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1 Σκοπός
Με βάση το τεχνικό δελτίο του έργου οι σημαντικότεροι στόχοι της παρού-

σας δράσης είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από το
προτεινόμενο έργο τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό.
Για την επίτευξη των στόχων, αναπτύχθηκε η προβλεπόμενη ιστοσελίδα του έρ-
γου ενώ πραγματοποιήθηκε και η επιστημονική ημερίδα δημοσιοποίησης των
αποτελεσμάτων.

1.1 Ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοσελίδας
Στόχος της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας αλλά

και του ευρύτερου κοινού για τις δραστηριότητες του έργου και την εξέλιξη του
μέσω της τακτικής ανανέωσης του περιεχομένου της καθώς και η παροχή πλη-
ροφοριών σχετικών με τις πηγές χρηματοδότησης, τους συνεργαζόμενους εταί-
ρους και την υλικοτεχνική υποδομή τους. Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε μέσω της
πλατφόρμας διαχείρισης typo3 του Πολυτεχνείου Κρήτης και αναρτήθηκε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.tuc.gr/index.php?id=5209.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα είναι δυνατή μέσω της αρχικής ιστοσελίδας του
Πολυτεχνείου Κρήτης, πατώντας στο σύνδεσμο ’Έρευνα’ και ακολούθως το σύν-
δεσμο ’Θαλής’, και μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης ακολου-
θώντας το σύνδεσμο ’Έρευνα’. Επιπλέον, η ιστοσελίδα πέραν της έκδοσης στην
Ελληνική γλώσσα, είναι διαθέσιμη σε πλήρη μορφή και στην Αγγλική γλώσσα,
με ανάλογη της Ελληνικής έκδοσης ανανέωση του περιεχομένου της.

Η ενημέρωση και των δυο εκδόσεων του ιστότοπου πραγματοποιείται τα-
κτικά, τουλάχιστον, σε εβδομαδιαία βάση από το διαχειριστή του. Για τη δια-
χείριση του, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα διαχείρισης typo3 του Πολυτεχνείου
Κρήτης.

1.2 Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων
Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και όπως προβλέ-

πεται από το ΤΔ, διοργανώθηκε επιστημονική ημερίδα παρουσίασης των απο-
τελεσμάτων του έργου στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε
στις 14 Νοεμβρίου 2015 με τη συμμετοχή μελών των ερευνητικών ομάδων που
συμμετείχαν στο έργο και του κοινού. Στα πλαίσια της ημερίδας παρουσιάστηκαν
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τα αποτελέσματα του έργου.

Σχήμα 1: Παρουσίαση στην Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων

1.3 Επιστημονικές Ημερίδες
Σταπλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου Αριθμητικής Ανάλυσης 2014 (NumAn2014)

που διεξήχθη στα Χανιά, από 1 ως 5 Σεπτεμβρίου 2014, διοργανώθηκαν επιστη-
μονικές ημερίδες με σκοπό την παρουσίαση της εξέλιξης του έργου. Συγκεκρι-
μένα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα τη Μέ-
θοδο Φωκά (Workshop on Fokas Method) και ημερίδα με θέμα Προβλήματα
Πολλαπλών Πεδίων (Workshop on Multiphysics, Multidomain Problems). Κατά
τη διάρκεια τους πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικές με την εξέλιξη της
ερευνητικής τους εργασίας από μέλη των ερευνητικών ομάδων. Αναλυτικά,

Ημερίδα στη Μέθοδο Φωκά

• Numerical Solution of the Unified Transform for Linear Elliptic PDEs
in Polygonal Domains, Α.Φωκάς

• Fokas transform method for classes of advection-diffusion IBVPs, Α.
Σηφαλάκης

Ημερίδα στα Προβλήματα Πολλαπλών Πεδίων

• Application of a hybrid parallel Monte Carlo PDESolver on rectangular
multi-domains, Σ. Λυκοθανάσης
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• InterfaceRelaxationMethods for the solution ofMulti-Physics Problems,
Π. Τσομπανοπούλου

• Serial and Parallel Implementation of the Interface Relaxation Method
GEO, Α. Κορφιάτη

• DiscontinuousHermite Collocation andRunge-Kutta schemes formulti-
domain linear and non-linear brain tumor invasion models, Ι. Αθανα-
σάκης

• Solving discontinuous collocation equations for a class of brain tumor
models on GPUs, Ν. Βιλανάκης

