΤΧΗΔ και 

ο ιδιαίτερος τους ρόλος στην 

αξιολόγηση των καταλυτών 

FCC περιγράφονται συνοπτικά 

παρακάτω: 

Η Μονάδα Μικροενεργότητας 
Μικρής Κλίμακας (ΜΑΤ) 
Η μονάδα ΜΑΤ έχει σαν στόχο 
τη δοκιμασία καταλυτών φρέ
σκων ή ισορροπίας με σκοπό 
τη μέτρηση της ενεργότητας 
και της εκλεκτικότητας τους 
σε κύρια και δευτερεύοντα 
προϊόντα (βενζίνη, ολεφίνες, 
κωκ κλπ). Επιπλέον είναι δυνα

τή η μέτρηση του αριθμού ο

κτανίου της παραγόμενης βεν

ζίνης. 

Η μονάδα ΜΑΤ που είναι κατα

σκευασμένη με τα πρότυπα 

της μεθόδου ASTM-D3907 πε

ριλαμβάνει: τον αντιδραστήρα 

σταθερής κλίνης, το σύστημα 

ανάλυσης υγρών και αερίων 

προϊόντων και τους αέριους 

χρωματογράφους για μέτρηση 

της σύστασης αερίων σύστα

σης βενζίνης. Η αξιολόγηση 

των καταλυτών με τη μονάδα 

αυτή είναι γρήγορη και απαιτεί 

μικρές διαθέσιμες ποσότητες 

καταλυτών. 

Η πιλοτική μονάδα FCC 

Η πιλοτική μονάδα FCC του 

ΕΙΤΧΗΔ κατασκευάσθηκε στα 

εργαστήρια του ΕΙΤΧΗΔ και 

προσομοιάζει σημαντικά τις 

βιομηχανικές μονάδες FCC. Η 

μονάδα είναι συνεχούς λει

τουργίας και έχει σαν στόχο τη 

δοκιμασία καταλυτών σε σχετι

κά μεγάλη κλίμακα. Ταυτόχρο

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και για ανάπτυξη τεχνολογίας 

FCC. Η μονάδα αποτελείται α

πό τον κατακόρυφο αντιδρα

στήρα τύπου riser, τον αναγεν-

νητή (ρευστοστερεά κλίνη) και 

τον απογυμνωτή (Σχ. 1). Ο κα

ταλύτης κυκλοφορεί συνεχώς 

στους αντιδραστήρες της μο-
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νάδας και η ροή του ελέγχεται 

διαμέσου δύο βανών στραγγα

λισμού που σχεδιάσθηκαν στο 

ΕΙΤΧΗΔ. Η τροφοδοσία (αεριέ-

λαιο), αφού προθερμανθεί, ει

σέρχεται στον αντιδραστήρα 

με τη βοήθεια ειδικού εκνεφω-

τή. Τα αέρια προϊόντα μετά 

την έξοδα τους από τον απο-

γυμνωτή οδηγούνται σε εναλ-

BHItt 
' « • " • " 

\Ψζζ\ 

= 13 
I.-.L.L. U 

3 
'*~ΊΒΓ' 

:·1 
Ι i 
t 71 

t 

Η πιλοτική Μσνάόα CD τον ΕΙΤΧΗΔ 

80 

;£ 75 

! » 
ο 
w 65 
ω 
c 60 
ο 

3 55 

50 

C 

c 

ι 

f. 
ΰ 
Τ 

J 

/ 

> 

I 

/ 

• Ο 

χ 

Κ • cat. Α 

ο cat. Β 

χ cat. C 
ι ι 

0 2 4 6 8 
C/O 

10 12 14 16 

Σχ. 2. Αξιολόγηση καταλυτών FCC ως προς το βαθμό μετατροπής 

λάκτη θερμότητας και στη συ

νέχεια εισάγονται σε στήλη 

διαχωρισμού (σταθεροποιη

τής) για την απομάκρυνη των 

αερίων (C1-C4). Ο απενεργο

ποιημένος καταλύτης από τη 

βάση του απογυμνωτή διαμέ

σου της γραμμής μεταφοράς 

(lift line) εισέρχεται στον ανα-

γεννητή, όπου πραγματοποιεί

ται η καύση του κωκ με τη 

βοήθεια αέρα. Από τη βάση 

του αναγεννητή ο αναγεννημέ

νος καταλύτης οδηγείται ξανά 

στον αντιδραστήρα. Οι αποδό

σεις των προϊόντων προσδιο

ρίζονται με τη μέθοδο 

simulation distillation της 

ASTM στο τελικό παραγόμενο 

υγρό μίγμα. Υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα για το διαχωρισμό 

των προϊόντων κατά τη μέθο

δο ASTM D2892. Η πιλοτική 

μονάδα είναι πλήρως αυτομα

τοποιημένη και λειτουργεί με 

τη βοήθεια συστήματος ελέγ

χου με ειδικό βιομηχανικό υπο

λογιστή. Οι προδιαγραφές της 

μονάδας είναι: θερμοκρασία 

riser μέχρι 600 °C, θερμοκρα

σία αναγεννητή μέχρι 735 °C, 

θερμοκρασία απογυμνωτή μέ

χρι 600 "C, πίεση συστήματος 

μέχρι 3 bar, τροφοδοσία μέχρι 

30 gr/min και μάζα καταλύτη 

3200 - 4000 gr. 

Η μονάδα ελέγχου ανθεκτικό

τητας των καταλυτών FCC σε 

μέταλλα 

Η μονάδα κυκλικής απενεργο

ποίησης (Cyclic Deactivation 

Unit, CDU) έχει σαν στόχο τη 

σύγκριση καταλυτών καταλυτι

κής πυρόλυσης ως προς την 

ανθεκτικότητα τους στην από

θεση μετάλλων Ni και V. Τα μέ

ταλλα αυτά εναποτίθενται πά

νω στον καταλύτη κατά την κα

ταλυτική διάσπαση των βα

ριών κλασμάτων πετρελαίου. 

Η μονάδα CD αποτελείται από 

έναν αντιδραστήρα ρευστο-

στερεάς κλίνης στον οποίο ο 

καταλύτης απενεργοποιείται 

κατά τη διάρκεια επάλληλων 

κύκλων αντίδρασης, απογύ

μνωσης και αναγέννησης. Στο 

ΕΙΤΧΗΔ χρησιμοποιείται ένα ο

ρισμένο πρωτόκολλο απενερ

γοποίησης των καταλυτών που 

περιλαμβάνει 54 διαδοχικούς 

κύκλους. Η εναπόθεση των με

τάλλων στους καταλύτες γίνε

ται προσθέτοντας τεχνητά ε

νώσεις των μετάλλων Ni και V 

στην τροφοδοσία της μονάδας 

CD. Η μονάδα CD δεν μπορεί 

μόνη της να χρησιμοποιηθεί 

στον πιλοτικό έλεγχο των κα

ταλυτών αλλά πάντα σε συν

δυασμό με τη μονάδα ΜΑΤ. Η 

CD όμως είναι απαραίτητη για 

τη σωστή προσομοίωση των 

καταλυτών ισορροπίας των 

διυλιστηρίων που πάντοτε πε

ριέχουν μέταλλα. 

Μεθοδολογία ποιοτικού ελέγ

χου καταλυτών FCC 

Για τον ποιοτικό έλεγχο των 

καταλυτών FCC, ανάλογα με 

τις συγκεκριμένες ανάγκες 

του κάθε διυλιστηρίου, μπο

ρούν να χρησιμοποιηθούν κά

ποιες από τις μονάδες που α

ναφέρθηκαν παραπάνω ή και 

όλες μαζί σύμφωνα με το πρω

τόκολλο αξιολόγησης των κα

ταλυτών που προκύπτει με 

συμφωνία ΕΙΤΧΗΔ-Διυλιστηρί-

ου. Η άριστη ιεράρχηση κατα

λυτών προέρχεται με αξιολό

γηση των καταλυτών στην πι

λοτική μονάδα FCC. Αυτό ό

μως δεν είναι τεχνικά ή χρονι

κά δυνατό σε μερικές περι

πτώσεις (π.χ όταν διατίθενται 

μικρές ποσότητες καταλυτών 

ή απαιτούνται γρήγορες επι

λογές). Στις περιπτώσεις αυ

τές μπορούν να χρησιμοποιη

θούν ή μόνο η συσκευή ΜΑΤ, ή 

ο συνδυασμός CD/MAT ή ο 

συνδυασμός CD/MAT/FCC πά

ντοτε όμως κάτω από συγκε

κριμένα πρωτόκολλα αξιολό

γησης. 

Η αξιολόγηση των καταλυτών 

στο ΕΙΤΧΗΔ γίνεται παρουσιά

ζοντας τις αποδόσεις όλων 

των προϊόντων της καταλυτι

κής πυρόλυσης (όπως προκύ

πτουν από τη ΜΑΤ ή την FCC) 
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ιιιιιιιι 
Σχ. 3. Αξιολόγηση καταλυτών ως προς την απόδοση τους σε βενζίνη 

σε σταθερό βαθμό μετατρο

πής και για όλους τους υπό α

ξιολόγηση καταλύτες. Ταυτό

χρονα για κάθε καταλύτη 

προσδιορίζεται η ποιοτική και 

ποσοτική σύσταση καθώς και 

ο αριθμός οκτανίου της βενζί

νης. Επίσης γίνεται και ο πλή

ρης φυσικοχημικός χαρακτηρι

σμών των καταλυτών τόσο 

πριν τη διεργασία (φρέσκος 

καταλύτης) όσο και μετά τη 

χρησιμοποίηση του. Ο χαρα

κτηρισμός αυτός περιλαμβά

νει: τη μέτρηση του μοναδιαί

ου κελίου του καταλύτη UCS, 
τον προσδιορισμό της ειδικής 
επιφάνειας των καταλυτών, τη 
μέτρηση της συγκέντρωσης 
των μετάλλων που έχουν ενα
ποτεθεί καθώς και τον προσ
διορισμό του μεγέθους και της 
κατανομής των πόρων των κα
ταλυτών. Για παράδειγμα, από 
το Σχ. 2 προκύπτει ότι για ίδια 
ποσότητα καταλύτη (λόγος 
καταλύτη προς αεριέλαιο C/O) 
ο καταλύτης Β πετυχαίνει με
γαλύτερη μετατροπή του αε-
ριελαίου σε σχέση με τον Α και 
πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με 
τον C. Επομένως, ως προς την 
ενεργότητά τους, η σειρά κα
τάταξης τους είναι Β, A, C. Βέ
βαια περισσότερο ενδιαφέρει 
η εκλεκτικότητα ενός καταλύ
τη ως προς τα χρήσιμα προϊό
ντα (βενζίνη, ντήζελ, LPG) πα
ρά η συνολική απόδοση του 
καταλύτη. Γι' αυτόν το λόγο οι 
καταλύτες αξιολογούνται για 
σταθερό βαθμό μετατροπής 
ως προς την εκλεκτικότητα 
τους για όλα τα προϊόντα. 
Έτσι στο Σχ. 3 παρουσιάζεται 
η σχετική απόδοση σε βενζίνη 
επτά καταλυτών ως προς ένα 

βασικό καταλύτη αναφοράς. 

ρ. Ποιοτικός έλεγχος 
καταλυτών HDS 

Οι διεργασίες υδρογόνωσης 
(υδρογονοκατεργασίες) των 
κλασμάτων πετρελαίου παί
ζουν σημαντικό ρόλο σε ένα 
διυλιστήριο. Με τον όρο υδρο-
γονοκατεργασία εννοούμε την 
προσθήκη υδρογόνου στο 
καύσιμο κάτω από ελεγχόμε
νες συνθήκες πίεσης (συνή
θως υψηλής) και θερμοκρα
σίας. Σήμερα, με την όλο και 
μεγαλύτερη ανάγκη για παρα
γωγή φιλικών προς το περι
βάλλον καυσίμων, οι υδρογο-
νοκατεργασίες απέκτησαν ιδι
αίτερη σημασία. Ανάμεσα στις 
υδρογονοκατεργασίες ενός 
διυλιστηρίου σημαντικότερο 
ρόλο έχει η υδρογονοαποθεί-
ωση των καυσίμων και ιδιαίτε
ρα του ντήζελ. Με την υδρογο-
νοαποθείωση το θείο που πε
ριέχεται στο καύσιμο μετατρέ
πεται τελικά σε υδρόθειο. Ήδη 
απαιτείται από τις προδιαγρα
φές βαθιά αποθείωση του ντή
ζελ στα 500 ppm (από 0.2 % 
κ.β που είναι σήμερα). Αλλες 
υδρογονοκατεργασίες χρειά
ζονται ή θα χρειασθούν στο 
μέλλον για τη μείωση των α
ρωματικών ενώσεων στο ντή
ζελ, τη μείωση των ολεφινών 
στη βενζίνη κλπ. Οι υδρογονο-
κατεργασίες είναι καταλυτικές 
διεργασίες και απαιτούν σημα
ντικές ποσότητες καταλυτών 
που αφενός πρέπει να απομα
κρύνουν διάφορα ρυπαντικά 
συστατικά στα καύσιμα και α
φετέρου θα πρέπει να μην ε
πηρεάζουν την ποιότητα των 
καυσίμων (π.χ. τον αριθμό ο
κτανίου για τις βενζίνες ή τον 
αριθμό κετανίου για το ντή
ζελ). Έτσι ο ποιοτικός έλεγχος 
των καταλυτών υδρογόνωσης 
είναι σημαντικός καθόσον ο 
καταλύτης καθορίζει τις τελι
κές προδιαγραφές ποιότητας 
των καυσίμων. 

Η τεχνολογία που αναπτύχθη
κε στο ΕΙΤΧΗΔ στηρίζεται σε 
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Η Πιλοτική μονάδα HDS τον ΕΙΤΧΗΔ 

μια πιλοτική μονάδα που πε

ριέχει δύο αντιδραστήρες που 

μπορούν να λειτουργήσουν σε 

μεγάλο εύρος λειτουργικών 

συνθηκών και με οποιοδήποτε 

καύσιμο ανάλογα με τις ανά

γκες των διυλιστηρίων. Η περι

γραφή της μονάδας παρου

σιάζεται παρακάτω. 

Η Πιλοτική μονάδα υδρογόνω

σης κλασμάτων πετρελαίου 

(HDS) 

Η πιλοτική μονάδα υδρογόνω

σης αποτελείται από δύο αντι

δραστήρες σε σειρά σταθερής 

κλίνης εσωτερικής διαμέτρου 

2.8 cm και μήκους 48 cm. Η 

μονάδα χρησιμοποιεί τρεις ρο

ές αερίων (υδρογόνο για την 

κύρια διεργασία, H2/H2S για 

την ενεργοποίηση των καταλυ

τών και άζωτο για καθαρισμό). 

Στην έξοδο του δεύτερου αντι

δραστήρα υπάρχει διαχωρι

στής υγρού/αερίου για το δια

χωρισμό των αερίων από το 

καύσιμο. Συστήματα μέτρησης 

των ροών και ανάλυσης των α

ερίων υπάρχουν στην έξοδο 

της μονάδας. Η πιλοτική μονά

δα είναι πλήρως αυτοματοποι

ημένη και οι ακριβείς προδια

γραφές της είναι: όγκος κατα

λύτη 210 ce/ αντιδραστήρα, 

θερμοκρασία μέχρι 55 "C, πίε

ση μέχρι 200 bar, ροή υδρογό

νου μέχρι 1000 Nl/hr, ροή υ

γρού έως 600 ml/min. 

Μεθοδολογία ποιοτικού ελέγ

χου καταλυτών HDS 

Για την αξιολόγηση των κατα

λυτών HDS το ΕΙΤΧΗΔ εφαρ

μόζει επίσης συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο ανάλογα με το εί

δος του καταλύτη, το είδος 

της τροφοδοσίας και το σκοπό 

της υδρογόνωσης. Η σύγκριση 

των καταλυτών γίνεται σε στα

θερές συνθήκες λειτουργίας 

και σταθερή τιμή ταχύτητας 

χώρου με βάση το βαθμό υ

δρογόνωσης που επιτυγχάνει 

ο κάθε καταλύτης. Για παρά

δειγμα στο Σχ. 4 συγκρίνεται η 

συμπεριφορά δύο καταλυτών 

υδρογόνωσης των ολεφινών 

της βενζίνης. Είναι φανερό ότι 

ο καταλύτης Β προκαλεί μεγα

λύτερη υδρογόνωση σε σχέση 

με τον Α κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες λειτουργίας. 

γ. Ποιοτικός έλεγχος 
καυσίμων 

Τόσο για την υποστήριξη των 

μονάδων του ποιοτικού ελέγ

χου καταλυτών, όσο και σαν α

νεξάρτητη υπηρεσία παροχής 

υπηρεσιών, το εργαστήριο εί

ναι μερικώς εξοπλισμένο με έ

να σύνολο συσκευών που βοη

θούν στην καλύτερη μελέτη 

του ποιοτικού ελέγχου των κα

ταλυτών, στον ποιοτικό έλεγχο 

των καυσίμων καθώς και στον 

προσδιορισμό της νοθείας στα 

καύσιμα. Οι συσκευές αυτές 

είναι: φασματοσκοπία πλάσμα

τος (ICP), συσκευή ακτινών Χ 

(XRD), σύστημα αέριου χρω

ματογράφου φασματογράφου 

μαζών (GC/MS), προσδιορι

σμός θείου στα καύσιμα, απο

στάξεις καυσίμων (ASTM D86, 

D1160, D2892), προσδιορι

σμός ιξώδους, νερού, τάσης 

ατμών και θερμογόνου δύνα

μης καυσίμων. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο 

προσδιορισμός της ποιότητας 

των καυσίμων που επιτυγχάνε

ται με κάποιο συγκεκριμένο 

καταλύτη. Στο ΕΙΤΧΗΔ ανα

πτύχθηκε μια μεθοδολογία 

προσδιορισμού της πλήρους 

ποιοτικής και ποσοτικής σύ

στασης βενζίνης βασισμένη 

στο σύστημα GC/MS. Η βενζί

νη μπορεί να αναλυθεί όχι μό

νο σαν συνολικές ομάδες ενώ

σεων (όπως φαίνεται στο Σχ. 

5) αλλά και σαν συνάρτηση 

του αριθμού ατόμων άνθρακα 

κάθε ομάδας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Ο σκοπός της τεχνολογίας 

που αναπτύχθηκε στο ΕΙΤΧΗΔ 

είναι να βοηθήσει τεχνολογικά 

τα διυλιστήρια της χώρας μας 

αλλά και άλλα ανεξάρτητα διυ

λιστήρια. Σήμερα τα περισσό

τερα διυλιστήρια δεν έχουν τη 

δυνατότητα για πλήρη τμήμα

τα έρευνας και ανάπτυξης και 

γι' αυτόν το λόγο το ΕΙΤΧΗΔ 

πιστεύει ότι μπορεί να επιτελέ

σει σημαντικό ρόλο στην uno-
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στήριξη μικρών ανεξάρτητων 
διυλιστηρίων. Ένα παράδειγ
μα τεχνολογίας που αναπτύσ
σεται αυτή τη στιγμή στα πλαί
σια του προγράμματος ΕΚΒΑΝ 
σε συνεργασία με τα ΕΛΔΑ, τη 
Motor-Oil και το ΕΙΧΗΜΥΘ εί
ναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας 
σύστασης βενζίνης και ντήζελ 
και η ανάπτυξη μεθόδων για ε
λάττωση ολεφινών (κάτω από 
18%) στη βενζίνη, καθώς και η 
ελάττωση του θείου στη βενζί
νη (κάτω από 200 ppm) και 
στο ντήζελ (κάτω από 500 
ppm). 

Το ΕΙΤΧΗΔ, επίσης, από το 
1990 υποστηρίζει τα Ελληνικά 
Διυλιστήρια Ασπροπύργου 
(ΕΛΔΑ) στον ποιοτικό έλεγχο 
των καταλυτών καταλυτικής 
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Σχ. 4. Αξιολόγηση καταλυτών υδρογόνωσης 

πυρόλυσης. Στα πλαίσια ερευ
νητικών προγραμμάτων το 
ΕΙΤΧΗΔ έχει αξιολογήσει επί
σης τα τελευταία τρία χρόνια 
και καταλύτες υδρογόνωσης 
βενζίνης και ντήζελ για τις α
νάγκες των διυλιστηρίων της 
ΕΚΟ και της Motor-Oil. Στον ε
ξωτερικό χώρο το ΕΙΤΧΗΔ έχει 
αξιολογήσει καταλύτες εται
ρειών παρασκευής καταλυτών. 
Σήμερα, το ΕΙΤΧΗΔ είναι σε 
θέση να προσφέρει ολοκληρω
μένες υπηρεσίες στον ποιοτι
κό έλεγχο των προϊόντων: κα
ταλύτες καταλυτικής πυρόλυ
σης, καταλυτικά πρόσθετα μεί
ωσης SOx από απαέρια της 
μονάδας FCC, καταλυτικά 
πρόσθετα μείωσης της δρά
σης των μετάλλων στους κα
ταλύτες FCC, καταλυτικά πρό
σθετα για μετατροπή πολύ βα
ριών κλασμάτων πετρελαίου, 
υγρούς αδρανοποιητές μετάλ
λων, τροφοδοσίες καταλυτι
κής πυρόλυσης, κάθε είδους 
καταλύτη υδρογόνωσης. 

Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ε Σ 
Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ Τ Η Σ 
Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 

Από την παραπάνω παρουσία
ση είναι προφανές ότι τα αντα
γωνιστικά προγράμματα της 
ΓΓΕΤ (ΜΟΠ Β.Ε, STRIDE, 
PRISMA, ΕΚΒΑΝ) είχαν σαν α
ποτέλεσμα τη σταδιακή δημι
ουργία εγκαταστάσεων που 
μπορούν να συμβάλουν στην 
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Σχ. 5. Ανάλυση σύστασης βενζίνης 
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τεχνολογική στήριξη ελληνι
κών και ξένων βιομηχανιών. 
Με δεδομένη την έμφαση που 
υπάρχει σήμερα στην παγκο
σμιοποίηση της οικονομίας, το 
εργαστήριο περιβαλλοντικών 
καυσίμων και υδρογονανθρά
κων του ΕΙΤΧΗΔ φιλοδοξεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη τε
χνολογίας συμμετέχοντας σε 
συμμαχίες (joint ventures) που 
θα στηρίξουν την ελληνική βιο
μηχανία, αλλά και θα δημιουρ
γήσουν μοναδική τεχνογνω
σία. Ταυτόχρονα, με το άνοιγ
μα της αγοράς στις πρώην α
νατολικές χώρες και στις πρώ
ην σοβιετικές δημοκρατίες, 
δημιουργείται γόνιμο έδαφος 
για τη συνεργασία του εργα
στηρίου με οργανισμούς των 
χωρών αυτών (καθώς και των 
χωρών της Μέσης Ανατολής) 
για παροχή ολοκληρωμένων 
τεχνολογικών εφαρμογών. 
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Ερευνητικές Δραστηριότητες τ ο υ Εργαστηρίου Μηχανικής 
Αντιδράσεων Πολυμερών 

Η παρούσα σύντομη δημοσίευση αναφέρεται σε δύο καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Μηχανικής Αντιδράσεων 

Πολυμερών (Ε.Μ.Α.Π.). Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι δράσεις του Ε.Μ.Α.Π. στις περιοχές: της ανάπτυξης Λογισμικών Εργαλείων 

CAD και Μικροεγκλεισμού (microencapsulation). 

1. Ανάπτυξη Λογισμικών Εργαλείων 
CAD για το Σχεδιασμό, τ η 
Βελτιστοποίηση και τη Ρύθμιση 
Χημικών Διεργασιών 

Αναμφίβολα, η ανάπτυξη εργαλείων σχε

διασμού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπο

λογιστή (CAD tools) έχει προχωρήσει σε 

σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια και 

ιδιαίτερα κατά τις δύο τελευταίες δεκαε

τίες με την εμφάνιση και ευρεία χρήση 

των προσωπικών υπολογιστών. Επιπλέον, 

οι προοπτικές για τη βελτίωση τους στο ά

μεσο μέλλον είναι ακόμα πιο ελπιδοφό

ρες. Η ανάπτυξη προγραμμάτων προσο

μοίωσης γενικής χρήσης, εκτός από τα 

μαθηματικά μοντέλα των φυσικών και χη

μικών διεργασιών και υπολογισμού φυσι

κών ιδιοτήτων, προϋποθέτει απαραίτητη 

γνώση και εμπειρία σε τεχνικές CAD, αριθ

μητικής ανάλυσης για την επίλυση συστη

μάτων διαφορικών και αλγεβρικών εξισώ

σεων πολλών μεταβλητών (> 100.000), 

μαθηματικού προγραμματισμού για την ε

πίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης και 

προγραμματισμού σε ηλεκτρονικό υπολο

γιστή. Η τελευταία γνωστική περιοχή περι

λαμβάνει τις "γλώσσες" προγραμματι

σμού (π.χ. FORTRAN, C++), τα διάφορα 

λειτουργικά συστήματα, τη χρήση έμπει

ρων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύ

νης και τέλος τη δομή του λογισμικού (π.χ. 

δομημένος προγραμματισμός, προσανα

τολισμένος προγραμματισμός σε εξισώ

σεις και αντικειμενοστραφής προγραμμα

τισμός). 

Η πρόκληση στην περίπτωση της ανάπτυ

ξης εργαλείων σχεδιασμού με τη βοήθεια 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD tools) για 

τη χημική βιομηχανία, σε σύγκριση με το 

σχεδιασμό άλλων διεργασιών παραγωγής, 

είναι το γεγονός ότι οι ακριβείς ιδιότητες 

του συστήματος είναι συχνά άγνωστες (ή 

γνωστές σε περιορισμένο βαθμό) και δεν 

είναι δυνατή η διάθεση τόσο κεφαλαίων 

αλλά και χρόνου για τη συστηματική μελέ

τη και την εξαγωγή σωστών πληροφοριών 

και συμπερασμάτων. Όσον αφορά τον το

μέα της βιομηχανικής παραγωγής πολυμε

ρών, οι προκλήσεις αλλά και τα οφέλη α

πό την ανάπτυξη και χρήση τέτοιων εργα

λείων σχεδιασμού είναι ακόμη μεγαλύτε

ρα. Σε αντίθεση με την υπάρχουσα κατά

σταση και τις προοπτικές του σχεδιασμού 

με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή άλ

λων χημικών και φυσικών διεργασιών, ο 

μηχανικός που απασχολείται στον τομέα 

της παραγωγής των πολυμερών μπορεί να 

βρει ελάχιστη βοήθεια από τα υπάρχοντα 

εμπορικά προγράμματα, είτε λόγω της πα

ντελούς έλλειψης των κατάλληλων εργα

λείων, ή εξαιτίας της υπερβολικής απλό

τητας των χρησιμοποιούμενων μαθηματι

κών μοντέλων. Το γεγονός αυτό επιτείνει 

την ανάγκη για την άμεση ανάπτυξη προ

γραμμάτων σχεδιασμού για τη βιομηχανία 

Αριστες 
Συνθήκες 

! Διαταραχές 
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Πρόγραμμα 

Ταυτοποίησης 

Πρόγραμμα 

Βελτιστοποίησης 

Ανανεωμένο 
Μαθηματικό 

L 10CSL 
ι • sunti 
ο - l imon 
τ - omnin 
[ - nimmt mimmo* 
Il - Fit: AMI 
ι - Γΐι«τ A n u 
fi - GRAPHICS 

ι - urn min UTIBIÌFS 

Q - qoiT 

^feilte. 
Σχήμα 1: Λογικό Διάγραμμα των Λειτουργιών του Σχήμα 2: Η Κύρια Οθόνη Παρουσίασης των 

Λογισμικού CAD Λειτουργιών του Λογισμικού 

290 

270 

260 
y 2 5 0 

• 
§240 
«250 Ι 
1220 

• 210 

200 

190 

180 

TUBULAR L.U.P.E. REACTOR 
H O M I HERE R I R I I O R U M N R R I U R I Hs RIRCI9R ΒΙΟΙ Κ 

Reactor Melt IndeH : 1.960 
Model s Melt Inde«: 1.960 

0 16.0 32.0 48.0 64.0 80.0 96.0 112 128 144 166 
RE HC ΙΟΙ! BLOCKS 

Σχήμα 3: Συγκριτικό διάγραμμα της μεταβολής 
θερμοκρασίας (Πρόβλεψη Μοντέλου -
Πειραματικά Δεδομένα) σε ΛυλωτόΛντιοραστήρα. 
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πολυμερών. 

Παρά το γεγονός ότι η επιστήμη της μη

χανικής αντιδράσεων πολυμερών υποστη

ρίζεται από δεκάδες επιστημονικά περιο

δικά, μερικά μόνο αξιόπιστα προγράμμα

τα προσομοίωσης έχουν αναπτυχθεί από 

τις μεγάλες εμπορικές εταιρείες ανάπτυ

ξης λογισμικού. Τα υπάρχοντα λογισμικά 

εργαλεία αποδεικνύονται ανίκανα να αντι

μετωπίσουν την τεράστια και ταχεία ανα

πτυσσόμενη βιομηχανία παραγωγής πολυ

μερών. Από την άλλη πλευρά, οι "ειδικοί" 

της επιστήμης και μηχανικής των πολυμε

ρών φανερά υστερούν τόσο σε εμπειρία 

προγραμματισμού, όσο και σε μοντέρνα 

εργαλεία επίλυσης, που είναι διαθέσιμα 

στις μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης λογι

σμικού. Η λύση τελικά πιστεύεται ότι βρί

σκεται στο καινούριο πλαίσιο ανάπτυξης 

λογισμικού, στο περιβάλλον που έχει ε

γκαινιάσει ο αντικειμενοστραφής προ

γραμματισμός (object oriented 

programming), και στο οποίο είναι δυνατή 

η συγκέντρωση δεδομένων, μαθηματικών 

μοντέλων, βιβλιοθηκών υποστήριξης και 

μεθόδων σχεδιασμού από διαφορετικές 

πηγές. Κάτω από τις συνθήκες αυτές είναι 

δυνατόν μια σχετικά μικρή εταιρεία να α

ναπτύξει εξειδικευμένα εργαλεία CAD, 

που θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανά

γκες μιας συγκεκριμένης βιομηχανίας. 

Το λογισμικό CAD, που αναπτύσσεται στο 

Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πο

λυμερών, παρέχει στο χρήστη τη δυνατό

τητα σχεδιασμού μιας μεγάλης κατηγο

ρίας αντιδραστήρων πολυμερισμού. Τα 

προγράμματα έχουν τη δυνατότητα επιλο

γής διάφορων μηχανισμών πολυμερισμού 

(π.χ. ελεύθερων ριζών, ιοντικού), τεχνικών 

πολυμερισμού (π.χ. πολυμερισμός διαλύ-
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Σχήμα 4: Μεταβολή της Θερμοκρασίας κατά 

μήκος Α ντόκλειστον Α ντιδραστήρα. 

Μικροκάψουλα 
τύπου ρεζερβουάρ 

Μικροκάψουλα 
τύπου μήτρας 

Μικροκάψουλα 
με πολλαπλά τοιχώματα 

Πολυπυρηνική 
μικροκάψουλα 

Σύνθετη 
μικροκάψουλα 

Επικάλυψη 
σε στερεό 

J 1ο Πολυμερές τοιχώματος 

J 2ο Πολυμερές τοιχώματος 

Συστήματα τύπον μικροκάψονίας διαφόρων ειδών 

ματος, αιωρήματος και γαλακτώματος) 

και τύπων αντιδραστήρων (π.χ. αυλωτός ή 

συνεχούς ανάδευσης). Επιπλέον έχουν τη 

δυνατότητα αντιμετώπισης των ιδιαιτερο

τήτων συγκεκριμένων διεργασιών πολυμε

ρισμού, με την ενσωμάτωση εργαλείων υ

πολογισμού παραμέτρων από πειραματι

κές μετρήσεις που συλλέγονται σε πραγ

ματικό χρόνο από τη διεργασία. Τα χαρα

κτηριστικά αυτά παρέχουν τη δυνατότητα 

χρήσης τους σε σειρά (on-line) με τις 
πραγματικές διεργασίες σαν εργαλεία 

βελτιστοποίησης λειτουργίας της διεργα

σίας, γεγονός που τα διαφοροποιεί σε ση

μαντικό βαθμό από τα συμβατικά εργα

λεία σχεδιασμού, τα οποία είναι μεν γενι

κά, αλλά δεν παρέχουν τέτοιο βαθμό εξει

δίκευσης. 

Στην προσπάθεια αυτή παρέχονται διάφο

ρες ευκολίες στο χρήστη κατά την είσοδο 

των δεδομένων του προβλήματος, αλλά 

και για την άμεση χρησιμοποίηση των α

ποτελεσμάτων. Οι δυνατότητες αυτές πα

ρέχονται από ειδικά βοηθητικά προγράμ

ματα που έχουν αναπτυχθεί γύρω από τα 

βασικά εργαλεία που λύνουν στην πραγ

ματικότητα τα διάφορα προβλήματα προ

σομοίωσης, βελτιστοποίησης και ρύθμι

σης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του τελικού 

προγράμματος είναι: 

1. Η διάθεση ενός ιεραρχικά δομημένου 

Ι Ι Φορέας ενεργής ουσίας 

| Ενεργή ουσία 

συστήματος διασύνδεσης (user 

interface), που επιτρέπει στο χρήστη να 

διαχειρίζεται αυτόματα (εισαγωγή / 

τροποποίηση) όλα τα δεδομένα που α

παιτούνται στα διάφορα στάδια της επί

λυσης ενός προβλήματος. Επίσης υ

πάρχει η δυνατότητα απεικόνισης στην 

οθόνη και σε εκτυπωτή των δεδομένων 

εισόδου / εξόδου για κάθε πρόβλημα 

που επιλύει το λογισμικό. (Σχήμα 2) 

2. Για την ευκολότερη είσοδο δεδομένων 

από το χρήστη, λόγω του μεγάλου ό

γκου των αναγκαίων πληροφοριών, πα

ρέχεται η δυνατότητα χρήσης βάσεων 

δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων περι

λαμβάνουν : 

• τις φυσικές ιδιότητες των διαφόρων 

ενώσεων 

• τα γεωμετρικά και λειτουργικά χαρα

κτηριστικά της διεργασίας 

• τις παραμέτρους των μαθηματικών 

μοντέλων 

3. Δυνατότητα γραφικής παράστασης ε

νός αριθμού μεταβλητών που επιτρέ

πουν στο χρήστη να παρακολουθεί γρα

φικά την εξέλιξη της διεργασίας. (Σχή

ματα 3 και 4) 

Τα προγράμματα σχεδιασμού χημικών α

ντιδραστήρων με τη βοήθεια ηλεκτρονι

κού υπολογιστή περιέχουν έναν αριθμό ι-
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σχυρών και ευέλικτων υπολογιστικών ερ

γαλείων (Σχήμα 1). Έτσι μπορούν να χρη

σιμοποιηθούν είτε για την πρόβλεψη των ι

διοτήτων των παραγόμενων προϊόντων ή 

για τον υπολογισμό των βέλτιστων λει

τουργικών παραμέτρων της διεργασίας 

για διάφορες εναλλακτικές επιλογές σχε

διασμού. Οι κύριες λειτουργίες του προ

γράμματος έχουν οργανωθεί γύρω από το 

μαθηματικό μοντέλο της χημικής διεργα

σίας, που περιλαμβάνει τα ισοζύγια ενέρ

γειας και μάζας των συστατικών, καθώς 

και τις βιβλιοθήκες υποστήριξης και υπο

λογισμού των φυσικών και μοριακών ιδιο

τήτων των συστατικών του συστήματος. 

Το πρόγραμμα προσομοίωσης της διερ

γασίας αποτελεί τη βασική δομική μονάδα 

του λογισμικού πακέτου. Ωστόσο, είναι α

δύνατη η αποτελεσματική χρήση του χω

ρίς την ύπαρξη των απαραίτητων εργαλεί

ων βελτιστοποίησης, που επιτρέπουν την 

εμφάνιση των χρονικά μεταβαλλόμενων 

παραμέτρων της διεργασίας. Τα εργαλεία 

αυτά είναι που προάγουν το πρόγραμμα 

σχεδιασμού από ένα απλό πρόγραμμα 

προσομοίωσης σε ένα εργαλείο βελτιστο

ποίησης της διεργασίας, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε σειρά (on-line) με την 

πραγματική διεργασία. Οι λόγοι που καθι

στούν αναγκαία την ύπαρξη των προγραμ

μάτων βελτιστοποίησης και εκτίμησης πα

ραμέτρων είναι : 

1. Η πολυπλοκότητα των φυσικών και χη

μικών φαινομένων που επιτελούνται στη 

διεργασία. 

2. Οι διεργασίες παράγουν έναν αριθμό 

διαφορετικών προϊόντων με αποτέλε

σμα την περιοδική αλλαγή των συνθη

κών λειτουργίας. 

Έχοντας επιτύχει την προσομοίωση της 

λειτουργίας της πραγματικής διεργασίας, 

το λογισμικό μπορεί : 

1. Να προβλέψει τη χρονική συμπεριφορά 

της διεργασίας. 

2. Να προσδιορίσει τις άριστες συνθήκες 

λειτουργίας της διεργασίας. 

Η κύρια συμβολή των λογισμικών προ

γραμμάτων CAD, που αναπτύσσονται στο 

Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πο

λυμερών, έγκειται στην ανάπτυξη σύγχρο

νων μαθηματικών μοντέλων προσομοίω

σης των διεργασιών παραγωγής πολυμε

ρών και στην ενσωμάτωση προγραμμάτων 

τελειοποίησης της διεργασίας σε πραγμα

τικό χρόνο. Οι λειτουργίες αυτές παρέχο

νται στο χρήστη-μηχανικό με τη βοήθεια 

ενός φιλικού προγράμματος διασύνδε

σης, και έχουν οδηγήσει, σε συνδυασμό 

με την εμπειρία του Εργαστηρίου στον το

μέα της μοντελοποίησης, στην επιτυχή 

προσομοίωση ενός σημαντικού αριθμού 

χημικών διεργασιών των εταιρειών 

EXXON, SOLVAY και BOREALIS, αλλά και 

στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους. 

