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Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται
από τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, Επίκουρο
Καθηγητή του Α.Π.Θ. και επιστημονικά
υπεύθυνο του έργου για το Α.Π.Θ., τον
Δρ. Εμμανουήλ Φαλελάκη, τον κ. Μιχαήλ
Παπαμιχαήλ, την κ. Μαριάννα Πολίτου
από
το
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και την κ. Καλλίτσα
Πανταζή, τον κ. Ευάγγελο Καραγιάννη, την
κ. Ελίνα Συριτζίδου και τον κ. Απόστολο
Πλεξίδα από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΚΜ). Η παρούσα έρευνα
αποτελεί μέρος του χρηματοδοτούμενου
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα έργο Mobile
Age. O επικεφαλής εταίρος του έργου είναι
το Πανεπιστήμιο του Lancaster της Αγγλίας
και ο συντονιστής και κύριος ερευνητής
είναι ο κ. Niall Hayes.

Για ποιο λόγο γίνεται η έρευνα;
Το έργο Mobile Age στοχεύει να βοηθήσει ηλικιωμένους πολίτες (τυπικά 55 ετών και άνω)
να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσω της
χρήσης κινητής τεχνολογίας (π.χ. κινητά τηλέφωνα
και ταμπλέτες). Θα αναπτύξουμε ένα σύστημα το
οποίο θα αποτελείται από μία ή και περισσότερες
εφαρμογές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε ταμπλέτες και σε κινητά τηλέφωνα. Στόχος μας
είναι να διευκολύνουμε την κοινωνική ένταξη των
ηλικιωμένων πολιτών σε περιοχές της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της πρόσβασης
σε υπηρεσίες υγείας και σε σχετικές πληροφορίες. Ωστόσο, μέρος του ερευνητικού μας
προγράμματος είναι να συνεργαστούμε μαζί σας για να καθορίσουμε πως θα γίνει αυτό.

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της μελέτης;
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθούν και να εφαρμοστούν καινοτόμοι τρόποι
που θα υποστηρίξουν τους ηλικιωμένους ώστε να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν
τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω των δεδομένων και των προσωπικών κινητών τεχνολογιών.
Ανοιχτά δεδομένα διακυβέρνησης έχουν εγκριθεί για δημοσίευση από την κυβέρνηση και
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (π.χ. τοποθεσίες φαρμακείων, τοποθεσίες ιατρείων/
φυσικοθεραπευτηρίων, επίπεδα μικροσωματιδιών στην ατμόσφαιρα) και είναι ελεύθερα

διαθέσιμά για όλους προς χρήση. Οι ηλικιωμένοι πολίτες το Πανεπιστήμιο
και η Περιφέρεια θα συμμετέχουν στις συνεντεύξεις και εργαστήρια. Σε
αυτές τις εκδηλώσεις θα συζητήσουμε τους αρχικούς στόχους του έργου και
στη συνέχεια μέσα από εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν θα βελτιώσουμε
τις αντιλήψεις μας για τις απαιτήσεις σας. Θα σας ζητήσουμε επίσης να μας
παρέχετε σχόλια σχετικά με το σχεδιασμό της εφαρμογής, γι‘αυτό και η
συμμετοχή σας είναι θεμελιώδους σημασίας. Αυτή η έρευνα θα επικεντρωθεί
στη Βρέμη (Γερμανία), στο South Lakeland (Ηνωμένο Βασίλειο), στη
Σαραγόσα (Ισπανία) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα),
σε περιπτώσεις όπου οι ηλικιωμένοι πολίτες είναι αποκομμένοι από τις δημόσιες υπηρεσίες,
λόγω της δύσκολης πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες. Οι μελέτες θα σχετίζονται
σε ζητήματα της ανεξάρτητης διαβίωσης (στο South Lakeland), της κοινωνικής ένταξης
(Βρέμη), μιας ασφαλέστερης και πιο προσβάσιμης πόλης (Σαραγόσα), καθώς και την παροχή
προσωποποιημένων υπηρεσιών υγείας (Κεντρική Μακεδονία).