• Significance-BasedComputing for Reliability and PowerOptimization,
Ν. Μπέλλας

• SOpenCL: An Infrastructure for Transparently Integrating FPGAs in
Heterogeneous, Accelerator-Based Systems, Χ. Αντωνόπουλος

• Software Platforms forMulti-DomainMulti-Physics Simulations,Μ.Μα-
ρούδας

• Exploring the Performance of Out-of-Core Linear Algebra Algorithms
in Flash based Storage, Α. Φεύγας

• On the Numerical Solution of Power Flow Problems, Ε. Βάβαλης

Επιπλέον, παρουσιάσεις στην ημερίδα της μεθόδου Φωκά πραγματοποιή-
θηκαν και από τους παρακάτω συμμετέχοντες στο συνέδριο:

Ημερίδα στη Μέθοδο Φωκά

• Unified Tranforms and classical spectral theory of operators, B. Pelloni
• Functional Analytic Framework of the FokasMethod for Elliptic Boundary
Value Problems, A. Ashton

• Stochastic Riez-Fractional Partial Differential Equation withWhite Noise
on the Half-Line, M. Arciga

• Fokasmethod and Kelvin transforma-tion applied to potential problems
in non convex unbounded domains, M. Hadjinikolaou

• Eigenvalues and eigenfunctions for the LaplaceOperator, K. Kalimeris
• Two numerical implementations of the Fokasmethod for elliptic equations
in a polygon, K. Crooks

• Solving Wiener-Hopf problems without kernel factorisation, E. Luca
• The FokasMethod and Initial-Boundary Value Problems forMultidimensional
Integrable PDEs, I. Hitzazis



Τεχνική Έκθεση 2013 Δ2.4/6

Σχήμα 2: Παρουσίαση στην Ημερίδα για τη Μέθοδο Φωκά

Σχήμα 3: Παρουσίαση στην Ημερίδα για τα Προβλήματα Πολλαπλών Πεδίων
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1.4 Διεθνή Συνέδρια
Στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων παρουσιάσαμε τις επιστημονικές ερ-
γασίες μας στα ακόλουθα συνέδρια:

ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΑ

NUMAN 2012
Ιωάννινα
Sept 2012 3 - -

PDE Software
Frameworks

Münster
Jun 2012 1 (Poster) - -

ICAEM 2013
London
Jul 2013 1 1 -

ICPDC 2013
London
Jul 2013 1 1 1

IC-MSQUARE
2013

Prague
Sept 2013 4 4 -

MCQMC2014
Leuven

April 2014 1 1 -
IEEE FCCM

2014
Boston

May 2014 1 1 -
IEEE ASAP

2014
Zurich

Jun 2014 1 1 1

ΝumAn 2014
Chania

Sept 2014 12 3 1

CMA 2014
Kuwait

Nov 2014 3 - -

ICAEM 2015
London
Jul 2015 2 2 1

ICPDC 2015
London
Jul 2015 2 2 2

PMAMCM 2015
Zakynthos
Jul 2015 2 2 -

WHH 2015
Zakynthos
Jul 2015 1 1 -

IISA 2015
Cofru

Jul 2015 1 1 -

FICloud 2015
Rome

Aug 2015 1 1 -

ParCo 2015
Edinburgh
Sept 2015 1 1 -

ICNAAM 2015
Rodos

Sept 2015 1 1 -

PCI 2015
Athens
Oct 2015 1 1 -

MMCTSE 2015
Bratislava
Nov 2015 3 3 -

http://http://users.uoi.gr/numan2012/
http://pdesoft2012.uni-muenster.de/index.html
http://www.iaeng.org/WCE2013/
http://www.iaeng.org/WCE2013/
http://www.icmsquare.net/index.php/about/history
http://mcqmc2014.cs.kuleuven.be
http://www.fccm.org/2014/
http://www.zurich.ibm.com/asap2014/
http://numan2014.amcl.tuc.gr
http://cma2014.science.ku.edu.kw
http://www.iaeng.org/WCE2015/
http://www.iaeng.org/WCE2015/
http://www.inase.org/conferences/2015/zakynthos/pmamcm.htm
http://www.inase.org/conferences/2015/zakynthos/whh.htm
http://iisa2015.unipi.gr
http://www.ficloud.org/2015/
http://www.parco.org
http://icnaam.org
http://www.parco.org
http://www.mmctse.org
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2 Παραδοτέα

2.1 Ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοσελίδας
Η ανάπτυξη και η οργάνωση της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε λαμβάνο-

