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ΘΕΜΑ: «24
οσ

 Ευρωπαϊκόσ Διαγωνιςμόσ για Νζουσ Επιςτιμονεσ ζτουσ 2012» 

Α. ασ γνωρίηουμε ότι το Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων προτίκεται να ςυμμετάςχει ςτον 
«24

ο
 Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό για Νζουσ Επιςτιμονεσ», ο οποίοσ κα πραγματοποιθκεί ςτθ Μπρατιςλάβα τθσ λοβακίασ, 

το επτζμβριο του 2012. 

κοπόσ του διαγωνιςμοφ είναι να εντοπίςει ταλαντοφχουσ νζουσ και να τουσ δϊςει κίνθτρα και ευκαιρίεσ να 
αξιοποιιςουν τισ ικανότθτζσ τουσ. Πρόκειται για μια πολφ μεγάλθ διοργάνωςθ με ευρφτατθ ςυμμετοχι από όλα τα 
κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά και τισ Η.Π.Α., τθν Κίνα, τθ Ρωςία, τον Καναδά, κλπ.  

τον 23
ο
 Διαγωνιςμό που πραγματοποιικθκε ςτο Ελςίνκι το επτζμβριο του 2011, ςυμμετείχαν Νζοι Επιςτιμονεσ από 

38 χϊρεσ, οι οποίοι παρουςίαςαν ςυνολικά 87 εκκζματα. Σθν Ελλάδα εκπροςϊπθςαν οι μακιτριεσ αβελίδθ Ιωάννα και 
αβελίδθ Μαρία από το ΕΠΑΛ Αγριάσ Βόλου και το 2

ο
 ΓΕΛ Βόλου αντίςτοιχα, οι οποίεσ διαγωνίςτθκαν με το project 

«Μζκοδοσ, Μζςο και υςκευι Εικονικισ Παράςταςθσ», και οι μακθτζσ Θεοφάνθσ Κωνςταντίνοσ, Ιωςθφίδθσ 
Χριςτόδουλοσ και Παμπουκίδθσ Νικόλαοσ από το 1

ο
 ΓΕΛ Ευόςμου Θεςςαλονίκθσ, οι οποίοι διαγωνίςτθκαν με το project 

«Προςομοίωςθ ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ του μφκθτα τθσ τροφφασ μζςα ςε ζναν θλεκτρονικά ελεγχόμενο και 
αυτοματοποιθμζνο κλειςτό περιβάλλοντα χϊρο». 

Όςοι επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό, πρζπει να υποβάλουν εργαςία ατομικι ι ομαδικι (ομάδεσ με 
μζγιςτο αρικμό 3 ατόμων). Η εργαςία κα είναι πρωτότυπθ επιςτθμονικι μελζτθ ι ευρεςιτεχνία που οι ίδιοι οι 
υποψιφιοι κα ζχουν επινοιςει, επεξεργαςτεί και καταγράψει και θ οποία αρχικά κα υποβλθκεί με τθν μορφι γραπτισ 
αναλυτικισ περιγραφισ. Όςοι επιλεγοφν από το πρϊτο αυτό ςτάδιο, κα κλθκοφν να προχωριςουν ςτθν καταςκευι των 
ςχεδίων (projects) που ζχουν υποβάλει. Γίνονται δεκτά ςχζδια από όλα τα πεδία επιςτθμονικισ ζρευνασ: Φυςικι, 
Χθμεία, Μακθματικά, Μθχανικι, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντικι, Πλθροφορικι, Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ κ.λ.π. 

Η θλικία των διαγωνιηόμενων κα πρζπει να είναι κάτω από τα 21 ζτθ τθν τελευταία θμζρα του μινα που 
πραγματοποιείται ο Ευρωπαϊκόσ Διαγωνιςμόσ (επτζμβριοσ 2012), αλλά πάνω από τα 14 ζτθ τθν πρϊτθ θμζρα του ίδιου 
μινα. Όςον αφορά ςτουσ φοιτθτζσ / ςπουδαςτζσ, κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρϊςει τθν επιςτθμονικι μελζτθ τουσ / 
ευρεςιτεχνία πριν τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και να μθν ζχουν διανφςει πάνω από ζνα ζτοσ 
ςπουδϊν ςε Πανεπιςτιμιο / ΣΕΙ / ΙΕΚ / ΚΕΜΕ, μζχρι τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ. Δεν 
ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ όςοι είχαν ςυμμετάςχει ςτο παρελκόν ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό Νζων Επιςτθμόνων.  

