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Του Νίκου Ρουμπή
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να ρομπότ υπακούει σε
ανθρώπινες χειρονομίες, ένας γιος σώζει
τον ηλικιωμένο πατέρα του
που έπεσε μόνος του σε ένα
πάρκο και το δρομολόγιο Λάρισα-Βόλος γίνεται με τρένα
που λειτουργούν με... μπαταρίες. Μπορεί να ακούγεται
περίεργο κι όμως τα παραπάνω σχεδιάζονται και υλοποιούνται στη Θεσσαλία και πιο
συγκεκριμένα στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Η «Ε» σας παρουσιάζει μερικές μόνο από τις
πολλές και ενδιαφέρουσες
εργασίες που έχουν κάνει
φοιτητές του Τμήματος σε
συνεργασία με τους καθηγητές τους.
E-VLAMPIE ΕΛΑ ΕΔΩ!
Ο e-vlampios είναι ένα αυτοκινούμενο ρομπότ που ελέγχεται
από χειρονομίες του χειριστή του.
Για την κατασκευή του χρειάστηκε
να συνδυαστούν πλήθος τεχνικών
και τεχνολογιών, από τους τομείς
του υλικού υπολογιστών, του λογισμικού, των ασύρματων δικτυακών επικοινωνιών και των αλγορίθμων μηχανικής όρασης. O evlampios βρίσκεται στην τρίτη γενιά του και εξελίσσεται περαιτέρω
έτσι ώστε να μπορεί να επιτελέσει
συγκεκριμένα έργα.
Ως μέρος ενός τμήματος ασύρματου δικτύου αισθητήρων που
μπορεί να τοποθετηθεί σε δάση
ή σε χωράφια (ενημερώνοντας για
πυρκαγιές και μετρώντας την
υγρασία), ο e-vlampios μπορεί να
φανεί πολύ χρήσιμος. Σύμφωνα
με τον επίκουρο καθηγητή του
Τμήματος, Χρήστο Αντωνόπουλο,
«ο e-vlampios θα εντοπίζει τη θέση των προβληματικών συσκευών,
θα τις μαζεύει, θα σπεύδει στο
σημείο και θα τις αντικαθιστά, κάνοντας έτσι το σύστημα των ασύρματων αισθητήρων αυτό-θεραπευόμενο, μια ιδιότητα που συνήθως χαρακτηρίζει βιολογικούς
οργανισμούς». Για την υλοποίηση
του ρομπότ δούλεψαν και συνεχίζουν να δουλεύουν οι καθηγητές, Νικόλαος Μπέλλας, Χρήστος
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ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εφαρμογές για όλα τα γούστα!
* Καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες στην Ελλάδα της κρίσης
πληροφοριών και επικοινωνιών για
τη συλλογή, τη μετάδοση, την
αποθήκευση και την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά, την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων, τα δρομολόγια των
οχημάτων και την οδική ασφάλεια.
Όπως ανέφερε ο καθηγητής
του Τμήματος, Δημήτριος Κατσαρός, «το πρόγραμμα θα παρέχει
στους χρήστες διεπαφή στο διαδίκτυο (google maps) προκειμένου να τους δίνονται επεξηγηματικές εκθέσεις και κατάλληλες διεπαφές για smartphones 3ης γενιάς». Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν ήδη δημοσιευτεί σε κορυφαία συνέδρια του χώρου των
έξυπνων οχημάτων και ευφυών
συστημάτων μεταφορών.

Το ρομπότ e-vlampios που καταλαβαίνει τις ανθρώπινες χειρονομίες!
Αντωνόπουλος και Σπύρος Λάλης
καθώς και ο φοιτητής, Γιώργος
Ντέλης.
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΤΡΕΝΑ
Μελέτη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ έδειξε ότι η λύση των
ηλεκτροκινούμενων τρένων τουλάχιστον για περιφερειακές γραμμές (όπως η γραμμή Λάρισα-Βόλος) είναι ιδιαίτερα ελκυστική, συνάδει με τις αναμενόμενες τεχνικές εξελίξεις (π.χ. νέες μπαταρίες)
και υπόσχεται σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη.Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος, Μανόλης
Βάβαλης, είπε στην «Ε»: «Στόχος
μας είναι ο σχεδιασμός και η δημιουργία μιας μηχανής προσομοίωσης με την οποία θα μπορούμε
να διαπιστώσουμε το κατά πόσο
είναι τεχνολογικά εφικτή και οικονομικά αποδεκτή η λειτουργία
πλήρως ηλεκτροκινούμενων τρένων, δηλαδή οχημάτων που δεν
θα είναι ενταγμένα στο ηλεκτρικό
δίκτυο αλλά θα κινούνται αποκλειστικά με μπαταρίες».
Εξηγώντας το εγχείρημα, ο κ.
Βάβαλης τόνισε οι μπαταρίες θα
επαναφορτίζονται από φωτοβολταϊκά συστήματα και ανεμογεννήτριες που θα είναι εγκατεστημένα

