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σύνδεση aDSL σε προνοµιακό κόστος. Επιπλέον,
διατίθενται στους φοιτητές 50 GBytes αποθηκευτικού
χώρου στο διαδίκτυο µέσω της υπηρεσίας «ΠΙΘΟΣ», µε
δυνατότητα για versioning, εφεδρική αρχειοθέτηση, και
εύκολο διαµοιρασµό των αρχείων µε άλλους χρήστες. Η
πλατφόρµα «Αναφανδόν» διευκολύνει την ηλεκτρονική
απόκτηση και εγκατάσταση εµπορικού λογισµικού και
άλλων υπηρεσιών, χωρίς κόστος. Η Ε∆ΕΤ υλοποιεί την
πρωτοποριακή ηλεκτρονική υπηρεσία «Εύδοξος», που
παρέχει στους φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστηµίων
και AΤΕΙ άµεση και ολοκληρωµένη πρόσβαση στα
συγγράµµατα του προγράµµατος σπουδών τους.

Tο 2010 αποτέλεσε για το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και
Τεχνολογίας έτος σηµαντικών εξελίξεων και επιτυχιών. Με
όραµά µας την πρόοδο της Εκπαίδευσης και της Έρευνας
στη χώρα µας, και την ισότιµη συµµετοχή των φορέων µας
στην Πανευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης, συνεχίστηκε η
προσπάθεια για την παροχή καινοτόµων υπηρεσιών και
εφαρµογών στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική
κοινότητα, και η υλοποίηση δράσεων στον χώρο των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. αναπτύσσει το πανελλαδικό οπτικό δίκτυο
νέας γενιάς Ε∆ΕΤ, παρέχοντας στην Ελληνική Ερευνητική
και Εκπαιδευτική Κοινότητα υπερσύγχρονες δικτυακές
τεχνολογίες και καινοτόµες υπηρεσίες για την ανάπτυξη
προηγµένων εφαρµογών. Σήµερα η βασική υποδοµή
του εθνικού δικτύου για την έρευνα και την εκπαίδευση
καλύπτει όλη την Ελλάδα, µε περισσότερα από 9.000 km
οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισµό, για ταχύτητες
έως 26x10 Gbps. Συνδέει περισσότερους από 100 φορείς,
στους οποίους περιλαµβάνονται όλα τα Πανεπιστήµια,
AΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Πανελλήνιο
Σχολικό ∆ίκτυο, και εξυπηρετεί, σε καθηµερινή βάση, περί
τους 500.000 χρήστες. Μέσα από καινοτόµες δράσεις, και
κυρίως την παροχή προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
για την έρευνα και την εκπαίδευση, συµβάλλει ουσιαστικά
στην εξοικείωση των φοιτητών µε την τεχνολογία. Η δράση
«∆ίοδος», συµβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη της
ευρυζωνικότητας στη φοιτητική κοινότητα, προσφέροντας
4

Το 2010 η Ε∆ΕΤ Α.Ε. συνέχισε µε επιτυχία την υλοποίηση
µίας σειράς δράσεων που στόχο έχουν τη δηµιουργία
ηλεκτρονικών υποδοµών και υπηρεσιών που µπορούν να
διευκολύνουν την οργάνωση, περιγραφή και προώθηση
ψηφιακού περιεχοµένου (εκπαιδευτικού, ερευνητικού ή
πολιτιστικού χαρακτήρα). Οι δράσεις αυτές συνεισφέρουν
στο όραµα της δηµιουργίας µιας ιδεατής οριζόντιας
υποδοµής ψηφιακών αποθετηρίων που θα διευκολύνουν
τη διαφύλαξη, το διαµοιρασµό και την εύρεση ψηφιακού
περιεχοµένου το οποίο διατίθεται από πανεπιστήµια,
ερευνητικά κέντρα, µουσεία, και άλλους δηµόσιους
φορείς. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της χρήσης
ψηφιακού περιεχοµένου και υπηρεσιών από ερευνητές,
εκπαιδευτικούς, προσωπικό δηµόσιων φορέων, αλλά
και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όπως και άλλου τύπου
κοινότητες που εµπλέκονται στην παραγωγή, επεξεργασία,
και χρήση της ψηφιακής γνώσης. Το έργο Natural Europe θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ψηφιοποιηµένο
περιεχόµενο από Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, µε τη
δηµιουργία µιας δικτυακής πύλης πρόσβασης και
αναζήτησης ψηφιοποιηµένου περιεχοµένου στα πρότυπα
της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Europeana.
Το έργο Organic.Edunet, συνέβαλλε στην προώθηση
της Βιολογικής Γεωργίας και της Αγρο-Οικολογίας στα
σχολεία και τα γεωπονικά πανεπιστήµια. Το έργο Rural Inclusion στοχεύει στην προώθηση καινοτόµων υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην περιφέρεια.

Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. πρωτοστατεί στην ανάπτυξη της έρευνας
και της επιστήµης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και στη
µείωση του ψηφιακού χάσµατος, µε την ενσωµάτωση των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών κοινοτήτων της περιοχής
στο Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές γίγνεσθαι των προηγµένων
ηλεκτρονικών υποδοµών. Ξεκινώντας µε τα έργα SEEREN
και SEE-GRID, µε τα οποία δηµιουργήθηκε το πρώτο
διαβαλκανικό ερευνητικό & εκπαιδευτικό δίκτυο και
υποδοµή GRID αντίστοιχα, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. υλοποιεί το έργο
SEERA-EI που στόχο έχει το συντονισµό των εθνικών
πρωτοβουλιών των χωρών της ΝΑ Ευρώπης για την
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υποδοµών στην περιοχή,
και τη διασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής της περιοχής
στις ευρωπαϊκές τάσεις δικτύωσης και υπολογιστικού
πλέγµατος. Επιπλέον, από το 2010 συντονίζει το έργο
HP-SEE που θα συνδέσει υφιστάµενες και µελλοντικές
υπερυπολογιστικές υποδοµές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
σε µια κοινή υποδοµή. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει
και στο έργο SEELight που καλύπτει τη λειτουργία,
αναβάθµιση και περαιτέρω διασύνδεση των Ερευνητικών
& Εκπαιδευτικών ∆ικτυακών Υποδοµών των Βαλκανικών
χωρών, έχοντας ως στρατηγικό στόχο την ενσωµάτωσή
τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
Τη χρονιά που πέρασε συνεχίστηκε η ∆ράση «∆ες την
Ψηφιακά» που προσέφερε επιδότηση για την απόκτηση
προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε
πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές. Η δράση «∆ες
την Ψηφιακά», φέρνει τις τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνιών άµεσα στα χέρια των φοιτητών και
σπουδαστών, και συµβάλλει στην ταχύτερη δηµιουργία
της Ψηφιακής Ελλάδας.
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. συνεχίζει δυναµικά την προσπάθεια για την
Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας µε την ΕΕ, αξιοποιώντας
τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
αποτελώντας περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών
και έρευνας για τη µελλοντική γενιά των Ε&Α δικτύων.
Παναγιώτης Τσανάκας
Καθηγητής ΕΜΠ
Πρόεδρος ∆Σ Ε∆ΕΤ Α.Ε.
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Γνωµοδοτική Επιτροπή
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε.

είναι εταιρεία µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ιδρύθηκε µε το Π.∆. 29/1998 όπως
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 308/2001, το Π.∆. 145/2003
(ΦΕΚ 121/Α/2003) και το ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006).
Ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας & Τεχνολογίας.
Ο σκοπός της Ε∆ΕΤ ΑΕ συνίσταται στην παροχή προηγµένων
δικτυακών υπηρεσιών σε ακαδηµαϊκά και ερευνητικά
ιδρύµατα και σε φορείς παρεµφερών δραστηριοτήτων,
παράλληλα µε τη ευρύτερη προώθηση καινοτοµικών
∆ιαδικτυακών εφαρµογών, µε τη συµµετοχή σε αντίστοιχα
εθνικά και κοινοτικά έργα.
Όραµά µας είναι η πρόοδος της Εκπαίδευσης και της
Έρευνας στην χώρα µας, και η ισότιµη συµµετοχή των
φορέων µας στην Πανευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης,
µε την παροχή σύγχρονων, προηγµένων και αξιόπιστων
διαδικτυακών υπηρεσιών σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
και Ερευνητικά Κέντρα.
Στους άµεσους στόχους είναι η εκπροσώπηση της
Ελλάδας στο χώρο των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών
δικτύων και των ηλεκτρονικών υποδοµών διεθνώς, καθώς
και ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση
τεχνολογικών αναπτυξιακών έργων.

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας είναι
το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει
για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Είναι
αρµόδια να προτείνει τροποποιήσεις του καταστατικού
καθώς και την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας,
διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας,
αποφασίζει την εκλογή µελών των ∆.Σ., εγκρίνει τον
ισολογισµό, διορίζει εκκαθαριστές και εκλέγει ελεγκτές,
και απαλλάσσει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από
τυχόν ευθύνη για αποζηµίωση.

Η Γνωµοδοτική Επιτροπή διορίζεται από το ∆.Σ. ανά
διετία και αποτελείται από 5 µέλη κατά ανώτατο όριο.
Έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και απαρτίζεται από
άτοµα µε εξειδικευµένη κατάρτιση, µακρά εµπειρία και
αναγνωρισµένο κύρος σε θέµατα τηλεπικοινωνιών ή/και
ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής της χώρας. Οι
απόψεις της Γνωµοδοτικής Επιτροπής καταγράφονται,
τίθενται υπόψη του ∆.Σ. και κοινοποιούνται στη ΓΓΕΤ.

∆ιοικητικό Συµβούλιο - Πρόεδρος
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό
όργανο και είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα
που αφορά στη διοίκηση και την επίτευξη των σκοπών της
Ε∆ΕΤ, πλην των θεµάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές
αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Το ∆.Σ. διαµορφώνει
κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης,
εξασφαλίζει τις βασικές πηγές χρηµατοδότησης της Ε∆ΕΤ,
ενώ παράλληλα εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της
περιουσίας της. Επίσης, καλλιεργεί και προωθεί την εθνική
και ευρωπαϊκή διάστασή της. Το ∆.Σ. είναι οκταµελές και
η θητεία του είναι τετραετής.
Ο Πρόεδρος είναι µέλος του ∆.Σ. και το ανώτατο
εκτελεστικό όργανο. Ασκεί την επιστηµονική επίβλεψη
των λειτουργιών, προΐσταται όλων των υπηρεσιών του και
διευθύνει το έργο τους, ενώ εισηγείται στο ∆.Σ. θέµατα
χάραξης πολιτικής της Ε∆ΕΤ.

Επιτροπή Στρατηγικού
Σχεδιασµού
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού, ορίζεται από το
∆.Σ. µετά από εισήγηση του Προέδρου και απαρτίζεται
από στελέχη της Εταιρείας. Η Επιτροπή συνέρχεται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα µε ευθύνη του Συντονιστή
και µε αντικείµενο θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και
ανάπτυξης της Εταιρείας. Ο Συντονιστής της Επιτροπής
Στρατηγικού Σχεδιασµού αναφέρεται στον Πρόεδρο
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της Εταιρείας µεταφέροντας τον προβληµατισµό και τις
προτάσεις της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού.

Οµάδα Ειδικών ∆ικτύου Κορµού
Η Οµάδα Ειδικών ∆ικτύου Κορµού ορίζεται από το ∆.Σ.,
περιλαµβάνει εκπροσώπους από τον πανεπιστηµιακό και
ερευνητικό χώρο και στοχεύει στο συντονισµό δράσεων
ανάπτυξης του δικτύου κορµού. Στην Οµάδα Ειδικών
∆ικτύου Κορµού µπορούν να συµµετάσχουν εκπρόσωποι
από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, από
∆ίκτυα της Ευρώπης, επιστήµονες του χώρου από την
Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και εκπρόσωποι από
ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Ο ρόλος της οµάδας αυτής
είναι καθαρά συµβουλευτικός. Βασικός στόχος της Οµάδας
Ειδικών ∆ικτύου Κορµού είναι η παροχή των αρτιότερων
δυνατών δικτυακών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες
του Ε∆ΕΤ. Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. αναζητεί από τα µέλη της Οµάδας
Ειδικών ∆ικτύου Κορµού και εξωτερικούς συνεργάτες για
ειδικά θέµατα στην λειτουργία του δικτύου.

Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ΙΚΤΥΟΥ
(NOC)
Το κέντρο διαχείρισης του δικτύου Ε∆ΕΤ (NOC) είναι
υπεύθυνο για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του εθνικού
ερευνητικού και ακαδηµαϊκού δικτύου.
Το κέντρο διαχείρισης του δικτύου Ε∆ΕΤ οργανώνεται
σε δύο βασικές οµάδες, την Οµάδα ∆ικτύου Κορµού
(Ο.∆Ι.ΚΟ.) και την Οµάδα Υπηρεσιών & Εφαρµογών
(Ο.Υ.ΕΦΑ). Η Οµάδα ∆ικτύου Κορµού διαχειρίζεται τον
δικτυακό εξοπλισµό του δικτύου κορµού του Ε∆ΕΤ,
συντηρεί τις απαραίτητες δικτυακές υποδοµές και
παρέχει υπηρεσίες επιπέδων 1 εώς 3 (συνδεσιµότητα,
δροµολόγηση, κλπ). Επίσης, στα καθήκοντα της οµάδας
συµπεριλαµβάνεται ο ρόλος του τοπικού αντιπροσώπου
του RIPE, διαµεσολαβόντας στην απόδοση διευθύνσεων
IP (v4/v6) και αριθµών AS στους φορείς του Ε∆ΕΤ, καθώς
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και ο συντονίσµός και η επίβλεψη (σε συννενόηση µε
τον Υπεύθυνο Υποδοµών) των υποδοµών του Ε∆ΕΤ, των
φυσικών εργασίων στους κόµβους και του εξοπλισµού
αποµακρυσµένης διαχείρισης (out-of-band).
Η Οµάδα Υπηρεσιών & Εφαρµογών διαχειρίζεται τους
εξυπηρετητές του Ε∆ΕΤ και τις υπηρεσίες επιπέδων
4-7 που αναπτύσσονται σε αυτούς. Οι υπηρεσίες αυτές
χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: (ι) υπηρεσίες
υποδοµής για το δίκτυο του Ε∆ΕΤ, (πχ DNS, εργαλεία
απεικόνισης και στατιστικών) (ιι) υπηρεσίες που
απευθύνονται στους φορείς του Ε∆ΕΤ (πχ PKI, secondary
DNS, backup MX κλπ) και (ιιι) υπηρεσίες που παρέχονται
στην ευρύτερη ακαδηµαική, ελληνική ή διεθνή κοινότητα
(βλ. δραστηριότητες Pithos, as112, looking glass, test your
multicast connectivity κλπ). Η οµάδα επίσης διαχειρίζεται
τις υπηρεσίες IP Telephony, Video-on-Demand, Video
Streaming και Conferecing, ενώ υπό την διαχείριση της
οµάδας βρίσκονται και τα Κουτιά Υπηρεσιών που έχουν
εγκατασταθεί σε κάποιους από τους φορείς του Ε∆ΕΤ.
Τέλος, η οµάδα προσαρµόζει λογισµικό ανοιχτού κώδικα
(open source) ή αναπτυσει λογισµικό προκειµένου να
καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης του δικτυου και των
υπηρεσιών του Ε∆ΕΤ.
Και οι δύο παραπάνω οµάδες εµπλέκονται και σε άλλες
δράσεις του Ε∆ΕΤ (πχ GR-IX, ∆ΙΟ∆ΟΣ, pithos κλπ) και
συµβάλλουν ενεργά στον σχεδιασµό και τις αναβαθµίσεις
του δικτύου και των υπηρεσιών.
Οι δύο βασικές οµάδες συµπληρώνονται από τις
εξωτερικές οµάδες του Helpdesk, του Φοιτητικού DSL,
του Σύµβουλου CERT και του δικτύου Υπεύθυνων Κόµβων
ανά την Ελλάδα.
Οι τεχνικές εργασίες των παραπάνω οµάδων συντονίζονται
από τον Τεχνικό Υπεύθυνο Λειτουργίας, ρόλος του οποίου
είναι η εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του δικτύου,
της υψηλής ποιότητας και διαθεσιµότητας των υπηρεσιών
και της υλοποίησης των στόχων της Ε∆ΕΤ Α.Ε µε τρόπο
τεχνικά αρτιό, ασφαλή και αποδοτικό.

Οργανωτική ∆οµή Ε∆ΕΤ Α.Ε.
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∆ιεθνείς Συνεργασίες/Fora
TERENA
www.terena.nl
Η Ε∆ΕΤ εκπροσωπεί την Ελλάδα στο TERENA (TransEuropean Research & Education Networking Association), τον Πανευρωπαϊκό Οργανισµό των Ερευνητικών &
Εκπαιδευτικών ∆ικτύων που στόχο έχει την προώθηση
και ανάπτυξη προηγµένων εφαρµογών πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών στην υπηρεσία της έρευνας και της
εκπαίδευσης.