2. Μικροεγκλεισμός: Δυναμική 
Ανάπτυξη και Πρωτοποριακές 
Εφαρμογές 

Μία από τις πιο σημαντικές ερευνητικές 

δραστηριότητες του Εργαστηρίου Μηχα

νικής Αντιδράσεων Πολυμερών είναι εκεί

νη που αναφέρεται στην ανάπτυξη νέων 

μεθόδων μικροεγκλεισμού για την παρα

γωγή συστημάτων τύπου μικροκάψουλας 

με επιθυμητές ιδιότητες. Οι μικροκάψου-

λες είναι μικροσωματίδια μεγέθους 1 έως 

1000 μηι, τα οποία εγκλείουν μικρά στε

ρεά σωματίδια, σταγόνες υγρού ή φυσαλί

δες αερίου σε ένα περίβλημα από φυσικό 

ή συνθετικό πολυμερές. Ο εγκλεισμός 

δραστικών ουσιών σε μικροκάψουλες α

ποσκοπεί στον έλεγχο του ρυθμού απε

λευθέρωσης και απόδοσης δραστικών ου

σιών στο περιβάλλον, την προστασία ευαί

σθητων ενεργών ουσιών από τις συνθήκες 

του περιβάλλοντος (οξυγόνο, υγρασία, 

θερμότητα, χημική προσβολή), τη μείωση 

της πτητικότητας των υγροσκοπικών ιδιο

τήτων, της δυσάρεστης οσμής και γεύσης 

πολλών συστατικών, την τροποποίηση των 

φυσικών ιδιοτήτων μερικών χημικών ου

σιών, όπως μετατροπή ενός υγρού υλικού 

σε ψευδο-στερεό (π.χ. για την ασφαλή 

διαχείρηση τοξικών ουσιών), καθώς και το 

διαχωρισμό ασύμβατων ενεργών συστατι

κών. 

Συστήματα Τύπου Μικροκάψουλας 
Διαφόρων Ειδών 

Οι μικροκάψουλες βρίσκουν εφαρμογή σε 

πολλούς τομείς της επιστήμης και της τε

χνολογίας: 

• γραφικές τέχνες (χαρτί αντιγραφής, 

φωτοτυπικά), 

• ιατρική και φαρμακευτική βιομηχανία, 

• βιομηχανία τροφίμων, 

• γεωργία (γεωργικά φάρμακα, παρασιτο

κτόνα, μυκητοκτόνα, λιπάσματα), 

• συγκολλητικά (ρητίνες, βαφές), 

• εντομοκτόνα, 

• απορρυπαντικά (λευκαντικά, ένζυμα), 

• καύσιμα, 

• καλλυντικά. 



Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 

Ν Ε Ε Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ 

Εφαρμογές Συστημάτων Τύπου 
Μικροκάψουλας 

Οι τεχνικές μικροεγκλεισμού που έχουν α

ναπτυχθεί στο Εργαστήριο διακρίνονται 

στις φυσικοχημικές ή υγρές μεθόδους: 

• διεργασίες διαχωρισμού των φάσεων, 

• μέθοδος διεπιφανειακού πολυμερισμού, 

• μέθοδος πολυμερισμού in situ, 

• διεργασίες πολυμερισμού σε αιώρημα / 

γαλάκτωμα, 

• μέθοδος εξάτμισης διαλύτη από σύν

θετο γαλάκτωμα, 

• μέθοδος σκλήρυνσης γαλακτωμάτων / 

αιωρημάτων με πήξη ή με δικτύωση, 

• διεργασίες πολυμερισμού σε μοριακή 

κλίμακα (π.χ. σε μυκήλλια), 

• λιποσώματα. 

και στις ψυσικομηχανικές μεθόδους: 

• ξήρανση με πήξη και εκνέφωοη, 

• μέθοδος ακροφυσίου εμβαπτισμένης ε

κβολής 

• μέθοδος ρευστοστερεάς κλίνης. 

Με εφαρμογή των μεθόδων μικροεγκλει

σμού στην τεχνολογία ελεγχόμενης απε
λευθέρωσης λιπασμάτων και γεωργικών 
φαρμάκων αναπτύσσεται ένας νέος τύ

πος αγροχημικών προϊόντων με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη λίπανση και προστα

σία της αγροτικής παραγωγής και τη συμ

βατότητα των λιπασμάτων και των γεωργι

κών φαρμάκων με το περιβάλλον. Από τη 

χρήση τους προκύπτουν τεχνικά και οικο

νομικά οφέλη με ταυτόχρονη ικανοποίηση 

της γενικότερης απαίτησης της εποχής 

μας για καλύτερη προστασία του περιβάλ

λοντος. Η ανάπτυξη αυτή κρίνεται ιδιαίτε

ρα σημαντική δεδομένου ότι στην Ελλάδα 

δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί ευρέως η πα

ραπάνω τεχνολογία και κυρίως δεν έχει 

μεταφερθεί σε επίπεδο παραγωγής. 

Στην τεχνολογία των φαρμάκων και των 
βιοενεργών ουσιών, μια μικροκάψουλα α

ντιπροσωπεύει ένα μικρό σωματίδιο, ο πυ

ρήνας του οποίου περιέχει τα φαρμακευ

τικά / θεραπευτικά στοιχεία τα οποία περι

κλείονται από μια προστατευτική βιοσυμ-

βατή ή βιοαποικοδομήσιμη πολυμερική 

μεμβράνη. Με το μικροεγκλεισμό και τη 

χρήση επιλεγμένων πολυμερών είναι εφι

κτό να ελέγξουμε το σημείο της απόδο

σης, την έναρξη της απόδοσης, την έντα

ση και τη διάρκεια της δράσης του φαρ

μάκου. Ο έλεγχος της διάχυσης του φαρ

μάκου είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγι

ση για φάρμακα που απαιτούν συχνή δο

σολογία προκειμένου να διατηρήσουν επι

θυμητά θεραπευτικά επίπεδα στο σώμα, 

παρέχοντας ένα επαναλήψιμο και παρατε

ταμένο ρυθμό απελευθέρωσης. Με τη 

βελτίωση του τρόπου με τον οποίο τα 

φάρμακα μεταφέρονται στο συγκεκριμένο 

όργανο μειώνονται οι δευτερεύουσες επι

δράσεις και η απώλεια του φαρμάκου, ε

νώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η θεραπεία 

του ασθενούς. 

Στον τομέα των νέων υλικών, η σύνθετη 

ηλεκτροαπόθεση μετάλλων με μικροσω-

ματίδια που περιέχουν εγκλεισμένο κά

ποιο υγρό προσφέρει τη δυνατότητα πα

ρασκευής μιας νέας κατηγορίας υλικών, 

των μεταλλικών επιχρισμάτων, τα οποία 

περιέχουν μέχρι και 50% κατ' όγκο κάποι

ας υγρής φάσης. Ο νέος τύπος επιχρισμά

των εμφανίζει μοναδικές ιδιότητες (αυτο-

λίπανση, βελτίωση της συνάφειας μεταξύ 

μετάλλου και βαφής, βελτίωση της αντο

χής σε φθορά ή τριβές). Η έρευνα περι

λαμβάνει μελέτη της δομής και λειτουργι

κότητας των ηλεκτροεπιχρισμάτων, ανά

πτυξη κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου 

της συναπόθεσης μεταλλικών επιχρισμά

των και πολυμερικών μικροσωματιδίων και 

μοντελοποίηση της παραγωγής των σύν

θετων επιχρισμάτων. Στον τομέα των συ
γκολλητικών, ο μικροεγκλεισμός και η ε

λεγχόμενη απελευθέρωση του καταλύτη 

της αντίδρασης συμπύκνωσης της ρητί

νης οδηγεί στη σύνθεση ενός νέου πρω

τοποριακού συγκολλητικού υλικού, το ο

ποίο όταν χρησιμοποιείται στην παραγω

γή μοριοσανίδων και άλλων προϊόντων ξύ

λου, μειώνει το χρόνο παραγωγής, αντιμε

τωπίζει τα προβλήματα της πρώιμης συ

μπύκνωσης και βελτιώνει την ποιότητα 

του τελικού προϊόντος. 

Την τελευταία δεκαετία το Εργαστήριο με 

τη σημαντική εμπειρία που έχει αποκομί

σει στην τεχνολογία του μικροεγκλεισμού 

έχει επιτύχει την παραγωγή μικροσωματι

δίων με επιθυμητές ιδιότητες (π.χ. μέγε

θος και κατανομή μεγέθους, μορφολογία, 

σχήμα και πορώδες, αποτελεσματικότητα 

εγκλεισμού και χαρακτηριστικά απελευθέ

ρωσης). Το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο 

με αναλυτικά όργανα και συσκευές παρα

γωγής μικροσωματιδίων σε εργαστηριακή 

και πιλοτική κλίμακα με αποτέλεσμα να 

παράγονται προϊόντα υψηλών προδιαγρα

φών. 

Η εφαρμογή των τεχνολογιών μικροε

γκλεισμού που αναπτύσσονται στο Εργα

στήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμε

ρών σε συνεργασία με βιομηχανικούς φο

ρείς έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

νέων πρωτοποριακών προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. Με την έρευνα και 

την ανάπτυξη των νέων προϊόντων οι φο

ρείς που συμμετέχουν στα ερευνητικά 

προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να ε

πεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και 

να εκμεταλλευτούν οικονομικά προϊόντα 

προηγμένης τεχνολογίας. Βιομηχανικοί 

φορείς που επιθυμούν να εφαρμόσουν 

την αναπτυχθείσα τεχνολογία μπορούν, 

σε συνεργασία με το Εργαστήριο, να ανα

πτύξουν μικροκάψουλες με τις επιθυμητές 

ιδιότητες και, κατόπιν, να τις εισαγάγουν 

στην παραγωγική τους διαδικασία για τη 

βελτίωση ή/και την παραγωγή νέων προϊό

ντων. 

Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών 

Διεργασιών και 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 

θεσσαλονίκη. 

Τ.Θ. 472 

ΤηΙ (031) 996212, Fax: (031) 996198 

Κ. Κνπαρισσίόης. Ε. Παπαδόπουλος. 

Α. Μπαχτοί] και Σ. Αλεξανοοίοον 



Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 

Ν Ε Ε Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ 

Κατασκευή Λογισμικού Εργαλείου για την Εκτίμηση της 
Περιβαλλοντικής Οχλησης Αιολικών Πάρκων 

Συμβόλαιο: J0U2-
CT93-0389, DGXII 
JOULE 

Προϋπολογισμός: 
381,000 ECU 

Διάρκεια : 20 μήνες 

Ημερομηνία έναρξης 
1/1/94 

Νίκος Λυμπερόπουλος 

Δημήτρης Τρυφωνόπουλος 

CINARA.E. 

Τμήμα Εφηρμοαμένης Έρευνας & 

Ανάπτυξης 

Χατζηγιάννη Μίξη 4 

Τ.Κ. 115 28-Αθήνα 

Τηί: 7250360 

Fax: 7250361 

e-mail: cinarlg hol.gr 

Αν και τα αιολικά πάρκα ανήκουν στην κατηγο
ρία των μορφών παραγωγής ενέργειας που εί
ναι ήπιες προς το περιβάλλον, η οπτική και ηχη
τική τους όχληση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
στο στάδιο της σχεδίασης τους. Κατ' αυτό τον 
τρόπο και μέσα από επαναληπτικές διαδικασίες 
θα επιτυγχάνεται ο βέλτιστος σχεδιασμός των 
πάρκων όσον αφορά την απόδοση τους, αλλά 
και την επίδραση τους στο περιβάλλον, κάνο
ντας τις εγκαταστάσεις αυτές αποδεκτές στο 
τοπικό και ευρύτερο κοινό. 
Για το σκοπό αυτό στα πλαίσια του Κοινοτικού 
Προγράμματος JOULE σχεδιάστηκε και αναπτύ
χθηκε ένα λογισμικό εργαλείο στο οποίο έχουν 
ενσωματωθεί υπολογιστικοί κώδικες που επιτρέ
πουν στο χρήστη να εκτελεί τις διάφορες διαδι
κασίες που περιλαμβάνονται στη σχεδίαση ενός 
αιολικού πάρκου, χωρίς να χρειαστεί να δουλέ
ψει σε διαφορετικούς υπολογιστές ή με διάφο
ρα πακέτα. Έμφαση έχει δοθεί στην εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αιολικών 
πάρκων μέσα από τον υπολογισμό του θορύβου 
που παράγουν και της οπτικής τους απεικόνι
σης. 

Η Λάμδα Τεχνική, θυγατρική της CINAR Α.Ε., ή
ταν ο συντονιστής του έργου αυτού που ολο
κληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο του 1995. 
Στο έργο συμμετείχαν επίσης η εταιρεία 
ECOGEN Ltd. από την Αγγλία και το ΕΜΠ (τομέ

ας Ρευστομηχανικής) από την Ελλάδα. 
Οι δυνατότητες του λογισμικού εργαλείου συ
νοψίζονται στα εξής : 
• Απεικόνιση της κάτοψης της περιοχής προς 

μελέτη. 
• Υπολογισμός και απεικόνιση του αιολικού δυ

ναμικού της περιοχής του πάρκου. 
• Επιλογή του αριθμού και τύπου των ανεμο

γεννητριών. 
• Τοποθέτηση των ανεμογεννητριών στο πάρκο 

και δυνατότητα μετατόπισης, πρόσθεσης ή α
φαίρεσης ανεμογεννητριών. 

• Υπολογισμός της παραγωγής Η/Ε για τη συ
γκεκριμένη χωροθέτηση των ανεμογεννη
τριών στο πάρκο. 

• Οικονομική ανάλυση (χρηματορροές και οικο
νομικές παράμετροι) του πάρκου. 

• Υπολογισμός του θορύβου που παράγεται α
πό το πάρκο. 

• Οπτική προσομοίωση του πάρκου από συγκε
κριμένες θέσεις ή ακολουθώντας συγκεκριμέ
νη διαδρομή μέσα στο πάρκο. 

Οι δυνατότητες του εργαλείου όσον αφορά την 
ικανότητα αναπαραγωγής αληθοφανών απεικο
νίσεων πάρκων επαληθεύονται μέσα από τη σύ
γκριση εικόνων με φωτογραφίες από υπάρχο
ντα πάρκα. 

http://hol.gr


Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 

Ν Ε Ε Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ 

Βελτίωση Τεχνικών Υπολογισμού 
τ ο υ Αιολικού Δυναμικού Περιοχών μ ε Εντονο 
Τοπογραφικό Α ν ά γ λ υ φ ο 

Συμβόλαιο: J0U2-
CT93-0370, DGXII 
JOULE 

Προϋπολογισμός: 
1,108,860 ECU 

Διάρκεια : 24 μήνες 

Ημερομηνία έναρξης 
1/1/94 

Δήμητρα Κρόμπα 

Δημήτρης Τρυφωνόπουλος 

CINARA.E. 

Τμήμα Εφηρμοσμένης Έρευνας & 

Ανάπτυξης 

Χατζηγιάννη Μέξη 4 

Τ.Κ. 115 28 -Αθήνα 

Τηλ.: 7250360 

Fax: 7250361 

e-mail: dnar@hd.ff 

Η Λάμδα Τεχνική, θυγατρική της CINAR ΑΕ, ή
ταν ο συντονιστής του διετούς αυτού έργου, το 
οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς, και στο οποίο ε-
νεπλάκησαν πλήθος εταιρείες και ερευνητικά 
Ιδρύματα. Σκοπός του έργου ήταν αφενός ο κα
θορισμός μιας μεθοδολογίας για τον ακριβή υ
πολογισμό του αιολικού δυναμικού περιοχών με 
έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο και αφετέρου η 
εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής σε αντίστοι
χες περιοχές της Ευρώπης για την τοποθέτηση 
αιολικών πάρκων, με σκοπό την παραγωγή έως 
10% από την ζητούμενη ηλεκτρική ενέργεια σε 
κάθε χώρα. 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό, εκτός, 
από την Λάμδα Τεχνική, ήταν το Ινστιτούτο ε
ρευνών CLRC της Αγγλίας, το Πανεπιστήμιο της 
Καρλσρούης (ΙΕΗ) της Γερμανίας, το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΟΙΕΜΑΤτης 
Ισπανίας, το αντίστοιχο κέντρο CONPHOEBUS 
της Ιταλίας, η εταιρεία ECOTECNIA της Ισπα
νίας που κατασκευάζει αιολικά πάρκα, και τα 
Πανεπιστήμια ΕΜΠ (τομέας Ρευστομηχανικής) 
από την Ελλάδα και IDMEC (Πόρτο) από την 
Πορτογαλία. 

Η ανάγκη να βελτιωθεί η ακρίβεια των μεθόδων 
που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του αι
ολικού δυναμικού περιοχών είναι επιτακτική μια 
και κατασκευάζονται όλο και περισσότερα αιολι

κά πάρκα. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας ανά
λυσης είναι απαραίτητα στα χρηματοοικονομικά 
ιδρύματα που παρέχουν τα κεφάλαια για την 
κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο πρώτο στάδιο του έργου ορίστηκε μία νέα 
μέθοδος ανάλυσης χρονοσειρών μετρήσεων 
του ανέμου, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε μία 
σύγκριση των πλέον διαδεδομένων μεθόδων υ
πολογισμού του αιολικού δυναμικού. Με βάση 
αυτές τις δύο αναλύσεις ορίστηκε η μεθοδολο
γία για τον υπολογισμό του αιολικού δυναμικού 
περιοχών με έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο. 
Πλήθος στοιχείων, όσον αφορά εκτενείς χρονο-
σειρές μετρήσεων του ανέμου και ψηφιακής πε
ριγραφής του ανάγλυφου περιοχών, συλλέχτη
κε και επεξεργάσθηκε από την Λάμδα Τεχνική. 
Το τελικό αποτέλεσμα του έργου αυτού είναι έ
νας λεπτομερής αιολικός χάρτης περιοχών σε 
πέντε κράτη της Κοινότητας, εκείνων που έχουν 
αρκετό δυναμικό για την παραγωγή σημαντι
κού ποσοστού από τη ζητούμενη ηλεκτρική ε
νέργεια από την αιολική ενέργεια. 

mailto:dnar@hd.ff


Ν Έ Ε Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ 

Κατασκευή εργαλείου υποβοήθησης 
αποφάσεων για την καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών 
σε μεσογειακά οικοσυστήματα 

Συμβόλαιο: EV5V-
CT94-0477, DGXII 
Environment and 
Climate 

Προϋπολογισμός: 

Διάρκεια : 24 μήνες 

Ημερομηνία έναρξης 
1/05/96 

Plot Stylo 

Vecton MARATHON 

Νίκος Λυμπερόπουλος 

Δημήτρης Τρυφωνόπουλος 

C1NARA.E. 

Τμήμα Εφηρμοαμένης Έρευνας & 

Ανάπτυξης 

Χατζηγιάννη Μέξη 4 

TX 115 28 -Αθήνα 

Τη).: 7250360 

Fax: 7250361 

e-mail: cinar@hol.gr 

Στο έργο αυτό, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς 
συμμετείχαν οι εταιρείες CINAR Α.Ε. και 
INTRAKOM Α.Ε. από την Ελλάδα, το Imperial 
College of Science, Technology and Medicine 
από την Αγγλία, το Institute Superior Tecnico α
πό την Πορτογαλία και το Ινστιτούτο 
CONPHOEBUS από την Ιταλία. 
Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός υπο
λογιστικού εργαλείου ικανού να παρέχει στο 
χρήστη - συντονιστή των δυνάμεων κατάσβεσης 
δασικών πυρκαγιών, σε χρόνο μικρότερο του 
πραγματικού χρόνου εξάπλωσης της φωτιάς, 
πληροφορίες σχετικά με το ρυθμό και την κα
τεύθυνση εξάπλωσης της φωτιάς, την ένταση 
της κ.τ.λ.. ώστε να μπορεί ο συντονιστής να ο
δηγήσει τους δασοπυροσβέστες στην κατάσβε
ση με αυξημένη ασφάλεια και αποτελεσματικό
τητα. 

Το εργαλείο που αναπτύχθηκε είναι βασισμένο 
σε ένα υπολογιστικό κώδικα προσομοίωσης της 
εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, που λαμβάνει 
υπόψη παράγοντες όπως η ένταση και διεύθυν
ση του ανέμου, το τοπογραφικό ανάγλυφο, την 
ατμοσφαιρική θερμοκρασία και υγρασία, το εί
δος της βλάστησης κ.ο.κ. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτίωση του υ
πάρχοντος κώδικα μέσα από το συγκεκριμένο 
έργο, ώστε να λαμβάνει υπόψη στους υπολογι
σμούς την επίδραση της θερμικής ακτινοβολίας 
της φωτιάς καθώς και την κατανομή της βλά
στησης στο χώρο. σε οριζόντιο επίπεδο (π.χ. α
ραιή βλάστηση, αντιπυρικές ζώνες) και σε κατα
κόρυφο επίπεδο ( π.χ. θάμνοι ή δέντρα, έρπου
σες φωτιές ή φωτιές κόμης κ.τ.λ.). 

Ο συγκεκριμένος υπολογιστικός κώδικας ενσω
ματώθηκε σε ένα περιβάλλον GIS από όπου 
μπορεί να αντλεί άμεσα πληροφορίες σχετικά 
με την τοπογραφία, οδικό δίκτυο, βλάστηση, υ-
δρογραφία, κ.τ.λ. της υπό εξέταση περιοχής. Ο 
χρήστης χρειάζεται επιπλέον να καθορίσει την 
ένταση και διεύθυνση του ανέμου και το σημείο 
έναυσης της φωτιάς, ώστε να αρχίσει η διαδικα
σία υπολογισμού της εξάπλωσης της δασικής 
πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά την 
ανάπτυξη αυτού του εργαλείου στη φιλικότητα 
του προς το χρήστη, ώστε να μπορεί να χρησι
μοποιηθεί αποτελεσματικά από τον συντονιστή 
των δυνάμεων κατάσβεσης μετά από ελάχιστο 
χρόνο εκπαίδευσης. 

Η αξιοπιστία του εργαλείου αυτού ελέγχθηκε ε
πιτυχώς στα πλαίσια αυτού του έργου για τρεις 
περιπτώσεις πραγματικών δασικών πυρκαγιών 
στην Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία. 

mailto:cinar@hol.gr
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Ερευνητικά αποτελέσματα από τη συμμετοχή 

του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

σε ευρωπαϊκά προγράμματα την τελευταία δεκαετία. 

Το Εργαστήριο Ενσύρματης 

Τηλεπικοινωνίας (ΕΕΤ) του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών 

συμπλήρωσε πρόσφατα 10 χρόνια 

συμμετοχής σε ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή 

Γλωσσικής Τεχνολογίας (Επεξεργασία 

ομιλίας και φυσικής γλώσσας σε 

υπολογιστή με εφαρμογές). Με την 

ευκαιρία αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά 

τα σημαντικότερα από τα προγράμματα στα 

οποία συμμετέσχε μαζί με τα 

αποτελέσματα τους τόσο συνολικά σε 

επίπεδο προγράμματος, όσο και ειδικά για 

την ελληνική γλωσσά. 

Το ΕΕΤ εργάζεται στην περιοχή Γλωσσικής 

Τεχνολογίας με οργανωμένες ερευνητικές 

ομάδες, παράλληλα με τη δραστηριότητα 

του στην περιοχή Τηλεπικοινωνιών και 

στην περιοχή Τεχνολογίας Ήχου. 

Του Καθηγητή Γ. Κοκκινάκη 

Διευθυντή Εργαστηρίου Ενσύρματης 

Τηλεπικοινωνίας Πανεπιστημίου Πατρών 

1) Πρόγραμμα: ESPRIT 291/860 -
Γλωσσολογική Ανάλυση Ευρωπαϊκών 
Γλωσσών (Linguistic Analysis of the 
European Languages) 

Διάρκεια: 4 έτη (1985-1989) 

Προϋπολογισμός: 8,6 kECU 

Εταίροι: 

OLIVETTI (Ι). Συντονιστής. ACORN 
COMPUTERS (GB), CSATA (I), LIMSI-
CNRS (F). NIJMEGEN UNIVERSITY (NL), 
PATRAS UNIVERSITY (GR), RUHR 
UNIVERSITY 
BOCHUM (D). UNED (E) 

Στόχος: 
Ανάλυση σε υπολογιστή 7 ευρωπαϊκών 
γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανι
κής, ελληνικής, ισπανικής, ιταλικής, ολ
λανδικής) με κοινή στρατηγική και μεθο
δολογία και ανάπτυξη υπολογιστικών ερ
γαλείων και βάσεων δεδομένων με τυπο
ποιημένη μορφή, ώστε να είναι εύκολη η 
χρησιμοποίηση τους στις διαφορετικές 
γλώσσες. 

Αποτελέσματα: 
• Δημιουργία βάσεως δεδομένων με συλ

λογή ομοειδών κειμένων 300.000 λέξε
ων σε κάθε γλώσσα, αναλυμένων σύμ
φωνα με κοινό σύστημα γραμματικών 
κατηγοριών. 

• Ανάπτυξη λογισμικού για αυτόματη με
τατροπή ορθογραφικού κειμένου σε 
φωνητική γραφή (Gr -> Ph) με χρήση 
του διεθνούς φωνητικού αλφάβητου 
προσαρμοσμένου στα σύμβολα του υ
πολογιστή. 

• Εφαρμογή του ανωτέρου στη συλλογή 
κειμένων και διόρθωση των σφαλμάτων. 

• Εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων 
από την ορθογραφική και φωνητική 
μορφή της συλλογής κειμένων. 

• Ανάπτυξη "μοντέλου γλώσσας" στηρι
ζόμενου σε μοντέλο Markov δεύτερης 
τάξης των γραμματικών κατηγοριών για 
την αντιμετώπιση πολυσημίας σε συ
στήματα αναγνώρισης ομιλίας, κλπ. 

• Ανάλυση του προβλήματος μετατροπής 
κειμένου από φωνητική σε ορθογραφι

κή μορφή (Ph -> Gr). 

Ειδικά για την ελληνική γλώσσα 

πραγματοποιήθηκε: 
• Επαυξημένη συλλογή κειμένων 500.000 

λέξεων, λεπτομερειακά αναλυμένων με 
σύστημα 260 γραμματικών κατηγοριών. 

• Αυτόματο σύστημα γραμματικής ανάλυ
σης κειμένου. 

• Λογισμικό Gr -> Ph με αξιοπιστία μεγα
λύτερη του 98.5%. 

• Εκτεταμένη στατιστική ανάλυση της ορ
θογραφικής και φωνητικής μορφής της 
συλλογής κειμένων. 

• Σύστημα Ph -> Gr στηριζόμενο σε μο
ντέλα Markov, ως συνέχεια της ανάλυ
σης Ph -> Gr στα πλαίσια του προγράμ
ματος. 

2) Πρόγραμμα: 
ESPRIT 2 1 0 4 , POLYGLOT: 
Πολύγλωσσο Σύστημα Μετατροπής 
Κειμένου σε Ομιλία και Ομιλίας 
σε Κείμενο (A Multilingual System 
for Text-to-Speech and Speech-to-
Text). 

Διάρκεια: 3 έτη (1989-1992) 

Προϋπολογισμός: 16,5 kECU 
Εταίροι: 

OLIVETTI (Ι) Συντονιστής, LIMSI-CNRS (F), 
RUHR UNIVERSITY BOCHUM (D), 
NIJMEGEN UNIVERSITY (NL), 
PATRAS UNIVERSITY (GR. SYNTAX (I), 
BULL (F), IPO (NL), PHILIPS (D), 
TRIUMPH-ADLER (D). TECHNICAL 
UNIVERSITY OF MADRID (E). CSTR (GB). 
CRAI (I). 

Στόχος: 
Ανάπτυξη συστήματος σύνθεσης ομιλίας 
από κείμενο και αναγνώρισης ομιλίας με
γάλου λεξιλογίου για 7 ευρωπαϊκές γλώσ
σες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ελληνι
κή, ισπανική, ιταλική, ολλανδική), με χρη
σιμοποίηση κοινής αρχιτεκτονικής, φιλο
σοφίας, ανάλυσης και αναπτυξιακών ερ
γαλείων. 
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Αποτελέσματα: 
• Εξελιγμένο πολύγλωσσο σύστημα σύν

θεσης ομιλίας από κείμενο. 

• Πολύγλωσσο σύστημα αναγνώρισης ο
μιλίας σε PC 2000 μεμονωμένων λέξε
ων, επεκτάσιμο σε πολύ μεγάλο λεξιλό
γιο και προσαρμοζόμενο στον ομιλητή. 

• Επιλεγμένες εφαρμογές των ανωτέρω 
σε υπαγόρευση ιατρικών εκθέσεων, σε 
περιβάλλον PC-Windows, σε email και 
σε εκπαιδευτικά βοηθήματα. 

• Ανάπτυξη και ανάλυση των αναγκαίων 
βάσεων δεδομένων για τα ανωτέρω. 

• Ανάλυση και σύγκριση τριών διαφορετι
κών μεθόδων ανάπτυξης συστημάτων 
συνεχούς αναγνώρισης ομιλίας σε PC. 

Ειδικά για την ελληνική γλώσσα 

πραγματοποιήθηκε: 
• Σύστημα σύνθεσης ομιλίας από κείμενο 

πραγματικού χρόνου και απεριόριστου 
λεξιλογίου με υψηλή καταληπτότητα και 
ικανοποιητική φυσικότητα ομιλίας. 

• Το σύστημα βασίζεται σε σύνθεση φω
νημάτων με σειριακό/παράλληλο συνθέ
τη Formants, περιλαμβάνει εξελιγμένο 
επεξεργαστή κειμένου για το χειρισμό 
συμβόλων, συντμήσεων, αριθμών, κλπ. 
Και εξάγει καμπύλες προσωδίας σε επί
πεδο πρότασης με βάση συντακτική α
νάλυση και τα σημεία στίξης. 

• Σύστημα αναγνώρισης ομιλίας 8,000 με
μονωμένων λέξεων, επεκτάσιμο. 

• Σύστημα αναγνώρισης συνεχούς ομι
λίας 1,000 λέξεων, σε συνέχεια της ανά
λυσης μεθόδων αναγνώρισης συνεχούς 
ομιλίας που αναφέρθηκε ανωτέρω. 

• Εφαρμογή σύνθεσης ομιλίας από κείμε
νο σε συνδυασμό με ηχογραφημένη ο
μιλία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών 
(Σύστημα ΣΩΚΡΑΤΗΣ). 

3) Πρόγραμμα: 
ESPRIT 6 8 1 9 (SAM-Α): Αξιολόγηση 
Τεχνολογίας Ομιλίας σε 
πολυγλωσσικές εφαρμογές (Speech 
Technology Assessment in Multi
lingual Applications), συνέχεια του 
προγράμματος ESPRIT 2 5 8 9 (SAM): 
Πολύγλωσση Αξιολόγηση, 
Μεθοδολογία και Τυποποίηση 
εισαγόμενης και εξαγόμενης 
ομιλίας (Multi-lingual Speech 
Input/Output Assessment, 
Methodology and Standardization) 
(1989-1992). 

Διάρκεια: 2 έτη (1992-1994) 

Προϋπολογισμός: 1,48 kECU 

Εταίροι: 
LOGICA (GB), Συντονιστής, CSELT (I), 

DRA (GB), ENST (F), FUB (I), ICP (F), 

IDIAP (CH), INESC (P), JTAS (DK), 

RUB (D), TNO (NL), Televerket (CH), 

UCL (GB), UPATRAS 

(GR), UPC (E), VECSYS (F). 

Στόχος: 
Ο ορισμός, καθιέρωση και εξάπλωση προ
διαγραφών ανάπτυξης και αξιολόγησης 
συστημάτων στην περιοχή τεχνολογίας ο
μιλίας και φυσικής γλώσσας. 

Αποτελέσματα: 
Δημιουργία βάσεων δεδομένων προφορι
κού λόγου για όλες τις γλώσσες που συμ
μετείχαν στο πρόγραμμα. 
Ειδικά για την ελληνική γλώσσα αναπτύ
χθηκε βάση δεδομένων προφορικού λό
γου (corpus) αποτελούμενη από: 

• Συστηματικά επιλεγμένους συνδυα
σμούς φωνημάτων CVC (C: σύμφωνο, 
V: φωνήεν) προφερόμενους μεμονωμέ
να και σε λέξεις με καθορισμένο προη
γούμενο και επόμενο περιβάλλον 
(context). 

• Επιλεγμένους αριθμούς από 0-999, έτσι 
ώστε να καλύπτονται όλες οι φωνοτα-
κτικές δυνατότητες του ελληνικού συ
στήματος αρίθμησης. 

• Βραχείες παραγράφους με πέντε θεμα
τικά συνδεόμενες προτάσεις. 

• Προτάσεις που κατασκευάστηκαν για 
να αντισταθμίσουν την ανισορροπία στη 
συχνότητα εμφάνισης φωνημάτων στις 
θεματικές κατηγορίες. 

Διαφορετικά τμήματα και μεγέθη του ανω
τέρου υλικού ηχογραφήθηκαν από ομά
δες ομιλητών αποτελούμενες από έναν 
άνδρα και μία γυναίκα μέχρι 30 άνδρες και 
30 γυναίκες. 

4) Πρόγραμμα: 
ESPRIT Basic Research - ELSNET: 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εξαιρετικής 
Επίδοσης στη Γλώσσα 
και Ομιλία (European Network 
of Excellence in Language 
and Speech) 

Διάρκεια: 1992 - συνεχίζεται 

Εταίροι: 
29 Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Εργαστή

ρια και Ερευνητικά Κέντρα με αξιόλογη ε

ρευνητική δραστηριότητα στην περιοχή ε

πεξεργασίας γραπτού και προφορικού λό

γου. 

Στόχος: 

Ο συντονισμός της ευρωπαϊκής έρευνας 
και δραστηριοτήτων μεταπτυχιακής εκπαί
δευσης, που προάγουν την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας ομιλίας και φυσικής γλώσ
σας. 

Αποτελέσματα: 
Πραγματοποίηση σειράς ερευνητικών συ
νεργασιών και ανταλλαγών επιστημόνων 
μεταξύ των εταίρων. 

Ειδικά, το Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλε
πικοινωνίας συμμετέσχε σε δύο προγράμ
ματα HCM (Human Capital and Mobility) 
της EE τα οποία πραγματοποιήθηκαν μέ
σω του ELSNET. 

5) Πρόγραμμα: LRE-61004, 
ONOMASTICA: Πολύγλωσσο Λεξικό 
Προφοράς Κυρίων Ονομάτων και 
Τοπωνυμιών (Multi-language 
Pronunciation Dictionary of Proper 
N a m e s and Place Names). 

Διάρκεια: 2.5 έτη (1993-1995) 

Προϋπολογισμός: 3,63 kECU 

Εταίροι: 
UNIVERSITY OF EDINBURGH (GB), Συν

τονιστής, 

UNIVERSITY OF AALBORG (D), ENST (F), 

UNIVERSITY OF BERLIN (D), UNIVERSITY 

OF PATRAS (GR).UNIVERSITY OF PISA 

(I), TECHNICAL UNIVERSITY OF MADRID 

(E), INESC (PR), NIJMEGEN UNIVERSITY 

(NL) SINTEF DELAB (NW), KTH (SD), + 11 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. 

Στόχος: 
Η καταγραφή της προφοράς ονομάτων 
που περιέχονται στους τηλεφωνικούς κα
ταλόγους των 11 χωρών που έλαβαν μέ
ρος στο πρόγραμμα και επιπλέον της προ-
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φοράς επιλεγμένων ονομάτων πόλεων, ε
παγγελμάτων, κλπ. με στόχο τη χρησιμο
ποίηση της σε συστήματα αυτόματης ανα
γνώρισης και σύνθεσης ομιλίας. 
Αποτελέσματα: 

• Πολύγλωσσο λεξικό προφοράς κυρίων 
ονομάτων 3,743,113 λέξεων σε CD
ROM. 

• Πολύγλωσσο λεξικό 8,5 εκ. ονομάτων 
σε ταινία EXABYTE. 

• Εύχρηστο Interface για την πρόσβαση 
στο CD - Λεξικό. 

• Βελτιωμένα προγράμματα μετατροπής 
Gr->Ph. 

• Ποιοτικός έλεγχος της προφοράς σε ό
λες τις γλώσσες. 

Ειδικά για την ελληνική γλώσσα πραγμα
τοποιήθηκε φωνητική μεταγραφή 
1,433,847 κυρίων ονομάτων. 

6) Πρόγραμμα: 
LE 1 8 0 2 , ACCeSS: 
Αυτοματοποιημένο Κέντρο Κλήσεων 
μέσω Συστήματος Κατανόησης 
Ομιλίας (Automated Call Center 
through Speech Understanding 
System). 

Διάρκεια: 3 έτη (1996-1999) 

Προϋπολογισμός: 2,73 kECU 

Εταίροι: 
DAIMLER-BENZ (D), DAIMLER 
AEROSPACE (D), TELLIT DIRECT 
INSURANCE (D), PATRAS UNIVERSITY 
(GR) KNOWLEDGE (GR) 
INTERAMERICAN (GR). 

Στόχος: 

Η αυτοματοποίηση τμήματος της τηλεφω
νικής επικοινωνίας πελατών με ασφαλιστι
κές εταιρείες καθώς και της ταχυδρομικής 
επικοινωνίας με συμπληρωμένα ειδικά έ
ντυπα. 

Προσέγγιση στο στόχο: 
Προβλέπονται δύο φάσεις υλοποίησης 
του προγράμματος: 

• Στην πρώτη φάση, μέσω απλού διαλό
γου χρήστη-μηχανής, παρέχονται πλη
ροφορίες στον πελάτη, σχετικές με τη 
σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
Επίσης γίνεται αυτόματη ανάγνωση και 
καταχώρηση σε βάση των στοιχείων 
συμβολαίου που συμπληρώνει ο πελά
της σε ειδικά έντυπα και αποστέλλει τα

χυδρομικώς ή μέσω fax στην εταιρεία. 

• Στη δεύτερη φάση, μέσω σύνθετου τη
λεφωνικού διαλόγου πραγματοποιείται 
προκαταρκτική δήλωση ζημιών από τον 
πελάτη (αυτοκινήτου στην εφαρμογή 
του προγράμματος) και παροχή πληρο
φοριών από το σύστημα για τις απαι
τούμενες περαιτέρω ενέργειες (εκτίμη
ση ζημιών από πραγματογνώμονα, 
κλπ.). 