κυρίως στους τερματικούς σταθμούς. Αφορμή και κίνητρο για την
εν λόγω μελέτη αποτέλεσε η
αδιαμφισβήτητη επιτυχία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΤΩΣΗΣ
Τη δυνατότητα να πραγματοποιείται τηλεφωνική κλήση μετά από
πτώση δίνει η εφαρμογή για smarthphones που σχεδίασε η φοιτήτρια, Βιργινία Καματσέλου, με επιβλέπουσα την επίκουρη καθηγήτρια, Παναγιώτα Τσομπανοπούλου.
Αυτή η εφαρμογή μπορεί να φανεί
εξαιρετικά σημαντική για «ομάδες
υψηλού κινδύνου» όπως οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι σε
απομακρυσμένα μέρη κάτω από
δύσκολες συνθήκες.
Η εφαρμογή ανιχνεύει την πτώση του χρήστη του κινητού μέσω
ενός επιταχυνσιόμετρου. Με τη
βοήθεια συγκεκριμένων αλγορίθμων, όταν ανιχνευθεί πτώση ενεργοποιείται ο μηχανισμός ειδοποίησης (τηλέφωνο ή γραπτό μήνυμα
σε τηλεφωνικούς αριθμούς που
έχει ορίσει ο χρήστης).
Μιλώντας στην «Ε», η κ. Τσομπανοπούλου αναφέρθηκε τόσο
στη χρησιμότητα της συσκευής
όσο και στη δυσκολία της επεξερ-

Το μοντέλο και η μηχανή προσομοίωσης
για ηλεκτροκινούμενα τρένα
γασίας των δεδομένων για ανίχνευση της πτώσης εφόσον η επιτάχυνση μιας πτώσης είναι όμοια
με διάφορες καθημερινές κινήσεις
(τρέξιμο, ανέβασμα σκάλας κ.λπ.).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Ως κινούμενοι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοκίνητα, με σκοπό την επίτευξη
«οικολογικής δρομολόγησης» με

τη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος των οχημάτων και
την καταγραφή και αποφυγή του
κυκλοφοριακού φόρτου στις σύγχρονες πόλεις. Τα παραπάνω γίνονται μέσω του προγράμματος
«Reduction», στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το
πρόγραμμα χρησιμοποιεί τεχνολογίες οχημάτων, και τεχνολογίες
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αν πρόκειται για σεισμό ή όχι.
Στην περίπτωση που η εφαρμογή
ανιχνεύσει σεισμό, ενεργοποιεί
μια ειδοποίηση προς τον χρήστη».
Σημειώνεται ότι αλγόριθμοι οι
οποίοι συνδυάζουν δεδομένα από
ομάδες κινητών παρέχουν πιο
αξιόπιστα αποτελέσματα.
«ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ»
Στην καινοτόμο και δημιουργική
δουλειά που κάνουν φοιτητές και
καθηγητές στάθηκε ο πρόεδρος
του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παναγιώτης Μποζάνης.
Ο κ. Μποζάνης αναφέρθηκε
στην ύπαρξη πρωτοποριακών ιδεών από νέα παιδιά, «στοιχείο που
είναι πολύ σημαντικό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Επίσης, ο πρόεδρος του Τμήματος τόνισε πως «οι φοιτητές του

Τμήματος, πρέπει να εκπονήσουν
επιτυχώς κατά το 10ο εξάμηνο
σπουδών διπλωματική εργασία,
μελετώντας εξειδικευμένα θέματα
Μηχανικού. Κατά αυτόν τον τρόπο
ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή
τους, επιτρέποντάς τους, με εξέταση επί της διπλωματικής, να εγγραφούν στο ΤΕΕ και να αποκτήσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα
του Μηχανικού αλλά και να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.
Με βάση μελέτη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων
του Τμήματος περιορίζεται στο
4%, 63% εργάζονται σε εταιρίες
της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
ενώ το 33% είτε συνεχίζουν τις
σπουδές τους σε μεταπτυχιακό
επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό είτε εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις».