ντας υπ’όψιν την ανάγκη για ένα δικτυακό τόπο επιστημονικού περιεχομένου
σε λιτό πλαίσιο γραφικών, με έμφαση στην ευκολία της πλοήγησης και τη σα-
φήνεια του περιεχομένου του. Το περιεχόμενο του ιστότοπου οργανώθηκε έτσι
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης μετάβασης του χρήστη από μια σελίδα
σε άλλη, προκειμένου να καθίσταται εύκολη και η αναζήτηση των πληροφοριών.
Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε σταθερή οριζόντια μπάρα πλοήγησης, στην οποία
και καταχωρήθηκαν οι βασικές σελίδες με το περιεχόμενο. Επιπλέον, σταθερές
αποφασίστηκε να παραμένουν η περιοχή κάτω από τη μπάρα πλοήγησης με
τον τίτλο του έργου και φωτογραφίες από συναντήσεις και παρουσιάσεις ερευ-
νητικών εργασιών, η περιοχή του υποσέλιδου με το χάρτη του ιστότοπου και
τα λογότυπα των ερευνητικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο έργο. Τέλος,
σε σταθερές θέσεις κατά τη διάρκεια της πλοήγησης βρίσκονται τόσο το λογό-
τυπο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, πηγής χρηματοδότησης του
έργου, όσο και το λογότυπο του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ (πάνω αρι-
στερά και πάνω δεξιά αντίστοιχα). Το φόντο της ιστοσελίδας σε όλη τη διάρκεια
της πλοήγησης παραμένει το ίδιο, εμφανίζοντας μια κατάλληλα επεξεργασμένη
απεικόνιση της γραφικής παράστασης των πολυωνύμων Hermite, σε δύο δια-
στάσεις, τα οποία χρησιμοποιούνται στην αριθμητική μέθοδο Collocation.
Ακολουθούν οι βασικές σελίδες οι οποίες συναποτελούν τον ιστότοπο καθώς και
πληροφορίες για τις επιμέρους σελίδες τους, με τους τίτλους στην Ελληνική και
την Αγγλική:

Αρχή/Home Η Αρχική σελίδα της ιστοσελίδας
Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας παρουσιάζονται ο τίτλος του έργου
και οι χρονικά τελευταίες τέσσερις ανακοινώσεις. Σε κάθε περιοχή υπάρχει
ενεργός σύνδεσμος ο οποίος οδηγεί στην αντίστοιχη διεύθυνση (εικόνα 4).

Περιγραφή Έργου/The Project Περιγραφή του έργου με πληροφορίες για τις
δραστηριότητες του έργου
Στη σελίδα Περιγραφή Έργου δίνεται αρχικά μια εισαγωγή στα Προβλή-
ματα εφαρμογών ετερογενών υλικών με τα οποία ασχολείται το έργο και
γίνεται αναφορά στους γενικούς στόχους (εικόνα 5). Ενεργοί σύνδεσμοι κα-
τευθύνουν το χρήστη σε σελίδες με αναλυτική περιγραφή κάθε προβλήμα-
τος που μελετάται στο έργο (Προβλήματα Ιατρικής, Προβλήματα Περιβαλ-
λοντικής Μηχανικής (εικόνα 8). Η πρόσβαση στην αναλυτική περιγραφή
των Προβλημάτων είναι δυνατή και από το υπομενού της οριζόντιας μπά-
ρας πλοήγησης.
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Επιλέγοντας το σύνδεσμο Δράσεις-Παραδοτέα στην Περιγραφή Έργου, ο
χρήστης μπορεί να πάρει πληροφορίες για τα πέντε Πακέτα Εργασίας του
έργου και τις δράσεις οι οποίες προβλέπονται στο Τεχνικό Δελτίο για κάθε
Πακέτο (εικόνα 6). Ακολουθώντας το σύνδεσμο κάθε δράσης, εμφανίζε-
ται η αναλυτική της περιγραφή, τα παραδοτέα που ορίζει το ΤΔ καθώς και
η Ερευνητική Ομάδα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το μεγαλύτερο μέ-
ρος της (εικόνα 7). Τέλος, η επιλογή του συνδέσμου Σύνδεσμοι δίνει στο
χρήστη τη δυνατότητα μετάβασης στους ιστοτόπους του Προγράμματος
ΕΣΠΑ-ΘΑΛΗΣ, της διαδικτυακής Πύλης ΘΑΛΗΣ, του Αποθετηρίου ΘΑΛΗΣ
και των συνεργαζόμενων ερευνητικών ιδρυμάτων μέσω ανακατεύθυνσης
(εικόνα 9).