Σε κάθε περίπτωση διαλόγου που οδηγεί
ται σε αδιέξοδο προβλέπεται η σύνδεση 
του πελάτη με υπάλληλο της εταιρείας. 
Επίσης προβλέπεται διαδικασία επιβεβαί
ωσης του ομιλητή σε περίπτωση παροχής 
εμπιστευτικών πληροφοριών από το σύ
στημα. 

Τεχνολογία: 

Η υλοποίηση του συστήματος απαιτεί τη 
δημιουργία σειράς υποσυστημάτων με εν
σωμάτωση υφιστάμενης και ανάπτυξη νέ
ας τεχνολογίας που θα εξασφαλίζουν: 

• Έλεγχο του διαλόγου χρήστη-μηχανής 
και της συνεργασίας μεταξύ των διαφό
ρων υποσυστημάτων. 

• Αναγνώριση ομιλίας, ανεξαρτήτως ομι
λητή, για τη μετατροπή της ομιλίας του 
πελάτη σε πεπερασμένο σύνολο λέξεων 
ή σε λέξεις-κλειδιά. 

• Αναγνώριση εντύπου και εν μέρει χειρό
γραφου κειμένου. 

• Κατανόηση ομιλίας για τη μετατροπή 
του αποτελέσματος της αναγνώρισης ο
μιλίας σε λογικό κείμενο. 

• Παραγωγή φυσικής γλώσσας για τη δη
μιουργία των απαντήσεων του συστήμα
τος. 

• Σύνθεση ομιλίας από κείμενο για την 
παραγωγή απαντήσεων σε προφορική 
μορφή. 

Παρούσα κατάσταση του προγράμματος: 

Έχει συμπληρωθεί: 
• Η ανάλυση των απαντήσεων των χρη

στών του συστήματος (ασφαλιστικών ε
ταιρειών και πελατών) 

• Η έρευνα της αγοράς. 

• Η σύνταξη λειτουργικών προδιαγρα
φών. 

Βρίσκονται σε εξέλιξη: 

• Η σύνταξη λεπτομερών προδιαγραφών 

• Η προδιαγραφή της διαδικασίας αξιολό
γησης και ελέγχου του συστήματος. 

• Η ανάπτυξη και προσαρμογή των απαι
τούμενων αλγορίθμων. 

7) Πρόγραμμα: LE 2-4001 10373/0 
SPEECH DAT: Βάσεις δεδομένων για 
τ η Δημιουργία Τηλεϋπηρεσιών 
Καθοδηγούμενων με Φωνή (Speech 
D a t a b a s e s for Creation of Voice 
Driven Services). 

Διάρκεια: 2 έτη (1996-1997) 

Προϋπολογισμός: 3,3 kECU 

Εταίροι: 

SIEMENS SA (D), Συντονιστής, 7 Πανεπι

στήμια, περιλαμβανομένου του Πανεπι

στημίου Πατρών, 8 εταιρείες, 4 Ερευνητι

κά Ινστιτούτα και 3 Τηλεπικοινωνιακοί 

Οργανισμοί (22 συνολικά εταίροι). 

Στόχος: 

Δημιουργία τριών βάσεων δεδομένων: 
Ι. Τηλεφωνική βάση δεδομένων 5,000 ομι
λητών, με ηχογραφήσεις μέσω του κλασι
κού τηλεφωνικού δικτύου, για την εκπαί
δευση και δοκιμή συστημάτων αναγνώρι
σης ομιλίας. 

II. Βάση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας 
1,000 ομιλητών για την εκπαίδευση και δο
κιμή συστημάτων αναγνώρισης ομιλίας κι
νητής τηλεφωνίας. 

ill. Βάση δεδομένων επιβεβαίωσης ομιλη
τή με πολλαπλές κλήσεις από μικρό αριθ
μό ομιλητών για την εκπαίδευση και δοκι
μή συστημάτων επιβεβαίωσης ομιλητή μέ
σω του τηλεφωνικού δικτύου. 

Παρούσα κατάσταση: 
Έχουν συμπληρωθεί οι προδιαγραφές της 
βάσεως δεδομένων και των ηχογραφήσε
ων, έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός και έ
χουν ξεκινήσει οι ηχογραφήσεις μέσω τη
λεφωνικού δικτύου. 



8) Πρόγραμμα: SOCRATES/LINGUA 
1995-1-GR-30 (Ηλεκτρονικό Λεξικό 
Προφοράς και Χρήσης της 
Σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας για 
Ξένους (Electronic Dictionary of 
Pronunciation and Usage of Modern 
Greek for Foreigners). 

Διάρκεια: 2 έτη (1995-1997) 

Προϋπολογισμός: 170 kECU 

Εταίροι: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΕΤ), 
(Συντονιστής), CITY OF BIRMINGHAM, 
THE BRASSHOUSE CENTRE (GB) 

Στόχος: 

Δημιουργία εύχρηστου ηλεκτρονικού λεξι
κού για ξένους μαθητές και χρήστες της 
ελληνικής με καινοτόμα χαρακτηριστικά. 

Χαρακτηριστικά λεξικού 

• 45.000 λήμματα + 10.000 παραδείγμα
τα χρήσης. 

• Ανάπτυξη με βάση τη συλλογή κειμένων 
του ΕΕΤ (Corpus based lexicography) 
και τις συμβουλές του Brasshouse. 

• Φωνητική απόδοση των λημμάτων και 
μέρους των παραδειγμάτων (Ηχογρα
φήσεις). 

• Φωνητική γραφή κάθε λήμματος (διε
θνές φων. αλφάβητο). 

• Γραμματική κατηγορία με παραπομπή 
σε κλιτικό παράδειγμα. 

• Πρόσβαση σε λήμμα από μορφή λήμμα
τος. 

• Πρόσβαση με ορθή και εσφαλμένη ορ
θογραφική γραφή λήμματος. 

• Πρόσβαση με φωνητική γραφή (Παροχή 
εναλλακτικών ορθογραφικών μορφών 
από φωνητικό λεξικό). 

• Αντίστροφο λεξικό (ταξινόμηση λημμά
των με βάση την κατάληξη). 

• Πίνακες τοπωνυμιών και ονομάτων. 

• Πιλοτική χρησιμοποίηση του λεξικού 
στο BRASSHOUSE και βελτίωση του. 

Παρούσα κατάσταση: 
• Έχει συμπληρωθεί συλλογή κειμένων 

με ειδικά για ξένους επιλεγμένα κείμενα 
(τουρισμός, μαγειρική, κλπ). 

• Αυτόματη και μη διόρθωση μεγάλου 
τμήματος των κειμένων. 

• Προκαταρκτικός προσδιορισμός λεξιλο
γίου. 

• Ηχογράφηση των λημμάτων με ανδρική 
και γυναικεία φωνή. 

• Προσδιορισμός 2000 τοπωνυμιών και 
κυρίων ονομάτων. 

Ν Έ Ε Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ 

9) Πρόγραμμα: SOCRATES/LINGUA 
96-06-MDD-013700, Ηλεκτρονικό 
Λεξικό της Ελληνικής (Γραικανικής) 
Διαλέκτου της Νότιας Ιταλίας, 
(Electronic Dictionary of 
Pronunciation and Usage of the 
Grecanic Dialect of South Italy). 

Διάρκεια: 2 έτη (1996-1998) 

Προϋπολογισμός: 180,76 kECU 

Συνεργασία: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΕΤ) 
και εξωτερικοί συνεργάτες σε Ελλάδα και 
Ιταλία (Δρ. Α. Μποτίνης, S. Minuto, Α. 
Rocco, Ghetonia Society, κλπ). 

Στόχος: 

Συστηματική καταγραφή και παρουσίαση 
του προφορικού λόγου της διαλέκτου σε 
εύχρηστο ηλεκτρονικό λεξικό. 

Χαρακτηριστικά λεξικού: 

• 10.0000 περίπου λήμματα και παραδείγ
ματα χρήσης με μετάφραση στα ελληνι
κά και ιταλικά και αντίστροφα (τρίγλωσ
σο λεξικό). 

• Πολλαπλές ηχογραφήσεις κάθε λήμμα
τος και μέρους των παραδειγμάτων 
σύμφωνα με τις τοπικές διαφορές προ
φοράς. 

• Φωνητική γραφή κάθε λήμματος (διε
θνές φωνητικό αλφάβητο). 

• Γραμματική κατηγορία και πληροφορίες 
σχετικές με το λήμμα (τόπος χρήσης) 
και τον ομιλητή (γένος, ηλικία, επάγγελ
μα, καταγωγή, κλπ). 

• Αξιοποίηση υπάρχοντος υλικού (λεξικά, 
κείμενα, ηχογραφήσεις, κλπ). 

• Ηχογραφήσεις επί τόπου. 

• Χρήση λεξικού όπως στο ηλεκτρονικό 
λεξικό για ξένους (πρόσβαση, κλπ). 

Παρούσα κατάσταση: 
Προχωρεί: 

• Η συλλογή υπάρχοντος υλικού. 
• Η μεταγραφή λημμάτων σε λατινική 

γραφή. 
• Η μετάφραση λημμάτων. 

10) Προγράμματα: ERASMUS 

Στόχος: 

Ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχια
κών φοιτητών μεταξύ ευρωπαϊκών Πανεπι
στημίων σε αντικείμενα Φωνητικής και Τε
χνολογίας Ομιλίας. 

α) Πρόγραμμα: ICP-88-0048-G: Επεξεργα
σία Ομιλίας και Φυσικής 
Γλώσσας 
Διάρκεια: 3 έτη ( 1988-1990) 
Εταίροι: 2 ευρωπαϊκά Πανεπι
στήμια 

β) Πρόγραμμα: ICP-92-NL-1186/09. Φωνη
τική και Επικοινωνία Ομιλίας 
Διάρκεια: 1992 - συνεχίζεται 

Εταίροι: 20 ευρωπαϊκά Πανεπι
στήμια 
γ) Πρόγραμμα: ICP-91-I-1284/11, Πλη
ροφορική - Επεξεργασία Λόγου 
Διάρκεια: 2 έτη ( 1992-1993) 

Εταίροι: 4 ευρωπαϊκά Πανεπι
στήμια 

δ) Πρόγραμμα: ICP-94-I-4011/06, Πλη
ροφορική - Επεξεργασία Λόγου 
Διάρκεια: 1994 - συνεχίζεται 

Εταίροι: 7 ευρωπαϊκά Πανεπι
στήμια 

Αποτελέσματα: 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων 
σειρά φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολό
γων και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποίησε 
σπουδές διάρκειας 3 ως 6 μηνών σε Πανε
πιστήμια της Δυτικής Ευρώπης. Αντίστρο
φα, φοιτητές από δυτικοευρωπαϊκά Πανε
πιστήμια παρέμειναν στην Πάτρα ανάλογα 
διαστήματα για εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας στο Εργαστήριο Ενσύρματης 
Τηλεπικοινωνίας και για παρακολούθηση 
μαθημάτων του Τμήματος. 



ΕΙΔΉΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ M M E 

Δρ. Ι. Λ. Μπακούρος. 

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 

Τμήμα Μηχανολόγων 

Μηχανικών Βιομηχανίας 

Π. Εμμανουηλίδου. 

Διπλωματούχος Μηχανολόγος 

Μηχανικός Α.Π.0. 

Δ. Μ. Δοϊνάκης. 

Διπλωματούχος Μηχανολόγος 

Μηχανικός Βιομηχανίας Π.0., 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

Η εξεύρεση και εξασφάλιση ε

παρκών χρηματοδοτικών πό

ρων από μέρους των μικρομε

σαίων επιχειρήσεων, αλλά και 

των μεμονωμένων επιχειρημα

τιών, που έχουν στόχο την ε

φαρμογή καινοτόμων ιδεών, 

είναι από μόνο του ένα πάρα 

πολύ σημαντικό πρόβλημα 

που κάθε φορά καλείται να α

ντιμετωπίσει ο ενδιαφερόμε

νος επιχειρηματίας. Ο σκοπός 

αυτής της σειράς των δημοσι

εύσεων που γίνεται στα πλαί

σια του προγράμματος 

Innovation είναι αφενός μεν να 

παρουσιάσει όλους τους δυ

νατούς τρόπους χρηματοδό

τησης των καινοτόμων επιχει

ρήσεων που θα εγκαταστα

θούν, ή είναι εγκατεστημένες, 

στην Ελλάδα ή γενικότερα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και α

φετέρου να καταγράψει ένα 

πλαίσιο στήριξης των επενδυ

τών, ώστε αυτοί να προχωρή

σουν σε χρηματοδοτήσεις και

νοτόμων επενδυτικών σχεδίων. 

ΓΕΝΙΚΑ 

Χιλιάδες προϊόντα κατακλύ

ζουν κάθε τόσο την αγορά 

προσπαθώντας να ελκύσουν 

τους καταναλωτές. Προϊόντα 

που είναι αποτέλεσμα καλύτε

ρων ιδεών, σχεδιασμού, μεθό

δων παραγωγής και προωθού

νται μέσα από ένα πολύ καλό 

marketing καταφέρνουν τελικά 

να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 

των καταναλωτών. Αποτέλε

σμα όλων των παραπάνω είναι 

οι επιχειρήσεις, και ειδικότερα 

οι μικρομεσαίες (MME), να α

ντιμετωπίζουν καθημερινά ένα 

πολύ σκληρό επιχειρησιακό α

νταγωνισμό. 

Είναι όμως κοινή πεποίθηση ό

τι στο μέλλον οι μικρού και με

σαίου μεγέθους αυτές εταιρεί

ες, με κύριο όπλο την ευελιξία 

και την προσαρμοστικότητα 

τους, θα μπορούσαν να βοη

θήσουν την τεχνολογική ανα

πτυξιακή πορεία της χώρας 

τους, να αποτελέσουν τους 

βασικούς προμηθευτές των 

μεγάλων εταιρειών, περιορίζο

ντας έτσι κατά το δυνατόν, την 

τεχνολογική εξάρτηση από άλ

λες χώρες και να συμβάλουν 

στη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. Δημιουργείται, λοι

πόν, ένα φαινόμενο αλυσιδω

τών αντιδράσεων: οι MME δεν 

θα επιβιώσουν στο έντονα α

νταγωνιστικό περιβάλλον, αν 

δεν καινοτομήσουν, και, αν δεν 

επιβιώσουν οι καινοτόμες 

MME, είναι σχεδόν αδύνατο να 

λυθεί το πρόβλημα της ανερ

γίας που τόσο πολύ ταλαιπω

ρεί την Ελλάδα και την Ευρω

παϊκή Ένωση. Εκτός της ευελι

ξίας, για να μπορέσουν όμως 

οι MME να επιβιώσουν στο ή

δη υπάρχον έντονα ανταγωνι

στικό περιβάλλον, επιβάλλεται 

η καινοτόμος δραστηριοποίη

ση τους. 

Τί είναι όμως καινοτομία; 

Καινοτομία είναι η υιοθέτηση, 

ανάπτυξη και χρησιμοποίηση 

μιας καινούργιας ιδέας, μίας 

εφεύρεσης για παραγωγικούς 

σκοπούς. Ετσι, η είσοδος στην 

αγορά ενός νέου/βελτιωμένου 

προϊόντος ή η εφαρμογή μιας 

νέας/βελτιωμένης παραγωγι

κής διαδικασίας αποτελεί και

νοτομία. Οι MME σε σύγκριση 

με τις μεγάλες εταιρείες προ

σφέρονται περισσότερο για 

την εφαρμογή καινοτομιών, 

γιατί: 

• υπάρχουν τα κίνητρα και ο 

ζήλος για επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση, αφού οι 

διευθυντές είναι συγχρόνως 

και ιδιοκτήτες, 

• υπάρχει μεγαλύτερη ευελι

ξία στις αλλαγές που απαι

τεί η εφαρμογή μιας καινο

τομίας λόγω του μικρού με

γέθους της εταιρείας, 

• υπάρχει καλύτερη δυνατό

τητα εποπτείας και σωστής 

εφαρμογής νέων τεχνολο

γιών ή νέων παραγωγικών 

διαδικασιών λόγω του μι

κρού αριθμού επιπέδων διοί

κησης. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ MME 

Σε σύγκριση με τις μεγάλες ε

ταιρείες οι MME, και ιδίως οι 

καινοτόμες MME, μειονεκτούν 

όσον αφορά το επίπεδο κεφα

λαιακής επάρκειας, εξαιτίας 

των προβλημάτων που αντιμε

τωπίζουν στην άντληση κεφα

λαίων. Συνηθισμένες πηγές για 

τη χρηματοδότηση τους είναι : 

• κέρδη της επιχείρησης, 

• δάνεια από διάφορα χρημα

τοπιστωτικά ιδρύματα, 

• άλλοι ιδιώτες επενδυτές. 

Οπως είναι φυσικό τα κέρδη 

των MME είναι πολύ μικρά, ε

νώ η δανειοδότηση τους, αν 

δεν κοστίζει πολύ, είναι αδύνα

τη, αφού οι επενδύσεις αυτές 

θεωρούνται επισφαλείς. 

Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

σαν σύνολο, αλλά και στα κρά

τη ξεχωριστά, διαπιστώθηκε η 

ανάγκη στήριξης των καινοτό

μων MME. Μέχρι στιγμής οι 

μορφές χρηματοδότησης, πέ

ραν αυτών που προαναφέρθη

καν, είναι : 

• Επιχειρηματικά Κεφάλαια 

Υψηλού Κινδύνου (ΕΚΥΚ), 

• Αναπτυξιακά Κίνητρα που ε

φαρμόζονται σε κάθε κρά

τος, 

• Πόροι από το 4ο Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης για την έ

ρευνα και την ανάπτυξη, 

• Κέντρα Καινοτομίας,θερμο-

κοιτίδες Επιχειρήσεων, 

• Στήριξη των Spin-Offs. 

θα πρέπει να τονισθεί ότι τα 

ΕΚΥΚ δεν είναι μια καινούρια 

μορφή χρηματοδότησης. 

Πρωτοεμφανίστηκαν στην 

Αμερική, ενώ στην Ευρώπη 

πρωτοπόρος είναι η Αγγλία. 

Διαπιστώθηκε όμως ότι τα 

ΕΚΥΚ δεν χρησιμοποιούνταν 

συχνά, γιατί οι ιδιοκτήτες των 

MME δεν δέχονταν τη μετόχι-
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25% 

• Χρηματοδότηση 
επέκτασης 

Π Αλλες επενδύσεις 

D Χρηματοδότηση 
"σποράς" 

Ξ Χρηματοδότηση 
εκκινήσεως 

Επίπεδα χρηματοδότησης ΕΚΥΚ 

ΠΗΓΗ: EVCA yearbook 

4 9 % 

• Διάδοση 
της τεχνολογίας 
στις επιχειρήσεις 

• Χρηματοδοτικό 
περιβάλλον για τη 
διάδοση της 
τεχνολογίας 

D Διάδοση και 
χρησιμοποίηση 
αποτελεσμάτων 
της έρευνας 

Πηγές νέων κεψαΑαίων ΕΚΥΚ το 

1989 στην Ευρώπη (ενοποιημένα 

αποτελέσματα) 

κή μορφή χρηματοδότησης 

και οι επενδυτές διέθεταν τα 

κεφάλαια τους σε εταιρείες 

που ήδη βρίσκονταν σε ένα ι

κανοποιητικό επίπεδο οικονο

μικής κατάστασης. 

Επιχειρηματικά κεφάλαια υψη

λού κινδύνου 

Υπάρχει σχέση που συνδέει 

την καινοτομία με τα ΕΚΥΚ, α

φού αυτά έχουν ως κύριο σκο

πό την ανάπτυξη νέων τεχνο

λογιών, τη δημιουργία νέων 

προϊόντων ή την εκμετάλλευ

ση νέων αγορών. Ετσι, το 1983 

ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Επιχειρηματικού Κεφαλαίου 

(European Venture Capital 

Association - EVCA), η οποία έ

παιξε σημαντικό ρόλο στην α

νάπτυξη του θεσμού των ΕΚΥΚ 

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Εως σήμερα αρκετά προγράμ

ματα έχουν προωθηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, σε 

επιλεγμένες όμως περιοχές : 

• για τη δημιουργία εταιρειών 

ΕΚΥΚ με σκοπό την επένδυ

ση κεφαλαίων σε MME ανα

πτυξιακών περιοχών, 

• για την επιχορήγηση εται

ριών ΕΚΥΚ, ώστε να χρημα

τοδοτήσουν νέες MME που 

παράγουν προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας και έχουν την 

κατάλληλη οργάνωση μιας 

καινοτόμου επιχείρησης 

(στην Ελλάδα από το 1988 

οι επενδύσεις αυτού του εί

δους επιχορηγούνται έως 

και 30%, ενώ η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα επιστρέφει στο 

ελληνικό κράτος έως και το 

70% αυτής της επιχορήγη

σης). 

• για την καταβολή εγγυητι

κών κεφαλαίων σε τράπεζες, 

ώστε να επενδύσουν σε 

MME, 

• για την επενδυτική συμμετο

χή (participation funds) σε ε

πενδύσεις ιδιωτών με ΕΚΥΚ, 

• για τη δανειακή συμμετοχή 

(participating loans), δηλαδή 

τη χορήγηση δανείων σε ε

ταιρείες ΕΚΥΚ, ώστε να ε

πενδύσουν σε MME που βρί

σκονται σε αναπτυσσόμενες 

περιοχές. 

Με την εφαρμογή όμως των 

παραπάνω προγραμμάτων πα

ρατηρήθηκε ότι οι περισσότε

ρες εταιρείες ΕΚΥΚ χρηματο

δοτούν μόνο τη φάση επέκτα

σης και όχι τις αρχικές φάσεις 

ανάπτυξης των καινοτόμων 

MME, μια και αυτές χαρακτη

ρίζονται ως πολύ δύσκολες. 

Ετσι θεωρήθηκε αναγκαία η α

νταλλαγή απόψεων και εμπει

ριών μεταξύ των εταιρειών 

ΕΚΥΚ και η παροχή υπηρεσιών 

και πληροφοριών με τη δημι

ουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύ

ου Κεφαλαίων Εκκίνησης 

(European Seed Capital Fund 

Network). H EVCA από την αρ

χή έχει αναλάβει την οργάνω

ση των παραπάνω δραστηριο

τήτων. 

Το πρόγραμμα Venture 

Consort υποστηρίζει τη δημι

ουργία νέων διεθνικών ομί

λων/εταιρειών ΕΚΥΚ που 

πραγματοποιούν επενδύσεις 

σε καινοτόμες MME, οι οποίες 

βρίσκονται σε περιοχές όπου 

η πρόσβαση σε ΕΚΥΚ είναι δύ

σκολη. Η υποστήριξη αφορά 

χρηματοδότηση κατά τη δημι

ουργία της εταιρείας και χρη

ματοδοτική συνεισφορά υπό 

μορφή επιστρεπτέας προκατα

βολής στις MME. 

Τέλος, το πρόγραμμα 

Eurotech Capital χρηματοδο

τεί, παρέχει πληροφορίες και 

φέρνει σε επαφή εταιρείες 

ΕΚΥΚ που επενδύουν σε MME, 

οι οποίες ασχολούνται με διε

θνικά προγράμματα υψηλής 

τεχνολογίας. 

Στήριξη καινοτόμων MME με κί

νητρα επενδύσεων 

Το ποσοστό αποτυχίας των 

καινοτόμων MME φθάνει έως 

και το 35%, ενώ από αυτές 

που επιβιώνουν λίγες παρου

σιάζουν πολύ υψηλή απόδοση. 

Παρ' όλα αυτά όμως, όλα τα 

κράτη μέλη στηρίζουν τις και

νοτόμες MME, γιατί το όφελος 

για την οικονομία τους είναι 

κατά πολύ μεγαλύτερο από το 

κόστος των προγραμμάτων 

χρηματοδότησης. 

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο 

Ν2234/94, που αποτελεί τρο

ποποίηση του Ν1892/90, και 

παρέχει διαζευκτικά δύο πακέ

τα κινήτρων : 

• Επιχορήγηση, επιδότηση ε

πιτοκίων και αυξημένες απο

σβέσεις. 

• Φορολογικές εκπτώσεις και 

αυξημένες αποσβέσεις. 

Υπάρχουν πέντε περιοχές 

(Α,Β,Γ,Δ και Θράκη) και οι πα

ροχές διαφοροποιούνται από 

περιοχή σε περιοχή, με τις με

γαλύτερες να εμφανίζονται 

στην περιοχή της Θράκης. 

Από το 1985 εφαρμόζεται στην 

Ελλάδα το Πρόγραμμα Ανά

πτυξης Βιομηχανικής Έρευνας 

(ΠΑΒΕ), το οποίο επιχορηγεί ε

πιχειρήσεις για σχεδιασμό νέ

ων/βελτιωμένων προϊόντων, 

βελτίωση των διαδικασιών πα

ραγωγής, την κατασκευή πρω

τοτύπων και τη δοκιμή τους 

για την είσοδο στην αγορά. 

Καλύπτει μέχρι και το 50% των 

προϋπολογισμένων δαπανών 

και χρηματοδοτεί έως και 70% 

το κόστος απασχόλησης νέων 

ερευνητών στην εταιρεία. 

Χρηματοδότηση της καινοτο

μίας μέσω του 4ου Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης για την έ

ρευνα και την ανάπτυξη 

Πραγματοποιείται με την Δρά

ση 3 δίνοντας έμφαση στις 

MME και στις λιγότερο ανα

πτυγμένες περιοχές, με σκο

πό: 

• τη διάδοση και χρησιμοποίη

ση ερευνητικών αποτελε

σμάτων μέσω απαραίτητων 

υπηρεσιών για μεταφορά τε

χνολογίας (όπως υπηρεσία 

πληροφοριών CORDIS), 

• τη διάδοση της τεχνολογίας 

στις επιχειρήσεις που χρειά

ζονται πρόσβαση σε νέες τε-
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χνολογίες, αλλά δεν έχουν οι ί
διες τη δυνατότητα για έρευ
να, 

• βελτίωση του χρηματοδοτι
κού περιβάλλοντος με σκο
πό τη διάδοση της τεχνολο
γίας. 

Η επίτευξη του τελευταίου 
σκοπού επιδιώκεται με: 

• την οργάνωση διεθνών φό
ρουμ επενδύσεων, όπου οι 
MME για πρώτη φορά έρχο
νται σε επαφή με πολλές εν
δεχόμενες πηγές κεφαλαί
ων, 

• τη χρηματοδότηση τεχνολο
γικών επιδόσεων (TFP), ώ
στε να μειωθεί ο κίνδυνος 
που εγκυμονεί η απόκτηση 
νέας τεχνολογίας (κάτι τέ
τοιο εφαρμόστηκε δοκιμα
στικά την περίοδο 1989-
1993 μέσω του προγράμμα
τος SPRINT). 

Κέντρα Καινοτομίας 
Τα Κέντρα Καινοτομίας 
(Business and Innovation 
Centres - BIC) είναι μη κερδο
σκοπικοί οργανισμοί και προ
έρχονται από συνεργασία το
πικών αρχών, πανεπιστημίων, 
ερευνητικών κέντρων, MME 
και χρηματοπιστωτικών ιδρυ
μάτων. Πρωτοεμφανίστηκαν 
το 1984 και η συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο 
συνολικό κόστος (υποδομή και 
λειτουργικά έξοδα) είναι από 
30-50%. 
Οι κυριότερες υπηρεσίες που 
προσφέρουν τα Κέντρα Καινο
τομίας στους υποψήφιους επι
χειρηματίες είναι : 
• προσωρινή παροχή χώρων 

εγκατάστασης (3-5 χρόνια), 
η οποία συνοδεύεται με ταυ
τόχρονη γραμματειακή υπο
στήριξη και χρήση ηλεκτρο
νικών υπολογιστών, βάσεων 
δεδομένων, αιθουσών συνε
δριάσεων κτλ, 

• εκπαίδευση σε θέματα διοί
κησης επιχειρήσεων και κα
θοδήγηση στην κατάστρωση 
επιχειρηματικού σχεδίου, 

• βοήθεια σε θέματα μεταφο

ράς τεχνολογίας και κατοχύ
ρωσης εφευρέσεων, 

• συμβουλές για θέματα νομι
κά, φορολογικά κτλ, 

• πρόσβαση σε χρηματοδότη
ση και διαρκής ενημέρωση 
για προγράμματα ή επιχο
ρηγήσεις. 

Εκτός από τα παραπάνω, κάθε 
Κέντρο Καινοτομίας μπορεί να 
προσφέρει και άλλες μορφές 
στήριξης ανάλογα με τις ιδιαι
τερότητες και τις ανάγκες της 
περιφέρειας στην οποία δρα
στηριοποιείται. Μια τέτοια 
μορφή μπορεί να είναι η παρο
χή του απαραίτητου μηχανο
λογικού εξοπλισμού και όλα τα 
απαραίτητα μέσα για την έ
ρευνα, κατασκευή και τον έ
λεγχο πρωτότυπων προϊόντων 
ή νέων συστημάτων. Φυσικά, 
ένα μεγάλο μέρος των παρα
πάνω υπηρεσιών συνεχίζεται 
να παρέχεται στις MME και με
τά την αποχώρηση τους από 
τους χώρους των Κέντρων 
Καινοτομίας. 

Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων 
Για τη μείωση της "θνησιμότη
τας" των καινοτόμων επιχειρή
σεων δημιουργήθηκαν οι θερ
μοκοιτίδες επιχειρήσεων 
(incubators), οι οποίες έχουν 
ως σκοπό να στηρίζουν τους 
υποψήφιους επιχειρηματίες 
κυρίως κατά το πρώτο στάδιο 
ίδρυσης της εταιρείας τους. 
Είναι χώροι προσωρινής εγκα
τάστασης νέων επιχειρήσεων, 
αποτελούν ιδιοκτησία κρατι
κών ή ιδιωτικών φορέων και 
ενσωματώνονται σταδιακά σε 
μεγαλύτερους οργανισμούς 
(όπως Τεχνολογικά Πάρκα). 

Ανάλογα με το οικονομικό πε
ριβάλλον της περιοχής στην ο
ποία δραστηριοποιούνται, εί
ναι και οι υπηρεσίες οι οποίες 
προσφέρουν : 

• εξοπλισμένα γραφεία και 
εργαστήρια σύμφωνα με τις 
ανάγκες των νέων επιχειρη
ματιών, 

• εκπαίδευση σε θέματα διοί

κησης επιχειρήσεων, 
• δωρεάν τηλεφωνικές υπηρε

σίες, γραμματειακή υποστή
ριξη και πρόσβαση σε βά
σεις δεδομένων, 

• υπηρεσίες που φέρνουν σε 
επαφή πανεπιστήμια, ερευ
νητικά κέντρα, μεγάλες εται
ρείες, πηγές χρηματοδότη
σης και νέους επιχειρημα
τίες. 

Στήριξη των Spin-Offs 
Οι μεγάλες εταιρείες συνήθως 
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον 
τους στις κύριες δραστηριότη
τες τους και δεν ενδιαφέρο
νται για περαιτέρω έρευνα και 
ανάπτυξη σε άλλες γνωστικές 
περιοχές. Ετσι αξιόλογες ιδέ
ες που εντοπίζονται από τις α
νάγκες της αγοράς δεν ανα
πτύσσονται και ιδέες που θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν 
για εσωτερική χρήση της εται
ρείας δεν αξιοποιούνται. Απο
τέλεσμα όλων αυτών είναι η α
πώλεια νέων προϊόντων. 
Ομως, μικρές εξειδικευμένες 
εταιρείες θα μπορούσαν να α
ναλάβουν τις παραπάνω δευ
τερεύουσες δραστηριότητες 
(Spin-Offs) των μεγάλων εται
ρειών και έτσι να ιδρυθούν νέ
ες καινοτόμες επιχειρήσεις. 

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 

Από όσα προαναφέρθηκαν συ
μπεραίνουμε ότι η χρηματοδό
τηση καινοτόμων MME από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
πρωτίστης γι'αυτήν σημασίας 
είτε είναι άμεση (απευθείας 
χρηματοδότηση) είτε είναι έμ
μεση (στήριξη επενδυτών) και 
καλύπτει όλα τα στάδια ζωής 
μιας καινοτόμου ιδέας. Οταν 
βεβαίως οι καινοτόμες επιχει
ρήσεις φτάσουν σε ένα ικανο
ποιητικό επίπεδο οικονομικής 
κατάστασης και θέλουν να συ
νεχίσουν τις επενδυτικές τους 
δραστηριότητες μπορούν να 
αποταθούν σε Εταιρείες Αμοι
βαίων Εγγυήσεων (ΕΑΕ) ή 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων για δανειοδότηση 
με ευνοϊκούς όρους. Φυσικά, 
υπάρχει και η δυνατότητα ει
σαγωγής τους στην Παράλλη
λη Αγορά (Τριτεύουσα Αγορά) 
για άντληση πιο φθηνών κεφα
λαίων. 
Μοντέλα συγκεκριμένων μορ
φών χρηματοδότησης καινο
τόμων MME και παραδείγματα 
(best practice) που εφαρμό
στηκαν και εφαρμόζονται στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα πα
ρουσιασθούν και αναλυθούν 
στη δημοσίευση που θα ακο
λουθήσει στο επόμενο τεύχος 
αυτού του εντύπου. 
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EUREKA 1996-2000 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

Eureka Secretariat 

19Η avenue des Ans 

B-1000 Brussels 

Tel: +322-2292240 

Fax: +322-2187906 

και 

Γ. Κακούρο 

ΓΓΕΤ, Μεσογείων 14-18 

11510 Αθήνα 

ΤηΙ: 7752222, 7713810 

Fax: 7713810 

Η πρωτοβουλία Eureka προωθεί τη συνεργασία 
ανάμεσα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ερευ
νητικά ινστιτούτα με ερευνητικά έργα σε προηγ
μένες τεχνολογίες. Πρόσφατα υιοθέτησε το Τρί
το Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης για το διά
στημα 1996 ως 2000. 

Από το 1985 που ξεκίνησε, ενίσχυσε 1200 έρ-
γα,συνολικού προϋπολογισμού 18 δισ.ΕΟυ, ενέ
ταξε πέντε επιπλέον χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης σαν μέλη και εγκαθίδρυσε 
ένα δίκτυο συνεργασίας με οκτώ άλλα τέτοια 
κράτη. 

Στο νέο σχέδιο δράσης θα επιδιωχθεί η εισαγω
γή νέων μελών και συνεργασιών καθώς και η α
νάπτυξη μιας σειράς από άλλα σημαντικά ζητή
ματα όπως: 

• Βελτίωση της ελκυστικότητας του Eureka για 
τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, καθώς και 
της ποιότητας των έργων του Eureka 

• Εναρξη μεγάλων έργων στρατηγικής σημα
σίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης 

• Βελτίωση των δημοσίων και ιδιωτικών δυνατο
τήτων χρηματοδότησης για τα έργα του 
Eureka 

• Επέκταση της συνεργασίας ανάμεσα στο 
Eureka, τα προγράμματα ΕΤΑ και τα άλλα ευ
ρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες 

• Αύξηση της συμμετοχής της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης στις συνεργασίες του 
Eureka 

• Ανοιγμα του Eureka σε διεθνή συνεργασία 
• Βελτίωση του διαλόγου ανάμεσα στα μέλη 

του Eureka, τη βιομηχανία και την επιστήμη 
με στόχο την αύξηση της ενημέρωσης και την 
προαγωγή των δραστηριοτήτων του Eureka. 

Το Σχέδιο, αν και παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για 
την εξέλιξη του προγράμματος στην πενταετία 
1996-2000, ενδέχεται να συμπεριλάβει κάποιες 
τροποποιήσεις εν όψει επίκαιρων αλλαγών. 
Το Τέταρτο Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο θα ετοιμα
στεί, ώστε να ισχύσει από το 2000. 

M LIS : Πολύ γλωσσική Κοινωνία των Πληροφοριών 
Νέο Κοινοτικό Πρόγραμμα 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

Μαρία Κοντροκόη, 

Αργυρώ ΚαραχόΛιον 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Βασ.Κων/νον 48,116 35 Αθήνα 

ΤηΙ 7249029 

Fax: 7246824 

European Commission 

DG XIIIIE- MUS Office 

(EUF01194) 

L-2920 Luxemboui-g 

Tel:+352-4301-34117 

Fax: +352-4301-34655 

e-mail: jan.roukens(filiLx.dgl3.cec.be 

Στις 8 Οκτωβρίου 1996 υιοθετήθηκε και τυπικά 
το νέο Κοινοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία 
MLIS. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει για μια 
περίοδο τριών χρόνων (1997-1999) με προϋπο
λογισμό 15 εκ.ECU. Ανάμεσα στους στόχους 
του προγράμματος περιλαμβάνονται: 
• Η ενθάρρυνση των εκδοτών και άλλων προμη

θευτών σε λεξικά, υπηρεσίες και εργαλεία 
συγγραφής και μετάφρασης για μια γκάμα 
γλωσσών, ώστε να γίνουν διαθέσιμα μέσω δι
κτύων 

• Η αύξηση της ενημέρωσης των επιχειρήσεων 
για την ανάγκη να ανταποκρίνονται στα γλωσ
σικά χαρακτηριστικά των αγορών τους στην 
Ευρώπη και σε άλλες χώρες και να επιτρέ
πουν στους πολίτες να ζητούν τις υπηρεσίες 
στη δική τους γλώσσα. 

Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει ιδιαίτερα έργα 
που μπορούν να δρουν με πολλαπλασιαστική α

ξία σε ευρωπαϊκές επενδύσεις. 
Η Ευρώπη έχει μια συμπαγή επιστημονική και 
τεχνολογική βάση στον τομέα της γλωσσικής 
μηχανικής/επεξεργασίας, η οποία έχει ενδυνα-
μωθεί από τα Κοινοτικά προγράμματα έρευνας 
και ανάπτυξης. Η ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο, υ
στερεί στην εκμετάλλευση των πρωτοποριών 
της έρευνας στον τομέα αυτό. Χρειάζεται μια ε
πικεντρωμένη προσπάθεια για να επισπευθεί η 
διαδικασία της ένταξης στην αγορά των νέων 
τεχνολογιών για τη γλωσσική επεξεργασία. 
Η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 
αναμένεται στις αρχές του 1997 και θα αφορά 
κυρίως το "μεταφραστικό τομέα" και τη "χρήση 
της γλώσσας στο επιχειρηματικό περιβάλλον". 
Τα αποτελέσματα των χρηματοδοτημένων έρ
γων θα παρουσιαστούν σαν μια συλλογή καλής 
πρακτικής. 
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RETI-NET : Δίκτυο για Καινοτομία και Μεταφορά 
Τεχνολογίας σε ευρωπαϊκές περιφέρειες 
βιομηχανικής τεχνολογίας RETI 

(European Regions of 
Industrial Technology) 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

EPRI-Watch Office 

Helga Treiber 

RETI-NET Liaison Manager 

39 Blvd. Clovis. B-1000 Brussels 

Tel: +322-2854624 

Fax: +322-2306939 

e-mail: treiber.reti@lsa.de 

To δίκτυο RETI-NET ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 
1995 από την Ενωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών 
Βιομηχανικής Τεχνολογίας (Association of 
RETI). 
Πρόκειται για ένα δίκτυο από συνδεόμενες περι
φέρειες και τοπικές αρχές, ανώτατα εκπαιδευτι
κά ιδρύματα, κέντρα καινοτομίας και οργανι
σμούς μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και ε
μπορικά επιμελητήρια, οργανωμένο σε περιφε
ρειακή βάση μεταξύ περιφερειών των Στόχων 1 
& 2 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
Σκοπός του δικτύου είναι να ενθαρρύνει την και
νοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας, ιδιαίτερα 
μέσω της ανταλλαγής σχεδίων καλής πρακτικής 
μεταξύ των μελών του, όπως και να αναπτύξει 
εργαλεία που θα συνδέουν τις στρατηγικές για 
καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας στις δια
δικασίες για περιφερειακή και τοπική οικονομική 
ανάπτυξη. 

Ιδιαίτερα εστιάζεται στην ενθάρρυνση της και
νοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας ανάμεσα 
στις MME. 
Το δίκτυο RETI-NET αποτελεί κομμάτι του έρ
γου ERPI-Watch που λειτουργεί στα πλαίσια του 

Κοινοτικού Προγράμματος ΕΤΑ "Προηγμένες 
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Υπηρεσιών" 
(ACTS). 

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του RETI-NET δη
μοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 1996 στα αγγλι
κά και αναμένεται να εκδίδεται σε περιοδική βά
ση σαν διμηνιαίο ή τριμηνιαίο. 

Πέμπτο Πρόγραμμα Πλαίσιο 

Νέα υπηρεσία 
πληροφόρησης στο 
WEB 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

Μαρία Κουτροκόη, 

Αργυρώ Καραχάλιον 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Βασ.Κων/νον 48,116 35 Αθήνα 

ΤηΙ 7249029 

Fax: 7246824 

European Commission 

DG XIIIIE-MLIS Office 

(EUF01194) 

L-2920 Luxembourg 

Tel:+352-4301-34117 

Fax: +352-4301-34655 

e-mail: jan.roukens@lux.dgl3.cec.be 

Η υπηρεσία Cordis δημιούργησε μια νέα μονά
δα πληροφόρησης στον WWW, αφιερωμένη 
στην προετοιμασία και υιοθέτηση του 5ου ΠΠ, 
το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει το 4ο ΠΠ 
από τις αρχές του 1999. 
Η νέα υπηρεσία προσδοκεί να κρατά τους χρή
στες της έγκαιρα ενημερωμένους για κάθε εξέ
λιξη, λειτουργώντας σαν ένα "κεντρικό κατά
στημα" για τη συλλογή όλων των πληροφοριών 
πάνω στην προετοιμασία του 5ου ΠΠ, περιλαμ
βάνοντας περιλήψεις και πλήρη κείμενα, συνδέ
σεις με άλλους σχετικούς WWW και στοιχεία ε
πικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες. 
Περιλαμβάνει επίσης έναν οδηγό που επεξηγεί 
πώς υιοθετείται ένα Πρόγραμμα Πλαίσιο. 
Εχει προγραμματιστεί ότι η πρόταση της Επι
τροπής για το 5ο ΠΠ θα υιοθετηθεί την άνοιξη 
του 1997, οπότε και οι εργασίες για την έγκριση 
της νομοθετικής επικύρωσης θα αρχίσουν με ε
ντατικούς ρυθμούς. 
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της νέας υπηρεσίας 
είναι: 
http://www.cordis.lu/fifth/home.html 

mailto:treiber.reti@lsa.de
mailto:jan.roukens@lux.dgl3.cec.be
http://www.cordis.lu/fifth/home.html


Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 
Π Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε&ΤΑ 

1994-1998 
ACTS - Π ρ ο η γ μ έ ν ε ς τεχνολογίες 
και υπηρεσίες επικοινωνιών 

Περιοχές: 

• Διαλογικές ψηφιακές υπηρεσίες πολλαπλών μέσων 
• Φωτονικές τεχνολογίες 
• Δικτύωση υψηλής ταχύτητας 
• Κινητικότητα και προσωπικά δίκτυα επικοινωνιών 
• Νοημοσύνη στα δίκτυα και τεχνολογία υπηρεσιών 
• Ποιότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία των υπηρεσιών και των 

συστημάτων τηλεπικοινωνιών 
• Οριζόντιες δράσεις 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για τις MME : 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν 
(ESPRIT) 

Τομείς : 

• Τεχνολογίες λογισμικού 
• Τεχνολογίες για ηλεκτρονικά συστατικά μέρη και υποσυ

στήματα 
• Συστήματα πολυμέσων 
• Μακροπρόθεσμη έρευνα 
• Πρωτοβουλία ανοικτών συστημάτων μικροεπεξεργαστών 

(ΟΜΙ) 
• Υπολογιστές και δίκτυα υψηλών επιδόσεων (HPCN) 
• Τεχνολογίες για επιχειρηματικές διεργασίες 
• Ενσωμάτωση στη βιομηχανική παραγωγή 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) προσκλήσεις : 

• 14 Μαρτίου 97 : Προκαταρκτικές προτάσεις για εκπαιδευ
τικά πολυμέσα 

• 15 Μαρτίου 97: Προτάσεις κάτω από το σχήμα συνεχιζό
μενων υποβολών με βάση την πρόσκληση της ΕΕ S 
180/17-9-96 και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ No 4 σ.26). 
Επίσης αναγγελία επόμενης πρόσκλησης πιθανόν σε όλα 
τα πεδία. 

• 16 Ιουνίου 97 : Πλήρεις προτάσεις για εκπαιδευτικά πολυ
μέσα 

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις περιοχές 
Fuse & MM. 

Πριμοδοτήσεις Διερεύ 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 

ης MME 

Τ Η Λ Ε Μ Α Τ Ι Κ Η 

Περιοχές: 

• Τηλεματική για υπηρεσίες : Δημόσιες διοικήσεις, Μεταφο

ρές 

• Τηλεματική για γνώση : Ερευνα, Εκπαίδευση & Κατάρτιση, 

Βιβλιοθήκες 

• Τηλεματική για βελτίωση της απασχόλησης και της ποιό

τητας ζωής : Αστικές & Αγροτικές περιοχές, Υγειονομική 

περίθαλψη, Ατομα με ειδικές ανάγκες & Ηλικιωμένοι, Περι

βάλλον, Διερευνητικές δράσεις. 

• Οριζόντιες δραστηριότητες Ε&ΤΑ : Τηλεματική τεχνολο

γία, Γλωσσική τεχνολογία, Τεχνολογία της πληροφορίας 

• Συνοδευτικές δράσεις 

Λήξεις για τρέχουσες ( • )προσκλήσεις : 

• 3 Μαρτίου 97 : Προκαταρκτικές προτάσεις για IADS 1 και 

IADS 2 της πρόσκλησης για ψηφιακούς χώρους (SITES) 

• 14 Μαρτίου 97 : Προκαταρκτικές προτάσεις για εκπαιδευ

τικά πολυμέσα 

• 15 Απριλίου 97 : Πρόσκληση σε όλους τους τομείς του 

προγράμματος. 

• 15 Απριλίου 97 : Επίσης ισχύει η κυλιόμενη πρόταση για 

δράσεις στήριξης του προγράμματος (ΕΕ C 240/15-9-

1995 και διορθωτική προκήρυξη ΕΕ S 244/17-12-1996) 

• 2 Ιουνίου 97 : Πλήρεις προτάσεις για IADS 1, IADS 2, IADS 

3 και IADS 4 της πρόσκλησης για ψηφιακούς χώρους 

(SITES) 

• 16 Ιουνίου 97 : Πλήρεις προτάσεις για εκπαιδευτικά πολυ

μέσα 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για τις MME 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 

Προσοχή! 

Το πρόγραμμα εργασιών της Τηλεματικής αναθεωρήθηκε 

στις 13-12-1996. 

Επίσης εκδόθηκε νέος φάκελος πληροφοριών στις 17-12-1996. 



Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 

Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ε Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ 
ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ ΥΛΙΚΏΝ 
(BRITE-EURAM III) 

Περιοχές: 

• Τεχνολογίες παραγωγής 

• Υλικά και τεχνολογίες για καινοτομίες στα προϊόντα 
• Τεχνολογίες μέσων μεταφοράς 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) προσκλήσεις : 

• 30 Απριλίου 97: Εργα βασικής έρευνας για τη βιομηχανία 
στα Πεδία 1,2 και 3. 

• 30 Απριλίου 97: Εργα βιομηχανικής έρευνας στο Πεδίο 3 
• 111ουνίου 97 : Ανοικτή πρόσκληση για δωρεάν επιχορήγη

ση αναγνωριστικής φάσεως με σκοπό την υποβολή ερευ
νητικού έργου συνεργασίας (CRAFT) στο στάδιο 2 

• 15 Σεπτεμβρίου 97 : Εργα βιομηχανικής έρευνας στα Πε
δία 1 και 2 

• 17 Δεκεμβρίου 97 : Ανοικτή πρόσκληση προτάσων για θε
ματικά δίκτυα 

• 8 Απριλίου 98 : Ανοικτή πρόσκληση για προτάσεις με σκο
πό την υποβολή ερευνητικού έργου συνεργασίας (CRAFT) 
στο στάδιο 2 

• 20 Μαίου 98 : Ανοικτή πρόσκληση για προπαρασκευαστι
κά, συνοδευτικά μέτρα και μέτρα υποστήριξης 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για τις MME 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 

Προσοχή! 

Η διαδικασία προεξέτασης λήγει στις 22-3-97 για έργα ΕΤΑ 
στο Πεδίο 3 και για τις προτάσεις για βασική έρευνα, και 
στις 28-6-97 για τα έργα ΕΤΑ στα Πεδία 1 &2. 

ΠΡΟΤΥΠΑ, Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ 
Δ Ο Κ Ι Μ Ε Σ (SMT) 

θ έ μ α τ α : 

• Μετρήσεις για Ευρωπαϊκά προϊόντα ποιότητας περιλαμβά
νοντας γραπτά πρότυπα για τη βιομηχανία 

• Ερευνα σχετικά με γραπτά πρότυπα και τεχνική υποστήρι
ξη του εμπορίου 

• Μετρήσεις σχετικά με τις ανάγκες της κοινωνίας 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) προσκλήσεις : 

• 15 Μαΐου 97: Προτάσεις για έργα ΕΤΑ στα θέματα και τις 
συγκεκριμένες κατηγορίες της προκήρυξης (ΕΕ S 244/17-
12-96 και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ No 5) 

• 11 Ιουνίου 97 : (θέμα 1) Επιχορήγηση αναγνωριστικής φά
σεως με σκοπό την υποβολή ερευνητικού έργου συνεργα
σίας (CRAFT) στο στάδιο 2 

• 15 Νοεμβρίου 97 : Τεχνική υποστήριξη του εμπορίου και 
Μετρήσεις σχετικά με τις ανάγκες της κοινωνίας (αναμε
νόμενη αναγγελία πρόσκλησης 15 Ιουνίου 97) 

• 1 Δεκεμβρίου 97 : Ανοικτή πρόσκληση για δράσεις προπα
ρασκευής, συνοδείας και στήριξης 

• 17 Δεκεμβρίου 97 : θεματικά δίκτυα & (θέμα 1 ) Υποβολή 
ερευνητικού έργου συνεργασίας (CRAFT) στο στάδιο 2 

Προσοχή ! 

Το πρόγραμμα εργασίας και ο φάκελος πληροφοριών του 
προγράμματος είναι έκδοσης 1996 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ 

θ έ μ α τ α : 

• Ερευνα στο φυσικό περιβάλλον, την ποιότητα του περι
βάλλοντος και την πλανητική αλλαγή 

• Τεχνολογίες για το περιβάλλον 
• Διαστημικές τεχνικές εφαρμοσμένες στην επιτήρηση και 

την έρευνα σε περιβαλλοντικά θέματα 
• Ανθρώπινες διαστάσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) προσκλήσεις : 

• 15 Ιανουαρίου 97 : Εργα ΕΤΑ & έργα επίδειξης σε όλα τα 
πεδία του προγράμματος 

• 17 Μαρτίου 97: Προτάσεις για κύκλους μαθημάτων υψη
λού επιπέδου σε όλους τους τομείς του προγράμματος 

• 20 Μαρτίου 97 : Υποτροφίες ερευνητικής επιμόρφωσης 
• 11 Ιουνίου 97: Ανοικτή πρόσκληση για προτάσεις επιχορή

γησης αναγνωριστικής έρευνας με σκοπό την υποβολή 
πλήρους πρότασης για ερευνητικό έργο συνεργασίας 

• 20 Αυγούστου 97 : Υποτροφίες ερευνητικής επιμόρφωσης 
• 20 Μαρτίου 98 : Υποτροφίες ερευνητικής επιμόρφωσης 
• 1 Απριλίου 98 : Ανοικτή πρόσκληση για προτάσεις σε ε

ρευνητικά έργα συνεργασίας 
• 20 Αυγούστου 98: Υποτροφίες ερευνητικής επιμόρφωσης 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για τις MME 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 

Προσοχή! 

Καταρτίστηκε νέο πρόγραμμα εργασίας (1997-1998) 

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Τ Η Σ ΟΑΛΑΣΣΑΣ (MAST-III) 

Περιοχές : 

• Επιστήμες της θάλασσας 

• Στρατηγική θαλάσσια έρευνα 

• Τεχνολογία της θάλασσας 

• Αλλα: Διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τα 
έργα του MAST-I και MAST-II, περιλαμβανομένων των έρ
γων επίδειξης 

Λήξεις για τρέχουσες ( * ) προσκλήσεις : 

• 15 Ιανουαρίου 97: Ερευνητικό πεδίο Β. 1.2. 
• 20 Μαρτίου 97 : Υποτροφίες για ερευνητική επιμόρφωση 

• 3 Απριλίου 97 : Προτάσεις για οργάνωση μαθημάτων 
προηγμένων σπουδών σε όλες τις περιοχές του προγράμ
ματος. 

• 11 Ιουνίου 97 : Επιχορήγηση αναγνωριστικής φάσεως με 
σκοπό την υποβολή : α) πλήρους προτάσεως για έργο 
ΕΤΑ (CRAFT) στο στάδιο 2 & β) ερευνητικού έργου συνερ
γασίας (CRAFT) στο στάδιο 2 

• 27 Ιουνίου 97 : Προτάσεις για συντονισμένες δράσεις (ε
ρευνητικό πεδίο D) 

• 20 Αυγούστου 97 : Υποτροφίες για ερευνητική επιμόρφω
ση 

• 17 Δεκεμβρίου 97 : Προτάσεις για ερευνητικό έργο συνερ
γασίας (CRAFT) στο στάδιο 2 

• 12 Ιουνίου 98 : Προτάσεις για προπαρασκευαστικά, συνο
δευτικά και ενισχυτικά μέτρα (ερευνητικό πεδίο D) 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για τις MME 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 



ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Περιοχές : 

• Το κυτταρικό εργοστάσιο 

• Ανάλυση των γονιδιωμάτων 

• Βιοτεχνολογία των φυτών και των ζώων 

• Επικοινωνία κυττάρων στις επιστήμες του νευρικού συστή

ματος 

• Ανοσολογία και γενική εμβολιολογία 

• Δομική βιολογία 

• Προκανονιστικές έρευνες, βιοποικιλότητα και κοινωνική α

ποδοχή 

• Υποδομές. Οριζόντιες δράσεις 

• Δραστηριότητες επίδειξης σχετικά με τα προαναφερόμε

να θέματα, αντίληψη εκ μέρους του κοινού 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) και μελλοντικές ( ) 
προσκλήσεις : 

Σεπτέμβριος 97 : Κυτταρικό εργοστάσιο, αλληλουχίες γο

νιδιωμάτων, βιολογία ζώων, διακυτταρική επικοινωνία στις 

επιστήμες του νευρικού συστήματος, εμβολιολογία, δο

μή/λειτουργία, βιοασφάλεια. βιοπικοιλότητα, υποδομή, ορι

ζόντιες δραστηριότητες (αναμενόμενη αναγγελία πρό

σκλησης : 15 Μαίου 97) 

• Υποτροφίες κατάρτισης μέσω της έρευνας σε προηγμένα 

πρακτικά εργαστήρια : Ανοικτή πρόσκληση με επιλογές 

στις ακόλουθες ημερομηνίες : 15 Μαρτίου 97, 15 Αυγού

στου 97, 15 Μαρτίου 98, 15 Αυγούστου 98 (ΕΕ S 244/17-

12-96) 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για τις MME 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
Περιοχές : 

• Ερευνα φαρμακευτικών προϊόντων 

• Ερευνα βιοϊατρικής τεχνολογίας και μηχανικής 

• Ερευνα εγκεφάλου 

• Ερευνα στον τομέα των ασθενειών με σημαντικές κοινωνι

κοοικονομικές επιπτώσεις από τη βασική έρευνα στην κλι

νική πρακτική 

• Ερευνα ανθρώπινου γονιδιώματος 

• Ερευνα της δημόσιας υγείας συμπεριλαμβανομένης της έ

ρευνας των υγειονομικών υπηρεσιών 

• Βιοϊατρική δεοντολογία 

• Οριζόντιες δράσεις : δεοντολογικά, νομικά και κοινωνικά 

θέματα (ELSA) καθώς και επίδειξη 

Επόμενη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 
αναμένεται για τον Μάρτιο 9 6 (όλες οι περιοχές) 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) προσκλήσεις : 

• 31 Δεκεμβρίου 97 : Υποτροφίες επιμόρφωσης σε όλες τις 

περιοχές 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για τις MME 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ (FAIR) 

Περιοχές : 

• Ολοκληρωμένες αλυσίδες παραγωγής και μεταποίησης 

• Μεθοδολογίες κλιμάκωσης και μεταποίησης 

• Γενική επιστήμη και προηγμένες τεχνολογίες για υγιεινά 

τρόφιμα 

• Γεωργία, δασοπονία και γεωργική ανάπτυξη 

• Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργειες 

• Στόχοι που θα επιδιωχθούν με συντονισμό, Επίδειξη (πε

ριοχές 4 & 5), δεοντολογικά, νομικά και κοινωνικά ζητήμα

τα - ELSA, ερευνητικές υποτροφίες για επιμόρφωση και κι

νητικότητα 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) και μελλοντικές ( ) προσκλή

σεις : 

• 14 Φεβρουαρίου 97 : Προτάσεις ΕΤΑ για την ειδική πρό

σκληση στις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες 

(Περιοχή 4.4.2) 

• 20 Μαρτίου 97 :Προτάσεις ΕΤΑ στις περιοχές 1, 4. 5 και 6 

όπως ααναφέρονται στην ανακοίνωση ΕΕ S 244/17-12-96 

• 11 Ιουνίου 97 : : Προτάσεις για επιχορήγηση αναγνωριστι

κής φάσεως, με σκοπό την υποβολή ερευνητικού έργου 

συνεργασίας κατά το στάδιο 2 (CRAFT). 

Σεπτέμβριος 97 : Ε&ΤΑ : Αύξηση κατά κλίμακα. Γεωργία, 

γεωργική ανάπτυξη, Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργειες (αναμε

νόμενη αναγγελία πρόσκλησης: Ιούνιος 97) 

• 8 Απριλίου 98 : Προτάσεις ερευνητικών έργων στο πλαίσιο 

συνεργασίας 

• Υποτροφίες ερευνητικής κατάρτισης: Ανοικτή πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων με επιλογές στις ημερομηνίες που 

φαίνονται στην ανακοίνωση: ΕΕ C 357/15-12-94 σ.19 και 

EEC 38/15-2-95 0.11 (διορθωτικό) 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για τις MME 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 

Προσοχή ! 

Υπάρχει παράρτημα στο πρόγραμμα εργασίας έκδοσης 1996 
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ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
(JOULE-THERMIE) 

Περιοχές : 

• Στρατηγική για έρευνα, ανάπτυξη και επίδειξη στον τομέα 

της ενέργειας 

• Ορθολογική χρήση της ενέργειας 

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

• Καύσιμα από το υπέδαφος 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) προσκλήσεις : 

• Επόμενη πρόσκληση για θέματα ΕΤΑ στον τομέα των ανα

νεώσιμων μορφών ενέργειας θα ανακοινωθεί στην Επίση

μη Εφημερίδα στις 17 Ιανουαρίου 1997. 

• 31 Ιανουαρίου 97 : Α) Εργα ΕΤΑ σε όλα τα πεδία σύμφωνα 

με την ανακοίνωση ΕΕ S 180/17-9-96, Β) Σχέδιο επίδειξης 

για σταθμό παραγωγής ενέργειας με καύση κονιορτοποιη

μένων καυσίμων και χρήση κυκλώματος ατμού, Γ) Σχέδια 

παρουσίασης και επίδειξης στους τομείς 2.1 - 2.4, 3.2 -

3.8,4.1,4.4 

• Υποτροφίες ερευνητικής κατάρτισης: Ανοικτή πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων με επιλογές στις ακόλουθες ημερο

μηνίες : 1-7-97, 15-12-97, 1-7-98 

• 11 Ιουνίου 97 : Δράσεις ερευνητικής συνεργασίας 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για τις MME 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 

ΟΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ 

Περιοχές : 

• Δραστηριότητες "επόμενου βήματος" 

• Βελτιώσεις θεμάτων 

• Μακροπρόθεσμη τεχνολογία 

Εφαρμογή : 

Τα έργα καλύπτονται από συμβόλαια Ε&ΤΑ επιμερισμένου κό

στους στα πλαίσια των : 

• Συμβόλαια συνεργασίας με κράτη-μέλη ( συμπεριλαμβα

νομένης και της Ελβετίας) ή οργανισμούς κρατών-μελών 

• JET (Joint European Torus) Κοινή ανάληψη έργου 

• Συμφωνία NET (Next European Torus) που περιλαμβάνει 

τη συμμετοχή της Euratom στον ITER-EDA 

• JRC (Joint Research Centre) 

• Βιομηχανικά συμβόλαια και συμβόλαια περιορισμένης 

χρονικής διάρκειας 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Περιοχές : 

• Στρατηγική έρευνα 

• Σιδηροδρομικές μεταφορές 

• Ολοκληρωμένες αλυσίδες μεταφορών 

• Αεροπορικές μεταφορές 

• Αστικές μεταφορές 

• θαλάσσιες μεταφορές 

• Οδικές μεταφορές 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) προσκλήσεις : 

• 17 Μαρτίου 97 : Προτάσεις ΕΤΑ και συνοδευτικά μέτρα 

για όλες τις περιοχές του προγράμματος 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για τις MME 

Βλέπε κείμενο στο τέλος 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ 
ΣΧΑΣΗ 

Περιοχές : 

• Διερεύνηση καινοτόμων προσεγγίσεων 

• Ασφάλεια αντιδραστήρων 

• Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, διάθεση και παροπλι

σμός εγκαταστάσεων 

• Επιπτώσεις από την έκθεση σε ακτινοβολίες στον άνθρω

πο και το περιβάλλον 

• Εμπεριστατωμένη γνώση γεγονότων του παρελθόντος 

Λήξη για τρέχουσες προσκλήσεις : 

• 1 Νοεμβρίου 97 : Συνεχώς ανοικτή πρόσκληση : Προτά

σεις για συντονισμένες δράσεις και στήριξη των θεματι

κών δικτύων 

ΔΙΕΟΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (INCO) 

Περιοχές : 

• Α2 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

• Β Μη-Ευρωπάίκές βιομηχανικές χώρες 

• C Αναπτυσσόμενες χώρες 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) και μελλοντικές ( ) 

προσκλήσεις : 

• 1 Μαρτίου 97 : Υποτροφίες (Ιαπωνία, Κορέα) 

• 1 Μαρτίου 98 : Υποτροφίες (Ιαπωνία, Κορέα) 

15 Ιουνίου 97 : Συνεργασία με χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (ανα

μενόμενη αναγγελία πρόσκλησης: 15 Μαρτίου 97) 

15 Σεπτεμβρίου 97 : Επιστημονική και τεχνολογική συνερ

γασία με αναπτυσσόμενες χώρες (αναμενόμενη αναγγελία 

πρόσκλησης: 15 Μαρτίου 97) 



Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ Ω Ν 
Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ω Ν 

Δραστηριότητες : 

• Ερευνητικά δίκτυα επιμόρφωσης 

• Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους 

• Επιχορηγήσεις επιμόρφωσης μέσω της έρευνας 

• Ευρωσυνέδρια, θερινά σχολεία και μαθήματα πρακτικής 

κατάρτισης 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) και μελλοντικές ( ) 
προσκλήσεις : 

• 3 φεβρουαρίου 97 : Ερευνητικά δίκτυα επιμόρφωσης 

• 1 Απριλίου 97 : Ευρωσυνέδρια, θερινά σχολεία και μαθή

ματα πρακτικής κατάρτισης 

16 Ιουνίου 97 : Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις μεγάλου με

γέθους (αναμενόμενη αναγγελία πρόσκλησης: 17 Μαρτίου 

97) 

16 Ιουνίου 97 : Επιχορηγήσεις επιμόρφωσης μέσω της έ

ρευνας (αναμενόμενη αναγγελία πρόσκλησης: 17 Μαρτίου 

97) 

30 Σεπτεμβρίου 97 : Ευρωσυνέδρια, θερινά σχολεία και 

μαθήματα πρακτικής κατάρτισης (αναμενόμενη αναγγελία 

πρόσκλησης: 16 Ιουνίου 97) 

15 Δεκεμβρίου 97 : Επιχορηγήσεις επιμόρφωσης μέσω 

της έρευνας (αναμενόμενη αναγγελία πρόσκλησης: 15 Σε

πτεμβρίου 97) 

31 Μαρτίου 98 : Ευρωσυνέδρια, θερινά σχολεία και μαθή

ματα πρακτικής κατάρτισης (αναμενόμενη αναγγελία πρό

σκλησης: 15 Δεκεμβρίου 97) 

Σ Τ Ο Χ Ο Ο Ε Τ Η Μ Ε Ν Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΡΕΥΝΑ (TSER) 

Περιοχές : 

• Αξιολόγηση των επιλογών επιστημονικής και τεχνολογικής 

πολιτικής 

• Ερευνα σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

• Ερευνα σχετικά με την κοινωνική ένταξη και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό στην Ευρώπη 

Λήξη για τρέχουσες ( · ) και μελλοντικές ( ) 
προσκλήσεις : 

• 15 Ιανουαρίου 97 : Επιλογές επιστημονικής και τεχνολογι

κής πολιτικής, Ερευνα σχετικά με την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, Ερευνα σχετικά με την κοινωνική ένταξη και 

τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρώπη (μόνο σε ορισμέ

νες περιοχές) ΕΕ S 200/15-10-96 

• 14 Μαρτίου 97 : Προκαταρκτικές προτάσεις για εκπαιδευ

τικά πολυμέσα 

15 Ιουνίου 97 : Επιλογές επιστημονικής και τεχνολογικής 

πολιτικής, Ερευνα σχετικά με την εκπαίδευση και την κα

τάρτιση, Ερευνα σχετικά με την κοινωνική ένταξη και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρώπη (μόνο σε ορισμένες 

περιοχές) (αναμενόμενη αναγγελία πρόσκλησης: 15 Μαρτί

ου 97) 

• 16 Ιουνίου 97 : Πλήρεις προτάσεις για εκπαιδευτικά πολυ

μέσα 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Οι εργασίες καλύπτουν την προώθηση της καινοτομίας στην 

τοπική βιομηχανία και στα προγράμματα ΕΤΑ της Κοινότη

τας καθώς και των αποτελεσμάτων τους. 

Λήξεις για τρέχουσες ( · ) και μελλοντικές ( ) 

προσκλήσεις : 

• 15 Μαΐου 97: RECITE II :Προτάσεις για εσωτερική διαπερι

φερειακή συνεργασία στα πλαίσια του Αρθρου 10 του κα

νονισμού Feder (ERDF) 

1997 : Δίκτυο των Κέντρων Αναδιανομής του Innovation 

(συμπληρωματική δράση) (αναμενόμενη αναγγελία 

πρόσκλησης: τέλος 96) 

1997 : Εργα μεταφοράς τεχνολογίας και έργα επικύρωσης 

τεχνολογίας (αναμενόμενη αναγγελία πρόσκλησης: 

97) 

ΜΕΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
Π Α Ρ Ο Τ Ρ Υ Ν Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Ι Σ M M E : 

ΠΡΙΜΟΔΟΤΉΣΕΙΣ 
Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Η Σ (Exploratory 
A w a r d s ) ΚΑΙ CRAFT 

Σε ό,τι αφορά τις προσκλήσεις και τις καταληκτικές ημερομη

νίες, προτάσεις για Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης και CRAFT 

(συνεργατική έρευνα) μπορούν να υποβάλονται ανά πάσα στιγ

μή (ανοικτές προσκλήσεις). Η αξιολόγηση διεξάγεται ανά ομά

δες 3 ή 4 φορές το χρόνο. 

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για κάθε συγκεκριμένο πρόγραμ

μα δίνονται στο Πληροφοριακό Πακέτο για τις MME : "Μέτρα 

Τεχνολογικής Παρότρυνσης για τις MME" (με εξαίρεση τις Τε

χνολογίες Πληροφοριών και τις Τεχνολογίες Επικοινωνιών : βλέ

πε τα συγκεκριμένα πληροφοριακά πακέτα γι'αυτά τα προγράμ

ματα). Τις ημερομηνίες μπορεί επίσης να τις βρεί κανείς από 

την τηλεματική υπηρεσία ARCADE. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή αντίγραφο του πληροφορια

κού φακέλλου για τις MME επικοινωνήστε με το Εθνικό Εστιακό 

Σημείο CRAFT. 

Κα Ελένη Σπυροπούλου 

Εστιακό Σημείο CRAFT 

ΕΟΜΜΕΧ 

Ξενίας 16 

115 28 Αθήνα 

Τηλ.: 7491295 

Fax: 7715025 & 7491312 
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Επιστήμη και 
Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για την οργάνωση 

μαθημάτων προηγμένων 

σπουδών και για υποτροφίες 

για ερευνητική εκπαίδευση 

στον τομέα Επιστήμη και 

Τεχνολογία της θάλασσας 

(1994-1998) 

ΕΕ S 244/17-12-1996 

Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α τ η ς θ ά λ α σ σ α ς 

Πληροφορίες (και ειδικά 
έντυπα) πρέπει να ζητούνται 
στη διεύθυνση: 

European Commission, DGXIIID-3. 

MAST, SDME 7180. 

me de la Loi 200. Β-1049 Brüssel 

Far (32-2) 296 30 24. 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων καλεί τους ενδια

φερόμενους να υποβάλουν 

προτάσεις δράσεων ΕΤΑ στα 

ακόλουθα πεδία: 

Τομέας Α: Επιστήμη της θά

λασσας 

Τομέας Β: Στρατηγική έρευνα 

στη θάλασσα 

Τομέας Γ: Τεχνολογία της θά

λασσας 

Η έρευνα και η τεχνολογική α

νάπτυξη θα αναληφθούν σαν 

προπαρασκευαστικά, συνο

δευτικά και ενισχυτικά μέτρα. 

Ειδικές διατάξεις (αναφερόμε

νες στις εργασίες έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης που 

περιγράφονται στο πρόγραμ

μα εργασίας): 

Μαθήματα προηγμένων 
σπουδών: 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στα πλαίσια του 

προγράμματος σχετικά με την 

Επιστήμη και Τεχνολογία της 

Θάλασσας (1994-1998) προτί

θεται να ενισχύσει (ως συνο

δευτικό μέτρο της χρηματοδό

τησης ΕΤΑ) κύκλους μαθημά

των προηγμένων σπουδών για 

νέους επιστήμονες και πτυχι

ούχους φοιτητές. Τα ειδικότε

ρα θέματα των κύκλων μαθη

μάτων πρέπει να εμπίπτουν σε 

έναν από τους κατωτέρω κλά

δους, οι οποίοι αποτελούν 

τους κύριους τομείς ενδιαφέ

ροντος του ερευνητικού προ

γράμματος MAST: 

• φυσική ωκεανογραφία. 

• βιολογική ωκεανογραφία, 

• χημική ωκεανογραφία, 

• γεωχημεία της θάλασσας. 

• επιστήμη και τεχνικές εφαρ

μογές στις παράκτιες ζώνες, 

• ανάπτυξη και χρήση θαλάσ

σιων επιστημονικών οργά

νων, 

• θαλάσσιες τεχνολογίες γενι

κών εφαρμογών. 

Κύριοι στόχοι των κύκλων 
μαθημάτων είναι: 

• η προώθηση της προηγμέ

νης εκπαίδευσης σε ειδικά 

θέματα στην πρώτη γραμμή 

της επιστημονικής και τε

χνολογικής ανάπτυξης στην 

Ευρώπη, 

• η εκμετάλλευση των εκτετα

μένων διδακτικών δυνατοτή

των των ευρωπαϊκών ιδρυ

μάτων για διακρατική εκπαί

δευση, 

• η βελτίωση της επικοινωνίας 

φοιτητών και επιστημόνων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Χωρίς κάτι τέτοιο να είναι υπο

χρεωτικό, οι κύκλοι μαθημά

των μπορούν να σχετίζονται με 

χρηματοδοτούμενα από το 

MAST ερευνητικά έργα και 

μπορούν ενδεχομένως να α

φορούν είτε συγκεκριμένες 

θάλασσες, (π.χ. τη Μεσόγειο, 

τη Βαλτική, το Βορειοανατολι

κό Ατλαντικό, τον Αρκτικό ωκε

ανό) είτε τον ωκεανό γενικότε

ρα. Κύκλοι μαθημάτων που α

ναφέρονται σε θέματα σχετικά 

με τη διαχείριση, μόλυνση, α

λιεία, υδατοκαλλιέργεια και 

θαλάσσια πάρκα δεν πρόκειται 

να χρηματοδοτηθούν. 

Ο κύκλος μαθημάτων πρέπει 

να διεξάγεται σε σταθερό τό

πο, να έχει διάρκεια 2- 3 εβδο

μάδων και να οργανώνεται α

πό ίδρυμα (5) της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης ή χώρας συνδεόμενης 

με το πρόγραμμα, συμπερι

λαμβανομένων των χωρών 

ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, ή διεθνή ερευνητι

κό οργανισμό της ΕΕ, ή χώρα 

συνδεδεμένη με το πρόγραμ

μα, ή το ΕΚΕ, που διαθέτει πεί

ρα στην διεξαγωγή προγραμ

μάτων προηγμένης κατάρτι

σης. Ο διοργανωτής πρέπει να 

είναι επιστήμων με εμπειρία 

στο συγκεκριμένο πεδίο. Οι ο

μιλητές πρέπει να είναι ανα

γνωρισμένοι επιστήμονες. 

Οι προτάσεις που δεν συμπε

ριλαμβάνουν ομιλητές από 

τουλάχιστον 3 χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης ή χώρες 

συνδεδεμένες με το πρόγραμ

μα θα απορρίπτονται. 

Οι προτάσεις πρέπει να απο

σταλούν στην Επιτροπή πριν 

από τις 3. 4. 1997 στις 17.00 

τοπική ώρα, ενώ λογίζεται ως 

αποδεικτικό της ημερομηνίας 

αποστολής η σφραγίδα του 

ταχυδρομείου, ή να επιδοθούν 

ιδιοχείρως στη διεύθυνση που 

υποδεικνύεται παρακάτω ή σε 

ένα από τα γραφεία της Επι

τροπής στην Ευρωπαϊκή Κοι

νότητα, ενώ λογίζεται ως απο

δεικτικό της ημερομηνίας πα

ραλαβής η ημερομηνία που α

ναγράφεται στην απόδειξη πα

ραλαβής. 

European Commission. DG XIIID-3. 

MAST. SDME 7180. rue de la Loi 200. 

B-Ì049 Brüssel 

τέλεφαξ (32-2) 2% 30 24. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να πε

ριλαμβάνουν τις ακόλουθες 

πληροφορίες: επωνυμία του 

κύκλου μαθημάτων, ίδρυμα 

που το διοργανώνει, υπεύθυ

νος επιστήμων, κατάλογος 

προτεινόμενων ομιλητών, σύ

ντομη περιγραφή του περιεχο

μένου του κύκλου μαθημάτων 

και εξήγηση της σημασίας του 

θέματος για την ευρωπαϊκή/ 

διεθνή επιστήμη (έως μία σελί

δα), τόπος διεξαγωγής του κύ

κλου μαθημάτων, μέγιστος α

ριθμός συμμετεχόντων, ημε

ρομηνίες, διάρκεια καθώς και 

προϋπολογισμό σε ECU. 

Το πρόγραμμα εργασίας, πα

ρέχεται κατόπιν αιτήσεως από 

την Επιτροπή. Περιγραφή των 

εργασιών που έχουν αναλη

φθεί στα πλαίσια προηγουμέ

νων σχετικών προγραμμάτων 

παρέχεται επίσης κατόπιν αι

τήσεως. 

Υποτροφίες για ερευνητική ε

πιμόρφωση: 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στα πλαίσια του 

προγράμματος Επιστήμη και 
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Τεχνολογία της θάλασσας, πα

ρέχει ατομικές υποτροφίες σε 

ερευνητές για επιμόρφωση και 

κινητικότητα. 