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ
Σε άλλη διπλωματική εργασία
του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια
εφαρμογή ανίχνευσης σεισμών για
κινητά. Η εφαρμογή στηρίζεται
στη συλλογή δεδομένων από το
επιταχυνσιόμετρο του κινητού τηλεφώνου και στην επεξεργασία
αυτών. Το προφίλ της επιτάχυνσης
που καταγράφει το κινητό σε ένα
σεισμό ακολουθεί κάποια πρότυπα.
Όπως εξηγεί η κ. Τσομπανοπούλου «τα συγκεκριμένα πρότυπα
έχουν αρκετές ομοιότητες με αυτά
που προέρχονται από κινήσεις του
χρήστη (π.χ. τρέξιμο, χορός κλπ.).
Επίσης, όπως και σε κάθε εφαρμογή που στηρίζεται σε συλλογή
δεδομένων από αισθητήρες,
υπάρχει πάντα «θόρυβος» στα δεδομένα ο οποίος πρέπει να αφαιρεθεί. Η επεξεργασία των δεδομένων με αλγόριθμους και τεχνικές
νευρωνικών δικτύων και τεχνητής
νοημοσύνης βρίσκει τη συσχέτιση
της κίνησης που μόλις καταγράφηκε με επιβεβαιωμένους σεισμούς αλλά και με άσχετες κινήσεις και η εφαρμογή «αποφασίζει»

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2016 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Μείωση κατά 47% των δαπανών στην εκπαίδευση
•Μαζικές αιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση αναμένονται στις 10 Ιουλίου •Eως 45% μειώθηκε
ο μισθός του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού ενώ κατά 87% μειώθηκε φέτος ο αριθμός των αναπληρωτών
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το... 47% θα ανέλθει την
επόμενη διετία η μείωση των
δαπανών για την παιδεία μετά και την πρόσφατη επικαιροποίηση
του μνημονίου. Σύμφωνα με το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ομοσπονδίας των Καθηγητών (ΟΛΜΕ) η ψήφιση του νέου
μεσοπρόθεσμου (ν. 4127/13) θα
σημάνει νέα μείωση των δαπανών
«κατά 14% μέχρι το 2016».
Αν συνυπολογιστεί ότι την περίοδο 2009 – 2013 από την ψήφιση
των δυο προηγούμενων μνημονίων,
οι δαπάνες για την παιδεία είχαν μειωθεί κατά 33%, τότε σύμφωνα με
την ΟΛΜΕ «οι δαπάνες για την παιδεία μέσα σε επτά χρόνια θα μειωθούν κατά 47%» συνολικά.
Η ΟΛΜΕ επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της μνημονιακής πολιτικής
στους εκπαιδευτικούς οι μισθοί των
οποίων μειώθηκαν ακόμη και στο
45% για τους νεοδιόριστους αλλά
και για όσους έχουν ελάχιστα χρόνια
προϋπηρεσίας ενώ στο 38% ανέρχεται η μείωση του εφάπαξ.
Οι μειώσεις των δαπανών, όπως
για τα λειτουργικά αλλά και για τις
προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών,
μετά την «απαγόρευση» νέων διορισμών στο Δημόσιο, θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε όλες
τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης. Με το πρόσχημα τον περιορισμό των δαπανών κλείνουν συνεχώς σχολικές μονάδες της προσχολικής αγωγής, και δημοτικά σχολεία
σε απομακρυσμένες περιοχές ενώ
αναμένονται εκτεταμένες συγχωνεύσεις στην τεχνική εκπαίδευση
(ΕΠΑΛ).
Οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, προσωρινά φαίνεται πως
εμποδίζουν τις εκτεταμένες (σ.σ. σε
ορισμένες περιπτώσεις δικαιολογημένες) μειώσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του
σχεδίου «Αθηνά».
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ
Ο μισθός του νέου εκπαιδευτικού
στο Λύκειο, σύμφωνα με τη μελέτη
του ΚΕΜΕΤΕ «ισοδυναμεί μόλις με
το 19% του εκπαιδευτικού στο Λουξεμβούργο, με το 45% στην Ισπανία
ή με το 53% στην Κύπρο, και με το

Προβληματισμένος και ο Πλάτωνας με τα όσα συμβαίνουν στην ελληνική Παιδεία...
56% του μέσου όρου των χωρών της
Ευρώπης. Η μείωση του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των εκπαιδευτικών από το 2009 μέχρι και το 2013
κυμαίνεται από 4.740 ευρώ για έγγαμους με 33 χρόνια υπηρεσίας, μέχρι 6.870 ευρώ για τους νεοδιόριστους. Ποσοστιαία η μείωση αυτή
κυμαίνεται από περίπου 21% έως
45%».
«Και βέβαια, τονίζει η ΟΛΜΕ, δεν
υπολογίζεται η νέα αφαίμαξη μισθών
από την πρώτη κιόλας μέρα του
2013 με βάση το φοροληστρικό σύστημα που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Από τα στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου «Ευρυδίκη» προκύπτει ότι ο
ανώτερος μικτός ετήσιος μισθός εκπαιδευτικού σε λύκειο στις χώρες
της ευρωζώνης ανέρχεται κατά μέσο
όρο σε 48.690 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα, που κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις του σχετικού πίνακα,
πάνω μόνο από Μάλτα, Εσθονία και
Σλοβακία, μόλις 25.756 ευρώ. Όσον
αφορά τον εισαγωγικό μισθό, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, πάνω μόνο από την Εσθονία
και τη Σλοβακία με 14.104 ευρώ,
έναντι 28.939 ευρώ, που είναι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη».
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στις 10 Ιουλίου, που αποτελεί καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με
το νέο καθεστώς για κάθε σχολικό
έτος, αναμένονται μαζικές συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών και ειδικότερα όλων όσοι προσελήφθησαν

