
                                
 

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021 

 

Δελτίο Τύπου 

Με επίκεντρο την έρευνα και με τη συμμετοχή του Ι-Sense Group θα 

πραγματοποιηθεί και φέτος το Συνέδριο ‘EUandU’ από την 

αντιπροσωπεία της Ε.Ε 

 

Με το σύνθημα ‘Το Μέλλον μας Ενώνει’ η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε στην Ελλάδα μας 

προσκαλεί στο Συνέδριο ‘EUandU’ που φέτος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 

18 Ιανουαρίου 2021 και θα εστιάσει στην έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία. 

Στο συνέδριο συμμετέχουν Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Κέντρα που έχουν αναδείξει 

την έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό: το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.) στην Αθήνα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) στην Κρήτη 

και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.). 

Πώς συνδέονται τα αποτελέσματα της έρευνας με την καθημερινότητα μας και που 

συναντάμε τις καινοτόμες εφαρμογές που αναπτύσσονται σήμερα στα ερευνητικά 

κέντρα της χώρας; Ποια η πορεία μιας ιδέας από το ερευνητικό εργαστήριο μέχρι 

την επιτυχία στην αγορά; Πώς είναι η καθημερινότητα ενός ερευνητή;  

https://www.euandu.eu/


                                
Η φετινή έκδοση του ‘EUandU’ θέτει στόχο να ενθαρρύνει και να εμπνεύσει τους 

νέους στο δρόμο για την καινοτομία και τη δημιουργία, φέρνοντας τους πιο κοντά με 

τις εξελίξεις που καθορίζουν το μέλλον της έρευνας: την Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία, τη Μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή.  

Μέσα από διαδραστικές και ενημερωτικές εισηγήσεις, οι ερευνητές του ΕΠΙΣΕΥ και 

της ομάδας I-Sense θα εξηγήσουν πώς η έρευνα μπορεί να επηρεάσει την 

καθημερινότητα μας και να προσφέρει λύσεις σε καίριους τομείς όπως το 

περιβάλλον, η υγεία και ο πολιτισμός και θα παρουσιάσουν βραβευμένα –σε 

αρκετές περιπτώσεις- αποτελέσματα πιλοτικών έργων (πχ. ELVITEN, Nemo, Green 

C Ports) με υποσχόμενη δυναμική για αξιοποίηση από το χώρο της πολιτικής και 

της αγοράς σε 3 άξονες: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Ψηφιακή ΕΕ, Ανάκαμψη 

και Υγεία.  

 Ποια τα βήματα -σε ερευνητικό και πολιτικό επίπεδο- που μας οδηγούν 
πλέον στο σχεδιασμό εναλλακτικών πράσινων τεχνολογιών για να καλύψουν 
τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης στα αστικά κέντρα και τη μείωση 
των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων των λιμενικών επιχειρήσεων στις 
πόλεις μας; Ποιες ευκαιρίες δημιουργεί η Διευρωπαϊκή Επιχειρηματική 
Συμμαχία για την Ηλεκτροκίνηση (Business Alliance for Electromobility) για 
νέους επιχειρηματίες που θέλουν να καινοτομήσουν; (Παρουσιάζουν οι Δρ. 
Ε. Πορτούλη, Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Γ. Κανελλόπουλος)  

 

 Πώς τα έξυπνα εργαλεία δικτύωσης και εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα 
στους πολίτες να αφηγηθούν και να μοιραστούν ‘ιστορίες’ της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του τόπου τους, αλλά και να παρακολουθήσουν και να 
συλλέξουν περιβαλλοντολογικά δεδομένα για τις αλλαγές του φυσικού μας 
περιβάλλοντος -πχ παραμέτρους ποταμού, συνθήκες εδάφους κα;. 
(Παρουσιάζουν οι: Σ.Μπολιεράκης, Β.Τσιάκος, Γ.Τσιμικλής) 

 

 Πόσο καταλυτικός μπορεί να είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στην Ιατρική; 
Μερικές από τις πιλοτικές εφαρμογές που θα παρουσιαστούν αφορούν έργα 
που στοχεύουν στη πρόληψη και αντιμετώπιση της βαρηκοΐας, στη 
εξατομικευμένη φροντίδα ανθρώπων με διαταραχές ισορροπίας, και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων κατά την ανεξάρτητη διαβίωση.  

 

https://www.iccs.gr/
https://i-sense.iccs.gr/


                                
Το Συνέδριο πλαισιώνουν εξέχοντες προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, 

της έρευνας και της επιστήμης όπως: O Μ.Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η Μ. Γκαμπριέλ Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, 

Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού, ο Κ.Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας 

& Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Χ.Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 

Οι εγγραφές στο  “EUandU, online edition” πραγματοποιούνται διαδικτυακά και το 

πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ. Οι συμμετέχοντες έχουν τη 

δυνατότητα φέτος να πάρουν μέρος σε διαδικτυακό παιχνίδι και να κερδίσουν ένα 

ταξίδι γνωριμίας με την ΕΕ στις Βρυξέλλες! Περισσότερες πληροφορίες για τη 

διοργάνωση αλλά και το πρόγραμμα των συνεδριών θα βρείτε στο δικτυακό τόπο 

της διοργάνωσης https://www.euandu.eu/.  

 

https://www.euandu.eu/%CE%BA-%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://www.euandu.eu/
https://www.euandu.eu/