Ιnternet2
www.internet2.edu
Η Ε∆ΕΤ σε συνεργασία µε τα άλλα δίκτυα του GEANT
έχει συνυπογράψει Μνηµόνια Συνεργασίας µε το δίκτυο
κορµού ABILENE (www.internet2.edu/ucaid/abilene/) και
µε την κοινοπραξία των 200 Αµερικανικών Πανεπιστηµίων
UCAID (www.internet2.edu/ucaid/). Με τα Μνηµόνια
Συνεργασίας, η Ε∆ΕΤ έχει πρόσβαση στο Internet2 και
µετέχει σε κοινά πειράµατα µε τους Ευρωπαϊκούς και
Αµερικανικούς φορείς που συµµετέχουν στο Internet2.

PRACE Research Infrastructure
www.prace-ri.eu
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. συµµετέχει στο PRACE Research Infrastructure (PRACE-RI). To PRACE-RI είναι ένας µη
κερδοσκοπικός οργανισµός µε έδρα τις Βρυξέλλες ο
οποίος αποτελείτε από 20 χώρες των οποίων οι οργανισµοί
που τις αντιπροσωπεύουν δηµιουργούν µια πανευρωπαϊκή
υποδοµή υπερ-υπολογιστών για την παροχή υπηρεσιών
σε επιστηµονικές εφαρµογές µε πολύ υψηλές απαιτήσεις
σε υπολογιστική ισχύ.
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Φορείς εξυπηρετούµενοι
από το Ε∆ΕΤ

21. Πάντειο Πανεπιστήµιο (www.panteion.gr)
22. Πολυτεχνείο Κρήτης (www.tuc.gr)

Πανεπιστήµια

23. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (www.sse.gr)

1. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (www.asfa.gr)

24. Σχολή Ικάρων (www.hafa.gr)

2. Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (www.auth.gr)

25. Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων (www.hna.gr)

3. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (www.aua.gr)

26. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο (www.hua.gr)

4. ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδας (www.ihu.edu.gr)

ΑΤΕΙ

5. ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (www.duth.gr)

27. ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr)

6. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (www.uoa.gr)

28. ΤΕΙ Αθηνών (www.teiath.gr)

7. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (www.ntua.gr)

29. ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας (www.teikoz.gr)

8. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (www.eap.gr)

30. ΤΕΙ Ηπείρου (www.teiep.gr)

9. Ιόνιο Πανεπιστήµιο (www.uion.edu.gr)

31. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (www.teithe.gr)

10. Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (www.aueb.gr)

32. ΤΕΙ Καβάλας (www.teikav.edu.gr)

11. Πανεπιστήµιο Αιγαίου (www.aegean.gr)

33. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr)

12. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (www.uth.gr)

34. ΤΕΙ Καλαµάτας (www.teikal.gr)

13. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (www.uoi.gr)

35. ΤΕΙ Κρήτης (www.teiher.gr)

14. Πανεπιστήµιο Κρήτης (www.uoc.gr)

36. ΤΕΙ Λαµίας (www.teilam.gr)

15. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (www.uom.gr)

37. ΤΕΙ Λάρισας (www.teilar.gr)

16. Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας (www.uowm.gr)

38. ΤΕΙ Μεσολογγίου (www.teimes.gr)

17. Πανεπιστήµιο Πατρών (www.upatras.gr)

39. ΤΕΙ Πάτρας (www.teipat.gr)

18. Πανεπιστήµιο Πειραιά (www.unipi.gr)

40. ΤΕΙ Πειραιά (www.teipir.gr)

19. Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (www.uop.gr)

41. ΤΕΙ Σερρών (www.teiser.gr)

20. Πανεπιστηµιο Στερεάς Ελλαδας (www.ucg.gr)
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42. ΤΕΙ Χαλκίδας (www.teihal.gr)

Κατάρτισης (www.cedefop.eu)

Ερευνητικοί Φορείς

61. Ίδρυµα Ευγενίδου (www.eugenfound.edu.gr)

43. Ακαδηµία Αθηνών (www.academyofathens.gr)

62. Ίδρυµα Ιατροβιολογικής Έρευνας Ακαδηµίας Αθηνών
(www.bioacademy.gr)

44. Γεωργική και Βιοτεχνική Σχολή (www.afs.edu.gr)
63. Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού (www.ime.gr)
45. ∆ιεθνές Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(www.untcentre.org)

64. Ίδρυµα Τεχνολογίας & Έρευνας (www.forth.gr)

46. ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέµιγκ» (www.fleming.gr)

65. Ινστιτούτο Pasteur (www.pasteur.gr)

47. Ε.ΚΕ.ΦΕ «∆ηµόκριτος» (www.ariadne-t.gr)

66. Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων (www.isi.gr)

48. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (www.noa.gr)

67. Ινστιτούτο Γεωλ. & Μεταλ. Ερευνών (www.igme.gr)

49. Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (www.ekdd.gr)

68. Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (www.ilsp.gr)

50. Εθνικό Kέντρο ∆ιαβήτη (www.hndc.gr)

69. Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής
(www.iema.gr)

51. Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας (www.ncmr.gr)
52. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης
(www.ekpaa.gr)

70. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης
(www.imbc.gr)
71. Ινστιτούτο Μεσογειακής Αγρονοµίας (www.maich.gr)

53. Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / EIE (www.ekt.gr)
72. Ινστιτούτο Πολιτιστ. & Εκπ. Τεχνολογίας (www.ceti.gr)
54. ΕΙΧΗΜΥΘ (www.iceht.forth.gr)
55. EKETA/Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας
(www.certh.gr)
56. EKETA/Ινστιτούτο Πληρ. & Τηλεµατικής (www.iti.gr)
57. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας
(www.elinyae.gr)

73. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών
Κατασκευών – ΙΤΣΑΚ (www.itsak.gr)
74. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(www.cres.gr)
75. Κέντρο Έρευνας για Θέµατα Ισότητας (www.kethi.gr)
76. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (www.komvos.edu.gr)

58. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (www.elot.gr)
77. Κέντρο Ερευνών ΝΕΣΤΩΡ (www.nestor.org.gr)
59. Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών (www.cti.gr)
60. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής
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78. Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες
της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης “Αθηνά” (www.athena-innovation.gr)

79. Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων
(www.maich.gr)

95. Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
Ελλάδος (www.statistics.gr)

80. Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας
(www.oasp.gr)

96. Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
(www.gsis.gr)

81. Συγκρότηµα Εργαστηρίων Νέων Τεχνολογιών &
Υπηρεσιών ΟΤΕ (www.oteresearch.gr)

97. Εθνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (www.ert.gr)
98. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (www.namuseum.gr)

82. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (www.rae.gr)

Λοιποί Φορείς

99. ∆ίκτυο «Σύζευξις» (www.syzefxis.gov.gr)
100. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (www.avarchive.gr)

83. Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
(www.ascsa.edu.gr)
84. Αµερικανικό Κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ
(www.anatolia.edu.gr)
85. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Αθηνών
(www.aeaa.gr)

101. Θέατρο Απόλλων - Συνεδριακό Κέντρο Σύρου
(www.hermoupolis.gr)
102. Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (www.iky.gr)
103. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (www.megaron.gr)
104. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (www.tch.gr)

86. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Βελλάς Ιωαννίνων
105. Μουσείο Ακρόπολης (www.theacropolismuseum.gr)
87. Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Ηρακλείου Κρήτης
(www.aeahk.gr)
88. Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης
(www.oipp.gr)

106. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού
(www.mbp.gr/html/gr/index.htm)
107. Νόησις - Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείο
Τεχνολογίας (www.noesis.edu.gr)

89. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ρόδος
(www.aster.edu.gr)

108. Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο (www.sch.gr)

90. Αρχαιολογική Εταιρεία εν Αθήναις (www.archetai.gr)

109. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (www.pi-schools.gr)

91. Βουλή των Ελλήνων (www.parliament.gr)

110. Πυροσβεστική Ακαδηµία (www.fire-dept-academy)

92. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
(www.byzantinemuseum.gr)

111. Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών
112. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (www.tee.gr)

93. Γενική Γραµµατεία Έ&Τ (www.gsrt.gr)
113. Υπουργείο Εθν. Παιδείας & Θρησκ. (www.ypepth.gr)
94. Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr)
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ISPs εξυπηρετούµενοι από το
GR-IX

10. EENet - Εσθονία (www.eenet.ee)
11. FCCN - Πορτογαλία (www.fccn.pt)

1. GRNET (www.grnet.gr)
12. GARR - Ιταλία (www.garr.net)
2. OTE (www.ote.gr)
13. GRNET - Ελλάδα (www.grnet.gr)
3. FORTHnet (www.forthnet.gr)
14. HEAnet - Ιρλανδία (www.heanet.ie)
4. HELLAS ON LINE (www.hol.gr)
15. NIIF / HUNGARNET- Ουγγαρία (www.hungarnet.hu)
5. NETONE (www.netone.gr)
16. BREN – Βουλγαρία (www.bren.bg)
6. VODAFONE (www.vodafone.gr)
17. IUCC - Ισραήλ (www.iucc.ac.il)
7. WIND (www.wind.com.gr) - TELLAS (www.tellas.gr)
18. JANET – M. Βρετανία (www.ja.net)
8. VIVODI (www.vivodi.gr)
19. JSCC – Ρωσία (www.jscc.ru)
9. ON Telecoms (www.ontelecoms.com)
20. Sigmanet - Λετονία (www.sigmanet.lv)
10. CYTA (www.cyta.com.cy)
21. LITNET - Λιθουανία (www.litnet.lt)
11. ORANGE (www.orange-business.com)
22. MARNET – ΠΓ∆Μ (dns.marnet.net.mk)
12. VERIZON (www.verizonbusiness.c
23. MREN – Μαυροβούνιο (www.mren.ac.me)

Συνεργαζόµενα NRENs στο
GEANT

24. NORDUnet - Σκανδιναβικές Χώρες (www.nordu.net)
25. PSNC - Πολωνία (www.man.poznan.pl)

1. ACOnet - Αυστρία (www.aco.net)
26. RedIRIS - Ισπανία (www.rediris.es)
2. AMRES – Σερβία (www.amres.ac.rs)
27. RENAM – Μολδαβία (www.renam.md)
3. ARNES - Σλοβενία (www.arnes.si)
28. RENATER - Γαλλία (www.renater.fr)
4. BASNET – Λευκορωσία (www.bas-net.by)
29. RESTENA - Λουξεµβούργο (www.restena.lu)
5. BELnet - Βέλγιο (www.belnet.be)
30. RoEduNet - Ρουµανία (www.nren.ro)
6. CARNet - Κροατία (www.carnet.hr)
31. SANET - Σλοβακία (www.sanet.sk)
7. CESNET - Τσεχία (www.ces.net)
32. SigmaNet – Λετονία (www.sigmanet.lv)
8. CYNET - Κύπρος (www.cynet.ac.cy)
33. SURFnet – Ολλανδία (www.surfnet.nl)
9. DFN - Γερµανία (www.dfn.de)
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34. SWITCH – Ελβετία (www.switch.ch)
Κωνσταντίνος Κουρκουµπέτης, Kαθηγητής ΟΠΑ
35. ULAKBIM - Τουρκία (www.ulakbim.gov.tr)
36. University of Malta - Μάλτα (www.um.edu.mt)
37. URAN – Ουκρανία (www.uran.net.ua)

Χρίστος Μπούρας, Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών
Ιωάννης Σάχαλος, Kαθηγητής ΑΠΘ
Ιωάννης Σταυρακάκης, Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Σύνθεση Επιτροπής Στρατηγικού
Σχεδιασµού
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τσανάκας Παναγιώτης, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Σαρτζετάκης Στέλιος, Συντονιστής Επιτροπής
Λιακόπουλος Αθανάσιος, Συντονιστής Υποδοµών
Μητσός Γιάννης, Συντονιστής Υπηρεσιών

Κοζύρης Νεκτάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Παναγιωτάρα Ζωή, ∆ικηγόρος

ΜΕΛΗ

Σεβαστή Αφροδίτη, Συντονίστρια Ανάπτυξης Υποδοµών &
Υπηρεσιών

Αργυράκης Παναγιώτης, Καθηγητής Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Χιώτης Τρύφων, Τεχνικός ∆ιευθυντής

Γιάτσιος Ηλίας, ∆ικηγόρος (έως 02/03/2010)
∆αγκλής Ιωάννης, ∆ιευθυντής Ερευνών Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών
Μεράκος Λάζαρος, Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Χαρδούβελη ∆έσποινα, Λειτουργικός Επιστήµων Εθνικού
Κέντρου Τεκµηρίωσης (έως Μάρτιο 2010)
Σαχίνη Παρασκευή, Προϊσταµένη Τµήµατος Στρατηγικής
και Ανάπτυξης, ΕΚΤ (από Μάρτιο 2010)
Χατζηνικολάου Παναγιώτης, ∆/ντής Σχεδιασµού και
Προγραµµατισµού της Γενικής Γραµµατέας Έρευνας και
Τεχνολογίας

Σύνθεση Γνωµοδοτικής
Επιτροπής
Βασίλης Μάγκλαρης, Kαθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της
Επιτροπής Πολιτικής των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ερευνητικών
& Εκπαιδευτικών ∆ικτύων

Τσιλιµπάρης Ξενοφών, Υπ. ∆ιαχείρισης Αναπτ. Έργων

Ανθρώπινο ∆υναµικό
(µόνιµο προσωπικό & εξωτερικοί συνεργάτες)
Χιώτης Τρύφων, Τεχνικός ∆ιευθυντής
Λιακόπουλος Αθανάσιος, Συντονιστής Υποδοµών
Μητσός Γιάννης, Συντονιστής Υπηρεσιών
Σεβαστή Αφροδίτη, Συντονίστρια Ανάπτυξης Υποδοµών &
Υπηρεσιών
Prnjat Ognjen, ∆ιαχείριση Έργων Ηλεκτρονικών Υποδοµών
Αθανασάκη Ευαγγελία, Μηχανικός Υποδοµών Πλέγµατος
Αλεβίζου Νίκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων
Σχέσεων
Ασπροµάτη Ευτυχία, Γραµµατειακή Υποστήριξη
Βασιλάκης Κώστας, ∆ιαχείριση Έργων Ανάπτυξης
∆ικτυακών Υπηρεσιών
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Βουζίκα Έφη, Γραµµατειακή Υποστήριξη, Γραµµατέας
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Μανουσέλης Νίκος, ∆ιαχείριση Προγραµµάτων
Μερεντίτης Κώστας, Τεχνική Υποστήριξη

Γαλούσης Κωνσταντίνος, Υπηρεσία ∆ΙΟ∆ΟΣ
Μούσµουλας Ζήνων, Τεχνική Υποστήριξη
Γιαννικοπούλου Βασιλική, Υπεύθυνη ∆ιαχείρισης
Ποιότητας

Οικονοµόπουλος Απόλλων, ∆ιαχείριση ∆ικτύου

Γραµµατικός Κωνσταντίνος, ∆ιαχείριση Προγραµµάτων

Παλαβιτσίνης Νίκος, ∆ιαχείριση Προγραµµάτων

Ζαφειρόπουλος Αναστάσιος, Μηχανικός ∆ικτύων

Παναγιωτάρα Ζωή, Νοµικός Σύµβουλος

Ζήσιµος Αντώνης, ∆ιαχείριση ∆ικτύου

Πανταζής Γιώργος, ∆ιαχείριση ∆ικτύου

Καραλιώτας Τάσος, ∆ιαχείριση ∆ικτύου

Παπακωνσταντίνου Κατερίνα, ∆ιαχείριση Προγραµµάτων

Κορακάκη Στέλλα, ∆ιαχείριση ∆ικτύου

Πολύζου Παναγιώτα, Νοµικός Σύµβουλος ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

Κόσιαρης Αλέξανδρος, ∆ιαχείριση ∆ικτύου
Πολυράκης Ανδρέας, ∆ιαχείριση ∆ικτύου
Κοσµίδης Παύλος, ∆ιαχείριση ∆ικτύου
Πουλόπουλος Λεωνίδας, ∆ιαχείριση ∆ικτύου
Κουκουζέλη Ειρήνη-Γιάννα, Γραµµατειακή Υποστήριξη
Πρωτονοταρίου Πόλυ, Λογιστική Υποστήριξη
Κουµάνταρος Κώστας, Μηχανικός Λογισµικού, Τεχνολογίες
Υπολογιστικού Πλέγµατος