πριν το 1983 που θεωρούνται «ευνοημένοι» από τις νέες αλλαγές στο
ασφαλιστικό.
Κατά την ΟΛΜΕ ο αριθμός των εκπαιδευτικών μειώθηκε κατά 12% (τη
διετία 2010 - 12) ενώ κατά 87% μειώθηκαν οι θέσεις των αναπληρωτών,
από 15.500 (το σχολικό έτος 201112) σε 2.000 (το 2013-14) σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όταν φέτος οι διορισμοί αναμένεται να είναι μηδενικοί.
Φέτος, σύμφωνα πάντα με την
ΟΛΜΕ «είναι η πρώτη φορά που θα
τελειώσει η σχολική χρονιά με σοβαρότατα κενά, 32.000 ώρες την
εβδομάδα χωρίς εκπαιδευτικούς στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
Πώς θα καλύψει τα κενά το
υπουργείο Παιδείας; Με την αύξηση
του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών (με τον ν. 4127/13 προϋπολογίζονται και πόσα χρήματα θα
εξοικονομηθούν), με τις υποχρεωτικές μετακινήσεις (ν. 37848/10)
και μεταθέσεις (ν. 4093/12), αλλά
και με την αύξηση του αριθμού των
μαθητών στην τάξη. Δεν πρέπει να
παραληφθεί ότι από τη νέα σχολική
χρονιά, η αρχή θα γίνει με τις αποσπάσεις του ερχόμενου Απριλίου, οι
τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών θα
γίνουν με το νέο σύστημα που προβλέπει πως όλος ο νομός αποτελεί
μια περιοχή μετάθεσης.
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μά-

λιστα για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών (ωρομίσθιων) στην Τριτοβάθμια ήταν αποκαλυπτικός ο υπουργός
Παιδείας Κων. Αρβανιτόπουλος, μιλώντας προχθές στη Βουλή, όπου
για να δικαιολογήσει το σχέδιο
«Αθηνά» και το κλείσιμο Τμημάτων,
τόνισε πως «τον Σεπτέμβριο που έρχεται, από τους 1.550 ωρομισθίους
που είχαμε πέρσι, θα έχουμε 150»!
Όταν πέρσι, η προηγούμενη διοίκηση του ΤΕΙ Λάρισας για παράδειγμα ανακοίνωνε τα εναλλάξ εξάμηνα
λόγω των ελλείψεων σε ωρομίσθιο
εκπαιδευτικό προσωπικό, τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων
σε μεγάλα αμφιθέατρα αλλά και την
επικινδυνότητα της διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων που θα
εξελιχθούν σε... θεωρητικά (λόγω
της διδασκαλίας από απόσταση) παρότι τεχνολογικό ίδρυμα!
Πιθανά οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών να καθυστερήσουν
την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά»,
αλλά οι μειώσεις των λειτουργικών
δαπανών και οι μη προσλήψεις έκτακτου εκπαιδευτικού, μελλοντικά θα
καταστήσουν το σχέδιο... αναγκαίο!
Το σχέδιο με πρόσχημα βεβαίως τον
αναγκαίο εξορθολογισμό των ελληνικών τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών
(σ.σ. που οι ίδιοι οι πολιτικοί ίδρυσαν σε κάθε πόλη) στοχεύει μεταξύ
άλλων στη μείωση των ιδρυμάτων
της δημόσιας εκπαίδευσης, αν και
από τις αντιδράσεις των τοπικών φορέων αναδείχθηκαν και προχειρότητες, με αποτέλεσμα μέχρι την ερχόμενη Τρίτη που θα κατατεθεί στο
ΣτΕ το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα,
το σχέδιο «Αθηνά» να έχει αλλάξει
τουλάχιστον τρεις φορές.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σε ό,τι αφορά τέλος στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, νέα
δεδομένα θα δημιουργήσει η αξιολόγηση μέσω της οποίας συνδέεται
η βαθμολογική με τη μισθολογική
εξέλιξή τους ενώ σε πρώτη φάση,
η αλλαγή στο πειθαρχικό δίκαιο, παρά τους κινδύνους που εγκυμονεί η
κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας, δεν θα επηρεάσει δραματικά
το μέγεθος της απασχόλησης.
Β. ΚΑΚΑΡΑΣ
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