Γιατί έχετε προσεγγίσει εμένα;
Σας έχουμε προσεγγίσει επειδή ως
ηλικιωμένος πολίτης με ενδιαφέρον να
συμμετέχετε στο έργο έχετε τα προσόντα
να συνεργαστείτε μαζί μας για την ανάπτυξη
ενός συστήματος που θα είναι πολύτιμο για
εσάς και για τους άλλους.

Είναι υποχρεωτικό να λάβω μέρος;
Όχι. Είναι απολύτως στο χέρι σας να αποφασίσετε εάν θέλετε ή όχι να λάβετε μέρος σε αυτό
το έργο.

Τι θα μου ζητηθεί εάν λάβω μέρος στην έρευνα;
Θα θέλαμε να συμμετέχετε σε μία από τις συνεντεύξεις, εργαστήρια και ομάδες (ομαδικές
συνεντεύξεις). Οι συνεντεύξεις μπορούν να είναι ένας προς έναν ή σε ομάδες των πέντε
περίπου ατόμων. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και των ομάδων, αρχικά θα σας
ζητήσουμε να προσδιορίσετε ποιες περιοχές ή θέματα νομίζετε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά
για τις υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποιείτε. Θα συζητήσουμε επίσης τις υπηρεσίες που ήδη
υπάρχουν και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να βελτιωθούν. Στις επόμενες
συνεντεύξεις θα συζητηθεί η ανάπτυξη του προτεινόμενου συστήματος και των υπηρεσιών
μας, καθώς και ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν.
Τα εργαστήρια και οι επιδείξεις πρόκειται να διεξαχθούν από ερευνητές του ΑΠΘ και της
ΠΚΜ. Κατά κανόνα, θα αποτελούνται από 15-20 συμμετέχοντες και θα διαρκέσουν περίπου
δύο ώρες. Επιπλέον, ενδεχομένως να συμπεριληφθεί στην έρευνα προσωπικό από την τοπική
αυτοδιοίκηση και διαμεσολαβητές (π.χ. ΜΚΟ). Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να σχεδιαστεί

με βάση το στάδιο ανάπτυξης της εκάστοτε
εφαρμογής της κινητής εφαρμογής.
Θα σας εμπλέξουμε επίσης στον από κοινού
σχεδιασμό πρωτοτύπων (π.χ. σκίτσα στις οθόνες
των ταμπλετών με την επιλογή κουμπιών /
υπηρεσιών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο
συμμετέχοντα). Αυτά τα πρωτότυπα θα πρέπει να
τελειοποιηθούν καθώς αναπτύσσουμε το σύστημα.
Η συμμετοχή σας είναι σημαντική, διότι πρέπει
να κατανοήσουμε πώς το σύστημα θα μπορούσε
να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το
σύστημα όταν θα έχει αναπτυχθεί. Θα εξηγήσουμε όλες τις δραστηριότητες λεπτομερώς στα
εργαστήρια μας. Στα σεμινάρια/ημερίδες, με την επιφύλαξη συμφωνίας, θα παρατηρήσουμε,
επίσης, τις αλληλεπιδράσεις και τις συζητήσεις σας.
H παρατήρηση θα μας βοηθήσει να μελετήσουμε τα θέματα με περισσότερες λεπτομέρειες
(π.χ. με τι ευκολία χρησιμοποιείται το πρωτότυπο), καθώς και τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω
ζητημάτων που θα προκύψουν και τα οποία δεν εντοπίστηκαν στις συνεντεύξεις, ομάδες
εστίασης, εργαστήρια και επιδείξεις. Όλες οι δραστηριότητες του έργου θα καταγραφούν
ακουστικά, συμπεριλαμβανομένων των συνεντεύξεων, επιδείξεων και των εκδηλώσεων της
ομάδας. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει στην επανεξέταση και ανάλυση των προοπτικών και
των απαιτήσεων όλων των συμμετεχόντων.
Οι ημερίδες που θα οργανώσουμε θα είναι επιμελώς προσαρμοσμένες σε διαδικασίες μέσω
των οποίων οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν (ή όχι) σε σεμινάρια, ώστε να προσδιορίσουν
τι λειτουργεί καλά και τι πρέπει να βελτιωθεί πριν από τις ημερίδες που θα ακολουθήσουν.