Ρουµελιώτης ∆ιονύσης, Λογιστική Υποστήριξη

Κουτσούκος ∆ηµήτρης, Τεχνική Υποστήριξη

Σακκά Αθηνά, Γραµµατειακή Υποστήριξη

Κωνσταντόπουλος Λεωνίδας, ∆ιαχείριση ∆ικτύου

Σαρτζετάκης Στέλιος, Συντονιστής Επιτροπής Στρατηγικού
Σχεδιασµού

Κωτσοκάλη ∆ήµητρα, Επικοινωνία & ∆ηµόσιες Σχέσεις,
Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
Λαγκαδιανού Ευγενία, ∆ιαχείριση Προγραµµάτων
Λιαµπότης Γιάννης, Μηχανικός Λογισµικού, Τεχνολογίες
Πλέγµατος
Λιαµπότης Φαίδων, ∆ιαχείριση ∆ικτύου

Στρατής Κωνσταντίνος, Σχεδίαση Λογισµικού
Τζιουβάρας Χρυσόστοµος, Ανάπτυξη Ευρυζωνικών
Υποδοµών
Τριανταφυλλίδου Μέµη, Γραµµατειακή Υποστήριξη
Τσιλιµπάρης Ξενοφών, Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης
Αναπτυξιακών Έργων

Λιούµης Αντώνης, ∆ιαχείριση ∆ικτύου
Φλώρος Βαγγέλης, Μηχανικός Υποδοµών Πλέγµατος
Λουκάκου Άννα, Υπεύθυνη Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
Λουρίδας Παναγιώτης, Μηχανικός Τεχνολογιών Grid

Χατζάκης Ηλίας, Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών
Έργων

Λύκου Κωνσταντίνα, Γραµµατειακή Υποστήριξη

Ψυχογιού Ηλιάνα, Γραµµατειακή Υποστήριξη

Μάµαλης Μιχάλης, ∆ιαχείριση ∆ικτύου
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Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υποδοµών
και Υπηρεσιών
Εθνικά Έργα & Πρωτοβουλίες
Εθνικό ∆ίκτυο Κορµού – Ε∆ΕΤ
H Ε∆EΤ A.E. αναβαθµίζει
και επεκτείνει δυναµικά
το οπτικό δίκτυο νέας
γενιάς Ε∆ΕΤ, παρέχοντας
υπερσύγχρονες δικτυακές
τεχνολογίες και προηγµένες
υπηρεσίες στην Ελληνική
Ερευνητική και Εκπαιδευτική
Κοινότητα. Το δίκτυο της Ε∆ΕΤ Α.Ε. αποτελεί ένα «έξυπνο»
δίκτυο που προσαρµόζεται στις αυξανόµενες απαιτήσεις
µετάδοσης κίνησης και παροχής χωρητικότητας.
Το δίκτυο κορµού Ε∆ΕΤ βασίζεται στην τεχνολογία
DWDM και υλοποιείται παράλληλα µε την αναβάθµιση
του Πανευρωπαϊκού ∆ικτύου GEANT και των αντίστοιχων
ευρωπαϊκών δικτύων έρευνας και εκπαίδευσης. Η
ανάπτυξη του Ε∆ΕΤ σηµατοδοτεί τη µετάβαση από το
µοντέλο µίσθωσης τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων σε
αυτό της µακροχρόνιας µίσθωσης οπτικών ινών, που θα
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από ιδιόκτητο εξοπλισµό
οπτικής µετάδοσης της Ε∆ΕΤ Α.Ε.. Με τη µακροχρόνια
µίσθωση οπτικών ινών, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. είναι σε θέση να
διαχειρίζεται αυτόνοµα την πρακτικά ανεξάντλητη
χωρητικότητα του µέσου µετάδοσης, κάτι που αποτελεί τη
βάση για µία οικονοµικά βιώσιµη υποδοµή και την εγγύηση
για την αειφόρο τεχνολογική της ανάπτυξη. Στο πλαίσιο
αυτό, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. διαθέτει συµβόλαια δεκαπενταετούς
µίσθωσης οπτικών ινών για συνολική υποδοµή άνω των
8.000χλµ, έχοντας επεκτείνει σε µεγάλο βαθµό το οπτικό
δίκτυο κορµού της και συνδέοντας µε οπτικές ίνες την
πλειοψηφία των φορέων της.
Το Ε∆ΕΤ αποτελεί το πρώτο εθνικό υβριδικό δίκτυο
τεχνολογίας αιχµής και υποστηρίζει, παράλληλα µε τη
µεταγωγή πακέτων για κλασική χρήση Internet, µεταγωγή
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κυκλωµάτων µεγάλης χωρητικότητας για εφαρµογές escience. Ταυτόχρονα είναι ένα προηγµένο δίκτυο που
διευκολύνει τον πειραµατισµό σε όλες τις τεχνολογίες
δικτύων που αναµένεται να εµφανιστούν τα επόµενα
χρόνια.
Το Ε∆ΕΤ επιτρέπει τη µετάδοση δεδοµένων στο δίκτυο
κορµού σε πολύ υψηλές ταχύτητες (έως 26 µήκη κύµατος
των 10 Gbps), καθιστώντας δυνατή την ευρύτατη χρήση
προηγµένων δικτυακών εφαρµογών πραγµατικού χρόνου.
Η τηλε-εκπαίδευση, η τηλεδιάσκεψη, οι επικοινωνίες
πολυµέσων, µπορούν να εξυπηρετήσουν τις σηµαντικές
λειτουργικές ανάγκες των Ερευνητικών και Ακαδηµαϊκών
Ιδρυµάτων της χώρας, ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη
βελτίωση εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών.
Παράλληλα, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη υποδοµών
πλέγµατος
υπολογιστικών
συστηµάτων
(GRIDs),
υποστηρίζονται προηγµένες εφαρµογές e-science.

Το Ε∆ΕΤ είναι το ευρυζωνικό δίκτυο το οποίο έχει
αναπτυχθεί πανελλαδικά και:
>> Παρέχει δυνατότητα πρόσβασης φορέων σε ταχύτητες
έως 10Gbps
>> Παρέχει δυνατότητα απευθείας διασύνδεσης δύο
φορέων µε αποκλειστικό µήκος κύµατος χωρητικότητας
ως 10Gbps
>> Παρέχει προστατευµένη πρόσβαση στους φορείς
που συνδέονται σε κάποιο µητροπολιτικό δίκτυο οπτικής

µετάδοσης DWDM
>> Παρέχει δυνατότητα εγγυηµένης µεταγόµενης
χωρητικότητας ως 1Gbps µεταξύ δύο φορέων ή µεταξύ
ενός φορέα και ενός ιδρύµατος του εξωτερικού που
συνδέεται στο πανευρωπαϊκό δίκτυο GEANT
>> Επιτρέπει την κατανεµηµένη ανάπτυξη σηµερινών
και µελλοντικών δικτυακών εφαρµογών και υπηρεσιών
πληροφορικής
>> Ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρµογών σε
εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιµότητα
>> Αναβαθµίζεται συνεχώς και µε µικρό επιπλέον
κόστος ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές
αυξάνουν ή εξελίσσονται και όπως επιτάσσεται από
την πρόοδο της πληροφορικής και της τεχνολογίας των
επικοινωνιών.
Η διεθνής διασύνδεση του Ε∆ΕΤ στο Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο
GEANT έχει αναβαθµιστεί από το 2008 σε 3x10Gbps.
Το 2010, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. υλοποίησε αναβαθµίσεις και επεκτάσεις
τµηµάτων του δικτύου κορµού µε ολοκλήρωση δακτυλίων,
εγκατάσταση εξοπλισµού και ενεργοποίηση µηκών
κύµατος για τις ανάγκες φορέων και την εξυπηρέτηση της
συναθροισµένης κίνησης του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου.
Υλοποιήθηκε η διασύνδεση µε διπλή όδευση της σηµαντικής
Υποδοµής Φιλοξενίας Υπολογιστικών ∆ιατάξεων της Ε∆ΕΤ
Α.Ε. (που φιλοξενείται στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων στο Μαρούσι) µε το
δίκτυο κορµού.
Ξεκίνησε επίσης η εκπόνηση µελέτης για την υποστήριξη
υπηρεσιών µετάδοσης σε ταχύτητες 40/100Gbps από την
επόµενη γενιά του δικτύου κορµού.
To 2010, οι διασυνδεόµενοι στο Ε∆ΕΤ φορείς ξεπέρασαν
τους 100, ενώ ο αριθµός των χρηστών εκτιµάται στους
550.000 (ερευνητές, φοιτητές, ερευνητικό προσωπικό ΑΕΙ/
ΤΕΙ, χρήστες ακαδηµαϊκών & ερευνητικών ηλεκτρονικών
βιβλιοθηκών).

Κόµβος ∆ιασύνδεσης GR-IX
www.gr-ix.gr

Ο κόµβος Greek Internet Exchange (GR-ΙΧ), προσφέρει
τοπική διασύνδεση (peering) µεταξύ των δικτύων των
µεγαλύτερων εµπορικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών
Internet και παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης της τάξης
των Ν x 10 Gbps, δίνοντας έτσι σηµαντική ώθηση στη
συνολική ποιότητα των υπηρεσιών και των εθνικών
υποδοµών του Internet, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των
χρηστών του ∆ιαδικτύου.

Ελληνική Υποδοµή Πλέγµατος
HellasGrid
www.hellasgrid.gr

∆ιαθέτοντας την απαιτούµενη
τεχνογνωσία, η Ε∆ΕΤ Α.Ε.
λειτουργεί την Ελληνική Υποδοµή
Πλέγµατος Υπολογιστικών Συστηµάτων ΗellasGrid
υποστηρίζοντας προηγµένες εφαρµογές Ηλεκτρονικής
Επιστήµης (e-science). Το Υπολογιστικό Πλέγµα είναι
ένα σύνολο υπολογιστών, οι οποίοι είναι συνδεδεµένοι
µεταξύ τους µέσω ενός δικτύου υψηλής ποιότητας, έτσι
ώστε το σύνολο της υπολογιστικής τους ισχύος να είναι
εύκολα προσβάσιµο από τους χρήστες, όπου και αν αυτοί
βρίσκονται.

	
  

Το HellasGrid διατίθεται δωρεάν στην Ελληνική
ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα και είναι πλήρως
ενσωµατωµένο στην Πανευρωπαϊκή υποδοµή Πλέγµατος
EGΙ, που αποτελεί τη µεγαλύτερη υποδοµή υπολογιστικού
πλέγµατος στον κόσµο.
Ο ρόλος που διαδραµατίζει το HellasGrid σε διαφορετικά
επιστηµονικά πεδία, όπως τη σεισµολογία, τη µετεωρολογία,
τη φυσική, την υπολογιστική χηµεία, την οικονοµία, την
επεξεργασία βίντεο και τη βιοϊατρική, είναι καθοριστικός,
καθώς οι υποδοµές τους επιτρέπουν τη συγκέντρωση, τον
υπολογισµό και τη διανοµή επιστηµονικών δεδοµένων
σε κλίµακα, που δεν θα ήταν εφικτή στα µεµονωµένα
ερευνητικά εργαστήρια.
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HellasHPC
Το έργο HellasHPC ξεκίνησε
τον Ιούνιο του 2010 µε
	
  
αφορµή την πρόσκληση της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Τεχνολογίας για τη δηµιουργία εθνικών ερευνητικών
δικτύων σε τοµείς που αφορούν τις ερευνητικές υποδοµές
του Ευρωπαϊκού οδικού χάρτη των ερευνητικών υποδοµών
(ESFRI). Συγκεκριµένα το HellasHPC επικεντρώθηκε
στην υποδοµή ΥΥΕ του Πανευρωπαϊκού οργανισµού
PRACE (Partnership for Advance Computing in Europe)
διερευνώντας το ρόλο της Ελλάδας στις φάσεις υλοποίησης
της παραπάνω υποδοµής.
Για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς, το έργο
πραγµατοποίησε µια σειρά από δράσεις µε στόχο να
διερευνήσει την τρέχουσα κατάσταση στο χώρο των
ΥΥΕ στην Ελλάδα, να καταγράψει τους χρήστες και τις
ανάγκες τους σε τέτοιους είδους υποδοµές, και τελικά να
καταλήξει σε µια πρόταση σχετικά µε το ρόλο της Ελλάδας
στο PRACE παρουσιάζοντας παράλληλα µια στρατηγική
για την ανάπτυξη ερευνητικών υποδοµών Υπολογιστών
Υψηλών Επιδόσεων (ΥΥΕ) στην Ελλάδα.
Τα βασικά εργαλεία για να επιτευχθούν τα παραπάνω
ήταν:
>> Η Πανελλαδική έρευνα πεδίου που
πραγµατοποιήθηκε στα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα της χώρας.
>> Η τεχνολογική επισκόπηση (state of the art) του
χώρου των ΥΥΕ.
>> ∆ύο ανοιχτές επιστηµονικές ηµερίδες που
διοργανώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών αντίστοιχα.
Οι ηµερίδες αυτές έδωσαν τη δυνατότητα στους
Έλληνες επιστήµονες να συναντηθούν από κοντά, να
ενηµερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στο PRACE και
τις τεχνολογίες ΥΥΕ γενικότερα, να ανταλλάξουν απόψεις
για θέµατα ΥΥΕ, να παρουσιάσουν τις εφαρµογές τους
και τελικά να εκφράσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για
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υπολογιστικές υποδοµές.
>> Τέλος ο τύπος ενέργειας ΤΕ3 του έργου (Καθορισµός
Εθνικής Στρατηγικής HPC) ανέλυσε τα αποτελέσµατα από
τις παραπάνω δραστηριότητες.
Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες το έργου
καταγράφτηκαν οι τρέχουσες ανάγκες των ελληνικών
εφαρµογών σε ό,τι αφορά υποδοµές ΥΥΕ, καθώς και το
προφίλ των ελληνικών ερευνητικών οµάδων που τις
αναπτύσσουν. Στις ηµερίδες που διοργανώθηκαν ήρθαν
σε επαφή οι οµάδες αυτές και δώθηκε η δυνατότητα να
ακουστούν οι ανάγκες τους, οι ανησυχίες τους και οι
απόψεις τους σε ό,τι αφορά την πιθανή ανάπτυξη υποδοµών
ΥΥΕ στην Ελλάδα. Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν
κατέδειξαν ξεκάθαρα ότι υπάρχει µια σηµαντική κρίσιµη
µάζα χρηστών υπερυπολογιστών και ότι η Ελλάδα έχει
ανάγκη από υψηλού επιπέδου υπολογιστικών υποδοµών
σε εθνικό επίπεδο, προκειµένου να αυξήσει την
ανταγωνιστικότητά της.
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. είναι ο ανάδοχος τού έργου και υπεύθυνη για
την τεχνική και οικονοµική διαχείρισή του. Μεταξύ άλλων
η Ε∆ΕΤ Α.Ε. συντόνισε την Πανελλαδική έρευνα πεδίου
και ήταν υπεύθυνη για την τελική ανάλυση των σχετικών
αποτελεσµάτων. Επίσης ήταν υπεύθυνη για τη σύνταξη του
κειµένου Εθνικής Στρατηγικής HPC.

Συµµετοχή σε Ευρωπαικές ∆ράσεις
Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο Κορµού –
Έργο GN3
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. συµµετέχει ενεργά στο
	
  
έργο GN3 Multi-Gigabit European
Research and Education, το οποίο εξελίσσει, αναβαθµίζει
και εµπλουτίζει το πανευρωπαϊκό δίκτυο υψηλών
επιδόσεων GEANT, που διασυνδέει τα Ευρωπαϊκά Εθνικά
Ερευνητικά και Ακαδηµαϊκά ∆ίκτυα. Το έργο εκτελείται
µε την συµµετοχή 34 Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών
∆ικτύων της Ευρώπης (National Research & Education
Networks – NRENs).