Ερευνητικές Ομάδες/Research Teams Οι συνεργαζόμενοι εταίροι
Η σελίδα Ερευνητικές Ομάδες/Research Teams περιλαμβάνει πληροφο-
ρίες για τα μέλη των Κύριων Ερευνητικών Ομάδων (Κ.Ε.Ο) και των Ομά-
δων Εξωτερικών Συνεργατών που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν σε
δράσεις του έργου, ομαδοποιημένα με βάση το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο
οποίο ανήκουν (εικόνα 10). Επιλέγοντας το σύνδεσμο κάθε Ερευνητικής
Ομάδας, ο χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες για τις δράσεις στις
οποίες συμμετέχει, τα μέλη της (ονοματεπώνυμο, τίτλο, ιδιότητα) καθώς
και την εργαστηριακή υποδομή της, μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου
(εικόνα 11). Επίσης, υπάρχει δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικής αλλη-
λογραφίας σε κάθε μέλος, μέσω κατάλληλου λογισμικού, πατώντας το σύν-
δεσμο σε κάθε όνομα.
Επιπλέον, από τη συγκεκριμένη σελίδα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης
στη σελίδα των ετήσιων συναντήσεων των Ερευνητικών Ομάδων (εικόνα
12). Σε αυτήν, υπάρχουν πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα της
συνάντησης, φωτογραφίες καθώς και οι παρουσιάσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν, οι οποίες είναι και διαθέσιμες για λήψη.

Δημοσιεύσεις/Publications Οι δημοσιεύσεις του έργου
Στη σελίδα Δημοσιεύσεις ο χρήστης μπορεί να βρει όλες τις ερευνητικές
εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και τις διατριβές που έχουν
εκπονηθεί στα πλαίσια του έργου . Η σελίδα χωρίζεται σε τρεις ενότη-
τες: Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (εικόνα 13), Δημοσιεύ-
σεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Διατριβές (εικόνα 14). Σε κάθε
αναφορά δημοσίευσης ακολουθούν πληροφορίες για τους συγγραφείς και
το συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκε ή το περιοδικό στο οποίο δημο-
σιεύτηκε, και βραβείο το οποίο πιθανόν απέσπασε, ενώ κατάλληλος σύν-
δεσμος δίνει τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης στην ιστοσελίδα του συνε-
δρίου/περιοδικού. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης ή λήψης του
αρχείου της ερευνητικής εργασίας.
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Μέσω της οριζόντιας μπάρας πλοήγησης της σελίδας Δημοσιεύσεις, υπάρ-
χει επίσης πρόσβαση στη σελίδα Workshops@NumAn 2014 (εικόνα 15).
Στη συγκεκριμένη σελίδα, μπορεί να βρεθεί το σύνολο των παρουσιάσεων
των συμμετεχόντων μελών του έργου στα Workshops του Διεθνούς Συ-
νεδρίου Αριθμητικής Ανάλυσης 2014, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά
Κρήτης, απο 2 εώς 5 Σεπτεμβρίου 2014. Παράλληλα, ενεργός σύνδεσμος
στη σελίδα δίνει τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου και μπορεί να γίνει λήψη του συ-
νόλου των ερευνητικών εργασιών του συνεδρίου.

Νέα/News Το σύνολο των ανακοινώσεων στα πλαίσια του έργου
Στη σελίδα προστίθενται όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις στην εξέλιξη του
έργου. Ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες για συμμετοχές σε συνέ-
δρια, συναντήσεις ερευνητικών ομάδων, βραβεύσεις, κτλ (εικόνα 16).

Επικοινωνία/Contact Στοιχεία επικοινωνίας με μέλη των ερευνητικών ομάδων
Η σελίδα Επικοινωνία περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας με
το συντονιστή του έργου, τους υπευθύνους των ερευνητικών ομάδων και
το διαχειριστή του ιστοτόπου (εικόνα 17).

Το σύνολο των πληροφοριών των παραπάνω σελίδων είναι διαθέσιμες και
στην αντίστοιχη έκδοση Αγγλικής γλώσσας του ιστότοπου.