Τα δεδομένα μου θα μπορούν να ταυτοποιήθουν ;
Τα δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται από τη μελέτη θα αποθηκεύονται με ασφάλεια και μόνο
ο ερευνητής που πραγματοποιεί την μελέτη και ο προϊστάμενος του, θα έχουν πρόσβαση σε
αυτά:
99 Οι ηχογραφήσεις θα αποθηκεύονται με ασφάλεια σε ένα τοπικό μέσο αποθήκευσης στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
θα μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο από την ερευνητική ομάδα για το έργο Mobile AGE
και τον υπεύθυνο του έργου αυτού.
99 Όλα τα αρχεία στον υπολογιστή θα είναι κρυπτογραφημένα (δηλαδή κανένας άλλος εκτός
από εμάς , τους ερευνητές , δε θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε αυτά) ενώ και ο
υπολογιστής θα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.
99 Η ταυτότητα σας θα είναι εμπιστευτική και ανώνυμη καθώς και όλα τα προσωπικά
δεδομένα που θα συλλέγονται και σχετίζονται με εσάς ( π.χ. όνομα και ηλικία) με σκοπό
να προστατευτεί η ταυτότητά σας. Το δακτυλογραφημένο κείμενο της συνέντευξης σας
θα γίνει ανώνυμο με την αφαίρεση τυχόν πληροφοριών ταυτότητας όπως το όνομα σας.
Ανώνυμα αποσπάσματα από τη συνέντευξή σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις

εκθέσεις ή τις δημοσιεύσεις από τη μελέτη, διασφαλίζοντας πάντα οτι το όνομά σας δεν
θα συνδέεται με αυτά.
99 Ανώνυμα, συγκεντρωτικά αντίγραφα συνεντεύξεων θα αποθηκεύονται στο αρχείο
δεδομένων του ΑΠΘ .
99 Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι εμπιστευτικά και θα φυλάσσονται χωριστά
από τις απαντήσεις στη συνέντευξή σας. Τα δεδομένα αυτά θα αποθηκευτούν σε ασφαλές
τοπικό μέσο αποθήκευσης αρχείων στο ΑΠΘ ή στην ΠΚΜ.
Υπάρχουν κάποια όρια στην εμπιστευτικότητα: αν αυτό που λέγεται κατά τη διάρκεια των
εργαστηρίων, συνεντεύξεων, εκδηλώσεων ή επιδείξεων κάνει τους ερευνητές να πιστεύουν
ότι εσείς, ή κάποιος άλλος, διατρέχει σημαντικό κίνδυνο, θα πρέπει να απευθυνθούμε στον
κύριο ερευνητή. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που χρειαστεί να
το κάνουμε αυτό.

Πού θα διατηρούνται τα δεδομένα, ποιοί θα έχουν πρόσβαση σε αυτό
και γιατί, πόσο καιρό θα αποθηκεύονται ;
Όλες οι εκδόσεις των εγγράφων, σύνολα δεδομένων,
αντιγραφές και ηχογραφήσεις AV από τα εργαστήρια
θα
αποθηκεύονται
στο
δικτυωμένο
μέσο
αποθήκευσης αρχείων σε έναν ιδιωτικό φάκελο που
θα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και θα είναι
προσβάσιμος μόνο από τους ερευνητές του ΑΠΘ ή
της ΠΚΜ που θα εργάζονται για το έργο Mobile AGE.
Όλα τα ερευνητικά δεδομένα που αποθηκεύονται στο
ΑΠΘ ή στην ΠΚΜ θα καλύπτονται από τον ελληνικό
νόμο περί προστασίας δεδομένων.
Τα αντίγραφα των ανώνυμων, συγκεντρωμένων ηχογραφήσεων μετά τις συνεντεύξεις θα
μεταφέρονται σε αποθηκευτικό χώρο στο διαδίκτυο. Τα στοιχεία αυτά θα κατανέμονται
μεταξύ των εταίρων της έρευνας (στο Λάνκαστερ, Βρέμη, Σαραγόσα και Κεντρική Μακεδονία)
χρησιμοποιώντας την υποδομή του Πανεπιστημίου του Lancaster το οποίο υποστηρίζει
υψηλής ποιότητας σύστημα ασφαλούς αποθήκευσης. Θα προστεθεί πρόσθετη προστασία με
κωδικό πρόσβασης σε οποιοδήποτε σύνδεσμο που περιέχει εμπιστευτικά δεδομένα.
Τα πρωτότυπα αρχεία καταγραφής ήχου θα διαφυλαχθούν με ασφάλεια σε ένα τοπικό αρχείο
στο ΑΠΘ ή στην ΠΚΜ. Αυτά τα αρχεία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα μόνο από εμάς, τους
ερευνητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ή στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
Στο τέλος του έργου μια έκδοση από τα συγκεντρωμένα ανώνυμα αντίγραφα των εγγράφων
μεταγραφεί, ανώνυμα και συγκεντρωτικά έκδοση των εγγραφών θα αποθηκευτεί σε μέσο
αποθήκευσης δεδομένων στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, όπου θα πρέπει να παραμείνει
σύμφωνα με την Πολιτική Δεδομένων του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ για τουλάχιστον 10
χρόνια. Τα δεδομένα θα διατίθενται ελεύθερα με τη σχετική άδεια χρήσης των δεδομένων