Το GN3 αποτελεί συνέχεια του έργου GN1, στο πλαίσιο του
οποίου δηµιουργήθηκε το δίκτυο GEANT, διασυνδέοντας
τις υποδοµές των ευρωπαϊκών NRENs και του έργου GN2,
το οποίο εισήγαγε τη νέα γενιά του υβριδικού GEANT
(δίκτυο GEANT2) καθώς και προηγµένες υπηρεσίες για
τα πολλαπλά δίκτυα που διασυνδέει. Στο δίκτυο GEANT
συνδέονται επίσης τα NRENs των χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης και του Ισραήλ, ενώ µε συµπληρωµατικά
προγράµµατα (EUMEDCONNECT, CLARA, TEIN, κλπ.)
καλύπτονται η Βαλκανική, η Μεσογειακές χώρες, οι
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες της Λατινικής
Αµερικής, η ΝΑ Ασία, κλπ.
Το έργο GN3 συντονίζει η αστική εταιρεία των Ερευνητικών
& Εκπαιδευτικών δικτύων για την παροχή δικτυακών
τεχνολογιών στην Ευρώπη DANTE (www.dante.net), µε
σηµαντική συµµετοχή του Πανευρωπαϊκού Οργανισµού
των Ερευνητικών – Ακαδηµαϊκών ∆ικτύων TERENA.
Συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του 7ου Προγράµµατος Πλαίσιο και της δράσης
για την Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδοµών (Research Infrastructures).
To έργο εισάγει την εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών
πληροφόρησης και επικοινωνιών (ΤΠΕ) µε στόχο να
προσφέρει αποτελεσµατικότερες και αποδοτικότερες
υπηρεσίες ∆ιαδικτύου για την Ευρωπαϊκή Ερευνητική
και Εκπαιδευτική κοινότητα. Το δίκτυο GEANT κατά τη
διάρκεια του GN3 αναδεικνύεται στη βασική δικτυακή
υποδοµή για την υλοποίηση πολλών ερευνητικών έργων
και εφαρµογών µε πανευρωπαϊκή εµβέλεια.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εξυπηρέτηση των
τελικών χρηστών µε την παροχή προηγµένων δικτυακών
υπηρεσιών από άκρο σε άκρο, στην ανάπτυξη εργαλείων
για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτυακών
συνδέσεων, σε µηχανισµούς για την ασφάλεια και ποιότητα
στη µετάδοση των δεδοµένων καθώς και στην υλοποίηση
υπηρεσιών εξουσιοδότησης πρόσβασης και περιαγωγής
πρόσβασης (roaming) στις υποδοµές των NRENs για τους
χρήστες.

συνεισφέροντας στην ανάπτυξη των προηγµένων
δικτυακών υπηρεσιών, αποτελώντας σηµείο παρουσίας
του δικτύου GEANT και εξασφαλίζοντας πρόσβαση στην
προηγµένη υποδοµή του GEANT για τον µεγάλο αριθµό
χρηστών της ελληνικής ερευνητικής και ακαδηµαϊκής
κοινότητας.
Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2010 όσον
αφορά την Ε∆ΕΤ Α.Ε. συνοψίζονται στους παρακάτω:
>> Συνεισφορά στην ανοιχτή διεθνή πρόσκληση
για ενδιαφέρον (Request for Interest - RFI) για τον
εξοπλισµό µετάδοσης του δικτύου GEANT
>> Προετοιµασία και συµµετοχή σε διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου, και προδιαγωνιστικές
διαδικασίες για την προµήθεια τηλεπικοινωνιακών
γραµµών του δικτύου GEANT
>> Συντονισµός της υπο-οµάδας σχεδιασµού και
ορισµού προδιαγραφών της υπηρεσίας «Χωρητικότητα
κατ’ απαίτηση»
>> Έλεγχος ποιότητας (QA audit) για την οικογένεια
εργαλείων δικτυακών µετρήσεων perfSONAR
>> ∆ιαχείριση του συνόλου της ερευνητικής δράσης
προηγµένης διαχείρισης διασυνδεδεµένων δικτύων
>> Συνεισφορά στον σχεδιασµό της υποδοµής GEMBus
(GEANT Multi-domain Bus) για την σύνθεση δικτυακών
υπηρεσιών προκειµένου για την παροχή υπηρεσιών
αυξηµένης αξίας στον τελικό χρήστη.

Η συµµετοχή του Ε∆ΕΤ στο έργο είναι σηµαντική,
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SEELight
Το έργο SEELight χρηµατοδοτείται έργο στο πλαίσιο του
ΕΣΟΑΒ και στοχεύει στην υλοποίηση ενός περιφερειακού
δακτυλίου οπτικών ινών. Η υποδοµή αυτή θα αποτελέσει
τη βάση για τη βιώσιµη ανάπτυξη και λειτουργία των
δικτυακών υποδοµών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
µε κύριο χαρακτηριστικό την εξασφάλιση πολύ υψηλών
ταχυτήτων και δυνατότητες συνεχούς αναβάθµισης, χωρίς
επιπλέον κόστος. Η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται
κατά 80% από εθνικούς πόρους και κατά 20% από πόρους
των επωφελούµενων χωρών.

Federica

Μεσογειακό ∆ίκτυο Κορµού –
EUMEDCONNECT
www.eumedconnect.net

Το έργο EUMEDCONNECT στοχεύει
στη
δηµιουργία
περιφερειακού
µεσογειακού δικτύου και στη
	
  διασύνδεσή του µε το πανευρωπαϊκό Ερευνητικό &
Εκπαιδευτικό (Ε&Ε) δίκτυο GEANT. Στο EUMEDCONNECT συµµετέχουν όλα τα Ε&Ε δίκτυα από τις χώρες
της Μεσογείου, πλην της Λιβύης και του Λιβάνου
(Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Κύπρος, Μάλτα,
Μαρόκο, Συρία, Τουρκία, και Τυνησία). Τα Ε&Ε δίκτυα της
Κύπρου, του Ισραήλ, της Μάλτας και της Τουρκίας είναι
ήδη συνδεδεµένα στο δίκτυο GEANT. Τη διαχείριση του
έργου έχει αναλάβει η αστική εταιρεία των Ερευνητικών
– Εκπαιδευτικών δικτύων για την παροχή δικτυακών
τεχνολογιών στην Ευρώπη DANTE, µαζί µε τα ερευνητικά
δίκτυα της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας (Ε∆ΕΤ).
H Ε∆ΕΤ Α.Ε. έχει συµβάλλει σηµαντικά στη διασύνδεση
της περιοχής της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής, ενώ
συµµετέχει στις προσπάθειες διάχυσης και εκπαίδευσης
των αντίστοιχων µηχανικών των Ερευνητικών ∆ικτύων της
Μεσογείου.
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   Federated E-infrastructure Dedicated

to European Researchers Innovating in
Computing network Architectures
www.fp7-federica.eu
Το
έργο
FEDERICA
χρηµατοδοτήθηκε από το 7o
Πρόγραµµα Πλαίσιο της EE
µε στόχο τη δηµιουργία µιας πανευρωπαϊκής υποδοµής
µε χρήση κυκλωµάτων Gigabit Ethernet, δικτυακού
εξοπλισµού µετάδοσης, και υπολογιστικών κόµβων µε
δυνατότητες εικονικής διαµοίρασης, και ολοκληρώθηκε
το 2010. Η υποδοµή που υλοποιήθηκε προσφέρει τη
δυνατότητα φιλοξενίας πειραµατικών δράσεων για
νέες αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα διαδικτύου,
ελαχιστοποιώντας την εξάρτηση από συγκεκριµένες
τεχνολογίες για τα πειράµατα αυτά.

	
  

	
  

	
  

αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, ενώ µελλοντικά θα
πρέπει να αντιµετωπισθεί η διαλειτουργικότητα και ο
διαµοιρασµός πόρων ανάµεσα σε ανάλογες υποδοµές που
έχουν υλοποιηθεί παγκοσµίως.

Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2010 όσον
αφορά την Ε∆ΕΤ Α.Ε. συνοψίζονται στους παρακάτω:

Το δίκτυο FEDERICA βασίζεται στην υπάρχουσα υποδοµή
των ευρωπαϊκών Ε&Ε δικτύων. Τα κυκλώµατα τερµατίζουν
σε σηµεία παρουσίας (PoPs) εθνικών Ε&Ε δικτύων και του
πανευρωπαϊκού δικτύου GEANT, στα οποία φιλοξενούνται
οι υπολογιστικοί κόµβοι της υποδοµής καθώς και ο
δικτυακός εξοπλισµός µετάδοσης (δροµολογητές και
µεταγωγείς), µε δυνατότητες εικονικής διαµοίρασης.
Εικονικά υποσύνολα (slices) της υποδοµής µπορούν να
διατεθούν σε ερευνητές για την εκτέλεση πειραµάτων µε
µη ελεγχόµενες επιπτώσεις, πάνω από την υπάρχουσα
υποδοµή παραγωγής. Οι ερευνητές έχουν πλήρη έλεγχο
του εικονικού υποσυνόλου που τους παραχωρείται
(υπολογιστικοί κόµβοι, δροµολογητές, µεταγωγείς και
δικτυακές γραµµές) και µπορούν να έχουν πρόσβαση
σε πληροφορία παρακολούθησης της εικονικής αυτής
υποδοµής.
Το έργο κατάφερε να επιτύχει αποµόνωση ανάµεσα στα
αποδιδόµενα εικονικά υποσύνολα της υποδοµής (isolation),
καθώς και υποστήριξη της δυνατότητας αναπαραγωγής των
εκτελεσθέντων πειραµάτων (reproducibility). Παρόλο που
η απόδοση των πόρων της υποδοµής έγινε χειρονακτικά,
το έργο είχε ερευνητικού χαρακτήρα αποτελέσµατα στην

	
  

>> ∆ιαχείριση του κόµβου FEDERICA που φιλοξενεί το
Ε∆ΕΤ και παροχή υποστήριξης στον κόµβο FEDERICA
που φιλοξενεί το ΕΠΙΣΕΥ
>> Συµµετοχή στη διαχείριση της υποδοµής FEDERICA και στη βελτιστοποίηση τεχνικών λύσεων και
διαδικασιών.
>> Συντονισµός των συνεργασιών του έργου
και παρακολούθηση των εξελίξεων στους φορείς
προτυποποίησης. Συµµετοχή σε νεοσύστατες οµάδες
εργασίας (όπως IRTF VNRG) µε θεµατολογία τον εικονικό
διαµοιρασµό δικτύων και συσκευών.
>> Καθοδήγηση ερευνητικών οµάδων στην Ελλάδα
προκειµένου να αιτηθούν εικονικών υποσυνόλων της
υποδοµής του FEDERICA που θα χρησιµοποιήσουν για να
διεξάγουν τα ερευνητικά τους πειράµατα.
>> Σχεδιασµός αλγορίθµων για την αποδοτική /
βελτιστοποιηµένη και αυτοµατοποιηµένη ανάθεση πόρων
της υποδοµής του FEDERICA σε χρήστες που αιτούνται
εικονικά υποσύνολα αυτής.
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StratusLab

Υποδοµή Πλέγµατος – EGEE – ΙΙΙ

	
  

	
  

www.stratuslab.eu
Το έργο StratusLab αναπτύσσει και
ολοκληρώνει εργαλεία λογισµικού
και υπηρεσίες που έχουν σκοπό την
προσφορά υπολογιστικών νεφών IaaS (Infrastructure as
a Service).
Βασικό κίνητρο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη
βελτιστοποιηµένων τεχνολογιών νέφους για τη φιλοξενία
υπηρεσιών πλέγµατος. Το έργο αναπτύσσει τη δική
του διανοµή λογισµικού νέφους η οποία αποτελείται
από υπάρχουσες λύσεις αλλά και από εργαλεία που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου. Η διανοµή βασίζεται
στην εργαλειοθήκη διαχείρισης εικονικών µηχανών
OpenNebula η οποία αναπτύσσεται από το Universidad
Complutensa de Madrid (UCM) που αποτελεί και έναν από
τους βασικούς εταίρους του έργου. Εκτός από το λογισµικό
µια ακόµα βασική δραστηριότητα του StratusLab είναι
η παροχή υπηρεσιών IaaS cloud για την αξιολόγηση της
τεχνολογίας αλλά και για την παραγωγική της χρήση από
τρίτους προκειµένου να αναπτυχθούν εφαρµογές, να
πραγµατοποηθούν επιστηµονικά πειράµατα κ.ο.κ.
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και
διαχείριση αυτής της υπηρεσίας νέφους. Συγκεκριµένα
η Ε∆ΕΤ Α.Ε. έχει δεσµεύσει έναν αριθµό φυσικών
υπολογιστικών κόµβων από το υπολογιστικό κέντρο της στο
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων,
στους οποίους έχει εγκατασταθεί η διανοµή νέφους του
StratusLab προσφέροντας µια δηµόσια υπηρεσία νέφους
προς χρήστες από κάθε γωνία του πλανήτη. Ένα άλλο
ποσοστό φυσικών πόρων της εταιρείας χρησιµοποιείται
για υποστηρικτικές υπηρεσίες µέσα στο έργο (π.χ. για
web servers, build servers, pre-production υπηρεσίες
κλπ). Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. συµµετέχει επίσης στις δραστηριότητες
διάδοσης των αποτελεσµάτων του έργου αλλά και στο
κύριο κοµµάτι ανάπτυξης λογισµικού, µε ιδιαίτερο βάρος
σε πρωτοποριακές υπηρεσίες πλέγµατος πάνω από
υπολογιστικά νέφη.
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www.eu-egee.org

To έργο EGEE-III (Enabling Grids
for E-sciencE) ήταν η φυσική
συνέχεια των έργων EGEE και
EGEE-II, αντικείµενο των οποίων ήταν η δηµιουργία της
µεγαλύτερης υποδοµής υπολογιστικού πλέγµατος (Grid)
στον κόσµο.. Στο έργο EGEE-III η υποδοµή εξελίχθηκε
περαιτέρω, ενώ παράλληλα ετοιµάστηκε το έδαφος για τη
µετάβαση σε µία µακροπρόθεσµη υποδοµή υπό µία νέα,
ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή οντότητα, το European Grid Initiative (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πλέγµατος), στην οποία
συµµετέχει η Ελλάδα µέσω της Ε∆ΕΤ Α.Ε. Το έργο EGEEIII ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2010.

EGI-INSPIRE
www.eu-egi.eu

Το έργο EGI-InSPIRE (Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure
for Researchers in Europe) ξεκίνησε
	
  τον Μάιο 2010, και είναι η συνέχεια των έργων EGEE (Enabling Grids for E-SciencE). Το έργο αποτελεί συνεργασία
περισσότερων από 50 ινστιτούτων σε 40 χώρες, και
σκοπός του είναι η δηµιουργία µιας µόνιµης βιώσιµης
Ευρωπαϊκής Υποδοµής Πλέγµατος (European Grid Infrastructure, EGI).
Το έργο EGI-InSPIRE αποτελεί θεµελιώδη πρωτοβουλία
στην ενοποίηση Κατανεµηµένων Υπολογιστικών Υποδοµών
(Distributed Computing Infrastructures – DCI), όπως
υποδοµές υπολογιστικού νέφους (cloud computing),
υπερυπολογιστές και υποδοµές υπολογιστικού πλέγµατος,
προς όφελος των χρηστών τους στην Ευρώπη και πέρα
από αυτήν.

SEE-GRID-SCI

www.see-grid-sci.eu
	
  

Το έργο SEE-GRID-SCI (SEE-GRID
eInfrastructure for regional eScience)
που ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον
Μάιο του 2010, συνέβαλλε ουσιαστικά
στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών υποδοµών στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανοίγοντας το δρόµο για νέες
επιστηµονικές συνεργασίες µεταξύ κοινοτήτων χρηστών.
Το έργο απευθύνθηκε και ενέπλεξε τρεις στρατηγικές
διεθνείς επιστηµονικές κοινότητες / εικονικούς
οργανισµούς και συγκεκριµένα από τον τοµέα της
σεισµολογίας, της µετεωρολογίας και της προστασίας του
περιβάλλοντος, καταφέρνοντας να υποκινήσει τη χρήση και
την επέκταση των περιφερειακών υποδοµών πλέγµατος και
των αναπτυσσόµενων υπηρεσιών που προσφέρονται, και
την περαιτέρω ενίσχυση της επιστηµονικής συνεργασίας
µεταξύ των κοινοτήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
στον τοµέα των ηλεκτρονικών υποδοµών. Η εµπλοκή νέων
επιστηµονικών κοινοτήτων και η επέκταση της υποδοµής
τόσο από άποψη µεγέθους όσο και γεωγραφικά, µαζί µε
ένα σύνολο συντονισµένων ενεργειών για την ενίσχυση των
εθνικών υποδοµών πλέγµατος της περιοχής, εξασφάλισε
σε κάθε µία από τις συµµετέχουσες στο έργο χώρες τη
συµµετοχή τους στις βιώσιµες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
ως ισότιµα µέλη.
Κατά τη διάρκεια του 2010 το έργο ολοκλήρωσε την ανάπτυξη
και µεταφορά στην υποδοµή πλέγµατος 16 εφαρµογών
και 11 υπηρεσιών στους τοµείς της Σεισµολογίας, της
Μετεωρολογίας και της Προστασίας Περιβάλλοντος.
Αρκετές από τις εφαρµογές και τις υπηρεσίες αυτές
χρησιµοποιούνται είδη από τις επιστηµονικές κοινότητες
της περιοχής.

αυτοµατοποίηση και αποτελεσµατικότητα της υποστήριξης
των χρηστών αλλά και των διαχειριστών της υποδοµής.
Οι διαθέσιµες λύσεις και προτάσεις βρίσκονται σε φάση
υλοποίησης και αρκετές από αυτές χρησιµοποιούνται από
τους διαχειριστές της υποδοµής.

