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Με πξωηνβνπιία ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ «Κνίνο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, εγθξίζεθε έλα λέν 

Δπξωπαϊθό εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζπλεξγαζίαο (ESF-COST Action) κε ηίηιν Intelligent 

Monitoring, Control and Security of Critical Infrastructure Systems (IntelliCIS). Τν 

πξόγξακκα είλαη ηεηξαεηνύο δηάξθεηαο θαη μεθίλεζε ζηηο 11 Μαΐνπ 2009 κε ηε ζπκκεηνρή 

εξεπλεηηθώλ νκάδωλ από πεξηζζόηεξεο από 20 ρώξεο. Ο θύξηνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο IntelliCIS 

είλαη ε δεκηνπξγία ελόο παλεπξωπαϊθνύ εξεπλεηηθνύ δηθηύνπ ζπλεξγαζίαο πνπ ζα επηθεληξώλεηαη ζηε 

κειέηε ππνδνκώλ δωηηθήο ζεκαζίαο θαη ηε δεκηνπξγία αιγόξηζκωλ θαη κεζόδωλ βειηίωζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη αύμεζεο ηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο ηνπο. Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

έρνπλ άκεζε βηνκεραληθή εθαξκνγή ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηα δίθηπα 

ηειεπηθνηλωληώλ θαη ζηα δίθηπα πδξνδόηεζεο, κε ζηόρν ηε κείωζε ηνπ θόζηνπο, ηε βέιηηζηε ρξήζε 

ηωλ πόξωλ ηνπο θαη ηελ κεγαιύηεξε “αλεθηηθόηεηα” ζε πεξίπηωζε ζθαικάηωλ. Σην επίθεληξν είλαη ε 

βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο θαη ε επεκεξία ηωλ πνιηηώλ, ηόζν ζε ηνπηθό αιιά θαη ζε παγθόζκην 

επίπεδν. 

 

Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη απηό είλαη ην πξώην πξόγξακκα ζηελ θαηεγνξία COST Actions πνπ εγθξίλεηαη 

κε πξωηνβνπιία Κππξηαθνύ εξεπλεηηθνύ νξγαληζκνύ. Σηελ πξόζθαηε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηηο Βξπμέιιεο, ν Ηιίαο Κπξηαθίδεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζην Τκήκα Ηιεθηξνιόγωλ 

Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ (ΗΜΜΥ) εθιέγεθε Σπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο IntelliCIS 

(Action Chair). Οη Μάξηνο Πνιπθάξπνπ, Καζεγεηήο ζην Τκήκα ΗΜΜΥ θαη Γηεπζπληήο ηνπ 

Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ Κνίνο θαη Φξίζηνο Παλαγηώηνπ, Αλαπιεξωηήο Καζεγεηήο ζην Τκήκα ΗΜΜΥ 

έρνπλ δηνξηζηεί ωο κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Σήκεξα, ν εξεπλεηηθόο ηνκέαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε ππνδνκώλ δωηηθήο 

ζεκαζίαο, όπωο ηα δίθηπα παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηα δίθηπα ηειεπηθνηλωληώλ θαη ηα δίθηπα 

πδξνδόηεζεο, γλωξίδεη πξωηνθαλή πξόνδν. Απηέο νη ππνδνκέο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε έμππλα δίθηπα 

κε ηε ρξήζε αηζζεηήξωλ, ππνινγηζηηθώλ πξνγξακκάηωλ, ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη 

ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο. Παξόιν πνπ νη ηερλνινγίεο απηέο αλαπηύζζνληαη 
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ζπλερώο, έρνπλ θηάζεη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν ωξηκόηεηαο θαη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά 

νθέιε έηζη πνπ λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηεο πην απνδνηηθήο θαη αμηόπηζηεο δηαρείξηζεο ηωλ ππνδνκώλ 

απηώλ.  

 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 

Δξεπλεηηθό Κέληξν Κνίνο, ηει: 22892274 

http://www.kios.org.cy/ 
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