Στη συνέχεια ακολουθούν εικόνες των επιμέρους σελίδων της ιστοσελίδας
που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου, όπως περιγράφηκε παραπάνω.
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Σχήμα 4: Η αρχική σελίδα του έργου
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Σχήμα 5: Περιγραφή Έργου
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Σχήμα 6: Δράσεις - Παραδοτέα



Τεχνική Έκθεση 2013 Δ2.4/14

Σχήμα 7: Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
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Σχήμα 8: Προβλήματα Ιατρικής



Τεχνική Έκθεση 2013 Δ2.4/16

Σχήμα 9: Σύνδεσμοι
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Σχήμα 10: Ερευνητικές Ομάδες
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Σχήμα 11: Αναλυτική Περιγραφή Ερευνητικής Ομάδας
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Σχήμα 12: Πληροφορίες συναντήσεων
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Σχήμα 13: Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων
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Σχήμα 14: Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά και Διατριβές
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Σχήμα 15: Πληροφορίες για τις παρουσιάσεις στα Workshops του NumAn2014
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Σχήμα 16: Ανακοινώσεις
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Σχήμα 17: Επικοινωνία
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2.2 Πρακτικά ημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή
Στις 14 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Παρουσίασης των

Αποτελεσμάτων του έργου. Η ημερίδα ήταν ανοικτή στο κοινό ενώ παραβρέθη-
καν και παρακολούθησαν όλες τις διαλέξεις οι αξιολογητές του έργου και αντι-
προσωπεία της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Συμμετείχαν όλα τα μέλη
των ερευνητικών ομάδων και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα όλων των δρά-
σεων του έργου μέσα από 10 διαλέξεις και 9 πόστερ. Όλο το ψηφιακό υλικό, που
αποτελεί και τα πρακτικά της ημερίδας, είναι διαθέσιμο από την Ιστοσελίδα του
έργου στη διεύθυνση Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων.

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι δόθηκαν οι εξής διαλέξεις:

• Απολογισμός Έργου

• Αριθμητικές Μέθοδοι Collocation / Απεικόνιση σε σύγχρονες Υπολογιστι-
κές Αρχιτεκτονικές

• Αναλυτικές Μέθοδοι Μετασχηματισμού Φωκά

• Στοχαστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ALOPEX

• Μέθοδοι Χαλάρωσης στις Διεπαφές

• Στοχαστικές/Ντετερμινιστικές Υβριδικές Μέθοδοι

• Υβριδικές Πλατφόρμες Επίλυσης ΜΔΕ

• Πλατφόρμα Πεπερασμένων Στοιχείων FEniCS

• Παράλληλες Υπολογιστικές Αρχιτεκτονικές

• FPGA’s & Πολυπύρηνα Συστήματα

και εκτέθηκαν τα εξής πόστερ:

• Υβριδικές / Ασυνεχείς Μέθοδοι Collocation

• Μέθοδοι Χαλάρωσης στις Διεπαφές

• Υβριδικές Πλατφόρμες Επίλυσης ΜΔΕ

• Μέθοδοι Μετασχηματισμού Φωκά

• Υλοποίηση σε παράλληλες αρχιτεκτονικές: IRaaS

• Υλοποίηση σε FPGAs και Πολυπύρηνα Συστήματα

http://www.tuc.gr/index.php?id=6081
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• Συγκερασμός Αριθμητικών Μεθόδων και Λογισμικού

• Επικύρωση αποτελεσμάτων σε Προβλήματα Ιατρικής

• Στοχαστικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ALOPEX για Διαχείριση αντλήσεων
παράκτιων υδροφορέων

3 Συνεργασίες
Στην παρούσα Δράση υπήρξε συνεργασία μεταξύ μελών όλων των ερευνη-

τικών ομάδων του έργου τόσο στις προδιαγραφές της ιστοσελίδας όσο και στη
προετοιμασία των ημερίδων. Την ευθύνη ανάπτυξης και διαχείρισης της ιστοσε-
λίδας καθώς και την επιμέλεια του περιεχομένου ανέλαβε ο εξωτερικός συνερ-
γάτης Υπ. Διδ. Νικόλαος Βιλανάκης ενώ την επιμέλεια των γραφικών της ιστο-
σελίδας και την ανάρτηση σε δικτυακό τόπο του Πολυτεχνείου Κρήτης οι εξω-
τερικοί συνεργάτες Βασίλειος Πιτσόνης και Στέφανος Καρασαββίδης αντίστοιχα.
Τα Workshops του Διεθνούς Συνεδρίου Αριθμητικής Ανάλυσης 2014 και η ημε-
ρίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων οργανώθηκαν με τη συνδρομή όλων
των μελών της ερευνητικής Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με τις ερευνη-
τικές ομάδες Θεσσαλίας και Πατρών.
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