	
  

Το έργο SEE-GRID-SCI συνέβαλλε ουσιαστικά στην
ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ των κοινοτήτων της ΝΑ
Ευρώπης και των αντίστοιχων της υπόλοιπης Ευρώπης,
και στη βιωσιµότητα των εθνικών πρωτοβουλιών Grid της
περιοχής. Το έργο SEE-GRID-SCI συνέβαλλε µε τον τρόπο
αυτό στη µείωση του ψηφιακού χάσµατος και δηµιούργησε
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της έρευνας και της
επιστήµης στη ΝΑ Ευρώπη.

Περίπου το 70-75% του συνόλου των sites της υποδοµής
πλέγµατος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν
διαθεσιµότητα άνω του προβλεπόµενου στόχου του 80%.
Στον τοµέα της διαχείρισης της υποδοµής αναπτύχθηκαν
κοινές πρακτικές, υπηρεσίες και εργαλεία, µε σκοπό την
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e-IRGSP2

www.e-irg.eu
	
  

Το έργο e-IRGSP2, αποτέλεσε
συνέχεια του e-IRGSP, το οποίο
υποστήριξε την οµάδα Εθνικών
Εκπροσώπων e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group), µε στόχο τη δηµιουργία ενός
οργανωτικού πλαισίου και κατάλληλων πολιτικών για
την προώθηση της χρήσης και της καλύτερης κατανοµής
των πόρων των ηλεκτρονικών υποδοµών. Το έργο
ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβρη του 2010, και η υποστήριξη
της οµάδας e-IRG συνεχίστηκε µε το έργο e-IRGSP3.

e-IRGSP3

www.e-irg.eu

	
  

Το έργο e-IRGSP3 αποτελεί συνέχεια
του e-IRGSP2, το οποίο υποστήριξε
την οµάδα Εθνικών Εκπροσώπων
e-IRG (e-Infrastructures Reflection Group), µε στόχο τη δηµιουργία ενός οργανωτικού
πλαισίου και κατάλληλων πολιτικών για την προώθηση
της χρήσης και της καλύτερης κατανοµής των πόρων των
ηλεκτρονικών υποδοµών. To έργο e-IRGSP3 αποτελεί
συνέχεια του έργου e-IRGS2 και ξεκίνησε το ∆εκέµβριο
του 2010.

BSI - Black Sea Interconnection
www.blacksea-net.org

	
  

Το 2008 ξεκίνησε το έργο BSI (Black Sea Interconnection), βασικός χρηµατοδότης του οποίου είναι η ΕΕ, και το
οποίο αποσκοπεί στην άµβλυνση του ψηφιακού χάσµατος
που υφίσταται µεταξύ των Νοτίων Καυκάσιων χωρών
και των Ευρωπαϊκών. Η προσπάθεια άµβλυνσης γίνεται
µε την υλοποίηση ενός περιφερειακού ερευνητικού
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και ακαδηµαϊκού δικτύου που θα παρέχει υπηρεσίες
διασυνδεσιµότητας µε το πανευρωπαϊκό δίκτυο GEANT.
Οι βασικοί στόχοι του έργου περιλαµβάνουν την υλοποίηση
ενός περιφερειακού ερευνητικού και εκπαιδευτικού
δικτύου µεταξύ των Καυκάσιων χωρών και τη σύνδεσή του
µε το πανευρωπαϊκό δίκτυο GEANT, την ενσωµάτωση των
επιστηµονικών προοπτικών των Καυκάσιων χωρών µε το
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, και την ενίσχυση της συνεργασίας
µεταξύ οµογενών επιστηµονικών κοινοτήτων.

HP-SEE

www.hp-see.eu
Τον Σεπτέµβριο του 2010 ξεκίνησε
το έργο HP-SEE (High Performance Computing Infrastructure
for South East Europe’s Research
Communities). Στόχος του έργου
	
  
είναι να συνδέσει υφιστάµενες
και µελλοντικές υπερυπολογιστικές υποδοµές στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη σε µια κοινή υποδοµή. Ως
συµπληρωµατική δράση, το έργο θα δηµιουργήσει και µία
σύνδεση µεταξύ της περιοχής του Νοτίου Καυκάσου µε
το Πανευρωπαϊκό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων GEANT. Η
πρωτοβουλία θα ανοίξει την υπερυπολογιστική υποδοµή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε ένα ευρύ φάσµα νέων
κοινοτήτων χρηστών, συµπεριλαµβανοµένων και των
λιγότερο αναπτυγµένων χωρών στον τοµέα αυτό, για την
ενίσχυση της συνεργασίας και την παροχή προηγµένων
δυνατοτήτων σε ερευνητές, µε έµφαση στους στρατηγικούς
τοµείς της υπολογιστικής Φυσικής, υπολογιστικής Χηµείας
και των Επιστηµών Ζωής. Το HP-SEE χρηµατοδοτείται από
την ΕΕ µέσω του 7ου ΠΠ.
Στο έργο συµµετέχουν 14 εταίροι από την περιοχή της
νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ περισσότερα από 10
ιδρύµατα έχουν επιλεγεί να συµµετάσχουν στο σχέδιο.
Επιπλέον, η συµµετοχή επιστηµόνων από τις χώρες του
Εύξεινου Πόντου συµβάλλει στην περεταίρω ενδυνάµωση
της συνεργασίας µε το έργο υποδοµών BSI (Black Sea Initiative).

DORII - Deployment of Remote
Instrumentation Infrastructure
www.dorii.eu

Το έργο DORII στοχεύει στην ανάπτυξη
ηλεκτρονικών υποδοµών για νέες
επιστηµονικές
κοινότητες
που
χειρίζονται πειραµατικό εξοπλισµό και
όργανα που είναι µερικώς ή καθόλου
	
  
ενσωµατωµένα µε τις υφιστάµενες ηλεκτρονικές υποδοµές
στην Ευρώπη, και οι οποίες έχουν ανάγκη ενίσχυσης στο
πλαίσιο των καθηµερινών εργασιών τους.
Οι τρέχουσες επιστηµονικές οµάδες που εκπροσωπούνται
στο έργο είναι η σεισµολογική κοινότητα, η περιβαλλοντική
κοινότητα, και ειδικές επιστηµονικές οµάδες που διεξάγουν
πειράµατα µε υψηλές δικτυακές και υπολογιστικές
απαιτήσεις. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2010, όπου η Ε∆ΕΤ
Α.Ε. συµµετείχε στην υλοποίηση της τελικής έκδοσης της
υποδοµής του DORII, που περιλαµβάνει τη διασύνδεση των
δικτυακών και υπολογιστικών υποδοµών µε πειραµατικό
εξοπλισµό των επιστηµονικών κοινοτήτων του έργου.
Επιπλέον, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. συνέβαλε στην υποστήριξη των
διαχειριστών και των χρηστών των εφαρµογών πάνω
σε θέµατα συνδεσιµότητας και συµβατότητας µε τις
υπάρχουσες υποδοµές.
Συγκεκριµένα, υλοποιήθηκαν εργαλεία διαχείρισης και
παροχής βοήθειας στους διαχειριστές της υποδοµής
DORII, καθώς επίσης στους υπευθύνους κάθε εφαρµογής
και σε όλους τους χρήστες της υπολογιστικής υποδοµής.
Παράλληλα, δηµιουργήθηκε και ένα δίκτυο δοκιµών,
όπου οι εφαρµογές µπορούν να τρέξουν αποκλειστικά
µε βάση το πρωτόκολλο IPv6. Με βάση τις εφαρµογές
που αναπτύχθηκαν, συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν και
στατιστικά στοιχεία για τη χρήση της υποδοµής του DORII
και τις πραγµατικές απαιτήσεις των εφαρµογών.
Τέλος, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. παρείχε υποστήριξη σε σχετικές
οµάδες προτυποποίησης (RISGE-RG), συµµετείχε στην
οµάδα υποστήριξης των εφαρµογών και συνείσφερε στη
συγγραφή επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια.

Προώθηση
και ∆ιάδοση Τεχνολογιών
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Εθνικά Εργα & Πρωτοβουλίες
∆ΕΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΑ
www.destinpsifiaka.gr

Η πρωτοποριακή ∆ράση «∆ΕΣ ΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΑ 2.0», που υλοποιήθηκε
µε τη συνεργασία των Υπουργείων
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
	
  και από το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ
Α.Ε.), συνεχίστηκε µε επιτυχία κατά τη διάρκεια του 2010,
προσφέροντας επιδότηση (µέχρι 400 €) για την απόκτηση
προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε
περίπου 17.381 πρωτεύσαντες στις εισαγωγικές εξετάσεις
του ακαδηµαϊκού έτους 2009-2010 πρωτοετείς φοιτητές
και σπουδαστές. ∆ικαίωµα στην επιδότηση είχαν επίσης
και οι εισαχθέντες φοιτητές ως «πάσχοντες από σοβαρές
ασθένειες», µε µέγιστη επιδότηση 800 €.
Οι δικαιούχοι φοιτητές της ∆ράσης επωφελήθηκαν επίσης
και από τις παρακάτω υπηρεσίες:
>> Υπηρεσία on-line storage ΠΙΘΟΣ +
>> ∆ιετής Συνδροµή Forrester, εξασφάλιση

διασύνδεσης οµοσπονδίας Shibboleth µε την υπηρεσία
Forrester
>> Υπηρεσία ηλεκτρονικής διάθεσης ελεύθερου

εκπαιδευτικού λογισµικού ηλεκτρονικών µαθηµάτων
>> Yπηρεσία παροχής εµπορικού λογισµικού για

εκπαιδευτικές εφαρµογές από τους ειδικούς ιστοχώρους
των εταιριών που παρέχουν το εµπορικό λογισµικό.
Για την πληροφόρηση των δικαιούχων φοιτητών
λειτούργησε εκτός της ενηµερωτικής σελίδας στη
διεύθυνση www.destinpsifiaka.gr, και η γραµµή

27

τηλεφωνικής υποστήριξης στον αριθµό 801-11-85100.

∆ίοδος

http://diodos.edu.gr
Η υλοποίηση της δράσης απέσπασε εγκωµιαστικά σχόλια
από την εκπαιδευτική κοινότητα, από τις κοινοτικές αρχές,
και από την αγορά (προµηθευτές / κατασκευαστές), επειδή
αξιοποίησε ευέλικτους µηχανισµούς διανοµής, έδωσε
ίσες ευκαιρίες σε όλες τις επιχειρήσεις, εξασφάλισε
υψηλότατο ποσοστό συµµετοχής των δικαιούχων, και
εκµηδένισε την πιθανότητα καταχρηστικής εκµετάλλευσης.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη ∆ράση,
είχαν την ευκαιρία να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους,
να δηµιουργήσουν µια πολυάριθµη ενεργή πελατειακή
βάση και να συµβάλλουν ενεργά στη διείσδυση των νέων
τεχνολογιών.

ΑΝΑΦΑΝ∆ΟΝ

http://anafandon.grnet.gr
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. σχεδίασε και λειτουργεί
την πλατφόρµα ΑΝΑΦΑΝ∆ΟΝ, µέσω
της οποίας επιτυγχάνεται η άµεση
	
  
και δωρεάν διάθεση εµπορικού
λογισµικού στα µέλη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής
κοινότητας. Φοιτητές και σπουδαστές αποκτούν εύκολη
πρόσβαση σε εργαλεία ανάπτυξης νέων εφαρµογών,
δίνουν διέξοδο στη δηµιουργικότητά τους και έχουν τη
δυνατότητα να συµβάλλουν ενεργά στην έρευνα και την
καινοτοµία στη χώρα µας.

ΠΙΘΟΣ

http://pithos.grnet.gr
Η
διαδικτυακή
υπηρεσία
ΠΙΘΟΣ προσφέρει 50 GBytes
∆ικτυακού
αποθηκευτικού
χώρου σε κάθε χρήστη,
προσβάσιµα από παντού, πάντοτε, µε ασφάλεια. Η
υπηρεσία προσφέρει δυνατότητα για versioning, εφεδρική
αρχειοθέτηση, και εύκολο διαµοιρασµό των αρχείων µε
άλλους χρήστες.
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Η Ε∆ΕΤ Α.Ε., µε στόχο
την
προώθηση
της
ευρυζωνικότητας
στην
ακαδηµαϊκή κοινότητα, συνέχισε το 2009 το συντονισµό
της ∆ράσης ∆ίοδος, η οποία προσφέρει γρήγορη
σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, µε προνοµιακούς όρους και στο
χαµηλότερο δυνατό κόστος, για τους σπουδαστές και τα
µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης.

	
  

Η υπηρεσία παρέχεται από επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISP) µέσω των δικτύων ADSL
των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, τα οποία διασυνδέονται
µε το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας για την
επικοινωνία µε το διεθνές Internet.
Η µεγάλη ανταπόκριση των φοιτητών αλλά και των
τηλεπικοινωνιακών παρόχων είναι ενδεικτικές του
επιπέδου των προσφερόµενων υπηρεσιών, αλλά και
της συνεχούς βελτίωσης σε τοµείς όπως είναι ο χρόνος
υλοποίησης µίας σύνδεσης, οι τιµές, και το πλήθος
επιπλέον υπηρεσιών που προσφέρονται, όπως η ελεύθερη
πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες (www.heal-link.gr).

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

http://metegrafes.minedu.gov.gr
Η εφαρµογή που υλοποιήθηκε περιελάµβανε τη
µηχανογράφηση του συνόλου της διαδικασίας της
µετεγγραφής των φοιτητών. Οι χρήστες της εφαρµογής
(διοικητικό προσωπικό, φοιτητές) είχαν πρόσβαση σε αυτή
µέσω µιας εύχρηστης διαδικτυακής εφαρµογής, η οποία
φιλοξενείται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, σε
υποδοµές του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.
Τελικός στόχος της εφαρµογής ήταν η ολοκλήρωση της
διαδικασίας για το 80% περίπου των αιτούντων, µέσα σε 15
ηµέρες, και η άµεση εγγραφή τους στο εξάµηνο σπουδών,
ο οποίος και επιτεύχθηκε.
Οι δράσεις που υλοποιηθήκαν είναι :
>> Σχεδιασµός και ανάπτυξη λογισµικού υλοποίησης
της υπηρεσίας. Το λογισµικό χρησιµοποιεί την υποδοµή
υπολογιστικού νέφους (cloud computing) του Εθνικού
∆ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.
>> Παροχή υπηρεσιών βοήθειας προς τους χρήστες.
Η ∆ράση περιλαµβάνει τη δηµιουργία και επάνδρωση
γραφείου βοήθειας (helpdesk), το οποίο εξυπηρετεί τους
χρήστες του συστήµατος.
>> Συντήρηση και αποτίµηση της εφαρµογής. Η ∆ράση
περιλαµβάνει τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας
της εφαρµογής στην υποδοµή υπολογιστικού νέφους του
Ε∆ΕΤ, καθώς και την παροχή δεδοµένων λειτουργίας της
εφαρµογής.

