
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Φξεκαηνδνηνύκελνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Εξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΔΕΠ θαη Εξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Εθαξκνγή πνιπηξνπηθήο δηεπαθήο γηα άηνκα κε απώιεηα 

θσλήο γηα ηελ αλαπαξαγσγή θπζηθήο νκηιίαο 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 190.000 επξώ 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 Μήλεο 

 

 

ΕπηζηεκνληθόοΥπεύζπλνο: Θεκηζηνθιήο Έμαξρνο 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: Αο Μηιήζνπκε! 

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Ιαηξηθή Τερλνινγία 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Ιόλην Παλεπηζηήκην, Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Ιόλην Παλεπηζηήκην 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: ΕΚΠΑ, Ιαηξηθή Σρνιή, Ιαηξεία Φσλήο 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(αλ πθίζηαηαη): 
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Ο ιάξπγγαο είλαη έλα ζεκαληηθό όξγαλν θαζώο εμαζθαιίδεη ηελ αλαπλνή θαη ηε θώλεζε. Η παξαγσγή ηεο 

θσλήο γίλεηαη από ην ζπληνληζκό ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ θαηά ηελ εθπλνή. Κάζε άηνκν έρεη μερσξηζηό 

θσλεηηθό απνηύπσκα. Η απώιεηα ηεο θσλήο, πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε βιάβεο δηαθόξσλ νξγάλσλ ηνπ 

αλζξώπηλνπ θσλεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζεκαληηθή δπζρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία, απνηειεί 

ζεκαληηθή αλαπεξία. Επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα επηθνηλσλεί, λα εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ, επεξεάδεη ηε δνπιεηά ηνπ, ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ θαη ηε ζρέζε κε ηνπο νηθείνπο ηνπ. Τν έξγν Let's 

talk! ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο θαηλνηόκνπ πξνζσπνπνηεκέλεο πνιπηξνπηθήο δηεπαθήο, πνπ ζα 

παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο κέζσ κηαο εθαξκνγήο, βαζηζκέλεο ζε ππνδνκή ππνινγηζηηθνύ λέθνπο, (γηα 

έμππλα ηειέθσλα ή/θαη ηακπιέηεο), κε ζθνπό λα ηνπο επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κε ηε θπζηθή ρξνηά ηεο 

θσλήο ηνπο, όπσο απηή ήηαλ πξηλ ηε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ηεο θσλήο ηνπο. Οη πνιπηξνπηθέο δηεπαθέο 

ζα δέρνληαη ζαλ είζνδν βίληεν από ηα ρείιε ηνπ ρξήζηε θαζώο θαη ηπρόλ ήρνπο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα πξνζπάζεηαο ηνπ αηόκνπ γηα νκηιία. Μέζσ ηεο ζύληεμεο ηεο πιεξνθνξίαο από ηα ρείιε (βίληεν) 

θαη ηνπο ήρνπο πνπ παξάγνληαη, ε εθαξκνγή, κεηά από ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζην πξνθίι ηνπ 

ρξήζηε θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ιεμηινγίσλ (έηζη ώζηε νη ιέμεηο πνπ παξάγνληαη λα έρνπλ λόεκα θαη νη 

πξνηάζεηο ινγηθή ζπλέρεηα), ζα παξάγεη ζε γξαπηό θείκελν ηελ νκηιία ηνπ ρξήζηε. Σηε ζπλέρεηα, κε ηε 

ρξήζε ππαξρόλησλ εξγαιείσλ θαη δεδνκέλεο ηεο θαηαγξαθήο ηεο νκηιίαο (ηεο θπζηθήο γιώζζαο/ρξνηάο) 

ηνπ ρξήζηε πξηλ ηελ απώιεηα θσλήο (είηε κε πξνγξακκαηηζκέλε θαηαγξαθή πξηλ ην ρεηξνπξγείν, είηε κε 

ρξήζε παιαηόηεξεο θαηαγεγξακκέλεο νκηιίαο- video), ζα παξάγεηαη ην θσλεηηθό απνηέιεζκα. 

  

Επηζήκαλζε: Καζώο ε πεξηγξαθή/ζύλνςε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ εηδηθή e-ελόηεηα ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (www.elidek.gr), ζα ζαο πξνηείλακε λα κελ πεξηέρεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

έξγν. 

 

http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Τν έξγν Let’s talk! ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία κηαο θαηλνηόκνπ πξνζσπνπνηεκέλεο πνιπηξνπηθήο 

δηεπαθήο, πνπ ζα παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο κέζσ κηαο εθαξκνγήο, βαζηζκέλεο ζε ππνδνκή 

ππνινγηζηηθνύ λέθνπο, (γηα έμππλα ηειέθσλα ή/θαη ηακπιέηεο), κε ζθνπό λα ηνπο επηηξέπεη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηε θπζηθή ρξνηά ηεο θσλήο ηνπο, όπσο απηή ήηαλ πξηλ ηε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ηεο 

θσλήο ηνπο. Οη πνιπηξνπηθέο δηεπαθέο ζα δέρνληαη ζαλ είζνδν βίληεν από ηα ρείιε ηνπ ρξήζηε 

θαζώο θαη ηπρόλ ήρνπο πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα πξνζπάζεηαο ηνπ αηόκνπ γηα νκηιία. Μέζσ 

ηεο ζύληεμεο ηεο πιεξνθνξίαο από ηα ρείιε (βίληεν) θαη ηνπο ήρνπο πνπ παξάγνληαη, ε εθαξκνγή, 

κεηά από ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ιεμηινγίσλ (έηζη 

ώζηε νη ιέμεηο πνπ παξάγνληαη λα έρνπλ λόεκα θαη νη πξνηάζεηο ινγηθή ζπλέρεηα), ζα παξάγεη ζε 