Β. Προκειμζνου να ςυμμετάςχουν ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό τα ςχζδια κα πρζπει πρϊτα να ζχουν διακρικεί με 
πρϊτο βραβείο του ςχετικοφ επιςτθμονικοφ πεδίου ςτον αντίςτοιχο Εκνικό Διαγωνιςμό Νζων Επιςτθμόνων. χζδια τα 
οποία κα αποςπάςουν δεφτερα ι τρίτα βραβεία δεν προκρίνονται για ςυμμετοχι ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό. Οι 
ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να υποβάλουν υποψθφιότθτα ςτον Εκνικό Διαγωνιςμό, πρζπει να αποςτείλουν ζωσ τισ 
27 Ιανουαρίου 2012 ςτθ Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Θρθςκευμάτων, γραπτό δοκίμιο με τθν πρόταςι τουσ. Θα γίνει προεπιλογι ζωσ 15 γραπτϊν προτάςεων, οι οποίεσ κα 
προχωριςουν ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ. Σο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ κα ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 30 Μαρτίου 2012. Από τα 

Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο 
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ανωτζρω αναφερόμενα ςχζδια (projects), κα επιλεγοφν ζωσ τισ 7 Μαΐου 2012 ζωσ και τρία καλφτερα (με ανϊτατο 
αρικμό ςυμμετεχόντων τουσ 3 υποψθφίουσ ανά ςχζδιο, αλλά όχι περιςςότερουσ από 6 υποψθφίουσ ςυνολικά και για τα 
3 ςχζδια), τα οποία κα αποτελζςουν τθ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ μασ ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό. Κατά τα ωσ άνω 
αναφερόμενα ςτάδια, οι εργαςίεσ κα αξιολογθκοφν ωσ προσ το επίπεδο καινοτομίασ, δθμιουργικότθτασ και προοπτικϊν 
υλοποίθςθσ. θμειϊνεται ότι ςχζδια που ζχουν υποβλθκεί ςε άλλουσ ςχετικοφσ διαγωνιςμοφσ, ζχουν δικαίωμα 
ςυμμετοχισ ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό Νζων Επιςτθμόνων. 

Γ. Σα γραπτά δοκίμια που κα υποβλθκοφν ζωσ τθν πρϊτθ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ 27
θσ

 Ιανουαρίου 2012, δεν κα 
πρζπει να υπερβαίνουν τισ δζκα ςελίδεσ (μεγζκουσ Α4) και μποροφν επίςθσ να ςυνοδεφονται από επιπλζον 10 ςελίδεσ 
με γραφιματα, ςχζδια, κλπ. Η αποςτολι των γραπτϊν δοκιμίων ςτθν υπθρεςία μασ κα πρζπει να γίνει ταχυδρομικά 
(Υπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων, Διεφθυνςη Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ – Τμήμα Β’ 
Προγραμμάτων, Ανδρζα Παπανδρζου 37, ΤΚ 15180 Μαροφςι, με την ζνδειξη «Εθνικόσ Διαγωνιςμόσ Νζων Επιςτημόνων 
ζτουσ 2012»), αλλά και μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (programs@minedu.gov.gr). 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να αποςτείλουν μαηί με το ςχζδιό τουσ:  

 Επικυρωμζνο αντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου ι άλλου πιςτοποιθτικοφ όπου αποδεικνφονται 
τα ςτοιχεία του αιτοφντοσ και  

 υμπλθρωμζνο το ζντυπο τθσ αίτθςθσ που επιςυνάπτεται ςτο ζγγραφο αυτό, ϊςτε να διευκολυνκεί θ 
επικοινωνία μαηί τουσ. 