EΥ∆ΟΞΟΣ

www.eudoxus.gr
Το Πρόγραµµα ΕΥ∆ΟΞΟΣ αποτελεί
µια πρωτοποριακή υπηρεσία για την
άµεση και ολοκληρωµένη παροχή
των πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων
στους φοιτητές της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ της

	
  

επικράτειας. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη
και προσφέρει:
>> ∆νατότητα στους φοιτητές για πλήρη ενηµέρωση
σχετικά µε τα παρεχόµενα συγγράµµατα σε κάθε µάθηµα
του Οδηγού Σπουδών,
>> ∆υνατότητα άµεσης επιλογής και παραλαβής των
επιλεγέντων συγγραµµάτων,
>> Αποτελεσµατικούς µηχανισµούς για την ταχεία
αποζηµίωση των εκδοτών και για την αποτροπή της
καταχρηστικής εκµετάλλευσης των δηµόσιων πόρων,
>> ∆υνατότητα να δηµιουργηθούν διαδικτυακές
κοινότητες ανάµεσα σε φοιτητές µε κοινά επιστηµονικά
ενδιαφέροντα.
Η εφαρµογή του Εύδοξος οδήγησε στα ακόλουθα
αποτελέσµατα :
>> Επιταχύνεται και απλοποιείται η διαδικασία
εγγραφής των φοιτητών στα µαθήµατα και η επιλογή
συγγραµµάτων.
>> Ελαχιστοποιείται ο διαχειριστικός φόρτος στα
Ιδρύµατα και στις Γραµµατείες των Τµηµάτων, οι
οποίες θα καταχωρίζουν απλώς τη γενική λίστα µε τα
µαθήµατα του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών
και την αντίστοιχη λίστα µε τα διαθέσιµα/εγκεκριµένα
συγγράµµατα
>> Απλοποιείται η σχέση του Υπουργείου Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε τους εκδότες,
καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για ανταλλαγές εγγράφων
σχετικά µε τους φοιτητές που απέκτησαν κάθε
σύγγραµµα.
>> Ο χρόνος που µεσολαβεί από τη δήλωση προτίµησης
του φοιτητή µέχρι την παραλαβή του τυπωµένου
συγγράµµατος, µπορεί να περιοριστεί σε ελάχιστες
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εργάσιµες ηµέρες.
>> Η αποζηµίωση των εκδοτών µπορεί να γίνει
αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των
συγγραµµάτων, επειδή όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιµα
on-line στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
>> Ελαχιστοποιούνται τα περιθώρια για καταχρηστική
εκµετάλλευση δηµόσιων πόρων, επειδή µε το νέο
σύστηµα είναι αδύνατη η ψευδής καταχώριση της
διανοµής συγγράµµατος σε φοιτητή, χωρίς τη συναίνεσή
του.
>> Εξοικονοµούνται σηµαντικοί ανθρώπινοι πόροι στις
υπηρεσίες των Πανεπιστηµίων / ΤΕΙ και του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
καθώς απαλείφεται ο διαχειριστικός µηχανισµός για
την καταγραφή των δικαιούχων και για την έκδοση
καταστάσεων διανοµής, καταστάσεων πληρωµής ανά
σύγγραµµα και ανά µάθηµα κλπ.
>> ∆ηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ασφαλή
και ταχεία µετάβαση στην εποχή του ηλεκτρονικού
συγγράµµατος.

e:Presence / Υπηρεσία
τηλεδιασκέψεων συλλογικών
οργάνων ακαδηµαϊκής
κοινότητας
www.epresence.gr
	
  

Η υπηρεσία e:presence απευθύνεται στην ακαδηµαϊκή και
ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας και δίνει τη δυνατότητα
στα µέλη της να οργανώσουν και να πραγµατοποιήσουν
διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από
υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα. Σύµφωνα µε τον
κανονισµό της προσφερόµενης υπηρεσίας, ενδιαφερόµενα
µέλη της κοινότητας αιτούνται να τους αποδοθεί ο ρόλος του
συντονιστή τηλεδιάσκεψης προκειµένου να αποκτήσουν τη
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δυνατότητα να οργανώνουν τηλεδιασκέψεις προσκαλώντας
άλλα µέλη να συµµετέχουν σε αυτές σε προκαθορισµένα
χρονικά διαστήµατα. Η πρόσβαση των προσκεκληµένων
-που γίνεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου- σε µια
τηλεδιάσκεψη, πραγµατοποιείται έπειτα από πιστοποίηση
αυτών στην υποδοµή ταυτοποίησης και πιστοποίησης του
Ε∆ΕΤ, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασµού που
διατηρούν σε κάποιο από τα ιδρύµατα που ανήκουν στην
οµοσπονδία του Ε∆ΕΤ. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για
την ασφαλή πρόσβαση στην υπηρεσία προσκεκληµένων
που ανήκουν σε ιδρύµατα τα οποία δεν ανήκουν στην
οµοσπονδία του Ε∆ΕΤ.
Η ποιότητα αποστολής και λήψης βίντεο στις
δηµιουργούµενες εικονικές αίθουσες τηλεδιάσκεψης
γίνεται µε ποιότητα έως και HD (720p/30fps), ενώ
υποστηρίζεται η δυνατότητα προσαρµογής σε πραγµατικό
χρόνο της ποιότητας του βίντεο συναρτήσει της ποιότητας
της δικτυακής σύνδεσης του χρήστη, καθώς και των
δυνατοτήτων του τερµατικού του εξοπλισµού χάριν της
διαδραστικότητας και της αποτελεσµατικής επικοινωνίας.
Πρωταρχικός στόχος του έργου αποτέλεσε η παροχή στην
ακαδηµαϊκή κοινότητα της δυνατότητας αποτελεσµατικής
πραγµατοποίησης συλλογικών οργάνων µε την χρήση
τηλεδιάσκεψης. Είναι γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις,
ιδίως πανεπιστηµίων που είναι κατανεµηµένα σε
περισσότερες από µια τοποθεσίες όπως για παράδειγµα
πανεπιστήµια που είναι κατανεµηµένα σε νησιά, υπάρχει
αδυναµία πρόσβασης σε συγκεκριµένες περιόδους στα
κεντρικά σηµεία που πραγµατοποιούνται τα συλλογικά
όργανα. Παράλληλα το κόστος µετακινήσεων είναι υψηλό.
Τα χαρακτηριστικά που έπρεπε να καλύπτει µια υπηρεσία
τηλεδιάσκεψης προκειµένου να αποτελέσει µια καλή
εναλλακτική για την αποτελεσµατική πραγµατοποίηση
συλλογικών οργάνων όπου µέρος των συµµετεχόντων
είναι αποµακρυσµένοι, τα οποία και αποτέλεσαν βασικούς
στόχους της υπηρεσίας e:presence που αναπτύχθηκε
µέσα στο 2009, είναι:
>> Υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου καθώς και υψηλή
διαδραστικότητα, έτσι ώστε να δίνεται η αίσθηση ότι ο
αποµακρυσµένος χρήστης συµµετέχει µε ίσους όρους µε

τους συµµετέχοντες που βρίσκονται φυσικά στον τόπο
πραγµατοποίησης της διάσκεψης.
>> Ευκολία στην πραγµατοποίηση µια τηλεδιάσκεψης
τόσο στην υλοποίηση της (προγραµµατισµός, κατάλληλος
εξοπλισµός) όσο και στην πρόσβαση σε αυτή.
>> Χαµηλό κόστος εξοπλισµού για τον τελικό χρήστη
και την οµάδα συµµετεχόντων.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για
την Ανάπτυξη και ∆ιάδοση του
Ανοιχτού Λογισµικού
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών
υπηρεσιών για την αρωγή στην ανάπτυξη, εκπαίδευση
και παραγωγική αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισµικού /
Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση,
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και τις επιχειρήσεις. Στα
αποτελέσµατα του έργου περιλαµβάνονται:
>> H ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την
αρωγή στην ανάπτυξη, εκπαίδευση και παραγωγική
αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ,
>> H καθιέρωση Μονάδων Αριστείας σε όλη
την Ελλάδα που θα έχουν ως στόχο την αρωγή και
εκπαίδευση µαθητών και φοιτητών / σπουδαστών σχετικά
µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ σε
θεµατικές περιοχές µε ειδικό ενδιαφέρον για τη χώρα,
>> H εκπαίδευση µαθητών και φοιτητών / σπουδαστών
για την ενεργή εµπλοκή τους στην ανάπτυξη εφαρµογών
ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και η επιβράβευσή τους,
>> H ενίσχυση προγραµµατιστών που αναπτύσσουν
ΕΛ/ΛΑΚ και η επιβράβευσή τους,
>> H παραγωγή εφαρµογών ΕΛ/ΛΑΚ για την
εκπαίδευση, το δηµόσιο τοµέα και τις επιχειρήσεις,
καθώς και
>> H εκτέλεση δράσεων διάχυσης και προβολής

σχετικά µε τα οφέλη από την ανάπτυξη και αξιοποίηση
ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση, το δηµόσιο τοµέα και τις
επιχειρήσεις.
Οι θεµατικές περιοχές που θα καλυφθούν στο πλαίσιο
του έργου είναι οι εξής: Βασικές Εφαρµογές/Εργαλεία
ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό Λογισµικό, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συστήµατα Γεωγραφικών
Πληροφοριών, Επιχειρηµατικές Εφαρµογές/Υπηρεσίες
για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, Τουρισµός, Αγροτική
Ανάπτυξη-Περιβάλλον, Μεταφορές-Ναυτιλία, Πολιτισµός,
Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας.
Μέσα στο 2010 υλοποιήθηκε µία ηµερίδα, όπου
παρουσιάστηκαν έργα χρήσιµα για το δηµόσιο τοµέα
ως προς τη δυνατότητα χρήσης αξιόπιστων λύσεων ΕΛ/
ΛΑΚ και πραγµατοποιήθηκε µία µελέτη για την ανάδειξη
παραδειγµάτων καλής πρακτικής.
Για την άνοιξη του 2011 έχει προγραµµατιστεί το «Συνέδριο
ΕΛ/ΛΑΚ 2011» µε οµιλίες ανά θεµατικές κατηγορίες, και
workshops σε πιο τεχνικά θέµατα, ενώ προβλέπεται να
ξεκινήσει και η λειτουργία των Μονάδων Αριστείας.

Συµµετοχή σε Ευρωπαικές ∆ράσεις
EFIPSANS

www.efipsans.org
Το έργο EFIPSANS (Exposing the
Features in IP version Six protocols
that can be exploited/extended for
the purposes of designing/building
	
  
Autonomic Networks and Services),
στη χρηµατοδότηση του οποίου συµµετέχει και η ΕΕ,
στοχεύει να βελτιώσει το σχεδιασµό και να διευκολύνει
την υλοποίηση αυτόνοµων δικτύων, µε τη χρήση της
τεχνολογίας IPv6 και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της.
Εκτός από τους Ελληνικούς φορείς, στο έργο συµµετέχουν φορείς από
τις εξής χώρες: Σουηδία, Γερµανία, Λουξεµβούργο, Πολωνία, Ιρλανδία,
Ισπανία, Κίνα, Πολωνία, Γερµανία, Ην. Βασίλειο, και Γαλλία.
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6DEPLOY

www.6deploy.org
Το έργο 6DEPLOY, που χρηµατοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο
του 7ου Προγράµµατος Πλαίσιο(FP7INFRASTRUCTURESCallNo2, Θεµατική ενότητα: INFRA-2007-3.3), αποτελεί την εξέλιξη του έργου 6DISS
(www.6diss.org) και στοχεύει στη µεταφορά τεχνογνωσίας και
επιτυχηµένων πρακτικών σχετικά µε την τεχνολογία IPv6 σε:
	
  

>> Οργανισµούς που συντηρούν ηλεκτρονικές (δικτυακές
ή υπολογιστικές) ερευνητικές υποδοµές
>> Έργα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µέσω του 7ου Προγράµµατος Πλαίσιο (http://cordis.
europa.eu/fp7) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

e-knownet
Network for ICT-Enabled NonFormal Science Learning

www.e-knownet.eu/e-knownet/index.html
	
  

Tο έργο e-knownet αφορά
στη µοντελοποίηση της
επικοινωνίας
και
των
σχέσεων των κοινοτήτων που εµπλέκονται στην παραγωγή
και επεξεργασία επιστηµονικής γνώσης, προκειµένου αυτή
να µετασχηµατιστεί σε εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιµο και
αξιοποιήσιµο στο πλαίσιο της ∆ιά Βίου Μάθησης. Απώτερος
στόχος είναι η υποβοήθηση της όλης διαδικασίας µέσω
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

>> Αναπτυσσόµενες χώρες στη Λατινική Αµερική, Αφρική,
Ασία και µέρος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η έναρξη του έργου έγινε το 2008 ενώ η κλιµάκωση του
ρόλου της Ε∆ΕΤ ΑΕ στο πλαίσιο αυτού, επετεύχθη µέσα
στο 2009. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε επιτυχώς το σύστηµα
διαχείρισης ψηφιακών διαθεσίµων: www.sciencetweets.
eu/photochemistry/home.

>> Εµπορικά περιβάλλοντα στην Ευρώπη.

WINS ICT

www.wins-ict.eu
Το έργο 6DEPLΟΥ διοργανώνει µια σειρά από τεχνικές
ηµερίδες σε περιοχές εκτός Ευρώπης, όπως η Λατινική
Αµερική και Αφρική. Στόχος του είναι η συντήρηση και
ανάπτυξη µιας ευρείας σειράς εκπαιδευτικών εργαλείων
(π.χ. τεχνικές παρουσιάσεις, multimedia υλικό e-learning, κλπ) σχετικά µε την τεχνολογία IPv6, οι οποίες είναι
διαθέσιµες από το δικτυακό της τόπο. Επιπλέον, τα µέλη
του 6DEPLOY επιδιώκουν να αποτελέσουν σηµαντικό
κέντρο τεχνογνωσίας σχετικά µε την εγκατάσταση
υποδοµών και υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνολογία
IPv6, παρέχοντας υποστήριξη σε όσους πειραµατίζονται
µε τη συγκεκριµένη τεχνολογία ή εγκαθιστούν υποδοµές
που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο IPv6.

	
  

Το έργο WINS ICT αποσκοπεί στη λήψη και εφαρµογή
µέτρων προκειµένου η Ακαδηµαϊκή και Ερευνητική
κοινότητα των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων να
δραστηριοποιηθεί επαρκώς στο πρόγραµµα ICT του FP7.
Ο ρόλος της Ε∆ΕΤ A.E. συνοψίζεται στην κινητοποίηση
και ευαισθητοποίηση όλων των συντελεστών που
διαµορφώνουν τις συνθήκες και το πλαίσιο λειτουργίας
της εν λόγω κοινότητας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βιοµηχανία,
κυβερνητικοί παράγοντες.
To 2009 και 2010 πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε στόχο την ενσωµάτωση του
ζητήµατος της συµµετοχής της ερευνητικής ICT κοινότητας
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των ∆υτικών Βαλκανίων στο πρόγραµµα ICT, στην ατζέντα
του ICTSC. Επιπλέον αναπτύχθηκε συνεργασία µε τους
εκπροσώπους των ∆υτικών Βαλκανίων στο πρόγραµµα
ICT, µε σκοπό τη διαµόρφωση θέσεων για την καλύτερη
εκπροσώπηση των χωρών τους στις Βρυξέλλες.

EVITA

www.evita-interreg4c.eu
Το έργο EVITA (Exchange, Valorization and Transfer of
regional best policy measures for SME support on IT
and e-business Adoption) υλοποιείται στο πλαίσιο του
προγράµµατος INTERREG IVC, και αποτελεί πρωτοβουλία
της Ε∆ΕΤ Α.Ε..
Το EVITA έχει ως αντικείµενο την ανταλλαγή και µεταφορά
τεχνογνωσίας εφαρµογής βέλτιστων πολιτικών (best
practices) στήριξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και πρακτικών ηλεκτρονικού
επιχειρείν, από πεπειραµένους εταίρους, προς
περιφέρειες µε χαµηλό δείκτη χρήσης νέων τεχνολογιών
στις επιχειρηµατικές τους κοινότητές.
Η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής
συνοχής είναι µια ηθική και πολιτική επιταγή σύµφωνα
µε την Agenda της Λισσαβώνας. Είναι συνεπώς κρίσιµο
οι επιτυχηµένες πολιτικές πρακτικές, που αναγνωρίζονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «best practices»
να µεταφέρονται από τις περιοχές που ήδη τις έχουν
εφαρµόσει επιτυχώς, προς περιοχές που βρίσκονται στη
φάση σχεδιασµού πολιτικών µέτρων για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ µέσω της καλύτερης
πρόσβασης στην οικονοµία της γνώσης.
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου στις
στοχοθετηµένες περιοχές είναι η βελτίωση των
περιφερειακών πολιτικών, η βελτίωση των η-ικανοτήτων
και η αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής,
καθώς και η υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού
επιχειρείν από τις ΜΜΕ. Μακροπρόθεσµα, το έργο EVITA
στοχεύει στην προώθηση της καινοτοµίας, τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και την οικονοµική ανάπτυξη των
στοχοθετηµένων περιοχών.

Κατά το έτος 2010, το έργο εστίασε στη διενέργεια
σεµιναρίων που απευθύνονταν σε εκπαιδευτές και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την υιοθέτηση πρακτικών
ηλεκτρονικού επιχειρείν µέσω της πλατφόρµας
ηλεκτρονικής µάθησης και του εκπαιδευτικού υλικού που
δηµιουργήθηκε από το έργο καθώς και σε σειρά ενεργειών
για την επικοινωνία του έργου.