Ο πρωταρχικός σκοπός των α

τομικών υποτροφιών για ερευ

νητική επιμόρφωση του MAST 

είναι να δώσει ευκαιρίες σε ε

ρευνητές, επιπέδου διδακτορι

κής ή μεταδιδακτορικής δια

τριβής (6). στην Επιστήμη και 

Τεχνολογία της θάλασσας για 

προηγμένη επιμόρφωση, α

νταλλαγές και κινητικότητα. 

Τα ερευνητικά θέματα για υπο

βολή υποψηφιότητας για υπο

τροφία για ερευνητική επιμόρ

φωση περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα εργασίας του 

MAST (1994-1998). Οι υποψή

φιοι πρέπει να έχουν εθνικότη

τα ενός κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης ή ενός 

συνδεδεμένου κράτους συ

μπεριλαμβανομένων των κρα

τών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτε

λέσουν την προτεινόμενη έ

ρευνα στην ΕΕ ή σε χώρα συν

δεδεμένη με το πρόγραμμα, η 

οποία να είναι διαφορετική α

πό τη χώρα της εθνικότητας 

τους ή τη χώρα όπου εργάζο

νται. 

Η επιλογή θα γίνει δύο φορές 

το 1997, μία την άνοιξη και μία 

το φθινόπωρο. 

Η αίτηση των ερευνητών που 

διαθέτουν τα σχετικά προσό

ντα θα πρέπει να φθάσει στην 

Επιτροπή στις ακόλουθες ημε

ρομηνίες: 

- 20. 3. 1997 (17.00), 
- 20. 8. 1997 (17.00). 

Το πρόγραμμα εργασίας πα

ρέχεται κατόπιν αιτήσεως από 

την Επιτροπή. Περιγραφή των 

εργασιών που έχουν αναλη

φθεί στα πλαίσια προηγούμε

νων σχετικών προγραμμάτων 

παρέχεται επίσης κατόπιν αι

τήσεως. 
Αιτήσεις για υποτροφίες 
ερευνητικής επιμόρφωσης 
πρέπει να σταλούν στην 
παρακάτω διεύθυνση: 

European Commission, Research 

Training Grants -

Entry Point, M075 5115, 

me de la Loi 200, 

Β-1049 Brüssel. 

Β ι ο τ ε χ ν ο λ ο γ ί α 

ΕΕ S 244/17-12-1996 

Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για υποτροφίες 

κατάρτισης σε προηγμένα 

πρακτικά εργαστήρια στον 

τομέα της βιοτεχνολογίας 

(1994-1998) 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καλεί 

τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν προτά

σεις για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανά

πτυξης. 

Η συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προτά

σεων αφορά τα κάτωθι προπαρασκευαστικά, 

συνοδευτικά και υποστηρικτικά μέτρα για το ει

δικό αυτό πρόγραμμα: 

- ερευνητικά προγράμματα κατάρτισης που κα

λύπτονται από το ειδικό πρόγραμμα (υποτρο

φίες κατάρτισης μέσω της έρευνας). 

Οι συμμετέχοντες στη δραστηριότητα αυτή εί

ναι αφενός, ερευνητικά ιδρύματα τα οποία επι

θυμούν να διοργανώσουν αντίστοιχες δραστη

ριότητες κατάρτισης, και αφετέρου, ερευνητές, 

πρωτίστως με πανεπιστημιακό δίπλωμα, που ε

πιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη κατάρ

τιση στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Τα ερευνητικά ιδρύματα πρέπει να είναι νομικά 

πρόσωπα με έδρα στην Κοινότητα ή σε συνδε

δεμένο κράτος και να διαθέτουν δυνατότητες 

κατάρτισης μέσω της έρευνας. 

Οι ερευνητές επιβάλλεται ναι είναι πολίτες κρα

τών μελών της Κοινότητας ή συνδεδεμένων με 

αυτήν κρατών. 

Ειδικές διατάξεις για την κατάρτιση μέσω 
της έρευνας σε προηγμένα εργαστήρια: 

Στόχος της κατάρτισης μέσω της έρευνας απο

τελεί η προαγωγή, διά της τόνωσης της κατάρ

τισης, και της κινητικότητας των ερευνητών, και 

της ποσοτικής και ποιοτικής αύξησης των αν

θρώπινων πόρων εντός της Κοινότητας και των 

κρατών που είναι συνδεδεμένα με το πρόγραμ

μα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδει

ξης-

Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους στό

χους του ειδικού προγράμματος στον τομέα της 

βιοτεχνολογίας. 

Οι χορηγούμενες υποτροφίες προορίζονται α

ποκλειστικά και μόνο για ιδρύματα με αποδε

δειγμένη ικανότητα παροχής εξοπλισμού και υ

ποδομής για τη διοργάνωση και εκτέλεση ανά

λογων τμημάτων. Υπό κανονικές συνθήκες 50 % 

των τμημάτων θα πρέπει να αφορούν τα θεωρη

τικά μέρη (διαλέξεις) και 50 % την πρακτική εκ

παίδευση. 

Τα προηγμένα εργαστήρια παρέχουν μεταπτυ

χιακή εκπαίδευση για τις λίαν προηγμένες τε

χνολογίες, εκπαίδευση στους βιοτεχνολόγους 

σε θέματα δεοντολογικού, οικονομικού ή νομι

κού περιεχομένου, ενώ παράλληλα παρέχουν τη 

δυνατότητα εκπαίδευσης ειδικών από τους το

μείς των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της 

πληροφορικής σε θέματα βιοτεχνολογίας. 

Εν γένει η διάρκεια ανάλογων προηγμένων ερ

γαστηρίων ανέρχεται σε δύο εβδομάδες. 

Εκαστο προηγμένο εργαστήριο αξιολογείται 

χωριστά, ενώ συνεκτιμάται δεόντως οιαδήποτε 

προσπάθεια συντονισμού ορισμένων από αυτά. 

Προτάσεις κατάρτισης μέσω της έρευνας σε 

προηγμένα εργαστήρια μπορούν να υποβάλλο

νται καθ'οιανδήποτε στιγμή δυνάμει της μόνι

μης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την 
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Η αιτηοη για τα ενημερωτικά δελτία, η 
οποία επιβάλλεται να αναφέρει την 

επωνυμία και τη διεύθυνση του 
υποβάλλοντος την αιτηοη 

(απαγορεύεται η χρήση 
ταχυδρομικών θυρίδων), και 

προτάσεις έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης υποβάλλονται στην έξης 

διεύθυνση: 

Commission des Communautés 

européennes, DG XU El, SDME9-28, 

me de la Loi 200. 
Β-1049 Brüssel. 

Fax (32-2) 29918 ω. 

Internet (WWW) http:llwww.cordis.lu. 

Οι ιδιοχείρως υποβαλλόμενες 
προτάσεις κατατίθενται στο γραφείο 

υποδοχής της διεύθυνσης: 

DG XII. Square de Meeus 8. 

Β-1050 Βρνξέ/λες 

περίοδο 1996-1998. Εντούτοις, υπενθυμίζεται ό
τι για κάθε στάδιο οι προθεσμίες εκπνέουν στις 
15. 3. 1997, τις 15. 9. 1997, τις 15. 3. 1998 και 
τις 15. 9. 1998. 
Προτάσεις δράσεων αποστέλλονται στην Επι
τροπή ως τις 15. 9. 1998, 12.00 τοπική ώρα. Ως 
ημερομηνία αποστολής λογίζεται η αναφερόμε
νη στην ταχυδρομική σφραγίδα. Προτάσεις 
μπορούν επίσης να υποβάλονται ιδιοχείρως στη 
διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω ή σε οιο
δήποτε των γραφείων της Επιτροπής στην Κοι
νότητα έναντι χρονολογημένης αποδείξεως πα
ραλαβής. 

Ολες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην 
Κοινότητα σχετικά με αίτηση πρότασης ή σύμ
βαση θεωρούνται εμπιστευτικές. 
Το πρόγραμμα εργασίας, τα ενημερωτικά δελ
τία για τις ακολουθητέες διαδικασίες υποβολής 
προτάσεων, αντίγραφο του προτύπου συμβάσε
ως που θα υπογραφεί με τα επιλεχθέντα ιδρύ
ματα και οιαδήποτε άλλη πληροφορία διατίθε
νται από την Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως. 

Το πρόγραμμα εργασίας για τη συγκεκριμένη 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορεί να συ
νοψισθεί ως εξής: 
1. Κυτταρικά εργοστάσια 
2. Ανάλυση γονιδιώματος 
3. Βιοτεχνολογία φυτών και ζώων 
4. Επικοινωνία κυττάρων στις νευροεπιστήμες 
5. Ανοσολογία, διανοσική επιδημιολογία 
6. Δομική βιολογία 
7. Προκανονισπκή έρευνα, βιοποικιλότητα, κοι

νωνική αποδοχή 
8. Υποδομή 
9. Βιοτεχνολογία και κοινωνία: δεοντολογικά, 

κοινωνικά και νομικά θέματα, αντιλήψεις της 
κοινής γνώμης, κοινωνικοοικονομικές επι
πτώσεις. 

Πρότυπα, μετρήσεις και δοκιμές 

ΕΕ S 244/17-12-1996 

Προκήρυξη υποβολής 

προτάσεων για δραστηριότητες 

ΕΤΑ στο πεδίο των προτύπων, 

των μετρήσεων και των 

δοκιμών (1994-1998) 

Πάσης φύσεως αλληλογραφία, 
καθώς και οι προτάσεις για 

δραστηριότητες ΕΤΑ, θα πρέπει 
να αποστέλονται στην εξής 

διεύθυνση: 

Commission des Communautés 

européennes. 

DGXII-C5. 

me de la Loi 200. 
B-1049 Brüssel 

ή μπορούν να παραδοθούν 

ιδιοχείρως στην: 

Commission of the European 

Communities. 

DGX1I-C5. 

75 me Montoya; 

Β-1040 Bruxelles. 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων καλεί τους ενδια
φερόμενους να υποβάλουν 
προτάσεις για δραστηριότητες 
ΕΤΑ στους εξής τομείς: 
2.1 Επιμερισμένη δαπάνη: έρ
γα ΕΤΑ για τα ακόλουθα θέμα
τα του ειδικού προγράμματος: 

Θέμα Ι: μετρήσεις για ευ
ρωπαϊκά προϊόντα ποιότη
τας 

Θέμα II: έρευνα σχετική με 
γραπτά πρότυπα και τεχνι
κή υποστήριξη του εμπορί
ου 
Θέμα III: Μετρήσεις σχετι

κές με τις ανάγκες της κοι
νωνίας 

Η παρούσα προκήρυξη υποβο
λής προτάσεων περιορίζεται 
στα ακόλουθα αντικείμενα 
ΕΤΑ, τα οποία θεωρούνται από 
την Επιτροπή απαραίτητα για 
τη στήριξη της ανάπτυξης ή 
της εφαρμογής της κοινοτικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομέ
νης και της ευρωπαϊκής τυπο
ποίησης: 

κατηγορία ΐ: Αντικείμενα 

σχετικά με τις δραστηριότητες 
τυποποίησης της CEN 

1. Ανάπτυξη ενιαίας πανευρω
παϊκής δοκιμής παγώματος/ 
τήξης που χρησιμοποιείται στο 
πρότυπο για τα πήλινα κεραμί
δια στέγης 
2. Ικανότητα πλυσίματος των 
υφαντουργικών ειδών με συ
στήματα υγρού καθαρίσματος 
και ικανότητα στεγνού καθαρί
σματος υφαντουργικών ειδών 
με διαλύτες από υδρογονάν
θρακες: δοκιμή μηχανήματος 
3. Αντισηπτικά και απολυμαντι
κά. Μεθοδολογία για δοκιμα
σία της αποτελεσματικότητας 
τους στον ιατρικό, κτηνιατρι
κό, θεσμικό και οικιακό τομέα 
και στον τομέα των τροφίμων 
και συλλογικές δοκιμές 
4. Ασφάλεια των παιχνιδιών με 
μακρύ τρίχωμα ή/και με γούνι-
νο υφασμάτινο κάλυμμα και 
φούντες 
5. Παρασκευή δοκιμίων για 
σχεδιασμό του μίγματος και α
ξιολόγηση της συμμόρφωσης 
θερμών ασφαλτικών μιγμάτων 
6. Ανάπτυξη μοντέλων για την 
εκτίμηση επιδόσεων των συ

στημάτων θέρμανσης, αερι
σμού και κλιματισμού του αέ
ρα 
7. Ελαιούχοι σπόροι - προσ
διορισμός του εκχυλίσματος ε-
ξανίου. του αριθμού υπεροξει
δίου, της περιεκτικότητας 
προσμείξεων, του στερολικού 
κλάσματος, της απορροφητι
κότητας της υπεριώδους ακτι
νοβολίας και της περιεκτικότη
τας ελαίου 

8. Ανάπτυξη και έλεγχος κα
ταλληλότητας των διαδικασιών 
δοκιμής και εργαλείων δοκι
μής για σωσίβια παιδιών και 
βρεφών, και βοηθήματα πλευ
στότητας και κολύμβησης 
9. Ανάπτυξη βάσης για πρότυ
πα τρισδιάστατης επιφανεια
κής σκληρότητας 
10. Προσδιορισμός φουμοσινι-
νών σε επίπεδα που ενδιαφέ
ρουν τη μελλοντική νομοθεσία 
τηςΕΕ 
11. Ελεγχος και διακρίβωση 
μηχανών διαλογής ξυλείας 
12. Στερεούμενες με κόλληση 
ράβδοι σε ξύλινες κατασκευές 
13. Προστατευτικά ενδύματα -
μέθοδος δοκιμής σε συνδυα-

http:llwww.cordis.lu
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σμένη διάτρηση και σχίσιμο 

14. Προσδιορισμός του λόγου 

180/160 σε σάκχαρα φρουτο-

χυμών με ισοτοπική φασματο-

μετρία μάζας 

15. Νέα κριτήρια για την αξιο

λόγηση των φρουτοχυμών: 

συλλογικές μελέτες προσδιο

ρισμού με υγρή χρωματογρα

φία υψηλής απόδοσης (HPLC) 

16. Προσδιορισμός της θερμι

κής αντίστασης των τοιχωμά

των (τοιχοποιία) σε ξηρή και υ

γρή κατάσταση και της διαδι

κασίας μετατροπής, ώστε να 

επιτευχθεί η ενδεδειγμένη τιμή 

σύμφωνα με τη μελέτη 

17. Ανίχνευση ακτινοβολημέ-

νης τροφής που περιέχει ζάχα

ρη σε κρυσταλλική κατάσταση 

κατηγορία ιΐ: Αντικείμενα 
σχετικά με τις δραστηριότητες 
τυποποίησης της CENELEC 

18. Ανάπτυξη διαδικασιών δο

κιμών για τον προσδιορισμό 

των ειδικών κινδύνων εσωτερι

κής ανάφλεξης σε περιστρε

φόμενες μηχανές υψηλής τά

σης 

19. Ανάπτυξη και δοκιμή δια

τάξεων προς χρήση σε δυνητι-

κώς εκρήξιμες ατμόσφαιρες, 

και οι οποίες λειτουργούν με 

ηλεκτρικά ρεύματα άνω των 2 

Α 

20. Μέθοδοι μέτρησης της επί

δρασης ηλεκτρικών παραμέ

τρων στην εγκατάσταση που 

έχει συγκροτηθεί με βάση τον 

τρόπο "ί" εγγενούς ασφάλειας 

21. Μέτρηση μη γραμμικών 

πηγών ηλεκτρικής ισχύος που 

χρησιμοποιούνται στην κατα

σκευή ή/και τη μέτρηση διατά

ξεων για δυνητικώς εκρήξιμες 

ατμόσφαιρες 

22. Μέτρηση παραμέτρων που 

χαρακτηρίζουν το βαθμό επι

κινδυνότητας και τους τρό

πους προστασίας για εγκατα

στάσεις σε δυνητικώς εκρήξι

μες ατμόσφαιρες 

23. Συστήματα αερολιμένων. 

Προσδιορισμός και μέτρηση 

των επιπέδων ηλεκτρομαγνητι

κών παρεμβολών 

24. Προσδιορισμός μετρητι

κών μεθόδων για την επαλή

θευση και εγγύηση της ασφά

λειας και λειτουργίας συστη

μάτων για οπτικούς φάρους α

ερολιμένων 

25. Μέτρηση παρεμβολών στο 

σύστημα επικοινωνίας υπερύ

θρων (ασύρματη διασύνδεση 

υπολογιστών και λοιπών μηχα

νημάτων γραφείου) 

26. Μετρητικές μέθοδοι και 

διαδικασία διακρίβωσης για 

μετρητές ροής φαινομένου 

doppler με ακτίνες λέιζερ για 

τον προσδιορισμό της έγχυ

σης αίματος σε ιστούς (Laser 

Doppler Perfusion Flowmetry -

LDBP/παρακολούθηση και 

σύνθεση εικόνων) 

κατηγορία n i : Ανάπτυξη 
μεθόδων προς υποστήριξη 
κοινοτικών πολιτικών 

27. Ανάπτυξη μιας εναρμονι

σμένης μεθόδου δοκιμών για 

την ανίχνευση ορισμένων αρω

ματικών αμινών στο δέρμα, λό

γω της χρήσεως αζωχρωμά-

των 

28. Ανίχνευση πρωτεϊνών μη 

γαλακτικής προελεύσεως σε 

σκόνη γάλακτος 

29. Προσδιορισμός προστιθέ

μενης καζείνης/άλατος καζεί-

νης σε τυρί και επεξεργασμέ

νο τυρί 

30. Οργανοληπτική αξιολόγη

ση βουτύρου: συλλογική δοκι

μή για τον προδιορισμό της ε-

παναληψιμότητας και αναπα-

ραγωγιμότητας, ανάπτυξη υλι

κών αναφοράς με καθορισμέ

να οργανοληπτικά ελαττώματα 

31. Προσδιορισμός του συνο

λικού αριθμού βακτηριδίων α

ποβουτυρωμένης σκόνης γά

λακτος: συλλογική δοκιμή, α

νάπτυξη υλικών αναφοράς 

32. Ανάπτυξη πιστοποιημένων 

υλικών αναφοράς για σύνθε

τες τροφές ζώων 

33. Ανάπτυξη και έλεγχος κα

ταλληλότητας μεθόδων HPLC 

για τον επίσημο έλεγχο αντι-

κοκκιδωτικών και αντιβιοτικών 

χρησιμοποιούμενων ως πρό

σθετων σε τροφές για ζώα 

34. Προσδιορισμός πρότυπης 

ταχύτητας έκπλυσης για όλες 

τις δραστικές ουσίες που χρη

σιμοποιούνται σε αντιρρυπα

ντικά προϊόντα 

N.B. - Για καθένα από τα ανω

τέρω αντικείμενα συντάχθηκε 

έγγραφο που αναφέρει λεπτο

μερώς τους προς επίτευξη 

στόχους. Το έγγραφο αυτό θα 

πρέπει να ζητείται μαζί με το ε

νημερωτικό τεύχος για το πρό

γραμμα πριν από κάθε απόπει

ρα κατάρτισης πρότασης. 

- Δεν πρόκειται να γίνουν δε

κτές προτάσεις για ερευνητι

κούς στόχους διαφορετικούς 

από τους παρατιθέμενους α

νωτέρω. 

Οι προτάσεις πρέπει να έχουν 

αποσταλεί στην Επιτροπή πριν 

τις 15. 5. 1997 (12.00), σύμ

φωνα με την ταχυδρομική 

σφραγίδα, ή να παραδοθούν ι

διοχείρως στην αναφερόμενη 

παρακάτω διεύθυνση, ή σε ένα 

από τα γραφεία της Επιτρο

πής στην Κοινότητα εντός της 

προθεσμίας. Το εμπρόθεσμο 

αποδεικνύεται από την ημερο

μηνία παραλαβής. 

Οι εργασίες έρευνας και τε

χνολογικής ανάπτυξης πρόκει

ται να λάβουν μορφή έργων ε

πιμερισμένης δαπάνης. 

Το πρόγραμμα εργασίας, το ε

νημερωτικό τεύχος (με τα 

στοιχεία του 1996), στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι προς τή

ρηση διαδικασίες υποβολής 

των προτάσεων και το υπό

δειγμα σύμβασης που πρέπει 

να καταρτιστεί για όσες από 

τις εν λόγω προτάσεις εγκρι

θούν, διατίθενται από την Επι

τροπή κατόπιν αιτήσεως. Επί

σης, παρέχεται, κατόπιν αιτή

σεως, περιγραφή των εργα

σιών που διεξήχθησαν σε 

προηγούμενα σχετικά προ

γράμματα. 
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Πρόγραμμα εφαρμογών τηλεματικής-Εργα ΕΤΑ 

ΕΕ S 244/17-12-1996 
Τέταρτη πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για έργα ΕΤΑ στον 

τομέα των εφαρμογών 

τηλεματικής κοινού 

ενδιαφέροντος (1994-1998) 
(Κείμενο που άφορα τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο) 

Η αλληλογραφία που άφορα την 
παρουοα τέταρτη πρόσκληση και η 

υποβολή προτάσεων για 

δραστηριότητες ΕΤΑ, πρέπει να 
αποστελονται στις ακόλουθες 

διευθύνσεις: 
Για τους τομείς βιβλιοθηκών. 

τεχνολογια<; της γλωσσάς και 
τεχνολογίας πληροφοριών, η 

αλληλογραφία και οι προτάσεις να 
αποστελονται στη διεύθυνση: 

European Commission. DG XIIIE -
Telematics Applications Programme. 

proposals office. 
me Alcide de Gasperi (bâtiment 

Eurofonim, EUFO1267). 
L- 2920 Luxembourg. 

Fax (352) 4011-628 52. 
e-mail: telematies@echo.L· 

Fia τους λοιπούς τομείς 
(Δημ. διοίκησης, μεταφορές, τηλεματική 
για έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση. 

αστικές και αγροτικές περιοχές. 
υγειονομική περίθαλψη, άτομα με ειδικές 

ανάγκες και ηλικιωμένα, περιβάλλον), η 
αλληλογραφία και οι προτάσεις να 

αποστελονται στη διεύθυνση: 
European Commission. DG XIIIC -
Telematics Applications Programme. 

proposals office. 
me de la Loii \\ etstraat 200. 

(BU29,4105). B-1049 Bmssel. 
Fax (32-2) 295 23 54, 

e-mail: telematics(abxl.dgì3.cec.be. 
διεύθυνση X400: S=Telematics: 
0=DG13:Oui=BXL:P=CEC: 

A=RU:C=BE. 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα 
πρόσκληση είναι διαθέσιμες μέσω του 

internet: 
http:llwww.echo.htltelematicsl. 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απευ

θύνει πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων για 

δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

(ΕΤΑ). 

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει πρόγραμμα εργα

σιών (που αναθεωρήθηκε την 13. 12. 1996) στο 

οποίο καθορίζονται λεπτομερώς οι επιστημονι

κοί και τεχνολογικοί στόχοι και οι κατηγορίες 

δραστηριοτήτων ΕΤΑ που πρόκειται να αναλη

φθούν, καθώς και οι σχετικές οικονομικές ρυθ

μίσεις. 

Με την παρούσα πρόσκληση ζητείται υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο των στόχων και του πε

δίου εφαρμογής του προγράμματος εφαρμο

γών τηλεματικής. Οι προτάσεις αφορούν όλους 

τους τομείς του προγράμματος εκτός της τηλε

ματικής τεχνολογίας και των δράσεων στήριξης 

του προγράμματος. Ο ενδεικτικός προϋπολογι

σμός σε MECU αναφέρεται εντός παρενθέσε

ων: 

• Δημόσιες διοικήσεις (15.5) 

• Μεταφορές (30) 

• Τηλεματικής για έρευνα (10) 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση (9) 

• Βιβλιοθήκες (10) 

• Αστικές και αγροτικές περιοχές (2.2) 

• Υγειονομική περίθαλψη (30,3) 

• Πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένοι 

(13) 

• Περιβάλλον (1,5) 

• Τεχνολογία της γλώσσας (21) 

• Τεχνολογία Πληροφοριών (9) 

Στην Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύτηκε (ΕΕ C 

240 της 15. 9. 1995) κυλιόμενη πρόταση για 

δράσεις στήριξης του προγράμματος, ανοιχτή 

έωςτις 15. 4. 1997. 

(Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 1 000 000 ECU). 

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην 

Επιτροπή πριν από τη 15. 4. 1997 (16.00), τοπι

κή ώρα. όπως αυτό πιστοποιείται από την ταχυ

δρομική σφραγίδα, ταχυδρομικώς, με αγγελιο

φόρο ή αυτοπροσώπως είτε σε μια από τις διευ

θύνσεις που αναφέρονται παρακάτω είτε σε ένα 

από τα γραφεία της Επιτροπής εντός της Κοινό

τητας, εντός της καθορισμένης προθεσμίας ό

πως αυτό εμφαίνεται από την απόδειξη παραλα

βής. 

Οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής α

νάπτυξης θα αντιμετωπισθούν, γενικά, στο πλαί

σιο δράσεων ΕΤΑ επιμερισμένης δαπάνης. Επι

πλέον, ορισμένες δραστηριότητες θα ληφθούν 

ως προπαρασκευαστικά, συνοδευτικά ή ως μέ

τρα στήριξης ή ως συντονισμένες δράσεις, ό

πως καθορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου 

και στο πρόγραμμα εργασιών. 

Ειδικές προβλέψεις για οργανισμούς 
τρίτων ευρωπαϊκών χωρών: 

Το πρόγραμμα ενδιαφέρει επίσης και οργανι

σμούς τρίτων ευρωπαϊκών χωρών. Προκειμένου 

να διευκολυνθεί η συμμετοχή οργανισμών από 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 

καθώς και από χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ενωσης, θα υπάρξει ενδεχομένως κοινοτική 

χρηματοδοτική στήριξη. Οι δυνατότητες συμμε

τοχής τρίτων χωρών περιγράφονται στον φάκε

λο πληροφοριών. 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρό

γραμμα εργασιών, την ακολουθητέα διαδικασία 

υποβολής προτάσεων (περιλαμβάνεται στον 

φάκελο πληροφοριών, έκδοση της 17. 12. 1996) 

και την τυποποιημένη σύμβαση, η οποία θα συ

ναφθεί με επιλεχθείσες προτάσεις, θα διατίθε

νται κατόπιν αιτήσεως από τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής. Περιγραφές έργων που έχουν ανα

ληφθεί σε προηγούμενα προγράμματα και συ

ναφείς δραστηριότητες θα διατίθενται επίσης 

κατόπιν αιτήσεως. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν πε

ριληπτικό διάγραμμα πρότασης για προεπιλογή 

και διαβουλεύσεις με τις υπηρεσίες της Επιτρο

πής, σε περίπτωση που το επιθυμούν. 

Προσοχή 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να απορ

ρίψουν πρόταση που δεν συμμορφώνεται με τις 

διαδικασίες που περιγράφονται στο φάκελο 

πληροφοριών (έκδοσητης 17. 12. 1996), ή μετά 

κριτήρια επιλεξιμότητας ή που αποστέλλεται 

μετά την προθεσμία της 15.4.1997. Οι ενδιαφε

ρόμενοι καλούνται να προμηθευθούν όλες τις α

παραίτητες πληροφορίες προτού υποβάλλουν 

την πρόταση τους. 

http://www.echo.htltelematicsl
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Πρόγραμμα εφαρμογών τηλεματικής - SITES 

ΕΕ S 244/17-12-1996 
Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για 

ολοκληρωμένες εφαρμογές για 

ψηφιακούς χώρους (SITES) 
(Κείμενο που άφορα τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο) 

Η αλληλογραφία που αφορά 
την παρούσα πρόσκληση και η 

υποβολή προτάσεων για 
δραστηριότητες ΕΤΑ πρέπει να 

αποστέλονται στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 

European Commission. DG XII -

Telematics Applications Programme, 

proposals Office, 

rue de la hoi 200, (BU 29.4105), 

B-1049 Brüssel 

Fax (32-2) 295 23 54, 
e-mail: telematics@dgl3.cec.be 

Πληροφορίες σχετικά με την 
παρούσα πρόσκληση είναι 

διαθέσιμες μέσω του internet: 

http:llwww.echo.lu/telematicsl. 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απευ
θύνει πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων για 
δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
(ΕΤΑ). 

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει πρόγραμμα εργα
σιών (που αναθεωρήθηκε την 13. 12. 1996). ό
που καθορίζονται λεπτομερώς οι επιστημονικοί 
και τεχνολογικοί στόχοι και οι κατηγορίες δρα
στηριοτήτων ΕΤΑ που πρόκειται να αναλη
φθούν, καθώς και οι σχετικές οικονομικές ρυθ
μίσεις. 

Στόχοι της εν λόγω δράσης είναι να διερευνη
θεί, μέσω εργασιών ανάπτυξης και επικύρωσης 
(δηλ. εξακρίβωση και επίδειξη) σε ψηφιακούς 
χώρους (sites), σε ποιο βαθμό ολοκληρωμένες 
εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογία πλη
ροφοριών ή/και επικοινωνιών είναι κατάλληλες 
για να ανταποκριθούν στις ποικίλες ανάγκες 
των πολιτών, των επιχειρηματικών κοινοτήτων 
και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών κατά 
τρόπο εύχρηστο και οικονομικά αποδοτικό. 
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι 
προς υποβολή προτάσεις είναι σύμφωνες με 
τους στόχους και το πεδίο εφαρμογών του Προ
γράμματος Εφαρμογών Τηλεματικής και αφο
ρούν τις ακόλουθες δράσεις στήριξης: 

• IADS 1 - Αναδιάταξη σε ομάδες ή/και ενίσχυ
ση εκτελουμενων έργων στο Πρόγραμμα 
Εφαρμογών Τηλεματικής. Οι τύποι των εφαρ
μογών προς ολοκλήρωση δύνανται να ποικί
λουν στους διάφορους σχετικούς ψηφιακούς 
χώρους, πρέπει όμως να υφίσταται ένας πυ
ρήνας κοινών εφαρμογών στις εν λόγω εστίες 
επίδειξης. 

• IADS 2 - Νέα έργα που αφορούν ανάπτυξη και 
επικύρωση ολοκληρωμένων εφαρμογών. Στα 
νέα αυτά έργα πρέπει να περιλαμβάνονται νέ
οι ψηφιακοί χώροι, καταρτισμένοι και αφιερω
μένοι για ανάλογες ολοκληρωμένες εφαρμο
γές. Οι εν λόγω χώροι θα μπορούσαν, κατά 
περίπτωση, να συνδυάζονται με υφιστάμε
νους χώρους του Προγράμματος Εφαρμογών 
Τηλεματικής. 

• IADS 3 - Τυποποίηση. Διευκόλυνση της εισ
ροής επικυρωμένων ερευνητικών αποτελε
σμάτων στη διαδικασία τυποποίησης και εν
θάρρυνση της μεταφοράς αναπτυγμένων 
προτύπων σε πρακτικές εφαρμογές. 

• IADS 4 - Προκαταρκτικά καθήκοντα ΕΤΑ & Ε. 
Πραγματοποίηση μελετών για την προετοιμα
σία δραστηριοτήτων ΕΤΑ & Ε σχετικά με ολο
κληρωμένες εφαρμογές σε κατάλληλους χώ
ρους, όπως πόλεις ή περιφέρειες, για την α
ξιολόγηση του δυναμικού τους ως μελλοντι
κών ψηφιακών χώρων. 

Για τα πρώτα δύο καθήκοντα της πρόσκλησης 
αυτής (IADS 1 και IADS 2) θα ισχύσει διαδικασία 
δύο φάσεων, δηλαδή: 

• Πρώτη φάση: υποβολή σύντομης, εστιασμέ
νης και δομημένης προκαταρκτικής πρότα
σης, όπως περιγράφεται στο φάκελο πληρο
φοριών. Πρέπει να αποσταλεί στην Επιτροπή 
πριν από τις 3. 3. 1997 (16.00), τοπική ώρα, 
όπως αυτό πιστοποιείται από την ταχυδρομι
κή σφραγίδα, ταχυδρομικά, με αγγελιοφόρο 
ή αυτοπροσώπως, είτε στη διεύθυνση που α
ναφέρεται στο σημείο 7, είτε σε ένα από τα 
γραφεία της Επιτροπής εντός της Κοινότητας 
μέσα στην ίδια προθεσμία, όπως αυτό εμφαί
νεται από την απόδειξη παραλαβής. 

• Δεύτερη φάση: έπειτα από αξιολόγηση των 
προκαταρκτικών προτάσεων θα απευθυνθεί 
πρόσκληση σε αριθμό επιλεγμένων υποψη
φίων πριν από το τέλος του Μαρτίου 1997. ώ
στε να υποβάλουν πλήρεις προτάσεις. 

Οι πλήρεις προτάσεις για καθήκοντα IADS 1 και 
IADS 2 καθώς και οι προτάσεις που αφορούν τα 
λοιπά (IADS 3 και IADS 4), πρέπει να αποστα
λούν στην Επιτροπή πριν από τις 2. 6. 1997 
(16.00). τοπική ώρα, όπως αυτό πιστοποιείται α
πό την ταχυδρομική σφραγίδα, ταχυδρομικά, με 
αγγελιοφόρο ή αυτοπροσώπως, είτε στην διεύ
θυνση που αναφέρεται παρακάτω είτε να παρα
δοθούν σε ένα από τα γραφεία της Επιτροπής 
εντός της Κοινότητας, μέχρι τη λήξη της προθε
σμίας, όπως αυτό εμφαίνεται από την απόδειξη 
παραλαβής. 

Οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής α
νάπτυξης θα αντιμετωπισθούν, γενικά, στο πλαί
σιο δράσεων ΕΤΑ επιμερισμένης δαπάνης. Επι
πλέον, ορισμένες δραστηριότητες θα ληφθούν 
ως προπαρασκευαστικά, συνοδευτικά ή ως μέ
τρα στήριξης ή συντονισμένες δράσεις, (όπως 
καθορίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου και 
στο πρόγραμμα εργασιών). 

Ειδικές προβλέψεις για οργανισμούς 
τρίτων ευρωπαϊκών χωρών: 

Το πρόγραμμα ενδιαφέρει επίσης και οργανι
σμούς τρίτων ευρωπαϊκών χωρών. Προκειμένου 
να διευκολυνθεί η συμμετοχή οργανισμών από 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 
καθώς και από χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ενωσης, θα υπάρξει ενδεχομένως κοινοτική 
χρηματοδοτική στήριξη. Οι δυνατότητες συμμε
τοχής τρίτων χωρών περιγράφονται στο φάκελο 
πληροφοριών. 
Το ενδεικτικό κονδύλιο του προϋπολογισμού για 

mailto:telematics@dgl3.cec.be
http:llwww.echo.lu/telematicsl
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την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε ποσό 50 

000 000 ECU περίπου ως συνεισφορά της ΕΕ. 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρό

γραμμα εργασιών, τα κριτήρια αξιολόγησης για 

τις προκαταρκτικές προτάσεις της πρώτης φά

σης και τις πλήρεις προτάσεις της δεύτερης 

φάσης, καθώς και για την ακολουθητέα διαδικα

σία υποβολής προτάσεων περιλαμβάνεται στον 

φάκελο πληροφοριών (έκδοση της 17. 12. 

1996). Ο φάκελος αυτός και η τυποποιημένη 

σύμβαση, η οποία θα συναφθεί με επιλεχθείσες 

προτάσεις, θα διατίθενται κατόπιν αιτήσεως α

πό τις υπηρεσίες της ΕπιτροΤΐη*ς. Περιγραφές 

έργων που έχουν αναληφθεί σε προηγούμενα 

προγράμματα και συναφείς δραστηριότητες 

διατίθενται επίσης κατόπιν αιτήσεως. 

Προσοχή 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν να απορ

ρίψουν πρόταση που δεν συμμορφώνεται με τις 

διαδικασίες που περιγράφονται στο φάκελο 

πληροφοριών (έκδοσητης 17. 12.1996), ή μετά 

κριτήρια επιλεξιμότητας ή που αποστέλλεται 

μετά την προθεσμία της 3. 3. 1997 (για προκα

ταρκτικές προτάσεις) ή την προθεσμία της 2. 6. 

1997 (για πλήρεις προτάσεις). Οι ενδιαφερόμε

νοι καλούνται να προμηθευθούν όλες τις απα

ραίτητες πληροφορίες προτού υποβάλλουν την 

πρόταση τους. 

Πρόγραμμα Εφαρμογών Τηλεματικής - Δράσεις Στήριξης 
ΕΕ S 2 4 4 / 1 7 - 1 2 - 1 9 9 6 Διορθωτική προκήρυξη 

("Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" αριθ. S 176 της 15.9.1995, 

σ. 21, 89480-95, αριθ. C 240 της 15. 9. 1995, σ. 11) Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ XIII, Πρόγραμμα εφαρ

μογών τηλεματικής, γραφείο προτάσεων, avenue de Beaulieu 29 (γραφείο 4/05), Β-1160 Βρυξέλλες. 

Η καταληκτική ημερομηνία της 15. 6.1998 (17.00), τοπική ώρα, που αναφέρεται στην 4η, την 9η και 

10η παράγραφο αντικαθίσταται από την ακόλουθη ημερομηνία: 15.4.1997 (16.00), τοπική ώρα. 
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Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν κ α ι κ λ ί μ α 

ΕΕ S 244/17-12-1996 
Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για δραστηριότητες 

ΕΤΑ στον τομέα του 

περιβάλλοντος και του 

κλίματος(1994-1998) 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καλεί 

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτά

σεις για κύκλους μαθημάτων υψηλού επιπέδου 

και για δράσεις τεχνολογικής τόνωσης. 

Η Επιτροπή κατήρτισε πρόγραμμα εργασίας 

(1997-1998) στο οποίο παρουσιάζονται λεπτο

μερώς οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι 

και οι τύποι των δράσεων ΕΤΑ που πρόκειται να 

αναληφθούν, καθώς και οι χρηματοδοτικές ρυθ

μίσεις που προβλέπονται για τις δράσεις αυτές. 