η οποία επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού και την επαναχρησιμοποίηση όπου κρίνεται
απαραίτητο.
Τα Αντίγραφα από τα Δελτία Προσωπικών Πληροφοριών και τα Έντυπα Συγκατάθεσης θα
πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια σε ένα ντουλάπι από εμάς, τους ερευνητές στο ΑΠΘ
ή την ΠΚΜ.

Τι θα συμβεί με τα αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα θα συνοψιστούν και θα δημοσιευθούν σε ένα Οδηγό
Καλής Πρακτικής και διάφορες εκθέσεις μπορεί να υποβληθούν για
δημοσίευση σε ένα ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό περιοδικό. Ο Οδηγός
Καλής Πρακτικής θα προσφέρει μια πολύτιμη πηγή από όπου η
αποδεκτή μεθοδολογία μας μπορεί να αναπαραχθεί για να βοηθήσει
περαιτέρω την ανάπτυξη στην καινοτομία. Μπορεί να διευκολύνει τη
μελλοντική ανάπτυξη και τροφοδοσία δελτίων σε θέματα πολιτικής.
Αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές, κυβερνητικές υπηρεσίες
και υπηρεσίες τριτογενούς τομέα στη διενέργεια αξιολόγησης των
επιπτώσεων της ανάπτυξης και της διανομής υπηρεσιών με βάση την κινητικότητα σε όλη
την ΕΕ.

Υπάρχουν καθόλου οφέλη από τη συμμετοχή μου;
Με τη συμμετοχή σας μας βοηθάτε να επιτύχουμε στην προσπάθειά μας. Καθοδηγώντας μας
για τον τρόπο που θα αλληλεπιδράσουμε με εσάς, θα μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε για
το πώς να αντιμετωπίσουμε και να εμπλέξουμε άλλα άτομα της τρίτης ηλικίας στο σχεδιασμό
χρήσιμων δημόσιων υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο να γίνει εφικτή η συν-δημιουργία
εφαρμογών για δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης οι ερευνητές θα βοηθηθούν στο να εξοικειωθούν
περισσότερο με τους ηλικιωμένους, να εργαστούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και να
ανταποκριθούν στις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις αξίες τους. Επιπλέον, η συμμετοχή σας θα
βοηθήσει ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες καθιστώντας έτσι τους
εαυτούς σας αλλά και άλλους ηλικιωμένους πολίτες πιο ανεξάρτητους.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της συμμετοχής και τι γίνεται αν θέλω να
αποσυρθώ από τη μελέτη;
Μπορείτε να αποσυρθείτε από το μελέτη αυτή ανά πάσα
στιγμή χωρίς καμία ρήτρα. Αν αποσυρθείτε μέχρι και δύο
εβδομάδες αφού έχετε συμμετάσχει, όλα τα δεδομένα
που θα έχουμε συλλέξει από εσάς και σε σχέση με
εσάς θα διαγραφούν και δεν θα χρησιμοποιηθούν στο
έργο. Μπορείτε να αποσυρθείτε και μετά το πέρας του
διαστήματος αυτού, αλλά τα δεδομένα σας μπορεί να
χρησιμοποιηθούν καθώς θα έχουν γίνει ήδη ανώνυμα ή /
και θα έχουν ήδη επεξεργαστεί.