VOA3R

http://voa3r.eu

	
  

Το έργο VOA3R “Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture
Repository: Sharing Scientific and
Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment” ξεκίνησε τον Ιούνιο του
2010 και θα διαρκέσει 3 χρόνια.
Στοχος του έργου είναι η ενσωµάτωση αποθετηρίων
ανοιχτής πρόσβασης και ψηφιακών βιβλιοθηκών στον
τοµέα της γεωργίας, των τροφίµων και του περιβάλλοντος
για τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων ανταλλαγής των
πηγών επιστηµονικής έρευνας ανοιχτής πρόσβασης.
Η πλατφόρµα VOA3R θα ενσωµατώνει χαρακτηριστικά
κοινωνικής δικτύωσης, microblogging and social
bookmarking, και θα εµπλουτίζεται από την ίδια την
ερευνητική κοινότητα. Οι χρήστες της πλατφόρµας είναι
κυρίως ερευνητές και ακαδηµαϊκοί, αλλά και φοιτητές ή
ακόµα και παραγωγοί, καλλιεργητές που θέλουν είτε να
χρησιµοποιήσουν ή να δηµοσιεύσουν σχετικά ερευνητικά
αποτελέσµατα.
To VOA3R θα αποτελεί πλατφόρµα µε ιδιαίτερα καινοτόµο
interface που θα έχει σηµασιολογικά χαρακτηριστικά και
υπηρεσίες που δίνουν την ευκαιρία στους ερευνητές:
>> να διατυπώσουν τις αναζητήσεις τους µε τους
επιστηµονικούς όρους που ταιριάζουν στο θεµατικό
τους αντικείµενό (παραµέτρους, τεχνικές, µεθοδολογίες,
δεδοµένα, αντικείµενα ενδιαφέροντος κτλ.), που θα
συνδυάζονται µε τις περιγραφές που εκφράζονται στα
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µεταδεδοµένα των ερευνητικών πηγών.
>> Nα αναζητήσουν µε βάση επιστηµονικές έννοιες
χρησιµοποιώντας γραφικές παραστάσεις
>> Nα πειραµατιστούν µε εναλλακτικούς τρόπους
δηµοσίευσης
>> Nα χρησιµοποιήσουν κοινωνικές λειτουργίες όπως
αξιολογήσεις, reviews, social tagging/ bookmarking

PRACE

www.prace-project.eu
Το έργο Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) είχε ως στόχο
την προετοιµασία για τη δηµιουργία µιας
διαρκούς πανευρωπαϊκής υπηρεσίας
	
  
υπερ-υπολογιστών, που θα αποτελείται από 3-5 κέντρα,
παρόµοιων δυνατοτήτων µε αυτά που προσφέρονται από
τις υποδοµές υπερ-υπολογιστών στις ΗΠΑ.
Η υποδοµή PRACE (PRACE-RI) είναι το επίπεδο-0 (tier-0)
του Ευρωπαϊκού οικοσυστήµατος HPC (High Performance Computing). Το PRACE αξιοποιεί την εµπειρία των
εταίρων του αλλά και την εµπειρία που έχει αποκτηθεί από
άλλα χρηµατοδοτούµενα έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όπως το GEANT2 και το DEISA.
Με τη βοήθεια των αποτελεσµάτων του έργου PRACE
τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2010 ή ερευνητική
υποδοµή PRACE µε την µορφή διεθνούς µη κερδοσκοπικού
οργανισµού µε έδρα της Βρυξέλλες. Μέλη του PRACE-RI
είναι 20 Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες συµµετέχουν µέσω
οργανισµών, συντονιστές δράσεων υπερ-υπολογιστικών
υποδοµών στις χώρες τους. Η Ελλάδα συµµετέχει στο
PRACE-RI µέσω της Ε∆ΕΤ Α.Ε..
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. συµµετείχε ενεργά στις δράσεις του έργου
PRACE τόσο σε θέµατα εκπαίδευσης χρηστών και
διάχυσης των αποτελεσµάτων στην Ελλάδα, όσο και σε
ποιο τεχνικά θέµατα που αφορούσαν στην οργανωτική
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δοµή του PRACE-RI, αλλά και στη δηµιουργία του PRACE
Benchmarking Suite µε το οποίο θα αξιολογούνται τα
συστήµατα της υποδοµής PRACE.

PRACE-1IP

www.prace-project.eu
Το έργο PRACE-1IP έχει ως βασικό του στόχο να
υποστηρίξει την ταχεία υλοποίηση της υποδοµής
PRACE-RI. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2010 και
έχει διάρκεια 24 µήνες. Αποσκοπεί στο να στηρίξει την
εξέλιξη της υποδοµής PRACE, µέσω της βελτίωσης και
επέκτασης του διοικητικού, νοµικού και οικονοµικού
πλαισίου της µε έµφαση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της
βιοµηχανίας. Επιπλέον αποσκοπεί στο να βοηθήσει
Ευρωπαϊκές οµάδες να παράγουν παγκοσµίου επιπέδου
καινοτόµο επιστήµη µέσω της παροχής υπηρεσιών
µεταφοράς, βελτιστοποίησης και petascaling εφαρµογών
στις διαφορετικές αρχιτεκτονικές των συστηµάτων που
αποτελούν την υποδοµή PRACE, αναπτύσσοντας µια
ολοκληρωµένη πανευρωπαϊκή υποδοµή. Οι δράσεις
και η µεθοδολογία του έργου έχουν επιλεγεί έτσι ώστε
να έχουν ευρεία εφαρµογή σε πολλούς κλάδους της
επιστήµης. Οι παραπάνω δράσεις συνοδεύονται και από
ενέργειές εκπαίδευσης χρηστών σε σύγχρονες µεθόδους
προγραµµατισµού στοχεύοντας στη δηµιουργία µιας
µόνιµης κατανεµηµένης υποδοµής εκπαίδευσης. Τέλος,
το έργο PRACE-1IP θα αξιολογήσει νέες τεχνολογίες
στον τοµέα των υπερ-υπολογιστικών συστηµάτων, ιδίως
όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, µε απώτερο στόχο
να συνεργαστεί µε τους βιοµηχανικούς εταίρους για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων για την κάλυψη των τρεχουσών
αλλά και µελλοντικών αναγκών των επιστηµονικών
οµάδων της Ευρώπης.
Στο έργο PRACE-1IP η Ε∆ΕΤ Α.Ε. θα συνεργαστεί
µε τους εταίρους του έργου σε ενέργειες διάχυσης
και εκπαίδευσης, διαχείριση σχέσεων και πολιτικών
µεταξύ των διαφόρων επιπέδων του οικοσυστήµατος
υπολογιστικών υποδοµών στην Ευρώπη, διαχείριση της
υποδοµής, µεταφορά εφαρµογών σε συστήµατα υπέρ
υπολογιστών του PRACE, υποστήριξη για την αγορά

υπέρ-υπολογιστικών συστηµάτων, και στην αξιολόγηση
τεχνολογιών για την κάλυψη των µελλοντικών αναγκών
των χρηστών της υποδοµής. Ένας από τους στρατηγικούς
στόχους της Ε∆ΕΤ Α.Ε. είναι και η µεταφορά τεχνογνωσίας
σε Ελληνικές οµάδες σε ότι αφορά την εκτέλεση
εφαρµογών στα συστήµατα της υποδοµής του PRACE.

CHAIN

έρευνα. Τέλος, το έργο θα λειτουργήσει ως παγκόσµια
πλατφόρµα χάραξης στρατηγικής, µε τη διερεύνηση και
τον καθορισµό συγκεκριµένων µέτρων για τον συντονισµό
µε άλλες πρωτοβουλίες και τη µελέτη της εξέλιξης των
ηλεκτρονικών υποδοµών.

EPIKH

www.epikh.eu

www.chain-project.eu
Την τελευταία εξαετία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει
σηµαντικά στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υποδοµών µε
έµφαση στις υποδοµές GRID, καθώς και στην ενίσχυση
στενών συνεργασιών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας µε
χρήση παρόµοιων τεχνολογιών.
Σε αυτό το πλαίσιο έχουν αναπτυχθεί µοντέλα συνεργασιών
µεταξύ της Ευρώπης και άλλων περιοχών ανά τον κόσµο,
µε πολύ θετικά αποτελέσµατα.

Το αντικείµενο του έργου EPIKH είναι η µεταφορά
τεχνογνωσίας σε θέµατα ηλεκτρονικών υποδοµών
επιστηµονικής έρευνας (e-Infrastructures), βασισµένων
σε τεχνολογίες πλέγµατος και υπερ-υπολογιστών σε
περιοχές εκτός Ευρώπης όπως η Ασία, Λατινική Αµερική,
η Μεσόγειος καθώς και οι υπόλοιπες χώρες τις Αφρικής.
Το έργο EPIKH ξεκίνησε το Μάρτιο του 2009 και έχει
διάρκεια 48 µήνες.
Οι στρατηγικοί στόχοι του έργου είναι:

Το έργο CHAIN έχει στόχο τον συντονισµό και την
προώθηση τέτοιων προσπαθειών και των αποτελεσµάτων
τους, µε όραµα τη δηµιουργία ενός εναρµονισµένου και
βέλτιστου µοντέλου αλληλεπίδρασης για τις ηλεκτρονικές
υποδοµές και συγκεκριµένα για υποδοµές GRID µεταξύ της
Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσµου. Το έργο θα αναπτύξει
ένα στρατηγικό πλάνο και θα καθορίσει τα µέσα που
εξασφαλίζουν τον συντονισµό και τη διαλειτουργικότητα
των ευρωπαϊκών υποδοµών GRID µε άλλες ηλεκτρονικές
υποδοµές. Η κοινοπραξία του έργου CHAIN αποτελείται
από οργανισµούς από πολλές περιοχές, εξασφαλίζοντας
έτσι παγκόσµια κάλυψη και πιο επιτυχή αποτελέσµατα σε
σχέση µε προηγούµενες περιφερειακές πρωτοβουλίες.
Το έργο θα καθορίσει ένα συνεκτικό επιχειρησιακό και
οργανωτικό πρότυπο, όπου θα δράσουν ευρωπαϊκές
χώρες και περιφέρειες σε συνεργασία µε το έργο EGI.eu,
ως γέφυρες σε άλλες περιφέρειες/χώρες/ηπείρους.

>> Η ενίσχυση του αντίκτυπου των ηλεκτρονικών
υποδοµών στην επιστηµονική έρευνα µέσω
εκπαιδεύσεων σε θέµατα υπολογιστών πλέγµατος και
υπέρ υπολογιστών στις περιοχές που αναφέρθηκαν.
>> Η ενίσχυση της συνεργασίας των επιστηµόνων τόσο
γεωγραφικά όσο και µεταξύ επιστηµονικών τοµέων στις
περιοχές που αναφέρθηκαν.
Το αντικείµενο εργασίας της Ε∆ΕΤ Α.Ε. στο έργο EPIKH
είναι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού, η συµµετοχή σε
εκπαιδεύσεις παρέχοντας τεχνογνωσία τόσο σε θέµατα
υπολογιστών πλέγµατος όσο και σε θέµατα υπερυπολογιστών και η παροχή µικρού µέρους της υποδοµής
και των υπηρεσιών του HellasGrid για την χρησιµοποίηση
τους από τους εκπαιδευµένους ερευνητές.

Επιπλέον το έργο θα αξιολογήσει το µοντέλο αυτό µε
την υποστήριξη εικονικών κοινοτήτων που όλο και
περισσότερο χρησιµοποιούν κατανεµηµένο εξοπλισµό
(π.χ. ψηφιακά αποθετήρια) ανα τον κόσµο για διηπειρωτική
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Organic.Edunet

www.organic-edunet.eu

	
  

H Ε∆ΕΤ Α.Ε. συντόνισε
το Ευρωπαϊκό έργο
Organic.Edunet,
µε
συµµετοχή 16 εταίρων από 10 Ευρωπαϊκές χώρες, µε στόχο
την προώθηση της Βιολογικής Γεωργίας και της ΑγροΟικολογίας στα σχολεία και τα γεωπονικά πανεπιστήµια. Ο
απώτερος στόχος του Organic.Edunet ήταν να ενηµερώσει
τους νέους της Ευρώπης για τα πλεονεκτήµατα της
Βιολογικής Γεωργίας και της Αγρο-Οικολογίας και να
προωθήσει µια εναλλακτική οικολογική στάση ζωής, τόσο
στους µελλοντικούς καταναλωτές, όσο και στους νέους
γεωπόνους και αγρότες.
Το Organic.Edunet ήταν ένα πολυγλωσσικό δίκτυο
ψηφιακών αποθετηρίων που περιέχουν µαθησιακά
αντικείµενα για την εκπαίδευση των νέων της Ευρώπης
σε θέµατα Βιολογικής Γεωργίας και Αγρο-Οικολογίας,
και χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα eContentplus
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι τη λήξη του έργου, το
Σεπτέµβριο του 2010, η διαδικτυακή πύλη του Organic.
Edunet παρείχε πρόσβαση σε σχεδόν 11.000 εκπαιδευτικά
αντικείµενα και µέχρι τη λήξη του 2010 είχε δεχθεί
σχεδόν 25.000 επισκέψεις και περισσότερες από 126.000
θεάσεις σελίδων από 16.500 µοναδικούς επισκέπτες
προερχόµενους από 140 χώρες.
Επιπλέον, µέχρι την ολοκλήρωση του έργου, η Ε∆ΕΤ
συντόνισε τη µετάφραση σε περισσότερες από δεκαέξι
γλώσσες συνολικά, του περιβάλλοντος χρήστη της
εκπαιδευτικής πύλης του Organic.Edunet, του εργαλείου
διαχείρισης των ψηφιακών αποθετηρίων και της
οντολογίας, που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου.
Στις γλώσσες αυτές συµπεριλαµβάνονται τα Ινδικά και
Αραβικά, υπερκαλύπτοντας έτσι τα Ευρωπαϊκά όρια, ενώ
σε εξέλιξη βρίσκονται οι αντίστοιχες µεταφράσεις στην
Κινέζικη γλώσσα.
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Το έργο ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο του 2010, µετά το
∆ιεθνές Συνέδριο “IT-Enhanced Organic, Agro-Ecological
and Environmental Education” που πραγµατοποιήθηκε
στις 16 & 17 Σεπτεµβρίου 2010 στη Βουδαπέστη
και διοργανώθηκε από την Ε∆ΕΤ Α.Ε.. Το Συνέδριο
παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 ενδιαφερόµενοι,
προερχόµενοι από περισσότερα από 50 ιδρύµατα και 25
χώρες, και σηµατοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση του
έργου. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2010, η Ε∆ΕΤ Α.Ε.
συµµετείχε σε πολλά διεθνή συνέδρια, όπως τα SE@M’10,
MTSR 2010 & ECTEL 2010, µε σκοπό την προώθηση του
έργου και των αποτελεσµάτων του.
Τα προϊόντα και αποτελέσµατα του έργου, όπως η
διαδικτυακή πύλη του Organic.Edunet, το εργαλείο
αποθετηρίου Confolio, η οντολογία που αναπτύχθηκε ειδικά
για το έργο, τα εγχειρίδια για τη χρήση των εκπαιδευτικών
σεναρίων σε σχολεία και πανεπιστήµια κ.ο.κ. παραµένουν
διαθέσιµα σε όλους τους ενδιαφερόµενους και πρόκειται
να αξιοποιηθούν περαιτέρω από σχετικά Ευρωπαϊκά έργα,
όπως το Organic.Lingua, το VOA3R & το Organic.Balkanet.

Organic.Balkanet

www.organic-balkanet.eu
Η Ε∆ΕΤ Α.Ε. συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό
έργο “Organic.Balkanet – Developing the skills of Organic Agriculture
Trainers for the Balkans”, το οποίο
συντονίζεται από το Πανεπιστήµιο Uni	
  
versitatea De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara
Bucuresti της Ρουµανίας. Στο έργο συµµετέχουν επτά
εταίροι από πέντε χώρες (Ελλάδα, Ρουµανία, Σλοβενία,
Βουλγαρία και Ισπανία). Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση
επαγγελµατιών γεωπόνων σε θέµατα βιολογικής γεωργίας,
λαµβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας/
εταίρου που συµµετέχει ως «χρήστης» (user partner).
Για αυτό το λόγο, το έργο αποσκοπεί να συγκεντρώσει
και να αναλύσει τις ανάγκες κάθε χώρας που συµµετέχει
στο έργο και να προσαρµόσει ανάλογα το πρόγραµµα
κατάρτισης, χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα τεχνολογικά

και διαδικτυακά εργαλεία.
Ο ρόλος της Ε∆ΕΤ Α.Ε. επικεντρώνεται κυρίως
στην προώθηση του έργου και των δράσεών του,
χρησιµοποιώντας κάθε σχετικό δίαυλο και µέσο. Έτσι,
η οµάδα της Ε∆ΕΤ Α.Ε. µέσα στο 2010 προχώρησε στο
σχεδιασµό του στρατηγικού πλάνου προώθησης βάσει του
οποίου δηµιούργησε την ιστοσελίδα του έργου, σχεδίασε
προωθητικό υλικό και newsletter, και δηµιούργησε λίστα
επαφών σχετικών µε το έργο. Επίσης, στα πλαίσια της
προώθησης του έργου, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. διοργάνωσε Ευρωπαϊκή
Ηµερίδα µε τίτλο «Βιολογική Γεωργία & Εκπαίδευση:
Προκλήσεις & Ευκαιρίες στον Εθνικό & Ευρωπαϊκό Χώρο»,
στην οποία συµµετείχαν εταίροι τριών Ευρωπαϊκών LdV
προγραµµάτων (Organic.Balkanet, Organic.Mednet &
CerOrganic) και πολλοί άλλοι ενδιαφερόµενοι.
Επιπλέον, η Ε∆ΕΤ ολοκλήρωσε µε επιτυχία τη µελέτη
καταγραφής του εκπαιδευτικού υλικού που είναι ήδη
διαθέσιµο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες
του έργου.

