Δελτίο Τύπου

ICRI 2014 – ένα συνέδριο µε το βλέµµα στο µέλλον...
Ένα από τα πιο σηµαντικά διεθνή επιστηµονικά συνέδρια, µε ευρύτατες προεκτάσεις
στον ζωτικό χώρο της έρευνας, θα πραγµατοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από 2 ως 4 Απριλίου 2014, στο πλαίσιο της Ελληνικής
προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε συντονιστή τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
& Τεχνολογίας (υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων), υπό την οργανωτική
φροντίδα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».
Στόχος του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για Ερευνητικές Υποδοµές (International
Conference on Research Infrastructure - ICRI 2014) είναι να αποδείξει πώς οι
υποδοµές, τις οποίες µοιράζονται περισσότερα του ενός κράτη, µπορούν να
ανταποκριθούν στις µεγάλες προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα ο κόσµος σε
εθνικό ή διεθνές επίπεδο (περιβάλλον, φτώχεια, αειφορία, ασφάλεια...), να εντοπίσει
τα διδάγµατα του παρελθόντος και να θέσει προτεραιότητες και κατευθύνσεις για το
µέλλον.
Περισσότεροι από 600 σύνεδροι και 90 οµιλητές (ανάµεσά τους διακεκριµένα
ονόµατα της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας, όπως ο συντονιστής του πασίγνωστου
Human Brain Project, Henry Markram, από το Πολυτεχνείο της Λωζάννης, o
καθηγητής του πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου Geoffrey Boulton, ειδικός στα
ανοικτά δεδοµένα και υπέρµαχος της «Ανοιχτής Επιστήµης», η Fran Berman,
συµπρόεδρος του Research Data Alliance Council και ειδική στη διαχείριση Μεγάλων
Δεδοµένων (Big Data), o Franco Ongaro της European Space Agency, που θα
αναλύσει τις καινοτοµικές δυνατότητες των υποδοµών στο χώρο της διαστηµικής) θα
ασχοληθούν µε πλήθος θεµάτων, από τη διαχείριση των διεθνών ερευνητικών
υποδοµών (όπως λέιζερ, τηλεσκόπια, επιταχυντές, αεροσκάφη ή βαθυσκάφη για
παρακολούθηση της ατµόσφαιρας και του βυθού, και ηλεκτρονικές υποδοµές όπως
δίκτυα δεδοµένων, υπολογιστικές συστοιχίες και βάσεις δεδοµένων) ως την ασφάλεια
τροφίµων, και τη θαλάσσια έρευνα.

H σπουδαιότητα του ICRI 2014 αναδεικνύεται από τη παρουσία στην εναρκτήρια
συνεδρίαση

του

Υπουργού

Παιδείας

&

Θρησκευµάτων,

Κωνσταντίνου

Αρβανιτόπουλου, της αρµόδιας Επιτρόπου για την Έρευνα, την Καινοτοµία και τις
Επιστήµες, Máire Geoghegan-Quinn, της Υπουργού Παιδείας, Πανεπιστηµίων &
Έρευνας της Ιταλίας, Stefania Giannini, του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας &
Τεχνολογίας, Χρήστου Βασιλάκου, δεκάδων ανώτατων Ελλήνων και κοινοτικών
αξιωµατούχων, αλλά

και υψηλόβαθµων

Νοτιοαφρικανών

απεσταλµένων, µε

επικεφαλής τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Επιστηµών & Τεχνολογίας, Phil
Mjwara, καθώς η χώρα τους έχει αναλάβει να διοργανώσει το επόµενο ICRI, σε δυο
χρόνια.
Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι το ICRI 2014 της Αθήνας:
•

να παρουσιάσει τα κύρια χαρακτηριστικά τους και να προσδιορίσει σαφώς τις
προκλήσεις και τα κίνητρα για διεθνή συνεργασία

•

να αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο των ερευνητικών υποδοµών, σε παγκόσµιο
επίπεδο, όσον αφορά την αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων της
ανθρωπότητας σε κάθε επίπεδο, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές,