Οι στόχοι και οι εργασίες έρευνας, τεχνολογι

κής ανάπτυξης και επίδειξης που αναφέρονται 

στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσε

ων αφορούν τους τομείς που περιγράφονται 

στο πρόγραμμα εργασίας (1997-1998). 

Οι νομικές οντότητες καλούνται να υποβάλουν 

προτάσεις για κύκλους μαθημάτων υψηλού επι

πέδου και για δράσεις τεχνολογικής τόνωσης 

στα ακόλουθα πεδία: 

Θεματικός τομέας 1: Ερευνα για το φυσικό περι

βάλλον, την ποιότητα του περιβάλλοντος και 

την πλανητική αλλαγή 

Θεματικός τομέας 2: Τεχνολογίες για το περι

βάλλον 

Θεματικός τομέας 3: Διαστημικές τεχνικές ε-

φηρμοσμένες στην παρακολούθηση και την έ

ρευνα σε περιβαλλοντικά θέματα 

Θεματικός τομέας 4: Η ανθρώπινη διάσταση των 

περιβαλλοντικών μεταβολών 

Οι εργασίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυ

ξης θα αποτελέσουν κατά κανόνα αντικείμενο 

δραστηριοτήτων με επιμερισμό της δαπάνης και 

συντονισμένων δράσεων. Επιπλέον, ορισμένα 

μέτρα θα έχουν το χαρακτήρα προπαρασκευα

στικών, συνοδευτικών και υποστηρικτικών μέ

τρων, όπως περιγράφονται στην απόφαση του 

Συμβουλίου και στο πρόγραμμα εργασίας. 

Κύκλοι μαθημάτων υψηλού επιπέδου. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος για το περιβάλ

λον και το κλίμα (1994-1998), η Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προτίθεται να στηρίξει 

(ως υποστηρικτικό μέτρο) κύκλους μαθημάτων 

υψηλού επιπέδου για νέους επιστήμονες και α

πόφοιτους σπουδαστές. Το θέμα του κύκλου 

μαθημάτων πρέπει να εμπίπτει σε έναν από 

τους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πρό

γραμμα "περιβάλλον και κλίμα": 

• αναπαραγωγή του κλίματος της ολόκαινου 

περιόδου, 

• κλίμα - νεφώσεις - χημεία - επίδραση των αε

ροζόλ, 

• εποχιακές και ετήσιες διακυμάνσεις του κλί

ματος, 

• βελτίωση των υπογείων υδάτινων πόρων της 

Ευρώπης, 

• επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και αλ

λαγές στη χρήση γης, 

• οι υπεριώδεις ακτίνες και οι επιπτώσεις τους 

στην υγεία και στα οικοσυστήματα, 

• χημικές ενώσεις και η επίδραση τους στο 

στρατοσφαιρικό όζον, 

• λειτουργική ανάλυση των υγροτόπων, 

• βιογεωχημικοί κύκλοι στη διεπαφή γης-ωκεα-

νού, 

• βιοαισθητήρες για την παρακολούθηση του 

περιβάλλοντος, 

• αποκατάσταση ρυπανθέντων βιομηχανικών 

χώρων, 

• τεχνολογίες για την προστασία των μνημείων, 

• κίνδυνοι από φυσικές καταστροφές ιδίως από 

πλημμύρες, εκρήξεις ηφαιστείων και σει

σμούς, 

• διαστημικές τεχνικές εφαρμοζόμενες στη δια

χείριση των παράκτιων περιοχών, στην παρα

κολούθηση της χρήσης γης, των επιφανεια

κών υδάτων, της αλιείας, των σοβαρών κινδύ

νων, της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, 

• ανθρώπινη διάσταση των περιβαλλοντικών 

αλλαγών με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγη

ση, στα οικονομικά μέσα, στους δείκτες αει-

φορίας, στη διαχείριση του περιβάλλοντος, 

στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση. 

Οι κυριότεροι στόχοι του κύκλου μαθημάτων εί

ναι: 

• η προώθηση εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου 

σε συγκεκριμένα θέματα που βρίσκονται στην 

αιχμή της επιστημονικής και τεχνολογικής α

νάπτυξης στην Ευρώπη, 

• η εκμετάλλευση του ευρέος φάσματος των 

εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που διαθέτουν 

τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα για δια

κρατική εκπαίδευση, 

• η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ σπουδα

στών και επιστημόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

θα δοθεί προτεραιότητα σε κύκλους μαθημά

των που συνδέονται με ερευνητικά έργα χρημα

τοδοτούμενα από το πρόγραμμα "περιβάλλον 

και κλίμα". 

Ο κύκλος των μαθημάτων, ο οποίος θα διαρκέ

σει 1 έως 3 εβδομάδες με επιτόπου διαμονή των 

συμμετεχόντων, πρέπει να διοργανωθεί από νο

μική οντότητα εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση ή σε κράτος συνδεδεμένο με το πρό

γραμμα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του 

ΕΟΧ/ΕΖΕΧ, ή από οιοδήποτε ερευνητικό φορέα 

εγκατεστημένο στην ΕΕ ή σε κράτος συνδεδε-
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μένο με το πρόγραμμα ή από το ΚΚΕρ, με πείρα 
στην εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων υ
ψηλού επιπέδου. 
0 διοργανωτής του κύκλου μαθημάτων θα πρέ
πει να είναι επιστήμων ειδικός στο διδασκόμενο 
θέμα. Οι ομιλητές πρέπει να είναι αναγνωρισμέ
νοι επιστήμονες εξαιρετικής φήμης στο συγκε
κριμένο τομέα. Δεν θα ληφθούν υπόψη προτά
σεις που δεν περιλαμβάνουν ομιλητές από 3 
τουλάχιστον κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμέ
νων με το πρόγραμμα κρατών. Οι διαθέτοντες 
τα απαραίτητα προσόντα φορείς για τη διοργά
νωση κύκλου μαθημάτων κατά το 1998 καλού
νται και οφείλουν να αποστείλουν τις προτάσεις 
τους στην Επιτροπή πριν από τις 17. 3. 1997 
(17.00), τοπική ώρα, ενώ λογίζεται ως αποδει
κτικό της ημερομηνίας αποστολής η σφραγίδα 
του ταχυδρομείου, ή να τις επιδώσουν ιδιοχεί
ρως στην ακόλουθη διεύθυνση, ενώ λογίζεται 
ως αποδεικτικό της ημερομηνίας παραλαβής η 
ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη 
παραλαβής (δεν απαιτούνται ειδικά έντυπα): 
European Commission, DG XII-D- Environment and 
Climate Programme, 
square de Meeus 8. B-1050 Brüssel. 
Fax (32-2) 2% 30 24. 
e-mail: emiron-infodesk@dgllcec.be. 

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακό
λουθα στοιχεία: τον τίτλο του κύκλου μαθημά
των, το διοργανωτικό φορέα, τον υπεύθυνο επι
στήμονα, περιγραφή του περιεχόμενου των μα
θημάτων, επεξήγηση της σημασίας του θέματος 
για την ευρωπαϊκή/διεθνή επιστήμη (μια σελίδα 
κατ' ανώτατο όριο), τον τόπο διεξαγωγής των 
μαθημάτων, το μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, 
ημερομηνίες και διάρκεια του κύκλου μαθημά
των και τον προϋπολογισμό σε ECU. 
Το πρόγραμμα εργασίας (1997-1998) και ένα 
έγγραφο στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιό
τητες για τη δεύτερη φάση διατίθενται κατόπιν 
αιτήσεως, από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. 
Περιγραφές εργασιών που έχουν αναληφθεί 
στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού ή προη
γούμενων συναφών προγραμμάτων διατίθενται 
επίσης κατόπιν αιτήσεως. 

Δράσεις τεχνολογικής τόνωσης (επιχορη
γήσεις για αναγνωριστική έρευνα). Οι δράσεις 
τεχνολογικής τόνωσης (TT) για την ενθάρρυνση 
και διευκόλυνση της συμμετοχής των MME 
(CRAFT) θα τύχουν επιχορήγησης που θα καλύ
ψει έως το 75% του κόστους της αναγνωριστι
κής φάσης χωρίς να υπερβαίνει τα 45 000 ECU. 
Οι αιτήσεις για αναγνωριστική επιχορήγηση που 
καταρτίζονται με σκοπό τη μετέπειτα υποβολή 
πλήρους προτάσεως για ερευνητικό έργο συ

νεργασίας (1), αποτελούν αντικείμενο συνεχούς 
προσκλήσεως υποβολής προτάσεως και μπο
ρούν να αποσταλούν από τώρα στην Επιτροπή 
και μέχρι τις 11. 6. 1997 (17.00), τοπική ώρα, ε
νώ λογίζεται ως αποδεικτικό της ημερομηνίας 
αποστολής η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή να 
επιδοθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση που υπο
δεικνύεται ακολούθως, ενώ λογίζεται ως απο
δεικτικό της ημερομηνίας παραλαβής η ημερο
μηνία που αναγράφεται στην απόδειξη παραλα
βής· 

Το πρόγραμμα εργασίας (1997-1998), ο φάκε
λος με τις πληροφορίες για τις διαδικασίες υπο
βολής των προτάσεων, έγγραφο στο οποίο κα
θορίζονται οι προτεραιότητες για τη δεύτερη 
φάση (1997-1998) του προγράμματος "περιβάλ
λον και κλίμα" και αντίγραφο του υποδείγματος 
της σύμβασης που θα συναφθεί με τους επιλε
γέντες υποψηφίους, διατίθενται, κατόπιν αιτή
σεως, από την Επιτροπή στην παρακάτω διεύ
θυνση. 
Περιγραφές εργασιών που έχουν αναληφθεί 
στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού ή προη
γούμενων συναφών προγραμμάτων διατίθενται 
επίσης κατόπιν γραπτής αιτήσεως: 
Οι αιτήσεις για την επιχορήγηση αναγνωριστι
κής έρευνας πρέπει να αποστέλονται στην ακό
λουθη διεύθυνση: 
European Commission. DG XÌI-D - Environment and 
Climate Programme - TS, 
square de Meeus 8. B-1050 Brüssel 
Fax (32-2) 296 30'24, 
e-maiL· enviwn-infodesk@dgllcec.be. 

(1) Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για ε
ρευνητικά έργα συνεργασίας λήγει στις 1. 4. 1998. 
βλ. πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ειδικό 
πρόγραμμα έρευνας, και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης στον τομέα του 
περιβάλλοντος και του κλίματος (ΕΕ αριθ. C 271 της 
17.9. 1996,0.32). 

mailto:emiron-infodesk@dgllcec.be
mailto:enviwn-infodesk@dgllcec.be
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Γεωργία και Αλιεία (FAIR)- Έ ρ γ α ΕΤΑ 

ΕΕ S 244/17-12-1996 
Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για δραστηριότητες 

Ε&ΤΑ στον τομέα της γεωργίας 

και της αλιείας 

(συμπεριλαμβανομένων της 

γεωργικής βιομηχανίας, της 

τεχνολογίας τροφίμων, της 

δασοκομίας, της 

υδατοκαλλιέργειας και της 

αγροτικής ανάπτυξης) (FAIR) 

(1994-1998) 

Οι προτάσεις δραστηριοτήτων 
Ε&ΤΑ και κάθε σχετική 

αλληλογραφία πρέπει να 
σταλούν στη διεύθυνση : 

Commission des Communautés 

européennes, DG VI-XII- XIV. 

secretariat du programme FAIR. 

DG XII-E-2. square de Meeus 8. 

B-I050 Bruxelles. 

τηλ. (32-2) 296 02 92, 

fax (32-2) 2% 43 22, 

τηλέτυπο COMEU Β 21877. 

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες έρευνας, τε
χνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης που μνημο
νεύονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων συνδέονται με ορισμένα από τα πε
δία που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργα
σίας και στο παράρτημα που επισυνάφθηκε στο 
πρόγραμμα εργασίας το 1996. 
Οι νομικές οντότητες καλούνται να υποβάλουν 
προτάσεις δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ στα ακόλου
θα πεδία: 

Ι. Στόχοι που απαιτούν συγκέντρωση 
μέσων: Δράσεις επιμερισμένης δαπάνης 
(έργα Ε&ΤΑ), συντονισμένες δράσεις. 

Πεδίο 1 : Ολοκληρωμένες αλυσίδες παραγωγής 
και μεταποίησης: Προτάσεις δράσεων επιμερι
σμένης δαπάνης (έργο Ε&ΤΑ) και συντονισμέ
νων δράσεων μπορούν να υποβληθούν σε όλα 
τα επιμέρους πεδία 

1.1 Αλυσίδα βιομάζας και βιοενέργειας 
1.2 Αλυσίδα "πράσινης χημείας" και πολυμερών 

1.3 Αλυσίδα δασοκομίας και υλοτομίας. Στο α
νωτέρω πεδίο ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμε
τοχή της βιομηχανίας. 

Πεδίο 4: Γεωργία, δασοκομία και αγροτική ανά
πτυξη. Η παρούσα πρόσκληση αφορά υπο-πε-
δία του πεδίου 4 του προγράμματος εργασίας 
και του παραρτήματος που επισυνάφθηκε στο 
πρόγραμμα εργασίας το 1996, ως ακολούθως: 
4.1 Νέα ΚΓΠ: βελτιστοποίηση των μεθόδων, συ

στημάτων και αλυσίδων πρωτογενούς παρα
γωγής. Αλληλεπιδράσεις γεωργίας - περι
βάλλοντος. Οικονομική ανάλυση υπό πολιτι
κό πρίσμα και μελέτη επιπτώσεων. 

4.1.1. Βελτιστοποίηση των μεθόδων, συστημά
των και αλυσίδων πρωτογενούς παραγωγής. 
Επιλέξιμες είναι μόνο οι προτάσεις συντονι
σμένων δράσεων. Προτάσεις μπορούν να υ
ποβληθούν για όλους τους ερευνητικούς ά
ξονες του προγράμματος εργασίας με εξαί
ρεση τους ακόλουθους: 
Ανάπτυξη δοκιμών ποικιλιών με σκοπό την ε

ναρμόνιση των νέων κανονιστικών ρυθμίσεων 
σχετικά με τις ποικιλίες των φυτών". 
"Ανάπτυξη νέων γονότυπων στον τομέα της 
ζωικής παραγωγής (ιδίως με τη βοήθεια της 
βιοτεχνολογίας)". 

"Διατήρηση και βελτίωση ποικιλιών προσαρ
μοσμένων σε μη ευνοϊκές κλιματικές συνθή
κες και στην κατάσταση των εδαφών (βιοτι
κοί και αβιοτικοί περιορισμοί)". 
"Σύγκριση της αποδοτικότητας ορισμένων 
βιολογικών συστημάτων παραγωγής και της 
αποδοτικότητας των παραδοσιακών συστη
μάτων". 
"Ανάλυση της αγρανάπαυσης. Κοινωνικοοι

κονομικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο 
τοπίο και τη βιοποικιλότητα, και στον αγροτι
κό κόσμο. Μελέτη και σύγκριση των διαφό
ρων μορφών χρησιμοποίησης των αποσυρό
μενων από την καλλιέργεια εκτάσεων, ιδίως, 
της παραγωγής μη εδώδιμων προϊόντων, των 
μη γεωργικών χρήσεων (φυσικά πάρκα, μα
κροχρόνια αγρανάπαυση, κ.τ.λ.)". 
Στον ερευνητικό άξονα "Νέες διαδικασίες 
μεταποίησης για τη βελτίωση της θρεπτικής 
αξίας των παραπροϊόντων", επιλέξιμες είναι 
μόνο οι προτάσεις που αφορούν τα φυτικά 
παραπροϊόντα. 

4.1.2. Αληλεπιδράσεις γεωργίας - περιβάλλο
ντος. Επιλέξιμες είναι μόνο οι προτάσεις συ
ντονισμένων δράσεων. Οι προτάσεις μπο
ρούν να καλύπτουν όλους τους ερευνητι
κούς' άξονες του προγράμματος εργασίας με 
εξαίρεση τον ακόλουθο άξονα: 
"Βελτίωση σφαιρικών προσεγγίσεων βασιζό
μενων στα συστήματα (φυτά, ζώα και διαχεί
ριση γεωργικής εκμετάλλευσης) με σκοπό 
της επίτευξη των διαφόρων στόχων της νέας 
ΚΓΠ δίνοντας έμφαση στην ανταγωνιστικότη
τα, το περιβάλλον και την ποιότητα των τρο
φίμων. Βελτιστοποίηση των προτύπων με 
σκοπό τη μείωση των εισροών με βάση την ε
νοποίηση της παραγωγής εδώδιμων και μη 
προϊόντων με άλλες οικονομικές δραστηριό
τητες και υπηρεσίες". 

4.1.3. Οικονομική ανάλυση υπό πολιτικό πρίσμα. 
Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν όλους 
τους ερευνητικούς άξονες του προγράμμα
τος εργασίας με εξαίρεση τον ακόλουθο: 
"Προσδιορισμός και ανάλυση των παραγό
ντων που καθορίζουν τις αλλαγές στην κατα
νάλωση γεωργικών προϊόντων (κατανάλωση 
από τον άνθρωπο, κατανάλωση από τα 
ζώα)". 

4.2 Πολιτική ποιότητας 

Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν όλους 
τους ερευνητικούς άξονες των επιμέρους 
πεδίων 4.2.1, 4.2.2 και 4.2.3 του προγράμμα
τος εργασίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στους άξονες του επιμέρους πεδίου 4.2.3. 

4.3 Διαφοροποίηση 

Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν όλους 
τους ερευνητικούς άξονες των επιμέρους 
πεδίων 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 και 4.3.4 του προ
γράμματος εργασίας. 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες 
πρώτες ύλες. 

4.4 Υγεία ζώων και φυτών, ορθή μεταχείριση 
των ζώων 
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4.4.1 Προστασία των καλλιεργειών 

Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν όλους 

τους ερευνητικούς άξονες του προγράμμα

τος εργασίας με εξαίρεση τους ακόλουθους 

άξονες: 

"Μελέτες συστηματικής κατάταξης". 

"Βελτίωση των τεχνικών πρόληψης όσον α

φορά τους επιβλαβείς οργανισμούς, τα ζιζά

νια και τις επιδημίες. Βιολογικές και επιδη

μιολογικές μελέτες και, ιδίως, μελέτη των ε

πιβλαβών οργανισμών ή των υποβαλλόμενων 

σε υγειονομική απομόνωση (καραντίνα) ορ

γανισμών που αναφέρονται στους κοινοτι

κούς κανονισμούς". 

"Πρόβλεψη των μελλοντικών επιπτώσεων 

των αγροχημικών προϊόντων στο περιβάλλον 

και των επιπτώσεων για την ανθρώπινη υ

γεία". 

"Προσδιορισμός (χαρτογράφηση), αιτιολό

γηση και επιτήρηση των προστατευόμενων 

ζωνών". 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού άξονα "Βελτίω

ση των μη χημικών και βιολογικών μεθόδων 

(μηχανικές τεχνικές, διαχείριση των καλλιερ

γειών, γενετική αντοχή) ή των μεθόδων με 

περιορισμένη χρήση χημικής τεχνολογίας, 

για την προστασία των καλλιεργειών (εκτατι-

κές καλλιέργειες και ελάσσονες καλλιέργει

ες) ή την επεξεργασία μετά τη συγκομιδή, 

μόνο όσον αφορά τους πιο επιβλαβείς οργα

νισμούς", επιλέξιμες είναι μόνο οι προτάσεις 

που αφορούν τους πιο επιβλαβείς οργανι

σμούς και τις καλλιέργειες που απαιτούν ιδι

αίτερα σοβαρή επεξεργασία. 

4.4.2 Υγεία των ζώων (1) 

Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν όλους 

τους ερευνητικούς άξονες του προγράμμα

τος εργασίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα 

εξής: 

• ζωονόσοι και ασθένειες με σοβαρές επι

πτώσεις (ιδίως λύσσα, βρουκέλλωση των μι

κρών μηρυκαστικών, σαλμονέλωση, συνήθης 

πανώλη των χοίρων, αφρικανική πανώλη των 

χοίρων, αφθώδης πυρετός, κυστική νόσος 

των χοίρων, φυματίωση). 

• αντοχή στα αντιβιοτικά (προτεραιότητα 

στις συντονισμένες δράσεις). 

• αντίκτυπος των αυξητικών παραγόντων 

στην υγεία των ζώων. 

4.4.3 Ορθή μεταχείριση των ζώων 

Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν όλους 

τους ερευνητικούς άξονες του προγράμμα

τος εργασίας. 

4.5 Πολυλειτουργική διαχείριση των δασών 

Στα επιμέρους πεδία 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 και 

4.5.5, οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν ό

λους τους ερευνητικούς άξονες του προγράμ

ματος εργασίας με εξαίρεση τους ακόλουθους 

άξονες: 

4.5.2 Λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος 

"Ανάλυση των διαφόρων τύπων δασικών οι

κοσυστημάτων και της λειτουργίας τους". 

4.5.3 Διατήρηση και προστασία των δασών 

"Προστασία και αποκατάσταση ευπαθών δα

σών ή δασών που έχουν υποστεί καταστρο

φές, καθώς και των προστατευόμενων δα

σών" 

4.5.4 Αναδάσωση, αειφόρος διαχείριση των δα

σών, ολοκλήρωση των πολλαπλών λειτουρ

γιών των δασών, αγροδασοπονία 

"Σχεδιασμός νέων δασικών εκτάσεων (χρήση 

των εδαφών, κατάταξη των τοποθεσιών, πε

ριβάλλον, τοπίο, κτλ.)" 

"Συστήματα, τεχνικές και εφοδιασμός με φυ

τά για την αναδάσωση (δημιουργία, διαχείρι

ση της βλάστησης)" 

"Τεχνικές διαχείρισης, βοήθεια στο σχεδια

σμό και τη λήψη αποφάσεων". 

"Αειφόρος δασοπονική διαχείριση μικρής 

κλίμακας". 

4.5.5 Δρυς και φελλοφόρος δρυς 

"Υλικό αναπαραγωγής που εξασφαλίζει βελ

τίωση της ποιότητας και της αντοχής". 

"Γενετική βελτίωση και πολλαπλασιασμός 

(κυρίως μέσω της βιοτεχνολογίας και της μο

ριακής βιολογίας)". 

"Βελτίωση της φυτούγειονομικής κατάστα

σης της φελλοφόρου δρυός". 

"Αντίκτυπος της διαχείρισης στην παραγωγή 

δρυός. Καθορισμός της ποιότητας της 
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δρυός". 

4.6 Αγροτική ανάπτυξη 

4.6.1 Κατάσταση των αγροτικών περιοχών 

Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν όλους 

τους ερευνητικούς άξονες του προγράμμα

τος εργασίας με εξαίρεση τους ακόλουθους: 

"Προσδιορισμός δεικτών (οικονομικών, κοι

νωνικών, περιβαλλοντικών, κτλ.) για τις αγρο

τικές περιοχές και συγκέντρωση συγκρίσι

μων δεδομένων για την Ευρωπαϊκή Ενωση". 

"Τυπολογία των αγροτικών περιοχών, προσ

διορισμός των αντίστοιχων κριτηρίων και δει

κτών, μελέτες αντιπροσωπευτικών περιπτώ

σεων, τα αποτελέσματα των οποίων μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν κατά παρεκβολή ώστε 

να αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τύπους 

αγροτικών περιοχών". 

4.6.2 Τρέχουσα εξέλιξη των αγροτικών περιο

χών 

Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν όλους 

τους ερευνητικούς άξονες του προγράμμα

τος εργασίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στους ακόλουθους άξονες: 

"Ανάλυση των τεχνολογικών και οικονομικών 

αλλαγών". 

"Ανάλυση των κοινωνικών αλλαγών". 

4.6.3 Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 

Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν όλους 

τους ερευνητικούς άξονες του προγράμμα

τος εργασίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στους ακόλουθους άξονες: 

"Εντοπισμός και κινητοποίηση εταίρων και 

οργανισμών που θα μπορούσαν να συμμετέ

χουν αποτελεσματικά στις παρεμβάσεις α

γροτικής ανάπτυξης". 

"Ανάλυση της εισαγωγής των νέων τεχνολο

γιών και των νέων μορφών δραστηριότητας 

στον αγροτικό χώρο". 

4.6.4 Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης 

Οι προτάσεις μπορούν να καλύπτουν όλους 

τους ερευνητικούς άξονες του προγράμμα

τος εργασίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στους ακόλουθους άξονες: 

"Ανάλυση των πολιτικών βελτίωσης των α

γροτικών δομών και των πολιτικών αγροτικής 

ανάπτυξης στα διάφορα γεωγραφικά επίπε

δα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, κοινοτικό". 

"Μεθοδολογικά εργαλεία για την εκτίμηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των προ

γραμμάτων (πολυκλαδικά εργαλεία) και των 

μέτρων (κλαδικά εργαλεία) αγροτικής ανά

πτυξης που υποστηρίζει η Κοινότητα" 

Στον τελευταίο αυτό άξονα δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην παρακολούθηση και αξιολόγη

ση των Λειτουργικών Προγραμμάτων. 

Πεδίο 5: Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες 

Στο πεδίο 5 μπορούν να υποβληθούν προτάσεις 

δράσεων επιμερισμένης δαπάνης (έργο Ε&ΤΑ) 

ή συντονισμένων δράσεων για όλα τα επιμέ

ρους πεδία έρευνας: 

5.1 Επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων 

στους υδατικούς πόρους. 

5.2 Οικολογικές επιπτώσεις της αλιείας και των 

υδατοκαλλιεργειών. 

5.3 Βιολογία ειδών για βελτιστοποίηση των υδα

τοκαλλιεργειών. 

5.4 Κοινωνικοοικονομικές πτυχές της αλιείας. 

5.5 Βελτιωμένες μέθοδοι. 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εν

θαρρύνει την υποβολή προτάσεων συντονι

σμένων δράσεων στα ανωτέρω πεδία. 

Η ανάγκη για συνδυασμένη δράση και συνά

φεια των ως άνω πεδίων τονίζεται εδώ και ε

ξηγείται αναλυτικά στο πρόγραμμα εργασίας 

του ενημερωτικού φακέλου. 

I I . Δραστηριότητες συντονισμού: 
Συντονισμένες δράσεις, θεματικά δίκτυα 

Πεδίο 6: Στόχοι επιδιωκόμενοι μέσω συντονι
σμού. 

I I I . Στόχοι επιδιωκόμενοι με οριζόντιες 
δραστηριότητες: 

• Δεοντολογικές, νομικές και κοινωνικές πτυ

χές: δράσεις επιμερισμένης δαπάνης (έργα 

Ε&ΤΑ, θεματικά δίκτυα), συντονισμένες δρά

σεις -σε όλα τα πεδία του προγράμματος ερ

γασίας συμπεριλαμβανομένων των πεδίων 2 

και 3 ("Αύξηση κλίμακας και μέθοδοι μεταποί

ησης" και "Επιστήμη γενικής εφαρμογής και 

προηγμένες τεχνολογίες για τα τρόφιμα"). 

• Δραστηριότητες επίδειξης: δράσεις επιμερι

σμένης δαπάνης (έργα επίδειξης) σε όλα τα 

πεδία του προγράμματος εργασίας, συμπερι

λαμβανομένων των πεδίων 2 και 3 ("Αύξηση 

κλίμακας και μέθοδοι μεταποίησης" και "Επι

στήμη γενικής εφαρμογής και προηγμένες τε

χνολογίες για τα τρόφιμα"). 

Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν στην Επι

τροπή το αργότερο μέχρι τις 20. 3. 1997 

(12.00) μεσημβρινή (τοπική ώρα) (το έγκαιρο 

της αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα 

του ταχυδρομείου), ή να επιδοθούν ιδιοχείρως 

στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στο σημείο 6 

ή σε ένα από την ημερομηνία που αναγράφεται 

στην απόδειξη παραλαβής). 

Οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής α

νάπτυξης θα διεξαχθούν ως δράσεις επιμερι

σμένης δαπάνης (έργα Ε&ΤΑ, έργα επίδειξης 

και θεματικά δίκτυα) και ως συντονισμένες δρά

σεις. 

Προτάσεις σχετικές με ειδικά μέτρα προς εν-
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θάρρυνση της συμμετοχής των MME (προτά
σεις ερευνητικών έργων στο πλαίσιο συνεργα
σίας και προτάσεις επιχορήγησης, αναγνωριστι
κής φάσεως εν όψει της υποβολής πρότασης ε
ρευνητικού έργου στο πλαίσιο συνεργασίας) 
μπορούν να υποβάλονται στο πλαίσιο ανοικτής 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων καθ' όλη τη 
διάρκεια του ειδικού προγράμματος με τις ακό
λουθες προθεσμίες υποβολής: 

• προτάσεις για επιχορήγηση αναγνωριστικής 
φάσεως εν όψει της υποβολής πρότασης ερευ
νητικού έργου στο πλαίσιο συνεργασίας: 11. 6. 
1997. 

• προτάσεις ερευνητικών έργων στο πλαίσιο 
συνεργασίας: 8. 4.1998. 
Προτάσεις για υποτροφίες επιμόρφωσης και κι
νητικότητας μπορούν να υποβάλονται ανά πάσα 
στιγμή στο πλαίσιο ανοικτής πρόσκλησης υπο
βολής προτάσεων καθ' όλη τη διάρκεια του ειδι
κού προγράμματος (2). 

Το πρόγραμμα εργασίας και ειδικότερα το πα
ράρτημα που επισυνάφθηκε στο πρόγραμμα ερ
γασίας το 1996 αναλυτικές πληροφορίες σχετι

κά με τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων (ε
νημερωτικός φάκελος) και αντίγραφο του υπο
δείγματος σύμβασης για τις προτάσεις που θα 
επιλεγούν διατίθενται από τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής κατ'αίτηση των ενδιαφερομένων. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ζητούν πε
ριγραφή εργασιών που είχαν αναληφθεί στο 
πλαίσιο παλαιότερων συναφών προγραμμάτων. 

(1) Οι προτάσεις που αφορούν τις μεταδοτικές σπογγώδεις 

εγκεφαλοπάθειες δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, δεδομένου ότι 

προβλέπεται ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον 

τομέα αυτό. 

(2) Βλ. πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ειδικό 

πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 

συμπεριλαμβανομένης και της επίδειξης, στον τομέα της 

γεωργίας και αλιείας (συμπεριλαμβανομένων της γεωργικής 

βιομηχανίας, της τεχνολογίας τροφίμων, της δασοπονίας, των 

ιχθυοκαλλιεργειών και της αγροτικής ανάπτυξης) (1994-1998) 

(ΕΕ C 357 της 15. 12. 1994, σελ. 19 και ΕΕ C 38 της 15. 2. 

1995, σελ. 11 (διορθωτικό)). 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για εκπαιδευτικά 
πολυμέσα (Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ) 

ΕΕ S 244/17-12-1996 

Η σχετική με την 
παρούσα πρόσκληση 

αλληλογραφία, καθώς 
και η υποβολή 

προτάσεων για 
δραστηριότητες 

εκπαιδευτικών 
πολυμέσων, 

αποστέλλεται στην 
παρακάτω διεύθυνση: 

European Comission, 

Multimedia Educational 

Task Force. Proposals Office. 

avenue de Beaulieu 29, 

(office 6105), 

B-l 160 Bruxelles, 

Fax (32-2) 299 37 38, 

e-mail: 

edit, mm (a. bxl dg!3. cec.be. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατ'εφαρμογήν της α
πόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις δραστηριότητες του 
τέταρτου προγράμματος-πλαισίου της Ευρω
παϊκής Κοινότητας στο πεδίο της έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (1994 έ
ως 1998) και των αποφάσεων του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση ειδικών προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανο
μένης της επίδειξης, στα πεδία των: 

• Εφαρμογών τηλεματικής κοινού ενδιαφέρο
ντος 

• Τεχνολογιών των πληροφοριών 

• Στοχοθετημένης κοινωνικοοικονομικής έρευ
νας . 

Κατ'εφαρμογήν της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπι
ση του προγράμματος Socrates. 
Κατ'εφαρμογήν της απόφασης του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση του προγράμματος Leonardo da 
Vinci. 

Κατ'εφαρμογήν της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία 
θεσπίζεται δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών για 
την ανάπτυξη του Euro-ISDN (Ψηφιακό Δίκτυο 

Ενοποιημένων Υπηρεσιών) ως διευρωπαϊκού δι
κτύου και του κανονισμού του Συμβουλίου βά
σει του οποίου ορίζονται γενικοί κανόνες για τη 
χορήγηση της κοινοτικής χρηματοοικονομικής 
ενίσχυσης στο πεδίο των διευρωπαϊκών δι
κτύων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλί
ου της 6. 5.1996 που αναφέρεται σε εκπαιδευτι
κό λογισμικό και πολυμέσα στο πεδίο της εκπαί
δευσης και κατάρτισης, τις συστάσεις της Task 
Force "Εκπαιδευτικά πολυμέσα" και το σχέδιο 
δράσης της Επιτροπής "Μάθηση στην κοινωνία 
των πληροφοριών" απευθύνει πρόσκληση για υ
ποβολή προτάσεων σχετικά με εκπαιδευτικά πο
λυμέσα που καλύπτουν τα παραπάνω αναφερό
μενα κοινοτικά προγράμματα και δραστηριότη
τες. 

Οι στόχοι και τα εκτελεστέα καθήκοντα περι
γράφονται σε κοινό πρόγραμμα εργασιών που 
μπορεί να ζητηθεί από την παρακάτω αναφερό
μενη διεύθυνση ή από το World Wide Web στην 
ακόλουθη διεύθυνση: (http://www.echo.lu). 

Λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν την α-

http://cec.be
http://www.echo.lu
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κολουθητέα διαδικασία για την υποβολή των 

προτάσεων, τους κανόνες συμμετοχής, τα κρι

τήρια επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες επιλογής 

και τις πρότυπες συμβάσεις περιέχονται στον 

"φάκελο πληροφοριών", που διατίθεται στην 

παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση. 

Για την παρούσα πρόσκληση εκπαιδευτικών πο
λυμέσων θα ισχύσει διαδικασία δύο φάσεων: 
• Πρώτη φάση: υποβολή προκαταρκτικής πρό

τασης, όπως περιγράφεται στον φάκελο πλη
ροφοριών, η οποία πρέπει να αποσταλεί στην 
Επιτροπή έως τις 14. 3.1997 (16.00), (τοπική 

ώρα) όπως εμφαίνεται από την ταχυδρομική 
σφραγίδα, ταχυδρομικώς ή να επιδοθεί ε
μπρόθεσμα (ημερομηνία της απόδειξης πα
ραλαβής) στη διεύθυνση που αναφέρεται πα
ραπάνω ή σε ένα από τα γραφεία της Επιτρο
πής εντός της Κοινότητας. 

• Δεύτερη φάση: έπειτα από την αξιολόγηση 
των προκαταρκτικών προτάσεων, οι προτείνο
ντες που θα επιλεγούν θα κληθούν να απο
στείλουν πλήρη πρόταση έως τις 16. 6. 1997 
(16.00), τοπική ώρα, όπως εμφαίνεται από 
την ταχυδρομική σφραγίδα, ταχυδρομικώς ή 
να επιδοθεί εμπρόθεσμα (ημερομηνία της α
πόδειξης παραλαβής) στην διεύθυνση που α
ναφέρεται παρακάτω ή σε ένα από τα γρα
φεία της Επιτροπής εντός της Κοινότητας. 

Η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού για 
την παρούσα πρόταση, όσον αφορά τη συνει
σφορά της Κοινότητας, έχει ως εξής: 

• Πρόγραμμα εφαρμογών τηλεματικής ΕΤΑ&Ε: 
12 000 000 ECU, 

• Πρόγραμμα τεχνολογιών πληροφοριών 
ΕΤΑ&Ε: 7 000 000 ECU, 

• Πρόγραμμα στοχοθετημένης κοινωνικοοικο
νομικής έρευνας: 2 000 000 ECU, 

• Πρόγραμμα Socrates: 3 000 000 ECU, 

• Leonardo da Vinci: 3 000 000 ECU, 
• Ten (ΔΕΔ) Telecom: 3 000 000 ECU. 

Προσοχή 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δύνανται να απορ
ρίψουν προτάσεις που δεν τηρούν τις διαδικα
σίες που περιγράφονται στο φάκελο πληροφο
ριών, που δεν συμμορφούνται προς τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας ή που αποστέλλονται μετά τη 
λήξη της προθεσμίας της 14. 3. 1997 (για τις 
προκαταρκτικές προτάσεις) ή έπειτα από την 
προθεσμία της 16. 6.1997 (για τις πλήρεις προ
τάσεις). Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων 
προτεινόντων να συγκεντρώσουν το σύνολο των 
απαραίτητων πληροφοριών πριν από την κατάρ
τιση της πρότασης τους. 
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Γεωργία και Αλιεία (FAIR) (1994-1998) 
στις ΜΣΕ 

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες έρευνας, τε-

ΕΕ S 252/31-12-1996 

Ειδική πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για δραστηριότητες 

ΕΤΑ επί των μεταδοτικών 

σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών 

στα πλαίσια του τομέα της 

γεωργίας και αλιείας 

(συμπεριλαμβανομένων της 

γεωργικής βιομηχανίας, της 

τεχνολογίας τροφίμων, της 

δασοκομίας, της 

υδατοκαλλιέργειας και της 

αγροτικής ανάπτυξης) (FAIR) 

(1994-1998) 

Όλη η αλληλογραφία και 
οι προτάσεις που 

αφορούν 
δραστηριότητες ΕΤΑ για 

την παρούσα πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων 

αποστέλλονται στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 

Commission of the European 

Communities, 

DG VIIFIIII3 (6/233), 

medelaLoi200,B-1049 

Brüssel, 

τηλ. (32-2) 295 8612, 

Fax (32-2) 296 30 29. 

χνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης που καλύ

πτονται από την παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων αναφέρονται στον υποτομέα 4.4.2 

"Υγεία των ζώων" του τομέα 4 που περιγράφε

ται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής. 

Οι νομικές οντότητες καλούνται να υποβάλουν 

προτάσεις για δράσεις ΕΤΑ είτε με τη μορφή 

δράσεων, κοινής δαπάνης (έργα ΕΤΑ, επιδεικτι

κά έργα) ή συντονισμένων δράσεων όπως ορί

ζονται στο παράρτημα III της απόφασης αριθ. 