Δ. Ενδεικτικά, παρακζτουμε περιλιψεισ ςχεδίων που ζχουν ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό: 

Ανάπτυξθ κατανεμθμζνων ςυςτθμάτων με τθ χριςθ του ΧΟ (Ελλάδα, ειδικό βραβείο EIROForum 2008)  

Ο κφριοσ ςτόχοσ του project του Νίκου Παςςαλι είναι θ ανάπτυξθ ενόσ προγράμματοσ που κα εκμεταλλεφεται τουσ φορθτοφσ ΧΟ για 
τθ δθμιουργία ενόσ κατανεμθμζνου ςυςτιματοσ. Σα κυριότερα χαρακτθριςτικά του είναι: ο απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ των εργαςιϊν 
που εκτελοφνται ςτουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ, οι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνεσ λειτουργίεσ που δεν απαιτοφν τθν εμπλοκι των 
χρθςτϊν, το αξιόπιςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ ςφαλμάτων ςυνδυαςμζνο με χαρακτθριςτικά αυτο-επίλυςθσ ςε περίπτωςθ εντοπιςμοφ 
κάποιου προβλιματοσ και το ςφςτθμα «ζξυπνθσ» διαχείριςθσ ενζργειασ. Οι τροποποιιςεισ ςτο λογιςμικό του υπολογιςτι είναι πολφ 
λίγεσ και θ λειτουργικότθτα είναι θ ίδια. Επιπλζον, χαρακτθριςτικά όπωσ τα εικονικά διαμερίςματα ςτθ μνιμθ RAM, οι τεχνικζσ 
buffering, θ παρακολοφκθςθ τθσ κερμοκραςίασ, ζχουν υλοποιθκεί προκειμζνου να ελαχιςτοποιιςουν τθν επιβάρυνςθ ςτο υλικό και 
να μθν επθρεάςουν τθν αναμενόμενθ διάρκεια ηωισ των υπολογιςτϊν. αν αποτζλεςμα, παρόλο που θ ιςχφσ του κάκε υπολογιςτι 
ΧΟ είναι μικρι, εάν όλοι τουσ ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ ςε ζνα κατανεμθμζνο ςφςτθμα, θ επεξεργαςτικι τουσ ιςχφσ κα είναι τεράςτια. 
Με εφαρμογι τθσ πρωτοβουλίασ OLPC (One Laptop Per Child) ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, θ τελικι ιςχφσ του ςυςτιματοσ κα μποροφςε να 
φτάςει τα 10 Terraflop, ενϊ ςιμερα το ιςχυρότερο τζτοιο ςφςτθμα ςτον κόςμο δεν ξεπερνά τα 3 Terraflop. 

 

Ανάλυςθ δεδομζνων αιςκθτιρων tennis: Αυτόματο ςφςτθμα για τθν τελειοποίθςθ μακρο-κίνθςθσ (Ιρλανδία, πρϊτο βραβείο 2011) 

Οι αιςκθτιρεσ που καταγράφουν ιχο, βίντεο και δεδομζνα αδράνειασ (όπωσ επιταχυντζσ, γυροςκόπια και μαγνθτόμετρα), ζχουν γίνει 
τόςο οικονομικοί, που τα βρίςκει κανείσ ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ κινθτισ τθλεφωνίασ και ςε τθλεκατευκυνόμενα παιχνίδια. Παρόλα 
αυτά, δεν είναι εφκολο να ςυςχετίςει κανείσ τθν επίδοςθ ενόσ ακλθτι με τον μεγάλο όγκο των ακατζργαςτων δεδομζνων που 
καταγράφουν τζτοιοι αιςκθτιρεσ. ε αυτι τθ μελζτθ, ςυνζλεξα και ανζλυςα ςε μονάδα gigabyte δεδομζνα του ακλιματοσ tennis. 
Ανακάλυψα μία τεχνικι για τον αυτόματο διαχωριςμό 13 διαφορετικϊν τφπων χτυπθμάτων tennis (π.χ .διάκριςθ μεταξφ χτυπιματοσ 
forehand flat ζναντι του forehand topspin), χρθςιμοποιϊντασ μόνο δεδομζνα αδράνειασ με ακρίβεια κατά μζςο όρο άνω του 96% και 
εφάρμοςα τθν τεχνικι μου ωσ λογιςμικό Η/Τ. Προθγοφμενεσ δθμοςιευμζνεσ ζρευνεσ περιορίηονταν ςε κατθγορίεσ κίνθςθσ (όπωσ 
forehand, backhand, ςερβίσ). Σα ευριματά μου ςχετίηονται με ζνα ευρφ φάςμα ςεναρίων αξιολόγθςθσ κινιςεων όςον αφορά τα 
ακλιματα, τθν φυςικι αποκατάςταςθ και αντιδράςεισ ςε ζκτατεσ ανάγκεσ.  

