
                                                                                                                       

 

 Ακρωνύμιο •             DIAS-NET 
 Τίτλος Έργου 

 

• Demonstration of convergence of technologies, marketable services, tools 
of information technology and communications of European islands.  

(Επίδειξη της σύγκλισης των τεχνολογιών, των εμπορεύσιμων υπηρεσιών, 

των εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνιών των ευρωπαϊκών νησιών). 

 Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  Fifth Framework Programme for Research, IST Programme 

 Προϋπολογισμός 
Έργου 

• 2.286.000,00 € 

 Προϋπολογισμός 

Π.Τ.Α.Β.Α. 

•   271.540,00 € 

 Έναρξη / Λήξη • 3/2002 - 6/2004 

 Εταιρικό Σχήμα 
 

•  Κ. ΓΥΝ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ 
•  ΚΕΚ Ν.Α. ΣΑΜΟΥ 

•  ΚΕΚΑΝΑ ΛΕΣΒΟΥ 
•  Περιφ. Κυβέρνηση Κανάριων Νήσων (Επικεφαλής Εταίρος) (Κανάριοι 

Νήσοι) 

•  Secretaria Regional de Educação (Κανάριοι Νήσοι) 
•  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

•  FECAI, Ένωση Τοπικών Αρχών των Κανάριων Νήσων (Κανάριοι Νήσοι) 
•  HIIUMAA Τεχνολογικό Ινστιτούτο των Κανάριων Νήσων (Κανάριοι Νήσοι) 

•  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

•  INSULA, Διεθνές Επιστημ. Συμβ. για την Νησιωτική Ανάπτυξη 
•  NICCIEU, Νησιωτικά Επιμελ. Εμπορίου & Βιομ. της ΕΕ 

•  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
•  Enaip Sardegna – ELANET Ένωση Τοπικών και Περιφερειακών     

Κυβερνήσεων (Ιταλία) 
•  ISLENET, Δίκτυο Ευρωπ. Νησ/κών Διοικ/κών Αρχών 

 VCOHCIT, Συμβ. Επιστημών και Τεχνολογίας της Ονδούρας (Ονδούρα) 

 

 
 

 
Αντικείμενο       • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

  Συνοπτική 
Περιγραφή 

 Χρηματοδοτούμενο από το πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έρευνα, και ειδικότερα από το πρόγραμμα IST, το DI@S.net 

αποτέλεσε ένα έργο επίδειξης της σύγκλισης των τεχνολογιών, των 
εμπορεύσιμων υπηρεσιών, των εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνιών, με 

στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση τόσο στις παρούσες όσο και στις 

μελλοντικές ανάγκες και ιδιομορφίες των ευρωπαϊκών νησιών. 
.   

Οι επιμέρους στόχοι του έργου ήταν: 

 Η διευκόλυνση της τοπικής κοινωνίας (ΜΜΕ, επιχειρηματικοί φορείς, 
δημόσιοι φορείς, πολίτες, κλπ) των νησιωτικών και των λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης στην πορεία τους προς την 
Κοινωνία της Πληροφορίας.  

 Η προώθηση τεχνολογιών αιχμής για την ευρύτερη υιοθέτησή τους 
από τις περιοχές, με την ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών και 
επιδεικτικών έργων προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες.  

 Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ευρωπαϊκής έρευνας και 
καινοτομίας των τελευταίων χρόνων. 

 Η εμπλοκή και δραστηριοποίηση «ρυθμιστικών» τοπικών φορέων, 
που διαμορφώνουν πολιτική και έχουν τη δυνατότητα να 
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 Παραδοτέα 

• Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Dias.net: αναπτύχθηκε με βάση το 

λογισμικό πλέγματος Dias.net. Ο εξυπηρετητής (server) της 

πλατφόρμας είναι εγκατεστημένος στο Cibercentro (κεντρικές 

εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Κυβέρνησης των Κανάριων Νήσων 

για τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική). 

• Το πλέγμα Dias.net: λογισμικό ανοικτού κώδικα, την αξιοποίηση και 

αναβάθμιση του οποίου έχει αναλάβει το Δίκτυο DIAS. 

• Το Δίκτυο DIAS που αναλαμβάνει τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 

μετά την ολοκλήρωση του έργου DIASnet. 

 

 

 

 

αξιοποιήσουν επιπρόσθετους πόρους (Γ΄ ΚΠΣ) για ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη. 

 
 


