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• EU-funded 

• 22 εταίροι από 12 διαφορετικές 
χώρες

• Παράγοντες αύξησης των 
ασθενειών του ανοσοποιητικού

• Διαβήτης τύπου 1 (diabetes type1)

• Άσθμα (asthma)

• Αλλεργίες (allergies)

• Κοιλιοκάκη (celiac disease)



Research platform and public toolbox



1. Cohort Owners holds the original data, clinical samples etc.

2. HEDIMED Research Platform data integration organizes the data into storage system and creates virtual access through 
data virtualisation layer to the data

3. HEDIMED Research Platform data analytics investigates the integrated data and generates results which can be publish 
without sensitivity problems

• JupyterLab for Python, R and Julia languages

• Rstudio Server for R Language

4. HEDIMED Public Platform integrates results and non-sensitive data as dashboards

5. Personas are used to define dedicated views for dashboards for different user groups

6. Dissemination towards various target groups from general Public and Academia are reached through dedicated 
dashboards from visualised results  



Apache Superset

• Πολλαπλές μορφές 
διαγραμμάτων

• Πίνακες απεικόνισης

• Φίλτρα εξατομίκευσης

• Διαδραστικότητα

• Λογαριασμοί με βάση 
συγκεκριμένους ρόλους και 
επίπεδα πρόσβασης



• Dataset uploading

• Δημιουργία γραφημάτων

• Σχεδιασμός πινάκων απεικόνισης

• Τελειοποίηση και αποθήκευση

• Καθορισμός επιπέδων πρόσβασης

Βήματα



Δημιουργία γραφημάτων



Δημιουργία πινάκων



Rhinoviruses in infancy and risk of immunoglobulin E 
sensitization (Source: TAU)



VTT (Source: VTT)



Διαδραστικότητα



“Personas”

• Policy makers (Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής)

• Regulatory authorities (Ρυθμιστικές αρχές)

• Scientists/ Researchers (Επιστήμονες/ Ερευνητές)

• Patients/ risk groups (Ασθενείς/ ομάδες κινδύνου)

• Private sector/ Industry (Ιδιωτικός τομέας/ Βιομηχανία)

• Social/ Environmental (Κοινωνικοί/ Περιβαλλοντικοί φορείς)

• General/ public (Γενικό κοινό)

Επίπεδα πρόσβασης



• Αυτόματη διασύνδεση της επιστημονικής με τη δημόσια πλατφόρμα

• Διερεύνηση των αναγκών κάθε ομάδας χρηστών

• Βελτιστοποίηση οπτικοποιήσεων

• Διαχωρισμός διαφορετικών UI και επιπέδου πρόσβασης για κάθε 
ομάδα χρηστών

• Σκέψεις για αξιοποίηση του εργαλείου μετά τη λήξη του έργου

Μελλοντικές δράσεις



Ευχαριστώ πολύ! 