 

Μζκοδοσ, μζςο και ςυςκευι εικονικισ παράςταςθσ “All-Orama” (Ελλάδα, 2011) 

Η εφεφρεςθ αυτι, ςτθ κζςθ του πραγματικοφ αντικειμζνου, προβάλλει μια εικονικι παράςταςθ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε ο κεατισ να 
ζχει τθν εντφπωςθ ότι θ εικονικι παράςταςθ ςυνιςτά αναπόςπαςτο τμιμα του πραγματικοφ αντικειμζνου. Η εικονικι παράςταςθ 
μπορεί να αποκθκευτεί θλεκτρονικά και να ανακτθκεί από ζνα θλεκτρονικό μζςο αποκικευςθσ, ακόμα και ςε απόςταςθ αρκετϊν 
χιλιάδων χιλιομζτρων. 

 

Προςομοίωςθ ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ του μφκθτα τθσ τροφφασ μζςα ςε ζνα θλεκτρονικά ελεγχόμενο και αυτοματοποιθμζνο κλειςτό 
περιβάλλοντα χϊρο (Ελλάδα, 2011) 

Σο ςχζδιο «Προςομοίωςθ των ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ του μφκθτα τθσ τροφφασ μζςα ςε ζναν θλεκτρονικά ελεγχόμενο και 
αυτοματοποιθμζνο κλειςτό περιβάλλοντα χϊρο» είναι ζνα ερευνθτικό καινοτόμο ςχζδιο που αναπτφχκθκε μετά από εντατικι 
αναηιτθςθ και πειραματιςμό. Ωσ αποτζλεςμα ζρευνασ και προςεκτικισ μελζτθσ, διαπιςτϊςαμε ότι, εφόςον υφίςτανται οι ιδανικζσ 
ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, pH εδάφουσ, υγραςίασ κτλ., ο μφκθτασ τθσ τροφφασ μπορεί να καλλιεργθκεί. Η ςκζψθ ιταν απλι: «Γιατί να 
αναηθτιςουμε αυτζσ τισ ςυνκικεσ και να μθν τισ προςομοιϊςουμε;». Σελειϊνοντασ, ςασ παρουςιάηουμε ςιμερα τθν πρακτικι 
πλευρά μιασ πλιρωσ προςτατευόμενθσ καλλιζργειασ του μφκθτα τθσ τροφφασ ςε ζνα πλιρωσ ελεγχόμενο περιβάλλον προςομοίωςθσ, 
χωρίσ καμία επιβλαβι ςυνζπεια για το απροςτάτευτο και τόςο μθ ελεγχόμενο περιβάλλον μασ. 
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τθν τελικι φάςθ του διαγωνιςμοφ ςε eυρωπαϊκό επίπεδο, θ παρουςίαςθ των εργαςιϊν ςτα μζλθ τθσ Κριτικισ 
Επιτροπισ γίνεται από τουσ ίδιουσ τουσ υποψθφίουσ και βραβεφονται τα πιο πρωτότυπα και καινοτόμα ςχζδια. τουσ 
ςυμμετζχοντεσ κα καλυφκοφν τα ζξοδα μετάβαςθσ, διαμονισ και διατροφισ. 

Από τισ εργαςίεσ που κα διακρικοφν ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό, οι εννζα πρϊτεσ κα κερδίςουν χρθματικό ζπακλο. Οι 
τρεισ καλφτερεσ εργαςίεσ κα κερδίςουν από €7.000 θ κακεμία, οι επόμενεσ τρεισ από €5.000 και ακόμα τρεισ από 
€3.500. Επιπλζον, παρζχεται ςτουσ νικθτζσ αλλά και ςε άλλουσ διακρικζντεσ θ δυνατότθτα να τοποκετθκοφν ςε 
διεκνοφσ φιμθσ ερευνθτικά και τεχνολογικά κζντρα για μικρό χρονικό διάςτθμα, προκειμζνου να παρακολουκιςουν 
τθν εργαςία των εκεί ερευνθτϊν.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό για Νζουσ Επιςτιμονεσ μπορείτε να 
απευκυνκείτε ςτον ιςτοτόπο http://ec.europa.eu/research/youngscientists/indexflash.htm, ενϊ οι γενικζσ 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ Νζων Επιςτθμόνων είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα 
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/pdf/ysc_guidelines_en.pdf.  