γξαπηό θείκελν ηελ νκηιία ηνπ ρξήζηε. Σηε ζπλέρεηα, κε ηε ρξήζε ππαξρόλησλ εξγαιείσλ (Praat, 

Mary, Google TTS) θαη δεδνκέλεο ηεο θαηαγξαθήο ηεο νκηιίαο (ηεο θπζηθήο γιώζζαο/ρξνηάο) ηνπ 

ρξήζηε πξηλ ηελ απώιεηα θσλήο (είηε κε πξνγξακκαηηζκέλε θαηαγξαθή πξηλ ην ρεηξνπξγείν, είηε κε 

ρξήζε παιαηόηεξεο θαηαγεγξακκέλεο νκηιίαο- video), ζα παξάγεηαη ην θσλεηηθό απνηέιεζκα.  
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Τν έξγν αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ απόθηεζε ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηώλ 

πιεξνθνξηθήο, ζηνλ ηνκέα ησλ πνιπηξνπηθώλ δηεπαθώλ, ζηνλ ηνκέα ηελ κεραληθήο κάζεζεο θαη κνληεινπνίεζεο 

δεδνκέλσλ. Ο δηεπηζηεκνληθόο ραξαθηήξαο ηνπ Let’s talk! απαηηεί έληνλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα θαη ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαιύπηνληαο έλα επξύ θάζκα πνπ εθηείλεηαη από ηελ πιεξνθνξηθή κέρξη ηελ πξνζβαζηκόηεηα θαη ηελ 

ηαηξηθή.  Οη αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε κόληκε ηξαρεηνζηνκία (όπσο ζηε ιαξπγγνεθηνκή) ή είραλ ζνβαξή 

βιάβε ζηε λεύξσζε θαη επνκέλσο ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ θσλεηηθώλ ρνξδώλ ή ππνθέξνπλ από κηα από ηηο 

θαηαζηάζεηο έιιεηςεο θσλήο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζα έρνπλ κηα απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή, ρακεινύ 

θόζηνπο θαη εύθνιε ζηε ρξήζε κε ηελ νπνία ζα κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηελ 

αλαπεξία ηνπο κε ζθνπό λα κηιήζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ. Η εθαξκνγή δελ ζα ηνπο πξνζθέξεη κόλν έλα ηξόπν 

επηθνηλσλίαο αιιά ζα ηνπο βνεζήζεη λα βειηηώζνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ηνπο.  

Τν θύξην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ είλαη ε πνιπηξνπηθή δηεπαθή-εθαξκνγή Let’s talk! θαη ε νκάδα ζηόρνπ απνηειείηαη 

από όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζηνλ ηνκέα απώιεηαο θσλήο, όπσο άηνκα κε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα θσλήο, 

ηδησηηθά θαη δεκόζηα λνζνθνκεία θαη θέληξα ππνζηήξημεο, ηαηξνί. Η αύμεζε ηνπ κέζνπ όξνπ ειηθίαο θαη ν κεγάινο 

αξηζκόο αηόκσλ κε ζνβαξέο αλαπεξίεο, όπσο νη πνιπηξαπκαηίεο κεηά από ηξνραία αηπρήκαηα, έρνπλ ζπληειέζεη 

ζηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ βηώλεη δπζρέξεηεο ζηελ επηθνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ΗΠΑ δηελεξγείηαη 

ηξαρεηνζηνκία ζε πάλσ από 100.00 άηνκα εηεζίσο. Η αύμεζε ησλ λνζειεηώλ ζε κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο έρεη 

απμεζεί θαηά 11% ηα ηειεπηαία 10 έηε θαη νκνίσο έρεη απμεζεί ν αξηζκόο ησλ αζζελώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ελώ 

έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 40% όζσλ λνζειεύνληαη ππνβάιινληαη ζε ηξαρεηνζηνκία. Εηδηθόηεξα γηα ηελ Ειιάδα, 

ην απμεκέλν πνζνζηό θαπληζηώλ (ππεξδηπιάζην ηνπ επξσπατθνύ κέζνπ όξνπ) νδεγεί ζε αύμεζε ησλ νιηθώλ 

ιαξπγγεθηνκώλ ιόγσ θαξθίλνπ ηνπ ιάξπγγα (εκθαλίδεηαη θαηά 99% ζε θαπληζηέο). 

 

 

Παξαθαιώ πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία (κέρξη 300 ιέμεηο) ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

TRL-ζηόρνπ, αλ πθίζηαηαη) θαζώο θαη ηελ επηζηεκνληθή, θνηλσληθή ή/θαη θαιιηηερληθή απήρεζε ηνπ 

ρξεκαηνδνηνύκελνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζαο. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Η ρξεκαηνδόηεζε από ην ΕΛΙΔΕΚ ζα δώζεη ώζεζε ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε έλα πεξηθεξεηαθό 

Παλεπηζηήκην, κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ηελ απόθηεζε ηνπ απαηηνύκελνπ 

εμνπιηζκνύ, ηε δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα θαη ηε δεκηνπξγία κηαο θαηλνηόκαο 

εθαξκνγήο, κε κεγάιε θνηλσληθή, επηζηεκνληθή θαη νηθνλνκηθή απήρεζε. 

 

Παξαθαιώ πεξηγξάςηε ελ ζπληνκία (κέρξη 150 ιέμεηο) ηη ζεκαίλεη γηα εζάο ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ 

ζαο από ην ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Λ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2 

ΤΚ. 17121, Νέα Σμύρνη, Ελλάδα 

210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 

 