94/805/CEK του Συμβουλίου με την οποία θε

σπίζεται το ανωτέρω ειδικό πρόγραμμα, στους 

ακόλουθους τομείς: 

1. Ανάπτυξη ειδικών, ευαίσθητων πρακτικών και 

ταχέων διαγνωστικών δοκιμασιών για τη μολυ

σματικότητα των ΜΣΕ ή για την ανίχνευση ειδι

κών δεικτών της ασθένειας για τη χρήση τους 

σε ζώντα ζώα κατά τη διάρκεια της προκλινικής 

και/ή της κλινικής φάσης της ασθένειας. 

2. Ανάπτυξη διαγονιδιακών μυών για την ανά

πτυξη ευαίσθητων, ταχέων βιολογικών δοκιμα

σιών για τον εντοπισμό της μολυσματικότητας ι

στών βοοειδών και προβάτων, ή των προϊόντων 

τους. 

3. Προσδιορισμός των τίτλων μολυσματικότη

τας ιστών βοοειδών και προβάτων, καθώς και 

γάλακτος και αίματος ή προϊόντων τους, που ει

σέρχονται στην τροφική αλυσίδα των ζώων και 

των ανθρώπων ή χρησιμοποιούνται σε φαρμα

κευτικά και καλλυντικά προϊόντα, με τη χρήση 

μεθόδων πλέον ευαίσθητων από τους συμβατι

κούς μύες. 

4. Ανάπτυξη αποτελεσματικών, ασφαλών πρω

τοκόλλων για την αδρανοποίηση των παραγό

ντων των ΜΣΕ κατά τη διάρκεια της εμπορικής 

μεταποίησης ζωικών ιστών, ιδίως των χρησιμο

ποιούμενων σε ζωοτροφές, τρόφιμα, φαρμα

κευτικά ή καλλυντικά προϊόντα. 

5. Ανίχνευση της συγκεκαλυμμένης ΣΕΒ στα βο

οειδή. 

6. Καθορισμός των μητρικών παραγόντων, που 

είναι υπεύθυνοι για την αύξηση του κινδύνου σε 

απογόνους βοοειδών στα οποία έχει επιβεβαιω

θεί η ανάπτυξη της ΣΕΒ. 

7. Σύγκριση των βιολογικών χαρακτηριστικών 

(π.χ. τύποι στελεχών ιών που έχουν απομονωθεί 

από κρούσματα ΜΣΕ. 

8. Προσδιορισμός της εμφάνισης, της επίπτω

σης και του βαθμού διασταυρούμενης μόλυν

σης κρέατος σφαγίου από ιστούς του κεντρικού 

νευρικού συστήματος βοοειδών, προβάτων και 

άλλων ειδών, κατά τη διάρκεια συμβατικής δια

δικασίας σφαγής, απομάκρυνσης, των εντο

σθίων και τεμαχισμού για την ανάπτυξη μεθό-

- Ειδική πρόσκληση 

δων απομάκρυνσης ή μείωσης των κινδύνων αυ

τών. 

9. Προσδιορισμός της σχετικής αποτελεσματι

κότητας της μόλυνσης από παράγοντα της ΣΕΒ 

μέσω της στοματικής και ενδοεγγεφαλικής ο

δού σε διάφορα είδη και καθορισμός του εάν οι 

δόσεις δια της στοματικής οδού, οι οποίες με

μονωμένα είναι ανεπαρκείς να προκαλέσουν τη 

νόσο, μπορούν να την προκαλέσουν με επανα

λαμβανόμενη χορήγηση κατά τη διάρκεια μα

κράς ή μικρής περιόδου. 

10. Προσδιορισμός των συμπαραγόντων που 

βοηθούν, καθυστερούν ή προλαμβάνουν την α

νάπτυξη ζωικών ΜΣΕ συμπεριλαμβανομένων με

λετών για ενδεχόμενους φορείς. 

Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν στην Επι

τροπή μέχρι τις 14. 2. 1997, (12.00) τοπική ώ

ρα, όπως αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του 

ταχυδρομείου, ή να κατατεθούν ιδιοχείρως στη 

διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω ή σε ένα 

από τα γραφεία της Επιτροπής στην Κοινότητα, 

όπως βεβαιώνεται από την ημερομηνία της από

δειξης παραλαβής. 

Οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής α

νάπτυξης πραγματοποιούνται με τη μορφή δρά

σεων κοινής δαπάνης (έργα ΕΤΑ, επιδεικτικά 

έργα) και συντονισμένων δράσεων σύμφωνα με 

τις λεπτομέρειες εφαρμογής που καθορίζονται 

στο παράρτημα III της απόφασης 94/805 ΕΚ του 

Συμβουλίου για τη θέσπιση του ανωτέρω ειδι

κού προγράμματος. 

Το πρόγραμμα εργασίας, λεπτομερείς πληρο

φορίες για τις διαδικασίες υποβολής των προ

τάσεων (ενημερωτικός φάκελος) και αντίγραφο 

του υποδείγματος σύμβασης που θα συνταχθεί 

για τις προτάσεις που θα γίνουν αποδεκτές δια

τίθενται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής κατό

πιν αιτήσεως. Η περιγραφή των εργασιών που 

έχουν αναληφθεί στα πλαίσια σχετικών κοινοτι

κών προγραμμάτων διατίθεται επίσης κατόπιν 

αιτήσεως. 
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Κατάρτιση και κινητικότητα των ερευνητών (1994-1998) 

ΕΕ S 244/17-12-1996 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να 

υποβάλουν προτάσεις για 

δραστηριότητες ΕΤΑ οία 

ακόλουθα πεδία: 

Η πάσης φύσεως 
αλληλογραφία και οι προτάσεις 

για ανάληψη δράσεων ΕΤΑ 
αποστέλλονται στην εξής 

διεύθυνση: 

Commission des Communautés 

européennes. 

DG XII/G/3. dossier d'information du 

programme FMC. SDME 3146. 

rue de la Loi 200, B-1049 Brüssel 

Ιοιενθυνση για τους επισκέπτες: 

square de Meeus 8, Β-1050 Bnixelles). 

τηΐ (32-2) 296 02 54. 

Fax (32-2) 2% 32 70. 

internet (WWW)-

http:llwww.cordis.lultmrlhome.html 

Δραστηριότητα 4: Συνοδευτικά μέτρα (Ευρωσυ-
νέδρια. θερινά σχολεία και κύκλοι πρακτικών 
μαθημάτων). 
Οι προτάσεις για τα συνοδευτικά μέτρα (Ευρω-
συνέδρια. θερινά σχολεία και κύκλοι πρακτικών 
μαθημάτων) πρέπει να αποσταλούν στην Επι
τροπή πριν από την 1. 4. 1997, 12.00 τοπική ώ
ρα, όπου ως απόδειξη της ημερομηνίας απο
στολής λογίζεται η σφραγίδα του ταχυδρομεί
ου, ή να επιδοθούν ιδιοχείρως στη διεύθυνση 
που υποδεικνύεται παρακάτω ή σε ένα από τα 
γραφεία της Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα. Ως ημερομηνία παραλαβής της προτάσε
ως λογίζεται η αναγραφόμενη στην απόδειξη 
παραλαβής. 

Ειδικές διατάξεις (αναφερόμενες στις εργα
σίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που 
περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας): 
Το πρόγραμμα στοχεύει στο να προωθήσει, εν
θαρρύνοντας τις δραστηριότητας κατάρτισης 
και κινητικότητας των ερευνητών, την ποσοτική 
και ποιοτική αύξηση των πόρων σε ανθρώπινο 
δυναμικό που ευρίσκονται στην Κοινότητα και 
σε όσα κράτη έχουν συνδεθεί (1) με το πρό
γραμμα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
επίδειξης. 
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στις πάσης φύσε
ως θετικές, φυσικές, οικονομικές επιστήμες και 
εκείνες του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων, 
καθώς και στις ανθρώπινες και κοινωνικές επι
στήμες που συμβάλλουν στην υλοποίηση του 
στόχου του τετάρτου προγράμματος-πλαισίου. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί πλήρως η πρωτο
βουλία και επινοητικότητα των ερευνητών στη 
σύλληψη έργων, δεν έχει καθοριστεί κανένας 
"εκ των προτέρων" στόχος ή ιδιαίτερη προτε
ραιότητα στους τομείς που καλύπτει το πρό
γραμμα. Προσδιοριστικής σημασίας κριτήριο 
της αξιολόγησης και της επιλογής των έργων 
θα είναι το επιστημονικό τους ενδιαφέρον. 
Τα ευρωσυνέδρια αποτελούν επιστημονικές συ
ναντήσεις υψηλής στάθμης, με αντικείμενο ειδι
κό ερευνητικό θέμα αιχμής, γύρω από το οποίο 
συγκεντρώνονται νέοι ερευνητές και πεπειραμέ
νοι επιστήμονες. Ενα έργο ευρωσυνεδρίου κα
λύπτει κανονικά μια σειρά συνεδριάσεων, η κά
θε μία από τις οποίες διαρκεί πολλές ημέρες και 
πραγματοποιείται σε κλειστό περιβάλλον. 
Συνήθως το πλήθος των συμμετεχόντων κυμαί
νεται μεταξύ 30 και 100 ατόμων. Τα θερινά σχο
λεία έχουν ως σκοπό να δίνουν προηγμένη κα
τάρτιση σε νέους επιστήμονες διδακτορικής και 
μεταδιδακτορικής στάθμης. Η κατάρτιση δίνεται 
από εμπειρογνώμονες περιωπής στο χώρο της 

επιστήμης και της έρευνας. Τα θερινά σχολεία 
διοργανώνονται γύρω από ειδικά επιστημονικά 
θέματα, το δε περιεχόμενο τους καθορίζεται εκ 
των προτέρων. Θα ενθαρρυνθούν πολυεπιοτη-
μονικά θερινά σχολεία. 
Τα πρακτικά μαθήματα αποτελούν προηγμέ
νους κύκλους μαθημάτων που διοργανώνονται 
σε ερευνητικά ινστιτούτα, επιστημονικά κέντρα 
και βιομηχανικά εργαστήρια, όπου δίνεται έμφα
ση στις πρακτικές τεχνικές και πρακτικές εργα
σίες επί του πεδίου. 
Η κοινοτική χρηματοδότηση δε συνιστά γενική 
επιχορήγηση. Μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
συμβολή σε τρεις τύπους δαπανών: 
(α) στις δαπάνες για τη συμμετοχή νέων επι

στημόνων, 
(β) σε ποσοστό μέχρι 50 % στα έξοδα που συν

δέονται με τη συμμετοχή των προσκεκλημέ
νων επιστημόνων συνέδρων και των διοργα
νωτών, και 

(γ) στα έξοδα που συνδέονται με τη διοργάνω
ση. 

Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται, κατά τη στιγμή 
επιλογής των προτάσεων, στη συμμετοχή βιο
μηχανικών εργαστηρίων, στο μέτρο που αυτή έ
χει σημασία για το θέμα του συνεδρίου ή των 
μαθημάτων. 
Εφόσον ζητηθούν από τις υπηρεσίες της Επι
τροπής, διατίθενται το πρόγραμμα εργασίας, 
φάκελος που περιέχει πληροφορίες για τις δια
δικασίες υποβολής προτάσεων και υπόδειγμα 
του τύπου σύμβασης που θα καταρτιστεί με 
τους επιλεγέντες υποψηφίους. Επίσης θα απο
σταλεί κατόπιν αιτήσεως περιγραφή των αναλη-
φθεισών εργασιών στο πλαίσιο των προηγούμε
νων και συναφών προγραμμάτων. 

(?) Συνδεδεμένο κράτος είναι ένα κράτος μη μέλος της 

Κοινότητας που έχει υπογράψει συμφωνία με αυτήν, όπου 

προβλέπεται η συμπραίή του στην υλοποίηση του ειδικού 

προγράμματος ΕΤΑ στον τομέα της κατάρτισης και 

κινητικότητας των ερευνητών, συμπεριλαμβανομένης και της 

χρηματοδότησης του προγράμματος. 

http:llwww.cordis.lultmrlhome.html
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Βιομηχανικές τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς και τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς υ λ ι κ ώ ν 
B r i t e / E u r a m I I I ΕΕ S 244/17-12-1996 

Τρίτη πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων δράσεων Ε&ΤΑ 

στον τομέα των βιομηχανικών 

τεχνολογιών και των 

τεχνολογιών των υλικών 

(1994-1998) 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων καλεί τους ενδια

φερομένους να υποβάλουν 

προτάσεις για δράσεις έρευ

νας και τεχνολογικής ανάπτυ

ξης (Ε&ΤΑ) καθώς και προτά

σεις για βασική έρευνα που να 

αφορά τη βιομηχανία. 

Τα νομικά πρόσωπα καλούνται 

να υποβάλουν προτάσεις για 

έργα Ε&ΤΑ (δράσεις επιμερι

σμένων δαπανών) στους ακό

λουθους τομείς: 

Πεδίο 1 : Τεχνολογίες παραγω

γής 

1.1 Ενσωμάτωση νέων τεχνο
λογιών σε συστήματα πα
ραγωγής 

1.2 Ανάπτυξη καθαρών τεχνο
λογιών παραγωγής 

1.3 Ορθολογική διαχείριση 
των πρώτων υλών 

1.4 Ασφάλεια και αξιοπιστία 

των συστημάτων παραγω

γής 

1.5 Ανθρώπινοι και οργανωτι

κοί παράγοντες εντός των 

συστημάτων παραγωγής. 

Πεδίο 2: Υλικά και τεχνολογίες 

για καινοτομίες στα προϊόντα 

2.1 Τεχνολογία των υλικών 

2.2 Νέες μέθοδοι σχεδιασμού 

και κατασκευής προϊόντων 

2.3 Αξιοπιστία και ποιότητα υ

λικών και προϊόντων 

2.4 Τεχνολογίες για την ανά

κτηση των προϊόντων μετά 

το τέλος της διάρκειας 

ζωής τους. 

Πεδίο 3: Τεχνολογίες για τα 

μέσα μεταφοράς 

3 Α: Αεροναυτικές τεχνολο

γίες 

3Α.1 Σχεδιασμός αεροσκα

φών και ενοποίηση συ

στημάτων 

3 Α.2 Παραγωγή αεροσκαφών 

3 Α.3 Τεχνολογίες για τη βελ

τίωση της απόδοσης 

των αεροσκαφών 

3 A4 Τεχνολογίες για το περι

βάλλον 

3 Α.5 Τεχνολογίες για την α

σφάλεια των αεροσκα

φών 

3 Α.6 Τεχνολογίες για τη λει

τουργία των αεροσκα

φών. 

3 Β: Τεχνολογίες για τα επι

φανειακά μέσα μεταφοράς 

3 Β.1 Σχεδιασμός οχημάτων 

και ενοποίηση των συ

στημάτων 

3 Β.2 Παραγωγή οχημάτων 

3 Β.3 Τεχνολογίες για τη βελ

τίωση της απόδοσης 

των οχημάτων 

3 Β.4 Τεχνολογίες για το περι

βάλλον 

3 Β.5 Τεχνολογίες για την α

σφάλεια των οχημάτων 

3 Β.6 Τεχνολογίες για τη λει

τουργία των οχημάτων. 

Προκειμένου κυρίως να υπάρ

ξει καλύτερος συντονισμός με

ταξύ των προγραμμάτων(Ι) 

και προκειμένου να γίνει δυνα

τή η υποβολή προτάσεων οι ο

ποίες να έχουν σημαντικό αντί

κτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

μπορούν να εξεταστούν και 

έργα συνολικού κόστους με

γαλύτερου των 7 000 000 

ECU για τη βιομηχανική έρευ

να ή συνολικού κόστους μεγα

λύτερου των 1 500 000 ECU 

για τη βασική έρευνα. 

Τα επιδιωκόμενα ερευνητικά 

έργα βιομηχανικού ενδιαφέρο

ντος ενθαρρύνονται ιδιαίτερα 

(βλέπε κεφάλαιο III του προ

γράμματος εργασίας), προκει

μένου να ικανοποιηθούν οι α

νάγκες που προκύπτουν από 

τις τεχνολογικές εξελίξεις στο 

βιομηχανικό τομέα και να βελ

τιωθεί η ανταγωνιστικότητα 

της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στην ενοποίηση των τεχνολο

γιών και στη μεταφορά γνώσε

ων προς τις επιχειρήσεις κα

θώς και στη συνεργασία μετα

ξύ προμηθευτών, κατασκευα

στών και χρηστών, στους οποί

ους περιλαμβάνονται κυρίως 

οι MME, τα ερευνητικά κέντρα 

και τα πανεπιστήμια. 

Αυτές οι δράσεις υπάγονται 

κανονικά στις κατηγορίες που 

ορίζονται στο κεφάλιο III του 

προγράμματος εργασίας ή α

φορούν ειδικούς στόχους ό

πως παραδείγματος χάριν οι 

διάφορες εργασίες των "επι

χειρησιακών ομάδων" ή άλλων 

διϋπηρεσιακών συντονιστικών 

ομάδων. 

Κοινά έργα βιομηχανικού εν

διαφέροντος μπορούν να αφο

ρούν και άλλα ειδικά προγράμ

ματα του τέταρτου προγράμ-

ματος-πλαισίου Ε&ΤΑ. Παρα

καλούνται οι προτείνοντες να 

αναφέρουν στις προτάσεις 

τους τα προγράμματα αυτά. Η 

Επιτροπή θα αναλάβει το έργο 

του συντονισμού μεταξύ προ

γραμμάτων. 

Οι προτάσεις για έργα βασι

κής έρευνας που αφορούν τη 

βιομηχανία σε όλα τα πεδία (ή

τοι 1, 2 και 3) του επιστημονι

κού και τεχνικού περιεχομένου 

του προγράμματος θα πρέπει 

να αποσταλούν στην Επιτροπή 

το αργότερο έως τις 30. 4. 

1997 (12.00), τοπική ώρα (η 

σφραγίδα του ταχυδρομείου 

θα αποτελεί την απόδειξη της 

ημερομηνίας αποστολής), ή να 

παραδοθούν ιδιοχείρως, στη 

διεύθυνση που αναφέρεται 

παρακάτω ή σε ένα από τα 

γραφεία της Επιτροπής στα 

κράτη μέλη της Κοινότητας (η 

ημερομηνία του αποδεικτικού 

παραλαβής αποτελεί την από

δειξη της ημερομηνίας απο

στολής). 

Οι προτάσεις για έργα βιομη

χανικής έρευνας στο πεδίο 3 

του επιστημονικού και τεχνι

κού περιεχομένου του προ

γράμματος θα πρέπει να απο

σταλούν στην Επιτροπή έως 

τις 30. 4. 1997 (12.00), τοπική 

ώρα (η σφραγίδα του ταχυ

δρομείου αποτελεί απόδειξη 

της ημερομηνίας αποστολής), 

ή να παραδοθούν ιδιοχείρως, 

στην παρακάτω διεύθυνση ή 

σε ένα από τα γραφεία της 

Επιτροπής στην Κοινότητα (η 

ημερομηνία του αποδεικτικού 

παραλαβής αποτελεί απόδειξη 

της ημερομηνίας αποστολής). 

Οι προτάσεις για έργα βιομη

χανικής έρευνας στο πεδίο 1 

και στο πεδίο 2 του επιστημο

νικού και τεχνικού περιεχομέ

νου του προγράμματος θα 

πρέπει να αποσταλούν στην 

Επιτροπή έως τις 15. 9. 1997 

(12.00), τοπική ώρα (η σφρα

γίδα του ταχυδρομείου αποτε

λεί απόδειξη της ημερομηνίας 

αποστολής), ή να παραδοθούν 

ιδιοχείρως, ομοίως στη διεύ

θυνση που αναφέρεται παρα

κάτω ή σε ένα από τα γραφεία 

της Επιτροπής στην Κοινότητα 

(η ημερομηνία του αποδεικτι

κού παραλαβής αποτελεί από

δειξη της ημερομηνίας απο

στολής). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, 

πριν υποβάλουν επισήμως την 

πρόταση τους. να απευθυν

θούν στις σχετικές υπηρεσίες 

της Επιτροπής προκειμένου να 

βεβαιωθούν ότι η πρόταση 

τους εντάσσεται στους στό

χους του προγράμματος και 

στα κριτήρια επιλεξιμότητας 

που αυτό θέτει. 

Η εν λόγω διαδικασία προεξέ-

τασης λήγει στις 22. 3. 1997 
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για τα έργα Ε&ΤΑ στο πεδίο 3 
και για τις προτάσεις για βασι
κή έρευνα, και στις 28.6.1997 
για τα έργα Ε&ΤΑ στα πεδία 1 
και 2. 

Οι εργασίες έρευνας και τε
χνολογικής ανάπτυξης θα α
ποτελέσουν αντικείμενο, κατά 
γενικό κανόνα, δράσεων επι
μερισμένων δαπανών. 
Το πρόγραμμα εργασίας, ο 
πληροφοριακός φάκελος για 
τις διαδικασίες υποβολής προ
τάσεων καθώς και ένα αντί
γραφο του υποδείγματος της 
σύμβασης που θα συναφθεί με 
τους επιλεγέντες υποψηφίους 
διατίθενται, κατόπιν αιτήσεως, 
από τις υπηρεσίες της Επιτρο
πής. Περιγραφή των εργασιών 
που έχουν αναληφθεί σε 
προηγούμενα σχετικά προ

γράμματα διατίθεται επίσης 
κατόπιν αιτήσεως. 
Τα πληροφοριακά στοιχεία 
που υποβάλλονται στην Επι
τροπή σχετικά με τις προτά
σεις δράσεων Ε&ΤΑ θα εξετά
ζονται με εχεμύθεια. 

Η αλληλογραφία σχετικά με 

τις προτάσεις για δράσεις 

Ε&ΤΑ πρέπει να αποστέλεται 

στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Commission of the European 

Communities, DGXII-C, rue de la 

Loi 200, Β-1049 Brüssel, Fax 1 (32-2) 

295 80 46, Fax 2 (32-2) 296 70 23. 

Οι προτάσεις μπορούν επίσης 
να κατατίθενται ιδιοχείρως στη 
διεύθυνση: 

Commission of the European 

Communities, DGX1I-Ç rue 

Montoyer 75, B-1040 Βρυξέλες. 

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσκλη
ση υποβολής προτάσεων για 
δράσεις σχετικές με δίκτυα 
που αφορούν διάφορα θέμα
τα, για δράσεις τεχνολογικής 
ενίσχυσης με σκοπό την εν
θάρρυνση και τη διευκόλυνση 
της συμμετοχής των μικρομε
σαίων επιχειρήσεων, καθώς 
και για προπαρασκευαστικά 
μέτρα, συνοδευτικά μέτρα και 
μέτρα στήριξης, παραμένει 
συνεχώς ανοιχτή μέχρι τις κα
ταληκτικές ημερομηνίες που 
αναφέρονται κατωτέρω: 
11. 6. 1997 (12.00) για τις 
προτάσεις που αφορούν δω
ρεάν επιχορήγηση αναγνωρι
στικής φάσεως, με σκοπό την 
υποβολή προτάσεων ερευνητι
κού έργου στα πλαίσια συνερ
γασίας κατά το στάδιο 2, 
8. 4. 1998 (12.00) για τις προ

τάσεις που αφορούν ερευνητι
κό έργο στα πλαίσια της συ
νεργασίας του σταδίου 2, 
17. 12. 1997 (12.00) για τις 
προτάσεις για θεματικά δί
κτυα, και 
20. 5. 1998 (12.00) για τις 
προτάσεις που αναφέρονται 
σε προπαρασκευαστικά μέ
τρα, συνοδευτικά μέτρα και 
μέτρα στήριξης. 

(1) Ο διαπρογραμματικός συντονισμός 

προβλέπεται από την απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με το τέταρτο 

πρόγραμμα- πλαίσιο (παράρτημα II) και 

από την απόφαση του Συμβουλίου 

σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα 

(παράρτημα Ι). 

Μ ε τ α φ ο ρ έ ς ΕΕ S 244/17-12-1996 

Πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για σχέδια Ε&ΤΑ 

στα πλαίσια του ειδικού 

προγράμματος έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και 

επίδειξης στον τομέα των 

μεταφορών (1994-1998) 

Οί προτάσεις για σχέδια 
τύπου Ε&ΤΑ, καθώς και 

οποιαδήποτε σχετική 
αλληλογραφία, πρέπει να 

αποστέλονται στην 
ακόλουθη ταχυδρομική 

διεύθυνση: 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, DG VII-E, 

rue de la Loi 200 

(BU 33, 0106), 

B-1049Brüssel 

τηλ. (32-2) 295 43 00, 

Fax (32-2) 295 43 49, 

e-mail: 

Karen.Saelens@mhsg.cec.be. 

H Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καλεί 
δια της παρούσης τους ενδιαφερομένους να υ
ποβάλουν προτάσεις για εκτέλεση σχεδίων έ
ρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 
(Ε&ΤΑ) σε όλους τους ακόλουθους τομείς: 
τομέας 1 : στρατηγική έρευνα, 
τομέας 2: σιδηροδρομικές μεταφορές, 
τομέας 3: ολοκληρωμένα μεταφορικά συστήμα

τα, 
τομέας 4: αεροπορικές μεταφορές, 
τομέας 5: αστικές μεταφορές, 
τομέας 6: θαλάσσιες μεταφορές, 
τομέας 7: οδικές μεταφορές, και 
τομέας 8: συνοδευτικά μέτρα. 

Οι φάκελοι των προτάσεων θα πρέπει είτε να 
ταχυδρομηθούν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
το αργότερο μέχρι τις 17. 3.1997 (τοπική ώρα 
12.00) (σύμφωνα με τη σφραγίδα του ταχυδρο
μείου) είτε να κατατεθούν ιδιοχείρως στην πα
ρακάτω διεύθυνση ή σε κάποιο από τα γραφεία 
της Επιτροπής στην Κοινότητα μέσα στην ίδια 
χρονική προθεσμία (οπότε η έγκαιρη κατάθεση 
θα αποδεικνύεται με την ημερομηνία της από
δειξης παραλαβής). 
Τα έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 
θα εκτελεσθούν, κατά κανόνα, με τη μορφή σχε
δίων επιμερισμένων δαπανών. Επιπλέον, θα α
ναληφθούν και ορισμένες ενέργειες με τη μορ
φή είτε συνδυασμένων δράσεων είτε ειδικών μέ

τρων (ερευνητικές μελέτες), όπως καθορίζεται 
από την απόφαση του Συμβουλίου και από το 
πρόγραμμα εργασιών. 

Το καταρτισθέν πρόγραμμα εργασιών, τα πλη
ροφοριακά έγγραφα που αφορούν τις διαδικα
σίες για την υποβολή προτάσεων, καθώς και α
ντίγραφο του καθιερωμένου εντύπου της σύμ
βασης που θα υπογραφεί για προτάσεις που θα 
γίνουν δεκτές, διατίθενται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μετά από γραπτή αίτηση. Επίσης κα
τόπιν αιτήσεως θα αποστέλλεται και περιγραφή 
εργασιών οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
στα πλαίσια προηγούμενων σχετικών προγραμ
μάτων. 

Αλλα πληροφοριακά έντυπα, επίσης διαθέσιμα 
κατόπιν αιτήσεως από τους ενδιαφερομένους α
νάλογα με τις διάφορες επιστημονικές περιοχές 
του προγράμματος εργασίας, δίνουν τη δυνατό
τητα στους προτείνοντες να καταγράψουν ακρι
βώς τις ερευνητικές εργασίες που απομένουν 
προς εκτέλεση στα πλαίσια της παρούσης τρί
της κατά σειρά πρόσκλησης υποβολής προτά
σεων, όπως και τα είδη των δράσεων οι οποίες 
προβλέπονται για κάθε εργασία. Οι προτείνο
ντες οφείλουν κατά συνέπεια να αναφέρουν σε 
κάθε αλληλογραφία τους τα αντικείμενα που 
τους ενδιαφέρουν, σύμφωνα με τον πίνακα ανω
τέρω. 

mailto:Karen.Saelens@mhsg.cec.be
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Μη πυρηνική ενέργεια (JOULE-THERMIE) ΕΕ S 244/17-12-1996 

Προκαταρκτική ενημέρωση πρόσκλησης υποβο
λής προσφορών, σχετικά με ένα ειδικό πρό
γραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
συμπεριλαμβανόμενης της επίδειξης, στο χώρο 
της μη πυρηνικής ενέργειας (1994-1998), που ε
πικεντρώνεται κυρίως σε θέματα της Ε&ΤΑ στον 
τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. 
Στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την εφαρμο
γή του ειδικού προγράμματος έρευνας και τε
χνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της μη πυρη
νικής ενέργειας (1994-1998), η Επιτροπή πρό
κειται να αποστείλει προς δημοσίευση στην Επί
σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

μια πρόσκληση υποβολής προσφορών, που α
φορά κυρίως θέματα Ε&ΤΑ στον τομέα των ανα
νεώσιμων μορφών ενέργειας. Η εν λόγω πρό
σκληση υποβολής προσφορών θα δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων στις 17.1. 1997. 

Στοχοθετημένη κοινωνικοοικονομική έρευνα (1994-1998) 

EES 200/15-10-1996 

Οι στόχοι και οι 

δραστηριότητες έρευνας, 

τεχνολογικής ανάπτυξης και 

επίδειξης που αναφέρονται 

στην παρούσα πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων αφορούν 

τμήματα των ακόλουθων 

πεδίων του προγράμματος 

εργασίας: 

- Η αλληλογραφία, καθώς και οι 
προτάσεις, πρέπει να 

αποστέλονται στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 

Commission of the European 

Communities, DG XIIIG, 

Central Office TSER - SDME 4151, 

me de la Loi 200, Β-1049 Brüssel 

Fax (32-2) 2% 2137, 

e-mail: tser-secr(ädgl2.cec.be. 

Πεδίο Ι: Αξιολόγηση των επιλογών επιστημονι
κής και τεχνολογικής πολιτικής στην Ευρώπη 
Πεδίο II: Ερευνα σχετικά με την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση 

Πεδίο III: Ερευνα σχετικά με την κοινωνική έντα
ξη και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ευρώπη 
Οι νομικές οντότητες καλούνται να υποβάλουν 

προτάσεις για δράσεις ΕΤΑ και θεματικά δίκτυα 
για τις ακόλουθες ερευνητικές εργασίες (η α
ρίθμηση των θεμάτων και των ερευνητικών ερ
γασιών αντιστοιχεί με αυτήν που χρησιμοποιεί
ται στο πρόγραμμα εργασίας και τα σχετικά με 
αυτό έγγραφα που αναφέρονται στο τμήμα 5). 

Πεδίο Ι 

Θέμα 1.1: Ανάλυση της κατάστασης της Ε&Τ 
στην Ευρώπη σε σχέση με τον παγκόσμιο περί
γυρο. Εργασίες: 1.1.1,1.1.2,1.1.3 
Θέμα 1.2: Αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ των 
αναγκών και κοινωνικοοικονομικών 
εξελίξεων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα 

και των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων. Εργασίες: 1.2.1,1.2.4,1.2.5.4 
Θέμα 1.3: Μεθοδολογίες, εργαλεία και προσεγ
γίσεις. Εργασίες: 1.3.1,1.3.2 
Επιπλέον, η πρόσκληση στο ανωτέρω πεδίο εί
ναι επίσης ανοιχτή σε προτάσεις σχετικά με 
προπαρασκευαστικά, συνοδευτικά και υποστη-
ρικτικά μέτρα διοργάνωσης κύκλων μαθημάτων 
προηγμένης κατάρτισης για την αξιολόγηση 
των επιλογών επιστημονικής και τεχνολογικής 
πολιτικής στις λιγότερο ευνοημένες περιφέρει
ες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Πεδίο II 

Θέμα 11.1: Αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
και των δράσεων, ευρωπαϊκή διάσταση και ποι
κιλομορφία. Εργασίες: 11.1.2.1,11.1.2.2, 11.1.3.4, 

11.1.3.5 
Θέμα II.2: Μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνολο
γίες: καινοτομίες και ποιότητα στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση. Εργασίες: 11.2.1.3, ΙΙ.2.3.2, II.2.3.5 
Θέμα ΙΙ.3: Εκπαίδευση, κατάρτιση και οικονομι
κή ανάπτυξη. Εργασίες: 11.3.1.2,11.3.1.4, ΙΙ..3.1.5 

Πεδίο III 

Θέμα ΙΙΙ.2: Αιτίες του κοινωνικού αποκλεισμού, ι
δίως της ανεργίας Ολες οι εργασίες που περι
λαμβάνονται στο ανωτέρω θέμα. 
Θέμα ΙΙΙ.4: Εκτίμηση των επιπτώσεων των πολιτι
κών κοινωνικής ένταξης. Ολες οι εργασίες που 
περιλαμβάνονται στο ανωτέρω θέμα. Επιπλέον, 
η πρόσκληση στο ανωτέρω πεδίο είναι επίσης 
ανοιχτή σε προτάσεις για κατάλληλα μέτρα που 
αφορούν το: 

Θέμα III.5: Οριζόντιες δραστηριότητες και ερευ
νητική υποδομή 

Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν στην Επι
τροπή πριν από τις 15.1.1997 (12.00) τοπική ώ
ρα. 

Οι εργασίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυ
ξης θα αποτελέσουν κατά κανόνα αντικείμενο 
δράσεων επιμερισμένης δαπάνης. Επιπλέον, ο
ρισμένα μέτρα θα έχουν το χαρακτήρα προπα
ρασκευαστικών, συνοδευτικών και υποστηρικτι-
κών μέτρων ή μέτρων κατάλληλων για πρό
γραμμα. 



Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 

ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΚΑΙ Α Λ Λ Ε Σ ΕΙΔΉΣΕΙΣ 

Στρατηγικές ΕΤΑ 
των 5 0 0 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών 
στη βιομηχανία 

Το 1995 η ΓΔ XII της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξε
κίνησε μια έρευνα για τις 500 μεγαλύτερες ευ
ρωπαϊκές εταιρείες με σκοπό να εξετάσει τη 
διαδικασία στρατηγικής τους στον τομέα ΕΤΑ 
και να κατανοήσει τα "πώς και γιατί" της συμμε
τοχής τους στα προγράμματα ΕΤΑ της Κοινότη
τας και στο πρόγραμμα Eureka. 
Μια έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας ε
τοιμάζεται να δημοσιευθεί από την ΓΔ XII. 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

European Commission 

DGXUIAP-2-Evaluation 

200 rue de la Loi (SDME 21 Ili 

B-1049Brusseb 

Fax: +322-2962006 

ACTS 9 6 - Σειρά Πληροφόρησης 

Αρχισε να διατίθεται η σειρά 6 τόμων με πληρο
φοριακές δημοσιεύσεις του προγράμματος 
ACTS που περιλαμβάνουν: Μπροσούρα με σύ
ντομη εισαγωγή στο περιεχόμενο του προγράμ
ματος, Επισκόπηση του προγράμματος, Τεχνικό 
οδηγό του ACTS, Συνόψεις έργων που αναπτύ
χθηκαν στα πλαίσια του ACTS, FACTS Booklet 
με στοιχεία επικοινωνίας των αρμοδίων και ση
μαντικές ημερομηνίες και τέλος το ACTS 96 CD
ROM με το σύνολο των εκδόσεων του προγράμ
ματος και εκτεταμένη σχετική θεματολογία. 

Τις εκόόσεις της σειράς ACTS 96 μπορείτε να 

προμηθευθείτε από: 

EC- DG XIII 
ACTS Central Office 
200 rue delà Loi (BU-9 4182) 
B-1049Brusseh 
Tel: +322-2963415 Fax: +322-2950654 
e-mail: aco((ipostman.dgl3.cec.be 
Για πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα ACTS 
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική αΐνση: 
http:jlwww. infowin. orgl 

Οικονομικές επιδράσεις τ η ς συμμετοχής τ ο υ 
BRITE/EU RAM στις χώρες Συνοχής και τις MME. 

Έκδοση της ΓΔ XII της Επιτροπής για τις άμε
σες και έμμεσες οικονομικές επιδράσεις που 
προκύπτουν από τη συμμετοχή σε έργα έρευ
νας στα πλαίσια του προγράμματος Brite/Euram 
στη διάρκεια του 1ου και 2ου Προγράμματος 
Πλαισίου. 
Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιαστούν εν

δεχόμενες συστάσεις για τα μελλοντικά προ

γράμματα του τομέα των βιομηχανικών τεχνο

λογιών και της τεχνολογίας των υλικών. 

Αντίτυπα μπορείτε να προμηθευτείτε από : 

ΒιβλιοπωΜο Ελευθερουδάκη Νίκης 4 

105 63 Σύνταγμα, Αθήνα 

ΤηΙ: 3226323 Fax: 3239821 

Τεχνικές συνόψεις για συστήματα βιβλιοθηκονόμων 
Έκδοση της ΓΔ XIII της Επιτροπής που εντάσ
σεται στη σειρά μελετών για τις "Βιβλιοθήκες 
στην Κοινωνία των Πληροφοριών", η οποία διε
ξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος "Βιβλιο
θήκες" του ευρύτερου ΕΤΑ προγράμματος 
"Εφαρμογές Τηλεματικής" της Κοινότητας. 
Το βιβλίο περιέχει τρεις ξεχωριστές μελέτες με 
σκοπό να παρουσιάσει μια ανασκόπηση της ση
μερινής κατάστασης για τις τεχνολογίες που ε
πηρεάζουν τις βιβλιοθήκες και μια ανάλυση των 

τεχνολογιών αυτών μέσα στο χώρο της βιβλιο

θήκης. 

Αντίτυπα μπορείτε να προμηθευτείτε από : 

Βιβλιοπωλείο Ε^θερουόάκη Νίκης 4 

105 63 Σύνταγμα, Αθήνα 

Τηλ.: 3226323 Far 3239821 
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Ο ρόλος των έργων μεταφοράς τεχνολογίας στη 
διαδικασία της καινοτομίας 

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η τελική έκδοση των 

πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου για το "Ρόλο 

των έργων μεταφοράς τεχνολογίας στη διαδικα

σία της καινοτομίας". 