                                                                                           

   
  O ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
 
 
 

    

      ΒΑΙΛΗ ΚΟΤΛΑΪΔΗ 
 
 
 
Εςωτερικι Διανομι 
- Γραφείο κ. Τπουργοφ (minister@minister.gov.gr) 
- Γραφείο Τφυπουργοφ κασ Ε. Χριςτοφιλοποφλου (fotini@minedu.gov.gr)  
- Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα (gengram@minedu.gov.gr) 
- Γραφείο κ. Ειδικοφ Γραμματζα Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (egr@minedu.gov.gr)  
- Δ/νςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – Tμιμα Β’ Προγραμμάτων
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (με τθν παράκλθςθ για ανάρτθςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ): 
1) Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ 
2) Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλθσ τθσ χϊρασ 
3) Ενιαία Λφκεια, ΕΠΑΛ, ΕΠΑ όλθσ τθσ χϊρασ (μζςω των Δ/νςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) 
4) Ζνωςθ Ελλινων Φυςικϊν 
5) Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν 
6) Πανελλινια Ζνωςθ Φιλολόγων 
7) Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρεία 
8) Πανελλινια Ζνωςθ Βιοεπιςτθμόνων 
9) Πανελλινια Ζνωςθ Κακθγθτϊν Πλθροφορικισ 
10) Ζνωςθ Πλθροφορικϊν Ελλάδοσ 
11) Ζνωςθ Γεωγράφων Ελλάδασ 
12) Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Γεωλογίασ 
13) Ζνωςθ Σεχνολόγων Εκπαιδευτικϊν 
14) Ζνωςθ Οικονομολόγων Εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
15) Ομοςπονδία Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (ΟΛΜΕ) 
16) Ομοςπονδία Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν Ελλάδοσ (ΟΙΕΛΕ) 
17) φνδεςμοσ Ιδρυτϊν Ελλθνικϊν Ιδιωτικϊν Εκπαιδευτθρίων 
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ΑΙΣΗΗ 
 
 

Α. χολικι μονάδα 

      
 
 
 
 
 
Β. τοιχεία υποψιφιου* 
 

Επϊνυμο:      
 

Όνομα:      
 

Όνομα πατζρα:      
 

Όνομα μθτζρασ:      
 

Σάξθ:      
 

Χρονολογία γζννθςθσ:      
 
Δ/νςθ κατοικίασ (οδόσ, αρικμόσ, πόλθ, Σ.Κ.):  

      
 
 
 
Σθλζφωνο επικοινωνίασ: 

τακερό:       
Κινθτό:       

 
Θζμα: «Τποβολι Δικαιολογθτικϊν για τον Ευρωπαϊκό 
Διαγωνιςμό Νζων Επιςτθμόνων ζτουσ 2012» 
 
 
Σόποσ, Ημερομθνία: 
 

      
 
 

 
 
 
 

 
ΠΡΟ 

 
 

Σο Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και 
Θρθςκευμάτων 
Δ/νςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
Σμιμα Β’ Προγραμμάτων 
 
 
Ανδρζα Παπανδρζου 37 
151 80 ΜΑΡΟΤΙ 
 
 
 
 

Παρακαλϊ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.....ΑΙΣ..... 
 
 

Ο/Η Διευθυντήσ/Διευθφντρια του ςχολείου, 
.................  ................. βεβαιώνει για την ακρίβεια 

των ανωτζρω ςτοιχείων. 
 
 

(Υπογραφή Διευθυντή) 

 

                                                           
* ε περίπτωςθ υποβολισ πρόταςθσ από ομάδα υποψθφίων, παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςετε τα ςτοιχεία των μελϊν τθσ ομάδασ ςε ξεχωριςτά φφλλα 
αίτθςθσ 
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