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Έρευνας &

Καινοτομίας

«μέσα από τα μάτια»

των δικαιούχων



«Μακροπρόθεσμα, η
έρευνα με γνώμονα την
περιέργεια λειτουργεί
καλύτερα... Οι
πραγματικές ανακαλύψεις
προέρχονται από
ανθρώπους που
επικεντρώνονται σε αυτό
που τους ενθουσιάζει».  

- Geoffrey Everest Hinton

 

Με την περιοδική ψηφιακή
έκδοση  «Ο Αντίκτυπος των

Δράσεων... μέσα από τα
μάτια των δικαιούχων», 

το βήμα δίνεται σε εκείνους
που με επιμονή και υπομονή
εργάζονται σήμερα για ένα

καλύτερο αύριο.
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Αρμπή
Μαρίνα

Η διατήρηση της γονιδιωματικής σταθερότητας στα κύτταρα εξασφαλίζεται, μεταξύ
άλλων, και με τη διατήρηση του σωστού αριθμού κεντριολίων. Ο διπλασιασμός και η
διαίρεση των κεντριολίων κατά τον κυτταρικό κύκλο είναι διαδικασίες άρρηκτα
συνδεδεμένες με την αντιγραφή και τη διαίρεση του DNA. Δυσλειτουργία αυτών των
μηχανισμών οδηγεί σε γονιδιωματική αστάθεια. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου
παρεκκλίσεις στον αριθμό κεντριολίων απαντώνται φυσιολογικά. Τα πολυκροσσωτά
κύτταρα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα κυττάρων που εμφανίζουν εκατοντάδες
κεντριόλια. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να αποσαφηνιστούν οι μηχανισμοί ελέγχου
του διπλασιασμού των κεντριολίων και πώς την κατάλληλη στιγμή καθορίζεται η
απόφαση ενός κυττάρου προς μια μοίρα με πολλαπλά κεντριόλια. 

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1η Προκήρυξη
Μεταδιδακτόρων

Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στην κατανόηση μοριακών μονοπατιών του διπλασιασμού
των κεντριολίων και στην αποσαφήνιση παθογενετικών μηχανισμών ασθενειών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των πολυκροσσωτών κυττάρων (π.χ. διαταραχή της
βλεννοκροσσωτής καθάρσεως του αναπνευστικού επιθηλίου, υδροκεφαλία). Έτσι,
αναδεικνύονται στόχοι για νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις και τα γενετικά
τροποποιημένα ζώα που δημιουργήθηκαν κατά τη μελέτη μπορούν εν δυνάμει να
αποτελέσουν ζωικά μοντέλα για τις παραπάνω ασθένειες.

Σελίδα 3

«Προσδιορισμός νέων πρωτεϊνών που
συμβάλλουν στη γονιδιωματική

σταθερότητα και στη διαφοροποίηση των
κυττάρων» 



Βλάμης
Αλέξιος «Η συμμετοχή των συστημάτων γλουταρεδοξίνης και θειορεδοξίνης της

Escherichia coli στην κυτταρική λειτουργία και τον μεταβολισμό, όπως
αποκαλύπτεται από την κλασική βιοχημεία και σύγχρονες μεθόδους

βιομοριακής ανάλυσης-υψηλής απόδοσης»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ2η Προκήρυξη

Μελών ΔΕΠ

Τα συστήματα γλουταρεδοξινών και θειορεδοξινών ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του '70 στην Escherichia coli καθώς μπορούν να
ανάγουν την αναγωγάση των ριβονουκλεοτιδίων που καταλύει τη μετατροπή των ριβονουκλεοτιδίων σε δεοξυριβονουκλεοτίδια,

τα πρόδρομα μόρια για τη σύνθεση του DNA. Η αναγωγή επιτελείται από τις θειορεδοξίνες 1 και 2, καθώς και τη γλουταρεδοξίνη 1.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες τρεις γλουταρεδοξίνες με άγνωστο ρόλο, ενώ η ολιστική συμμετοχή των θειορεδοξινών στο
φυσιολογικό μεταβολισμό του κυττάρου δεν έχει εξεταστεί. Η παρούσα μελέτη θα ανακαλύψει συστηματικά τα υποστρώματα των
γλουταρεδοξινών της Escherichia coli και θα παρουσιάσει τα δίκτυα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων (interactomes) για κάθε
γλουταρεδοξίνη. Θα προχωρήσει στο χαρακτηρισμό των βιοχημικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γλουταρεδοξινών και των
υποστρωμάτων τους. Θα παρουσιάσει τη συμμετοχή των γλουταρεδοξινών και των θειορεδοξινών στον κυτταρικό μεταβολισμό
από τις πρωτεομικές μελέτες, αλλά και από μεταβολομικές αναλύσεις στελεχών φυσικού τύπου και στελεχών με εξαλείψεις (null