Αν δε θέλω να γίνει η ηχογράφηση μου, μπορώ να συμμετάσχω;

					

Ναι, μπορείτε να συμμετάσχετε ακόμη και αν δεν θέλετε
να ηχογραφηθείτε. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η αξία
της συνεισφοράς σας μπορεί να γίνει λιγότερο σημαντική.
Ο λόγος είναι ότι για την έρευνα και προκειμένου να
αναλύσουμε τα δεδομένα που μας δώσατε με τον καλύτερο
τρόπο, πρέπει να είμαστε σε θέση να γυρίσουμε πίσω σε
αυτά που είπατε και να ακούσουμε τις ηχογραφήσεις σας
πολλές φορές για να είμαστε σίγουροι ότι τίποτα δε μας
έχει ξεφύγει. Χωρίς την ηχογράφηση, αυτό δεν θα είναι
εφικτό. Εάν δε θέλετε να ηχογραφηθείτε θα σας ζητηθεί στη
συνέχεια η άδεια για να ληφθούν γραπτές σημειώσεις. Θα
πληκτρολογήσουμε τις σημειώσεις αυτές με ανώνυμο τρόπο
και θα τις αποθηκεύσουμε σε ασφαλή χώρο αποθήκευσης
δεδομένων.
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Από πού μπορώ να αντλήσω πληροφορίες για τη συγκεκριμένη
έρευνα εάν τις χρειαστώ;
Δρ Εμμανουήλ Φαλελάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Επεξεργασίας
Πληροφορίας και Υπολογισμών, Τ.Κ. 54124, Κτίριο Γ’,
Τηλ.: 2310 99 6349
Email: mobile-age@olympus.ee.auth.gr

Στοιχεία επικοινωνίας των ερευνητών:
Επικ. Καθ. Ανδρέας Συμεωνίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική
Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρονικής και
Υπολογιστών, Τ.Κ. 54124, Κτίριο Δ’,
Τηλ.: 2310 99 6349
Email: mobile-age@olympus.ee.auth.gr
Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας
και Υπολογισμών, Τ.Κ. 54124, Κτίριο Γ’,
Τηλ.: 2310 99 6365
Email: mobile-age@olympus.ee.auth.gr

Μαριάννα Πολίτου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας
και Υπολογισμών, Τ.Κ. 54124, Κτίριο Γ’,
Τηλ.: 2310 99 6359
Email: mobile-age@olympus.ee.auth.gr
Καλλίτσα Πανταζή, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110,
Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2313 31 9925
Email: K.Pantazi@pkm.gov.gr
Ευάγγελος Καραγιάννης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110,
Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2313 33 0894
Email: Ε.Κaragiannis@pkm.gov.gr
Απόστολος Πλεξίδας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110,
Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2313 31 9887
Email: A.Pleksidas@pkm.gov.gr
Ελίνα Συριτζίδου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2313 31 9909
Email: E.Syritzidou@pkm.gov.gr

Παράπονα
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε παράπονα ή να εγείρετε κάποια ανησυχία για
οποιοδήποτε τμήμα της έρευνας και δε θα θέλατε να μιλήσετε απ’ ευθείας στον ερευνητή,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
Κα Γεωργία Πετρίδου, Προϊσταμένη Γραμματείας ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ. 3ης Σεπτεμβρίου Πανεπιστημιούπολη, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 99 6741
Email: research@rc.auth.gr
Αυτό το έργο έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου
του Λάνκαστερ και συμμορφώνεται με τους κανόνες της ορθής επιστημονικής πρακτικής από
την Επιτροπή Δεοντολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε αυτό το δελτίο
πληροφοριών.
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This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 693319.
Το υλικό αυτό εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