•

να µελετήσει τις ανάγκες και τις προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν κατά την
ανάπτυξη και λειτουργία των διεθνών ερευνητικών υποδοµών,

•

να επεξεργαστεί περαιτέρω τις προτάσεις που έγιναν στη διάρκεια του ICRI
2012

Οι κύριες θεµατικές ενότητες του Συνεδρίου έχουν ως αντικείµενο τις Ερευνητικές
Υποδοµές για τις Παγκόσµιες Προκλήσεις, τη Διακυβέρνηση των Ερευνητικών
Υποδοµών, τις Καινοτοµικές Δυνατότητές τους και τη Διαχείριση των µεγάλων όγκων
δεδοµένων (Big Data), ενώ ένα πάνελ σηµαντικών προσωπικοτήτων του χώρου θα
εξετάσει την «επόµενη ηµέρα». Το ICRI 2014 συµπληρώνεται από έκθεση
περιπτέρων ερευνητικών φορέων και έργων στο φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου,
αλλά και από µια σειρά παράλληλων θεµατικων ενοτήτων, οι οποίες εστιάζουν στο
Περιβάλλον, µε έµφαση στις θαλάσσιες ερευνητικές υποδοµές και την Αρκτική, στην
Παλαιοανθρωπολογία και την Πολιτιστική Κληρονοµιά, στην Ασφάλεια Τροφίµων, και
στον τοµέα των Ηλεκτρονικών Ερευνητικών Υποδοµών.
Τέλος, σηµαντική εκδήλωση στο πλαισιο του Συνεδρίου αποτελεί η έκθεση, σε ειδικό
χώρο του Συνεδριακού Κέντρου, 53 έργων τέχνης που επελέγησαν µετά από Διεθνή
Διαγωνισµό µε θέµα «Έρευνα & Τέχνη».

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου

Την πρώτη ηµέρα του Συνεδρίου, Τετάρτη 02 Απριλίου 2014 και ώρα 14:00, θα
πραγµατοποιηθεί ενηµερωτική συνέντευξη για τους εκπροσώπους του Τύπου,
σχετικά µε το ICRI 2014, στην οποία θα συµµετάσχουν:
•

ο Υπουργός Παιδείας & Θρησκευµάτων, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

•

η αρµόδια Ευρωπαία Επίτροπος για την Έρευνα, την Καινοτοµία και τις
Επιστήµες, Máire Geoghegan-Quinn, και

•

ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας & Τεχνολογίας, Χρήστος Βασιλάκος.

Θα παρουσιάσουν τους στόχους του Συνεδρίου και τις ευοίωνες προοπτικές της
έρευνας, µέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των διεθνών ερευνητικών υποδοµών.
Μετά την ολοκλήρωση των σύντοµων εισηγήσεων, θα απαντήσουν στις ερωτήσεις
των δηµοσιογράφων, µε συντονιστή τον προϊστάµενο του τµήµατος Τύπου/ΜΜΕ της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Carlos Martin.
Η συνέντευξη Τύπου θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα Ν. Σκαλκώτας (επίπεδο -1
του συνεδριακού κέντρου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών) ενώ στη διάθεση των
εκπροσώπων του Τύπου θα βρίσκεται ειδικός χώρος εργασίας αλλά και χώρος
δικτύωσης (αίθουσα Press/Speakers Lounge - MC3.3), στην οποία θα µπορούν να
συναντούν όσους από τους οµιλητές το επιθυµούν.
Υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των Media στην Οµάδα Επικοινωνίας του Συνεδρίου
είναι ο δηµοσιογράφος Γιάννης Ριζόπουλος (κιν. 6977 795318), στον οποίο µπορείτε
να απευθύνεστε για κάθε αίτηµα.

ICRI 2014 Secretariat

Athena Research and Innovation Center
www.icri2014.eu
info@icri2014.eu Τηλ. +302106875317
twitter: @ICRI2014
Facebook: https://www.facebook.com/icri2014athens