Το συνέδριο είχε διεξαχθεί το Φεβρουάριο του 

1995 από τη ΓΔ XIII της Επιτροπής στα πλαίσια 

του προγράμματος INNOVATION. 

Αντίτυπα μπορείτε να προμηθευτείτε από : 

Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη Νίκης 4 

105 63 Σύνταγμα, Αθήνα 

Τηλ: 3226323 Fax: 3239821 

Πριμοδοτήσεις Διερεύνησης για έργα ΕΤΑ στις MME 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

EC-DGX11 

SME Coordination Unit 

200 rue de la Loi (SDME 21123) 

Β-1049 Brussels 

Fax: +322-2957110 

e-mail: marc.van-achter@dgl2.cec.be 

Παράδειγμα Πρότασης 

Η ΓΔ XII της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευ

σε ένα παράδειγμα πρότασης με σκοπό να βοη

θήσει τις MME στην προετοιμασία της αίτησης 

τους για μια πριμοδότηση διερεύνησης στα 

πλαίσια των "Μέτρων Τεχνολογικής Παρότρυν

σης για τις MME". 

Η πριμοδότηση διερεύνησης επιτρέπει σε μια 

MME με περιορισμένη ή ανύπαρκτη ερευνητική 

δυνατότητα να αναπτύξει μια πλήρη πρόταση 

για ένα έργο στα πλαίσια κάποιου συγκεκριμέ

νου προγράμματος ΕΤΑ της Κοινότητας. 

Στο παράδειγμα πρότασης η MME μπορεί να δει 

τις κατηγορίες των πληροφοριών και τις λεπτο

μέρειες που απαιτεί η συμπλήρωση της αίτησης 

και να λάβει καθοδήγηση στη σύνταξη και πα

ρουσίαση μιας επιτυχημένης πρότασης. 

Αντίτυπα μπορείτε να προμηθευτείτε από : 

Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη Νίκης 4 

105 63 Σύνταγμα, Αθήνα 

Τηλ.: 3226323 Fax: 3239821 

Ανακαλύπτοντας το Αύριο 
Η ερευνητική προσπάθεια της Ευρώπης στην υπηρεσία των πολιτών της 

Η ΓΔ XII της Επιτροπής έχει ετοιμάσει μια έκδο
ση των αρχικών διαβουλεύσεων πάνω στο 5ο 
ΠΠ, όπου δίνονται οι αρχικές γραμμές δράσης 
του. 
Σκοπός της δημοσίευσης είναι να λειτουργήσει 
σαν βάση για περαιτέρω συζητήσεις πάνω στο 
5ο ΠΠ. Μια πληρέστερη έκδοση πρόκειται να 
δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο, πριν την παραγωγή 
της επίσημης πρότασης της Επιτροπής για το 
5ο ΠΠ την Άνοιξη του 1997. 

Δωρεάν αντίτυπα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, 

γαλλικά και γερμανικά από: 

EC-DGXII 

Mrs S. Hartkamp 

200 rue de la Loi (SDME 2178) 

B-1049 Brussels 

Fax. +322-29582220 

Οδηγός των ευρωπαϊκών MME για πετρέλαιο και γκάζι 
Κυκλοφόρησε από το Ινστιτούτο Επιστήμης και 
Τεχνολογίας των Πετρελαιοειδών (PSTI) ένας ο
δηγός για τις ευρωπαϊκές MME στους τομείς 
του πετρελαίου και του γκαζιού. Ο οδηγός συ
ντάχθηκε για λογαριασμό της ΓΔ XVII της Επι
τροπής στα πλαίσια του προγράμματος 
THERMIE. 

Οι πληροφορίες εμφανίζονται ανά χώρα και ανά 
τομέα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας για όλες 
σχεδόν τις εταιρείες. 

Δωρεάν αντίτυπα μπορείτε να προμηθευτείτε α
πό : 

The Petroleum Science and Technology Institute 

Mr. Jonathan Shackleton 

Offshore Technology Park- Exploration Drive 

Aberdeen AB238GX-UK 

Fax: +44-1224-706601 

e-mail: pstiïàpsti.co 

mailto:marc.van-achter@dgl2.cec.be


Ε Κ Δ Ό Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ Α Λ Λ Ε Σ Ε Ι Δ Ή Σ Ε Ι Σ 

Πληροφορίες για Καινοτόμες Τεχνολογίες 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

TU Brussels Office 

107 rue Frederic Pelletier 

B-1030 Brussels 

TellFax: +322-7368948 

0 ευρωπαϊκός σύνδεσμος επαγγελματιών στο 

χώρο της μεταφοράς τεχνολογίας και των υπη

ρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας 

(Technology Innovation Information- Til) ξεκίνη

σε πρόσφατα το δικό του Web διαθέτη, με στοι

χεία για πηγές μεταφοράς τεχνολογίας στην η

λεκτρονική δ/νοη: http://www.tii.org/ 

Οι υπηρεσίες του ΤΙΙ καλύπτουν το TU Focus, το 

περιοδικό της Ένωσης (τρεις φορές το χρόνο), 

τον οδηγό των μελών του ΤΙΙ και το δίκτυο TRN 

Technology Response Network. 

Η μη κερδοσκοπική ένωση ΤΙΙ που ιδρύθηκε το 

1984 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επι

τροπής αριθμεί σήμερα γύρω στα 400 μέλη με 

οργανισμούς από όλες τις περιφέρειες της Ευ

ρώπης και όλους τους τομείς στήριξης της και

νοτομίας. 

Πρόγραμμα TMR - Αλλαγή διεύθυνσης 

Το ειδικό πρόγραμμα Training and Mobility of Researchers (TMR) της Κοινότητας που αφορά επι

μόρφωση και μετακίνηση ερευνητών, μετέφερε τα γραφεία του στις αρχές του Σεπτεμβρίου 1996. 

Η νέα διεύθυνση για το πρόγραμμα είναι: 

European Commission 

DG XII 

TMR Programme 

200 rue de la Loi (SDME 8 3146) 

Β-1049 Brussels 

Fax: +322-296327012956995 

e-mail: tmr-info(ädgl2.cec.be 

URL: http: I/www. cordis, lultmrlhome. html 

Πρόγραμμα " Μ ε τ α φ ο ρ έ ς " 

Σημαντικές 
δημοσιεύσεις 
πολιτικής διαθέσιμες 
στον Web 

Για περισσότερες πληροφορίες 

European Commission 

DG VII - Transport 

Directorate E 

200 rue de la Loi 

B-1049Bntssels 

Μια επιλογή από σημαντικά έγγραφα πολιτικής 

σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα ΕΤΑ της Κοινό

τητας στον τομέα των μεταφορών είναι πλέον 

διαθέσιμα στον WWW διαθέτη της Cordis. Με

ταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 

- "Το δίκτυο των πολιτών": Πράσινη Βίβλος για 

τη δημόσια μεταφορά των επιβατών. 

- "Προς μια νέα θαλάσσια στρατηγική": Έγγρα

φα επικοινωνίας πάνω στη θαλάσσια πολιτική 

- "Προς μια δίκαιη και επαρκή τιμολόγηση στις 

μεταφορές": Εκδοχές πολιτικής για εσωτερική 

ένταξη εξωτερικών εξόδων των μεταφορών. 

- "Το Πρόγραμμα Δράσης κοινής πολιτικής με

ταφορών 1995-2000": Έγγραφα επικοινωνίας 

στις εξελίξεις για την πολιτική των μεταφορών. 

Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε μορφή Microsoft 

Word 2 στα αγγλικά στην ηλεκτρονική διεύθυν

ση: 

http://www.ekt.org.gr/innovat/4fp/gpgtrans.htm 

http://www.tii.org/
http://www.ekt.org.gr/innovat/4fp/gpgtrans.htm
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Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικός Εταίρος Ενημέρωσης 

1. Πρόγραμμα INFO2000: Πρώτα 
π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ά α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α 1 ης 
Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 

Στις προτάσεις που κατατέθηκαν συμμε
τείχαν συνολικά 2428 Οργανισμοί - Εται
ρείες. 0 αριθμός των Οργανισμών - Εται
ρειών περιλαμβάνει και κάποιους (κάποι
ες) Οργανισμούς (Εταιρείες) που συμμε
τείχαν σε περισσότερες από μία προτά
σεις. 
Οι εταίροι κατηγοριοποιούνται με βάση 
τον τύπο δραστηριοτήτων τους όπως φαί
νεται στον παρακάτω πίνακα. 

Αριθμός συμμετοχών ανά τύπο Οργανι
σμών -Εταιρειών 
Α: Δημόσια Διοίκηση: 190 
Β: Ακαδημαϊκοί Φορείς / Ερευν. Ivor.: 340 
C: Ιδιωτικός Τομέας: 1441 
D: Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρα-

κτήρα:374 
Ε: Αλλοι: 83 
Σύνολο: 2345 

Χώρα 

D 
DK 
SF 
UK 
Β 
Ε 
Fl 
F 
I 
GR 
A 
CH 
NL 
S 
IRL 
Ρ 

Συμμετοχή 
σε έργα 

5 
1 
4 
4 
5 
5 
2 
6 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Ποσοστό 

45% 
9% 

36% 
36% 
45% 
45% 
18% 
55% 
45% 
45% 
27% 

9% 
9% 
9% 
9% 
9% 

Οι Ελληνικοί Οργανισμοί - Εταιρείες κατέ
χουν το 9% των εταίρων στις προτάσεις 
που υποβλήθηκαν. 
Αναλυτικότερα, υποβλήθηκαν 112 προτά
σεις με τουλάχιστον μία ελληνική συμμε
τοχή, ενώ οι ελληνικές συμμετοχές στις 
προτάσεις ανέρχονται σε 222. 

2. Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς πρόσκλησης 
υποβολής π ρ ο τ ά σ ε ω ν μ ε σ τ ό χ ο τ η ν 
α ν ά π τ υ ξ η τ ο υ Euro-ISDN ως διευρω
παϊκού δ ι κ τ ύ ο υ τηλεπικοινωνιών* 
σ τ ο πλαίσιο τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς ΤΕΝ-

T e l e c o m (πρόσκληση τ η ς 13.4.1996, 
κ α τ α λ η κ τ ι κ ή η μ ε ρ ο μ η ν ί α : 24.6.96). 

Σύνολο προτάσεων που εγκρίθηκαν: 11 

Η ανακοίνωση βρίσκεται στο Internet: 
http://www2.echo.lu/tentelecom/en/proj96. 
html 

* Το ΕΚΤ/Εθνικός Εταίρος Ενημέρωσης υ
ποστήριξε την πρόσκληση με αποστολή 
μαζικών e-mails και με σχετική ανακοίνω
ση στον WWW διαθέτη του. 

3. Μ ε λ έ τ η " S t u d y o n A s s e s s i n g t h e 
P r e s e n t S i t u a t i o n of t h e M a r k e t s for 
E l e c t r o n i c I n f o r m a t i o n S e r v i c e s in 
G r e e c e " . 

Πρόκειται για μια μελέτη που συνέταξε το 
ΕΚΤ στα πλαίσια του έργου MSSTUDY και 
καταγράφει ποσοτικούς και ποιοτικούς 
δείκτες της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρονι
κής Πληροφόρησης για επαγγελματικούς 
σκοπούς στην Ελλάδα. Αντίστοιχες μελέ
τες έγιναν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης υπό την αιγίδα της ο
ποίας εκδόθηκε συλλογική μελέτη με τίτ
λο: 
"The Markets for Electronic Information 

Services in the European Economic Area. 
Supply. Demand and Information 
infrastructure." 
To ΕΚΤ διαθέτει: 
Τις περιλήψεις (Executive Summaries) και 
των δύο μελετών 
Την ελληνική μελέτη 
Τη συλλογική Κοινοτική μελέτη (σε δισκέ
τες) 
Π/.ηοοφορίε;: Κ, Πετρόιονλος 
Τη). 7211201 7242172 Fax 7246824 
e-mail: kpetwfäiiis.ekt.oig.gr 
URL: http:llwH-w.ekt.org.grlimpactlpiibl.hhn 

4. Νέα Κ ο ι ν ο τ ι κ ή μ ε λ έ τ η γ ια τ η ν 
α ν ά π τ υ ξ η των Ηλεκτρον ικών 
Εκδόσεων με θ έ μ α : " Σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς 
Εξελίξε ις γ ια τ η ν Ευρωπαϊκή 
Βιομηχανία Ηλεκτρον ικών Εκδόσεων 
τ ο υ 2 0 0 0 " . 

Η μελέτη εκπονήθηκε από τους Andersen 
Consulting (Γερμανία) και lenm (Ινστιτού
το για την Οικονομία της Πληροφορίας 
και των Νέων Μέσων Ενημέρωσης, Αυ
στρία). Κεντρικό σημείο της έρευνας είναι 
οι εξελίξεις του τομέα των online εκδόσε
ων και η έκρηξη των υπηρεσιών μέσω 
Internet με τη χρήση του World Wide Web. 
Η μελέτη διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης: 

Περίληψη: διανέμεται δωρεάν, στα αγγλι
κά 
CD-ROM (περιέχει τη μελέτη σε τρεις γλώσ
σες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) : 75 ECU 
Εντυπο (500 σελίδες, μπορεί να τυπωθεί από 
το CD-ROM): 75 ECU 
CD-ROM και έντυπο: 100 ECU 
Π/.ηο.: Καραχ&ιον Aor/νοώ. Μαρία Κοντρυκόη 
ΤηΙ: 7211202. 7242172. Fax: 7246824 
e-mail: akarah (3 iris. ekt. org.gr 

mkouMä iris. eh. oig.gr 
URL: http:llwww.ekt.oig.gr 

5. Μ ε λ έ τ η : "Το Μέλλον των Μέσων 
Ενημέρωσης κ α ι τ η ς Δ ι α φ ή μ ι σ η ς " 

Η μελέτη ADMEDIA (Advertising and the 
new MEDIA) διενεργήθηκε για την Επιτρο
πή της Ευρωπαϊκής Ενωσης από το Διε
θνές Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικών 
Εκδόσεων (IEPRC=International 
Electronic Publishing Research Centre), 
την Ευρωπαϊκή Ενωση Διαφημιστικών 
Πρακτορείων ( ΕΑΑΑ=European 
Association of Advertising Agencies), την 
Ομοσπονδία Ευρωπαϊκής Αμεσης Προώ
θησης (FEDIM=Federation of European 
Direct Marketing) και το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο Εκδοτών (EPC=European 
Publishers' Council) κατά το διάστημα με
ταξύ Νοεμβρίου 1994 και Οκτωβρίου 
1995. 
Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη 
προδιαγραφών, τόσο για την Επιτροπή 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο και για τους 
διαφημιστές, για τη χρήση των νέων μέ
σων ενημέρωσης στον τομέα της διαφήμι
σης. 
Η μελέτη θεωρεί θετική τη συμβολή της 
διαφήμισης στην ανάπτυξη του ανταγωνι
σμού και παραθέτει 15 συστάσεις προς 
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τις κυβερ
νήσεις των κρατών-μελών. 
Η περίληψη διανέμεται δωρεάν 
Το πλήρες κείμενο διανέμεται από το ΕΚΤ 
στην τιμή των 200 ECU. 
Πληροφορίες Παναγιώτης Σχίζας 
Τη/.-72W 385 Fax 7252223 
e-mail: psxiza (ά iris. ekt. oig.gr 
URL:littp:llwww.ekt.oig.gi1impactlpiiblicatladmedia. 
htm 

http://www2.echo.lu/tentelecom/en/proj96
http:llwH-w.ekt.org.grlimpactlpiibl.hhn
http://org.gr
http://oig.gr
http:llwww.ekt.oig.gr
http://oig.gr
http://www.ekt.oig.gi1impactlpiiblicatladmedia


ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ 

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 1997, ώρα 09:00 
Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
οδός Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερωθούν οι 
εκπρόσωποι της ελληνικής βιομηχανίας για τις 
νέες τεχνολογίες κατεργασίας επιφανειών των 
υλικών (μετάλλων, κεραμικών, πολυμερών), που 
σαν στόχο έχουν την προστασία των βιομηχανι
κών εξαρτημάτων από φθορά, διάβρωση και 
θερμή οξείδωση. 
Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αύξηση του 
χρόνου ζωής των διαφόρων εξαρτημάτων που 
στην πράξη σημαίνει μείωση των εξόδων για α
νταλλακτικά, αύξηση των χρονικών διαστημά
των μεταξύ δυο διαδοχικών συντηρήσεων, κα
λύτερη χρήση των μηχανών και υψηλότερη πα
ραγωγικότητα. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να απενθύνεσθε: 

ΕΚΤΙΕλλΚέντρο Αναδιανομής 

INNOVATION 

Βασ. Κων/νον 48. Αθήνα 

Μιχ. Αγι>ελόπονώ 

τηλ 7242172 Fax 7246824 

ΕΚΕΠΥΑΕ. 

72ο χλιι.Εθν.οόού Αθηνών-Ααμίας 

Τ.θ. 146.341 ω Χαλκίδα 

Μιχ. Βαρόαβονλια 

ΤηΙ 0262-71226, 71811-15. Fax 0262-

71461 

Οι νέες τεχνολογίες κατεργασίας επιφανειών θα 
παρουσιασθούν σε τέσσερις ενότητες: 
Α. Κατεργασίες επιφανειών με χρήση ακτινών 

laser. 
Β. Επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού 
C. Λεπτές επικαλύψεις φυσικής και χημικής ενα

πόθεσης ατμών (PVD. CVD) 
D. Αλλες κατεργασίες (ηλεκτρολυτικές επικαλύ

ψεις, σκληρές αναγομώσεις, κλπ) 

Οι ως άνω τεχνολογίες αφορούν όλους τους το
μείς της βιομηχανίας, αφού προβλήματα φθο
ράς, διάβρωσης ή θερμής οξείδωσης συναντώ
νται σχεδόν σε όλες τις βιομηχανικές εγκατα
στάσεις. 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από προσκεκλημέ
νους εκπροσώπους της βιομηχανίας και της ε
φαρμοσμένης έρευνας. Έλληνες και ξένους (Δ. 
Ευρώπη, Β. Αμερική), και θα είναι προσανατολι
σμένες κυρίως στις βιομηχανικές εφαρμογές 
των τεχνολογιών. 

Οσοι παρακολουθήσουν την ημερίδα, θα έχουν 
την δυνατότητα να συζητήσουν με τους εισηγη
τές και να βοηθηθούν, ώστε να εφαρμόσουν πα
ρόμοιες τεχνολογίες στη δική τους βιομηχανία / 
βιοτεχνία. 

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 1997, ώρα 09:00 
Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
οδός Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 

Πληροφορίες και δηλώσεις 

συμμετοχής: 

ΕΚΤ/Ελλην. Κέντρο Αναδιανομής 

INNOVATION. 

Βασ. Κων/νου 48 Αθήνα 

xaM.HOLBLING. 

ΤηΙ 7242172. Fax 7246824 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να ενημερωθούν 
οι εκπρόσωποι των ελληνικών βιομηχανιών, επι
χειρήσεων και συνεταιρισμών για πρόσφατα ε
πιτεύγματα της κοινοτικής έρευνας στο περι
βάλλον και τη γεωργία και για τις δυνατότητες 
που τους προσφέρονται για την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων αυτών στη δική τους παραγωγι
κή διαδικασία. Γι'αυτόν το λόγο έχει σχεδιαστεί 
και παρουσίαση Εθνικών Προγραμμάτων Χρη
ματοδότησης Βιομηχανικής Ερευνας. 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα παρουσια
σθούν τρεις καινοτομικές τεχνολογίες στους το
μείς Περιβάλλοντος και Γεωργίας, οι οποίες ή
δη χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 
INNOVATION του 4ου Προγράμματος Πλαισίου 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

1. ΒΙΟ-ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ.Αποδοτικός Καθαρισμός 
Ρυπασμένων Ρευμάτων Αέρα (πάνω από 5 φο
ρές μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο καθάρισμα) 
Κύριες πιθανές εφαρμογές : 

• Επεξεργασία τροφίμων: (ψήσιμο καφέ και κα
κάο, επεξεργασία κρέατος και ψαριών, ζυθο
ποιίες, σφαγεία, κ.ά) 

• Γαλακτοκομικά προϊόντα 
• Ελαιουργεία (μονάδες επεξεργασίας αποβλή

των) 

2. Αποδοτικό σύστημα βιολογικού καθαρισμού 
με πολύ μικρή παραγωγή λάσπης. Κατάλληλο 
για οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή, ιδίως 
στις βιομηχανίες τροφίμων. 
3. Υπολογιστικό σύστημα αγροτικής πρόβλεψης 
για το περιβάλλον (Ν. Ευρώπη): 
Συλλογή από μικροκλιματικά δεδομένα, μετα
φορά των δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και 
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επεξεργασία των δεδομένων μέσω έμπειρων 

συστημάτων για πρώιμη αντιμετώπιση ασθενει

ών παραγωγής (κρασί, φρούτα, πατάτες, τεύτ

λα, λάδι, εσπεριδοειδή, λαχανικά, κλπ.) 

Οι παρουσιάσεις θα είναι σύντομες και απλές, 

επικεντρωμένες στα πρακτικά και οικονομικά 

πλεονεκτήματα κάθε τεχνολογίας. Μετά το πέ

ρας της παρουσίασης, οι συμμετέχοντες θα έ

χουν δυνατότητα συζήτησης με τους εισηγητές 

των νέων τεχνολογιών. 

Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης 

παρακαλούμε για την έγκαιρη δήλωση συμμετο

χής των ενδιαφερομένων. 

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιολογίας 
Αθήνα, 3-5 Απριλίου 1997, 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

Βασ. Σοφίας 127,11521 Αθήνα. 

Στο συνέδριο θα γίνουν διαλέξεις από διακεκρι

μένους Έλληνες και ξένους προσκεκλημένους, 

ελεύθερες ανακοινώσεις, καθώς και συζητήσεις 

στρογγυλών τραπεζών για τη σύγχρονη αντιμε

τώπιση ιώσεων από διαγνωστικής, προληπτικής 

και θεραπευτικής απόψεως που ενδιαφέρουν 

κλινικούς και εργαστηριακούς ιατρούς, κτηνία

τρους, γεωπόνους, βιολόγους, βιοχημικούς. 
Πληροφορίες: 

Αθήνα 

Ο. Μάγγανα 

Τηλ: 016010903, 

6010925,8952753 μ.μ., 

Fax: 016399477 

Π. Μαρκονλάτος 

Τηλ.: 016430044,6462281 

Fax: 016423498 

Α. Τσάτσος: 

Τηλ: 018949697,8983196 

Fax: 01 8981175 

Θεσσαλονίκη 

Γ. Koπτóπovhς 

ΤηΙ: (031) 999908 

Fax: (031) 99959 

Κρήτη 

Ε. Μπιζιάγκος 

Τηλ: 081253455,083125575, 

Fax: 088125575 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 8000 δρχ. Για 

τους φοιτητές η παρακολούθηση του συνεδρί

ου είναι ελεύθερη. 

Πρόγραμμα Συνεδρίου 

Πέμπτη 3 Απριλίου 1997 
16.00-18.00 Εγγραφή συνέδρων 

18.00-19.00 Χαιρετισμός συνέδρων-

Προσφωνήσεις 

19.00-19.30 Διάλεξη: Αυτοαντισώματα επαγόμε

να από τους ιούς και άλλους παθο

γόνους παράγοντες. Σ. Αβραμέας 

20.00 Δεξίωση υποδοχής συνέδρων 

Παρασκευή 4 Απριλίου 1997 
Πρωινή συνεδρίαση 

9.00-10.00 Ελεύθερες ανακοινώσεις 

10.00-10.45 Διάλεξη: Prions. Ο. Παπαδόπου

λος, Θ. Σκλαβιάδης 

10.45-11.15 Διάλειμμα 

11.15-12.45 Στρογγυλή τράπεζα: Αναδυόμενοι ι

οί και ιώσεις 

12.45-14.30 Ελεύθερες ανακοινώσεις 

14.30-17.00 Μεσημβρινή διακοπή 

Απογευματινή Συνεδρίαση 

17.00-18.00 Ελεύθερες ανακοινώσεις 

18.00-18.30 Διάλεξη: New approaches of tissue 

culture applications in Virology. 

M. Ferrari 

18.30-19.00 Διάλειμμα 

19.00-20.30 Στρογγυλή τράπεζα: Αντιμετώπιση 

ιώσεων: εμβόλια νέας τεχνολογίας-

αντιϊικές ουσίες 

20.30-21.00 Διάλεξη: The way out of herpes 

simplex virus through the cellular 

exocytic pathway. G. Campadelli-

Fiune 

21.15 Δεξίωση 

Σάββατο 5 Απριλίου 1997 
9.00-10.30 Ελεύθερες ανακοινώσεις 

10.30-11.00 Διάλεξη: Υδατομεταφερόμενοι ιοί 

φυτών. Π. Παναγιώτου 

11.00-11.30 Διάλειμμα 

11.30-13.00 Στρογγυλή τράπεζα: Συγγενείς και 

Περιγεννητικές ιογενείς λοιμώξεις 

13.00-14.00 Ελεύθερες ανακοινώσεις 

14.00-14.45 Κλείσιμο συνεδρίου 

14.45 Γενική συνέλευση - Αρχαιρεσίες 
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Διεθνές Συμπόσιο Γεω-Ηλιακής Σύζευξης 
(International Symposium on Solar-Terrestrial Coupling 
Processes) 

Πάρος 

23-27 Ιουνίου 1997 

Όσοι ενδιαφερόμενοι όεν έχουν 

πρόσβαση στο internet (ή όεν 

διαθέτουν web broeser) μπορούν να 

επικοινωνούν με τον: 

Δρ. Ι. Δαγκλή 

Ινστιτούτο Ιονόσφαιρας και Φυσικής 

του Διαστήματος 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Μεταξά και Βασ. Παύλου 

152 36 Παλαιά Πεντέλη 

Τηλ. 6138340-2. FAX6138343 

e-mail: daglis(a creator.space.noa.gr 

Το Διεθνές Συμπόσιο Γεω-Ηλιακής Σύζευξης θα 
πραγματοποιηθεί στις 23-27 Ιουνίου 1997 στην 
Πάρο, στο ξενοδοχείο Astir of Paras. Το Συμπό
σιο πραγματοποιείται σε μια περίοδο εξαιρετι
κού πλούτου παρατηρησιακών δεδομένων από 
το διαστημικό χώρο, καθώς το διεθνές πρό
γραμμα ISTP (International Solar Terrestrial 
Physics), που είναι κοινή προσπάθεια των τεσ
σάρων μεγάλων διαστημικών υπηρεσιών (NASA, 
ESA, ISAS, Ι Kl), βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πέ
ντε διαστημικές αποστολές (Geotail, Wind, 
Polar, Interball, SOHO), εξοπλισμένες με όργα
να υψηλής τεχνολογίας, λειτουργούν με μεγάλη 
επιτυχία και θέτουν τις βάσεις για την πληρέ
στερη κατανόηση της επίδρασης του κοντινότε
ρου στη Γη άστρου, του Ήλιου, στο ηλεκτρομα
γνητικό περιβάλλον του πλανήτη μας. 
Η οργανωτική επιτροπή του Συμποσίου αποτε
λείται από τους: Prof. Daniel Baker, καθηγητή 
του Πανεπιστημίου του Colorado και διευθυντή 
του Laboratory of Atmospheric and Space 
Physics, Dr. Ιωάννη Δαγκλή, ερευνητή του Ινστι
τούτου Ιονοσφαιρικών και Διαστημικών Ερευ
νών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Prof. 
Εμμανουήλ Σαρρή, καθηγητή του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και Κοσμήτορα της Πο
λυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, και Dr. Bered 
Wilken, διευθυντή του Τομέα Μαγνητοσφαιρι-
κής Φυσικής του Max-Planck-Institut für 
Aeronomie. 

Στο Συμπόσιο έχουν προσκληθεί κορυφαίοι επι
στήμονες του χώρου, όπως π.χ. ο πρόεδρος 
του διεθνούς προγράμματος ISTP Dr. Don 
Williams, ο γενικός διευθυντής της ιαπωνικής 
διαστημικής υπηρεσίας ISAS Prof. Sir Ian 
Axford, ο διευθυντής του σουηδικού ινστιτούτου 
διαστημικής φυσικής IRF Prof. Rickard Lundin, ο 
διευθυντής του Τμήματος Διαστημικής του 
Applied Physics Laboratory Dr. Σταμάτιος Κριμι-
τζής και ο διευθυντής του Τμήματος Διαστημι
κής Φυσικής του Ινστιτούτου ΙΚΙ της Ρωσικής 
Ακαδημίας Επιστημών Prof. Lev Zelenyi. 
Το Συμπόσιο θα δώσει έμφαση στην παγκοσμιό
τητα των διεργασιών πλάσματος μέσα στο γεω-
ηλιακό σύστημα. Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη βα
ρύτητα θα έχουν παρουσιάσεις εργασιών με τη 
χρήση μετρήσεων από πλειάδα διαστημοπλοί
ων. 

Το Συμπόσιο περιλαμβάνει έξι συνεδρίες με τα 
εξής θέματα: 

1. Effects of solar and interplanetary 
disturbances 

2. Magnetospheric configuration dynamics 

3. High-latitude processes 
4. Modelling 

5. Origin and composition of plasmas in the 

solar-terrestrial system 
6. Acceleration processes: Theory and 
observation 

Λεπτομερείς πληροφορίες για το Συμπόσιο βρί
σκονται στην ειδική σελίδα στο Word Wide Web, 
η οποία ενημερώνεται συνεχώς. Το URL της σε
λίδας είναι http//www.mpae.gwdg.de/-
daglis/symposium.html 

http://creator.space.noa.gr
http://www.mpae.gwdg.de/daglis/symposium.html
http://www.mpae.gwdg.de/daglis/symposium.html
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Κύριοι, για να σας συμπεριλάβουμε οτο Αρχείο Ενδιαφερομένων για τις 
υπηρεσίες του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής INNOVATION ή να 
διορθώσουμε τα οτοιχεία που ήδη έχουμε για οας και να οας 
ενημερώνουμε για τις εξελίξεις στα Κοινοτικά Προγράμματα του 
κλάδου σας, παρακαλούμε συμπληρώστε το παρακάτω δελτίο 
ενδιαφερομένου και στείλτε μας ταχυδρομικά ή με Fax 
το παρόν έντυπο. 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
Π Α Τ Ι Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ INNOVATION 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : 

ΤΜΗΜΑ 

ΟΔΟΣ Ι ΑΡΙΘΜΟΣ. 

TAX. ΤΟΜΕΑΣ. 

ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ . 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ . 

FAX. 

E-MAIL: 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

[ ] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

[ ] ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

[ ] ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Π ΑΛΛΟ 

Παρακαλούμε εξειδικεύσατε τις Ε+Τ δραστηριότητες σας, επιλέγοντας μέχρι πέντε από τους SIC Codes 
της CORDIS που περιγράφονται στην επόμενη σελίδα 

α) β) γ) 

δ) ε) 

[ ] ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

[ ] MME 

-

[ ] ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

[ ] ΕΜΠΟΡΙΟ 

[ ] ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

[]ΕΡΕΥΝΑ 

[ ] ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Παρακαλούμε επιλέξατε μέχρι πέντε προγράμματα. 

α) β) 

δ) ε) 

Υ). 



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΑΤΕ ΤΙΣ Ε&Τ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ, ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ 

ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

INDUSTRY AND TECHNOLOGY 
IND Industrial Manufacture 

ELM Electronics, Microelectronics 

IPS Information Processing. Information Systems 
TEL Telecommunications 
TRA Transport 
AER Aerospace Technology 
CON Construction Technology 

MAT Materials Technology 
TEC Other Technology 
MMD Multimedia 
GIS GIS 
MTL Metals 
CER Ceramics 

TXT Textiles 

MAR Marine Technologies 

PHYSICAL and EXACT SCIENCES 
MET Meteorology 
EAR Earth Sciences 

MST Mathematics. Statistics 

BIOLOGICAL SCIENCES 
MED Medicine. Health 
BIO Biotechnology 
LI F Life Sciences 

PROTECTING MAN and his ENVIRONMENT 
SAF Safety 

ENV Environmental Protection 
RAD Radiation Protection 

WAS Waste Management 
RWA Radioactive Waste 

SOCIAL and ECONOMIC CONCERHS 
SOC Social Aspects 
EDU Education. Training 
INF Information. Media 

ECO Economic Aspects 

REG Regional Development 

ENERGY 

FIS Nuclear Fission 

FUS Nuclear Fusion 

FFU Fossil Fuels 

RSE Renewable Source of Energy 

EST Energy Storage. Energy Transport 
ESV Energy Saving 

OET Other Energy Topics 

AGRICULTURE and MARINE RESOURCE and PRODUCTS 
AGR Agriculture 
FOO Food 

SEA Resources of the Sea.Fisheries 

MEASUREMENTS and STANDARDS 
MEA Measurerment Methods 
REF Reference Materials 
STA Standards 

RTD HORIZONTAL ACTIVITIES 
POL Policies 

LEG Legislation, Regulation 
FOR Forecasting 
EVA Evaluation 

ITT Innovation, Technology, Transfer 
COO Coordination, Cooperation 
SCI Scientific Research 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΠΟΙΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ 4ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
Ε&Τ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

Activityl - RTD and Demonstration 

Programmes 

I. Information and communication technologies 

[ ] 1 Telematics 

[ ] 2,Communication technologies 

[ ] 3.Information technologies 

II. Industrial technologies 

[ ] 4,lndustrial and materials technologies 

[ ] 5-Standarization. measurement and testing 

III. Environment 

[ ] 6.Environment and climate 

[ ] 7.Marine sciences and technologies 

IV. Life sciences and technologies 

[ ] 8,Biotechnology 

[ ] 9.Biomedicine and health 

[] lO.Agriculture and fisheries (including agro-industry, 

food technologies, forestry, aquaculture and rural 

development) 

V. Energy 

[ ] 11. Non-nuclear energy 

[ ] 12,Nuclear fission safety 

[ ] 13.Controlled thermonuclear fusion 

VI. Transport 

[ ] 14Transport 

VII. Targeted socio-economic research 

[ ] 15,Targeted socio-economic research 

[ ] Activity 2-Cooperation with third 
countries and international organizations 

[ ] Activity 3 - Dissemination and 

exploitation of results 

[ ] Activity 4 - Stimulation of the training and 

mobility of researchers 

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε σημειώστε αν ε ν δ ι α φ έ ρ ε σ τ ε 

γ ια τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α ανάπτυξης και χρήσης 

πολυμέσων 

[ ] INFO 2000 
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On-line Ελληνικές, Κοινοτικές και Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων 

για την Ερευνα και την Τεχνολογία. 

INTERNET -F0RTHNET 

INTERNET - ΑΡΙΑΔΝΗ : 

ΑΡΙΑΔΝΗ (Χ25) : 

HELLASPAC : 

DIAL-UP ΣΥΝΔΕΣΗ : 

URL: 

ermis.ekt.org.gr ή 

193.92.15.132 

143.233.9.20, login: guest 

1010020266 

3160260966 

Τηλ.: 7292666-70 

(No Parity, 8 Data bits, 1 Stop bit, Full Duplex) 

http: //www.ekt.org.gr 

Πληροφορίες - Διευκρινήσεις 
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις Βάσεις Δεδομένων 

του ΕΡΜΗ και σύμβαση πρόσβασης στον ΕΡΜΗ, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΕΚΤ 

στην παρακάτω διεύθυνση : 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Βασ.Κωνσταντίνου 48 -116 35 Αθήνα 

Τηλ.: 7230310, 7210386, 7235413, 7211202 

Fax : 7252223 

E-mail : helpdesk@iris.ekt.oi-g.gr 

http://ermis.ekt.org.gr
http://www.ekt.org.gr
mailto:helpdesk@iris.ekt.oi-g.gr


Δημοκρίτειο Παν. Θράκης 

67100 ΞΑΝΘΗ 

τηλ. (0541)26471,79150 

fax: (0541) 26471 

e-mail: ekt_x@xanthi.cc.duth.gr 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Επιτροπή Ερευνών 

540 06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ 

Τ.Θ. 1186 

451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

τηλ. (0651) 45169,45176,44950/εσ. 353 

fax: (0651) 45176, 44112 

e-mail: uoidoc@cc.uoi.gr 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

265 00 ΠΑΤΡΑ 

τηλ. (061) 997273, 992790 

fax: (061) 991725 

e-mail: fdp@upatras.gr 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Τ.Θ. 1487 

711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

τηλ. (081) 238176, 234010/εσ. 372 

fax: (081) 238176 

e-mail: ucrdoc@hercules.cc.uch. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛ 

157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

τηλ. 7721859 fax: 7722042 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΣΥΓΓΡΟΥ 136 

176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

τηλ. 9226424 fax: 9220051 

e-mail: lsakal@panteion.ariadne-t.gr 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30, 106 79 ΑΘΗΝΑ 

τηλ. 3629479 fax: 3639582 
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ΕΑΝΤ Α.Ε. 

2ας Μεραρχίας 16,185 35 Πειραιάς 
Τηλ.: 4526561-2, fax : 4535588 

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 

Α' Βιομ. Περιοχή Βόλου, 385 00 Βόλος 
Τηλ. 0421-95 340, fax: 0421-95 364 

ΕΚΕΠΥ Α.Ε. 

72ο χλμ. Εθν. οδού Αθηνών-Λαμίας 
Τ.Θ. 146,341 00 Χαλκίδα 
Τηλ. 0262-71226,71811-15, fax: 0262-71461 

ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. 

Ελ. Βενιζέλου 4,176 76 Καλλιθέα, Αθήνα 
Τηλ.: 9234931-9237355, fax: 9235603 

ETAT Α.Ε 

Βουλιαγμένης 80,117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 9270040, fax: 9270041 

ΕΑΑΠ/ΤΠΘ 

6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-θέρμης 
Τ.Θ. 328,57 001 θέρμη Θεσ/νίκης 
Τηλ.: 031-980200,980145, fax: 031-980280 

Ξενίας 16,115 28 Αθήνα 
τηλ.: 7491295, fax : 7715025,7491312 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ INNOVATION 
ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, 116 35 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 7233923, 7235413, 7249029 
fax: 7246824 
e-mail: ekt@iris.ekt.org.gr 

• •l.M.M.l.-ffR 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1850/96 Κ.Δ.Α. 
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