ICT AGRI

www.ict-agri.eu
Το έργο ICT AGRI επικεντρώνει
στο συντονισµό εθνικών πολιτικών
έρευνας και τεχνολογίας που
	
  
αφορούν στην εφαρµογή υψηλής
και προηγµένης τεχνολογίας ΤΠΕ & Ροµποτικής, στη
γεωργία και στο περιβάλλον. Απώτερος σκοπός είναι
η προκήρυξη 3 πανευρωπαϊκών προσκλήσεων που θα
απευθύνονται σε ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς,
και στον ιδιωτικό τοµέα, για υποβολή ερευνητικών
προτάσεων στην παραπάνω θεµατική περιοχή.
Η ευαισθητοποίηση της εγχώριας ακαδηµαϊκής κοινότητας
σχετικά µε το αντικείµενο του έργου, όπως και της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που στόχο είχε τη
συµµετοχή τους στο έργο, κατέληξε στη συµµετοχή της
ΓΓΕΤ µε τη χρηµατοδότηση ελληνικών φορέων στην 1η

προκήρυξη του έργου. Η πρώτη προκήρυξη διενεργήθηκε
σε δύο φάσεις, την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2010
και ως αποτέλεσµα είχε την συµµετοχή 2 Ελληνικών
Ακαδηµαϊκών φορέων σε αντίστοιχες προτάσεις που
επελέγησαν για χρηµατοδότηση.

Natural Europe

www.natural-europe.eu
To ευρωπαϊκό έργο Natural Europe ξεκίνησε τις δράσεις του τον
Οκτώβριο του 2010, µε όραµα να
τοποθετήσει τους επισκέπτες των µουσείων στο κέντρο
µιας έκθεσης που είναι τόσο φυσική όσο και εικονική,
χρησιµοποιώντας την τεχνολογία σε συνδυασµό µε
εκπαιδευτικές πηγές. Με αυτό τον τρόπο το έργο θέλει να
προσφέρει ελκυστικές εκπαιδευτικές εµπειρίες για τους
επισκέπτες, αλλάζοντας τον τρόπο που αντιµετωπίζεται η
µουσειακή εκπαίδευση σε παγκόσµιο επίπεδο. Το έργο
βρίσκεται στα πρώτα στάδια του, και ήδη έχει σηµειωθεί
σηµαντική πρόοδος σχετικά µε τους στόχους που τέθηκαν
στην αρχή της υλοποίησης του.
Η συνεισφορά της Ε∆ΕΤ Α.Ε. κατά το πρώτο εξάµηνο
της υλοποίησης του Natural Europe, επικεντρώθηκε στο
συντονισµό του έργου και την εδραίωση µηχανισµών
διάχυσης των αποτελεσµάτων του έργου. Επιπρόσθετα,
φανερή είναι η συνεισφορά της Ε∆ΕΤ Α.Ε. και στο
τεχνικό κοµµάτι, µε ιδιαίτερο βάρος στην αρχιτεκτονική
της τεχνικής υποδοµής του έργου. Πιο συγκεκριµένα,
οργάνωσε µε επιτυχία δύο συναντήσεις του έργου οι
οποίες φιλοξενήθηκαν στη Γερµανία και την Ελλάδα
καθώς και δυο τεχνικές συναντήσεις οι οποίες έλαβαν
χώρα στην Ελλάδα και το Βέλγιο. Παράλληλα, η Ε∆ΕΤ Α.Ε.
παρήγαγε το εγχειρίδιο του έργου το οποίο ορίζει όλους
τους βασικούς µηχανισµούς που θα εξασφαλίσουν την
οµαλή διεξαγωγή του καθώς και εναλλακτικά σενάρια
που θα αντιµετωπίσουν τυχόν προβλήµατα. Παράλληλα
προετοίµασε το σχέδιο διάχυσης των αποτελεσµάτων του
έργου και προχώρησε στην εδραίωση µηχανισµών που
θα το εξυπηρετήσουν. Στο ίδιο πακέτο εργασίας, η Ε∆ΕΤ
ξεκίνησε την προετοιµασία του πρώτου καλοκαιρινού
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σχολείου που θα λάβει χώρα το Μάιο του 2011 στα Χανιά
και θα εκπαιδεύσει προσωπικό µουσείων φυσικής ιστορίας
στη χρήση των εργαλείων του έργου για την περιγραφή και
δηµοσίευση ψηφιακών εκπαιδευτικών πηγών σχετικών µε
τις θεµατικές του έργου.
Τέλος, η Ε∆ΕΤ Α.Ε. ασχολήθηκε µε θέµατα που έχουν
να κάνουν µε τον τρόπο περιγραφής του ψηφιακού
περιεχοµένου που θα δηµοσιευτεί µέσα από το έργο, και
πιο συγκεκριµένα µε τη χρήση προτύπων µεταδεδοµένων
για την επιτυχή απεικόνιση, αναζήτηση και αποθήκευση
των µαθησιακών αντικειµένων του έργου αλλά και των
ψηφιακών πηγών που προέρχονται από τα µουσεία
φυσικής ιστορίας.

ECONET - low Energy COnsumption NETworks
www.econet-project.eu

Το έργο ECONET ξεκίνησε
τον Οκτώβριο του 2010
µε σκοπό να διερευνήσει,
αναπτύξει και να δοκιµάσει νέες τεχνολογίες για τις
συσκευές του Μελλοντικού ∆ιαδικτύου, στοχεύοντας στην
αποτελεσµατική ενεργειακή διαχείρισή τους, µε απώτερο
στόχο τη σηµαντική µείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Στο έργο ECONET θα επιχειρηθεί εκ νέου σχεδιασµός
του δικτυακού εξοπλισµού, προς την κατεύθυνση των
ενεργειακά πιο βιώσιµων και φιλικών τεχνολογιών και
προοπτικών. Η γενική ιδέα είναι να εισαγάγει «πράσινα»
δικτυακά παραδείγµατα και έννοιες που θα επιτρέψουν
τη µείωση των ενεργειακών αναγκών του ενσύρµατου
εξοπλισµού δικτύου κατά 50% βραχυπρόθεσµα, και κατά
80% σε µακροπρόθεσµα. Για το σκοπό αυτό, η κύρια
πρόκληση είναι ο σχεδιασµός, ανάπτυξη και δοκιµή
νέων τεχνολογιών, ολοκληρωµένων κριτηρίων ελέγχου
και µηχανισµών για την ανάπτυξη δικτυακού εξοπλισµού
και λύσεων που επιτρέπουν την εξοικονόµηση ενέργειας
µέσω της δυναµικής προσαρµογής των δυνατοτήτων και
της κατανάλωσης ενέργειας των συσκευών. Η προσαρµογή
αυτή θα γίνει µε βάση την εκάστοτε χρήση των δικτυακών
συσκευών και τις απαιτήσεις που τίθενται από τους
τελικούς χρήστες.
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Στο πλαίσιο του έργου θα παραδοθούν καινοτόµες συσκευές
µε επίγνωση της κατανάλωσης ενέργειάς τους, µε βάση
τις οποίες θα διεξαχθούν δοκιµές επίδειξης µεγάλης
κλίµακας. Μέρος των δοκιµών θα πραγµατοποιηθεί και
σε πιλοτικό δίκτυο δοκιµών της Ε∆ΕΤ. Παράλληλα, το
έργο θα συνεισφέρει στη µεταφορά των αποτελεσµάτων
στη βιοµηχανική κοινότητα, στους διαχειριστές δικτύων
επικοινωνιών και στους οργανισµούς προτυποποίησης.
Το 2010, η Ε∆ΕΤ συµµετείχε στο έργο µε το συντονισµό του
πακέτου εργασίας που αφορά στη συλλογή απαιτήσεων
και προδιαγραφών για χαµηλή κατανάλωση ενέργειας
στα δίκτυα. Κατεγράφησαν οι τάσεις και εξελίξεις
στις αρχιτεκτονικές των δικτύων νέας γενιάς, έγιναν
προβλέψεις για την κίνηση που θα ανταλλάσσεται ανά
υπηρεσία και κατηγορία δικτύου και περιγράφηκαν οι
µελλοντικές ενεργειακά αποδοτικές τεχνικές που µπορούν
να εφαρµοσθούν. Παράλληλα, τέθηκαν οι στόχοι του έργου
για εξοικονόµηση ενέργειας από τις δικτυακές συσκευές,
καθώς και από κάθε µέρος της δικτυακής υποδοµής.

SEERA-EI

www.seera-ei.eu
	
  

Το έργο SEERA-EI (South East European Research Area for eInfrastructures) ξεκίνησε τον Απρίλιο του
2009 και έχει στόχο το συντονισµό
των εθνικών πρωτοβουλιών των
χωρών
της
Νοτιοανατολικής
Ευρώπης για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υποδοµών
στην περιοχή. Στο έργο συµµετέχουν 19 εταίροι από 10
χώρες, και θέτει τις βάσεις για την υιοθέτηση κοινού
περιφερειακού πλάνου για τις ηλεκτρονικές υποδοµές.
Το έργο SEERA-EI θα κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσµατα
των πρωτοβουλιών που αφορούν στις ηλεκτρονικές
υποδοµές της ΝΑ Ευρώπης, και οι οποίες στοχεύουν
στη διασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής της περιοχής
στις ευρωπαϊκές τάσεις δικτύωσης και υπολογιστικού
πλέγµατος. Το SEERA-EI φέρνει σε επαφή τους εθνικούς
εκπροσώπους προγραµµάτων στον τοµέα των ερευνητικών
ηλεκτρονικών υποδοµών της ΝΑ Ευρώπης, και ανοίγει

διάλογο για έναν κοινό προγραµµατισµό δραστηριοτήτων.
Το 2010 διοργανώθηκε µία σειρά εκδηλώσεων και
ηµερίδων µε συµµετοχή εθνικών φορέων χάραξης
στρατηγικής στον τοµέα των ηλεκτρονικών υποδοµών,
µε στόχο την ενηµέρωση και ανταλλαγή ιδεών και
εµπειριών, προκειµένου να αναληφθούν δραστηριότητες
που στοχεύουν στην στέρεα συνεργασία και τη χάραξη
στρατηγικής για την οικοδόµηση του κοινού περιφερειακού
οράµατος ερευνητικών υποδοµών. Επιπλέον υπογράφτηκαν
Μνηµόνια Συνεργασίας µε συγγενή έργα υποδοµών, ενώ
πραγµατοποιήθηκε και έρευνα & ανάλυση εθνικών &
περιφερειακών πρωτοβουλιών ηλεκτρονικών υποδοµών,
της οποίας τα αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν
προκειµένου να εντοπισθούν εθνικές βέλτιστες πρακτικές
στον τοµέα της ανάπτυξης υποδοµών στην ΝΑ Ευρώπη.
Το έργο SEERA-EI θα αναπτύξει µια εναρµονισµένη
προσέγγιση στις εθνικές πρωτοβουλίες ηλεκτρονικών
υποδοµών, θα εξασφαλίσει την εθνική δέσµευση σε
πολιτικό επίπεδο, και θα προετοιµάσει το έδαφος για
ένα κοινό περιφερειακό όραµα, για τη στρατηγική και τη
βιώσιµη συνεργασία που θα δώσουν στην περιοχή µια
κοινή φωνή στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή και θα την
ενισχύσουν συνολικά, επιτρέποντας τη συνεργασία για
έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα φάσµα επιστηµονικών
τοµέων.

Rural Inclusion

www.rural-inclusion.eu
To ευρωπαϊκό έργο Rural Inclusion ξεκίνησε τον Ιούνιο του
2009, µε στόχο την προώθηση
καινοτόµων
υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην περιφέρεια. Το έργο
έχει ήδη να επιδείξει σηµαντικά αποτελέσµατα, όπως τη
διαθεσιµότητα online υπηρεσιών από το επιµελητήριο της
Χίου (www.chioschamber.gr) µέσω των οποίων ο χρήστης
µπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις διαδικασίες
που σχετίζονται µε την: α) Εγγραφή στο Επιµελητήριο β)
Επιδότηση νέων αγροτών γ) Αδειοδότηση Μεταποιητικών
Επιχειρήσεων.

	
  

Η συνεισφορά της Ε∆ΕΤ Α.Ε. κατά το 2010, όσον αφορά τις
διαδικασίες διάχυσης τις οποίες και συντονίζει, στηρίζεται
σε µία σειρά ενεργειών οι οποίες περιλαµβάνουν τη
συνεχή ενηµέρωση της δικτυακής πύλης του έργου, το
συντονισµό της ανάπτυξης πολυγλωσσικού περιεχοµένου
για την πύλη ώστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό να
είναι διαθέσιµο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Αγγλικά,
Ελληνικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Λετονικά), τη συνέχιση των
δραστηριοτήτων σχετικές µε το πρόγραµµα δικτύωσης
(Networking & Affiliation program) το οποίο αυτή τη
στιγµή συµπεριλαµβάνει 57 εταίρους. Επιπλέον, ανέλαβε
το σχεδιασµό προωθητικού υλικού και την εκπροσώπηση
του έργου σε sites κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά το δεύτερο έτος του έργου η Ε∆ΕΤ Α.Ε. παρείχε
την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη για το ψηφιακό
αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχοµένου και υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Rural Observatory 2.0, το
οποίο έχει σχεδιάσει και αναπτύξει η ίδια. Η συνεισφορά
της Ε∆ΕΤ στο συγκεκριµένο κοµµάτι αφορά κυρίως στην
επέκταση της λειτουργικότητας του Rura lObservatory
2.0 µε σκοπό την πιο άµεση απόκριση στις ανάγκες των
χρηστών της πλατφόρµας του Rural Observatory, σχετικές
µε την παροχή εκπαιδευτικού περιεχοµένου αλλά και την
καλύτερη επικοινωνία µε τα άλλα δύο υποσυστήµατα (semantic eGov, eGovTube). Επιπλέον, ανέλαβε να σχεδιάσει
και να εκτελέσει εκτεταµένα test cases, τα αποτελέσµατα
των οποίων οδήγησαν σε σηµαντικές βελτιώσεις στη
λειτουργία του Rural Observatory 2.0. Τέλος, η Ε∆ΕΤ
Α.Ε. είχε σηµαντική συνεισφορά στη συνολική διαδικασία
σχεδιασµού του πλάνου αξιολόγησης των αποτελεσµάτων
του Rural Inclusion, προτείνοντας συγκεκριµένα
χρονοδιαγράµµατα και διαδικασίες για τις σχετικές
δραστηριότητες.

39

Puzzled by Policy

http://www.puzzledbypolicy.eu/
Το έργο αφορά στην υλοποίηση και sτην ευρύτερη
επιχειρησιακή αξιοποίηση µίας ηλεκτρονικής πλατφόρµας
για την υποβοήθηση της διαδικασίας της δηµόσιας
διαβούλευσης σε θέµατα κοινωνικού και πολιτικού
ενδιαφέροντος. Η Ε∆ΕΤ έχει υπό την ευθύνη την πιλοτική
αξιολόγηση της εν λόγω πλατφόρµας της. Το Puzzled by
Policy έχει διάρκεια 36 µηνών και έχει ξεκινήσει από το
Φθινόπωρο του 2010 ενώ υλοποιείται στο πλαίσιο του CIP
ICT Policy Support Programme.

pskills
Σκοπός του έργου είναι να
δώσει τη δυνατότητα στους
δασκάλους που διδάσκουν
την επιστήµη των υπολογιστών
στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση να εκµεταλλευτούν
µοντέρνες εκπαιδευτικές γλώσσες προγραµµατισµού
στο πλαίσιο µαθητο-κεντρικών παιδαγωγικών διατάξεων
έτσι ώστε να συνεισφέρουν στο να κάνουν τα µαθήµατα
αποτελεσµατικά, δηµιουργικά και ελκυστικά. Θα
αναπτύξει κατάλληλη διδακτέα υλη, θα συγκεντρώσει και
θα προσαρµόσει την καταλληλότερη εκπαιδευτική γλώσσα
προγραµµατισµού, θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για
τους δασκάλους καθώς και υλικό για την εκπαίδευση των
µαθητών και θα το αξιολογήσει στο πλαίσιο κατάλληλων
εκπαιδευτικών σεναρίων.

Metaschool
Το πρόγραµµα εστιάζει στην βελτίωση της συνεχούς
επιµόρφωσης
εκπαιδευτικών
και
προσωπικού
υποστήριξης
Τεχνολογιών
Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σχετικά µε
θέµατα που αφορούν στην οργάνωση, διαµοίραση, χρήση
και επαναχρησιµοποίηση ψηφιακών πηγών µάθησης, οι
οποίες είναι προσβάσιµες ηλεκτρονικά µέσω αποθηκών
µάθησης σε όλη την Ευρώπη. Εν γένει, το πρόγραµµα
αποσκοπεί στη βελτίωση των πρακτικών που εφαρµόζουν
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οι εκπαιδευτικοί σε όλους τους τοµείς της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας, συνδυάζοντας δεξιότητες στις ΤΠΕ µε
καινοτοµίες στην παιδαγωγική, στο πρόγραµµα σπουδών
και στην οργάνωση των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
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