mutants) στα συστήματα γλουταρεδοξινών και θειορεδοξινών.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι άνθρωποι συνυπάρχουμε με τα βακτήρια. Εκτός από αυτά του περιβάλλοντος χώρου, υπάρχουν και στο έντερό μας
(μικροβίωμα του εντέρου), πολύ περισσότερα μάλιστα από τα δικά μας κύτταρα. Τα βακτήρια επηρεάζουν την υγεία μας, τόσο ως
συμβιωτικά, όσο και ως παθογόνα. Το ερευνητικό πρόγραμμα GluTrxomics επιδιώκει να βρει με ποιες άλλες βακτηριακές
πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν οι πρωτεΐνες γλουταρεδοξίνες και θειορεδοξίνες του συμβιωτικού βακτηρίου Escherichia coli. Οι
πρωτεΐνες γενικότερα είναι σαν γρανάζια σε ένα μεγαλύτερο μηχάνημα, που είναι ο ίδιος ο οργανισμός. Βρίσκοντας τα άλλα
γρανάζια-πρωτεΐνες με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι γλουταρεδοξίνες και οι θειορεδοξίνες, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε σε
ποιες λειτουργίες του μηχανήματος-οργανισμού συμμετέχουν. Κάτι τέτοιο θα δείξει πιθανούς στόχους φαρμάκων, δηλαδή
ουσιών με κατάλληλη δομή να μπλοκάρουν την ομαλή λειτουργία συγκεκριμένων γραναζιών-πρωτεϊνών και κατ’ επέκταση όλου
του μηχανήματος-οργανισμού. Καθότι το βακτήριο Escherichia coli αποτελεί πρότυπο οργανισμού για τα περισσότερα βακτήρια,

τα συμπεράσματά μας θα έχουν γενικότερη ισχύ για τα βακτήρια.
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Δημακόπουλος
Ιωάννης

«Μοντελοποίηση πολλαπλών κλιμάκων
της Αυτορρυθμιζόμενης συμπεριφοράς

των Μικροαγγείων»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η παρούσα έρευνα έρχεται να απαντήσει άμεσα στις αυξανόμενες ανάγκες του υγειονομικού τομέα για εξειδικευμένες
φαρμακευτικές θεραπείες. Ευελπιστούμε πως μέσω του ερευνητικού προγράμματος CARE θα τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη
νέων διαγνωστικών εργαλείων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών σε παγκόσμια κλίμακα. Ειδικότερα, αναμένεται
να αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών, όπως η μικροαγγειοπάθεια, η
αθηροσκλήρυνση των στεφανιαίων μικροαγγείων, και σε μικρότερο βαθμό, το λέμφωμα και το γλαύκωμα. Επιπλέον, η επιλογή να
βασιστεί η έρευνα σε αυστηρές επιστημονικές αρχές θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση βαθύτερης γνώσης, η οποία θα
οδηγήσει σε μείωση των ιατρικών λαθών που απορρέουν από την αβεβαιότητα και τον εμπειρισμό, που αναπόφευκτα έχουν
σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ιατρική.

Η διεξαγόμενη έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος CARE αναμένεται να παράγει
αποτελέσματα αξιοποιήσιμα από ποικίλους επιστημονικούς κλάδους, με έμφαση στα
πεδία της Εμβιομηχανικής και της Φαρμακευτικής. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της
παρούσας έρευνας φιλοδοξούμε να θέσουμε τα απαιτούμενα θεμέλια για τη μελέτη
της βέλτιστης χορήγησης φαρμάκων. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να δοθεί στις θεραπείες
που βασίζονται στη χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών σε μορφή νανοσωματιδίων,

λόγω της έλλειψης μοντέλων που μπορούν να περιγράψουν την επίδραση της
συμπεριφοράς των μικροαγγείων στην κατανομή τέτοιων νανοσωματιδίων στους
ιστούς του οργανισμού. Θα μελετηθεί, επίσης, και η εξίσου σημαντική αντίστροφη
διαδικασία, δηλαδή η αντίδραση των μικροαγγείων στις δυνάμεις που ασκούνται
κατά τη μεταφορά νανοσωματιδίων διαμέσου αυτών. Φυσικά, το λογισμικό που θα
προκύψει κατά τη διεξαγωγή της προαναφερθείσας έρευνας θα διατεθεί σε μορφή
ανοιχτού κώδικα για την υποστήριξη περαιτέρω έρευνα στα σχετικά επιστημονικά
πεδία.

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
Πανεπιστήμιο Πατρών
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Ζώμπρα
Αικατερίνη «Αποσαφήνιση των κρίσιμων δομικών αλλαγών του ενζύμου/υποδοχέα

αερίων που εμπλέκεται στις καρδιαγγειακές ασθένειες»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση του δομικού τομέα H-NOX της διαλυτής Γουανυλικής Κυκλάσης (δΓΚ), δηλαδή του
αισθητήρα του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) που είναι υπεύθυνος για αγγειοδιαστολή και νευροδιαβίβαση στα θηλαστικά. Η δΓΚ
αποτελεί τον κύριο, ενδοκυττάριο υποδοχέα του ΝΟ, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον και αποτελεί ελκυστικό στόχο για την
ανακάλυψη φαρμάκων, καθώς η δΓΚ συμμετέχει σε έναν αυξανόμενο αριθμό φυσιολογικών διεργασιών και ασθενειών. Κύριος
στόχος της πρότασης είναι η διεξαγωγή λειτουργικής-δομικής μελέτης του Η-ΝΟΧ τομέα και η διερεύνηση των δομικών αλλαγών
του προς τα διατομικά αέρια (NO,CO και O2) και τις φαρμακευτικές ενώσεις. Ο χαρακτηρισμός των διαμορφωτικων αλλαγών είναι
υψίστης σημασίας δεδομένου ότι ο μηχανισμός σηματοδότησης του ενζύμου παραμένει ασαφής. Συνεπώς, η μελέτη των
συμπλόκων NO/CO/O2-H-NOX θα «φωτίσει» τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα μόρια ενεργοποιούν την δΓΚ. Η αποκτηθείσα γνώση
έχει έντονο θεραπευτικό ενδιαφέρον καθότι δύναται να προσφέρει πληροφορίες για τη σύνθεση νέων θεραπευτικών παραγόντων.

1η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων

Η δΓΚ αποτελείται από την α και β υπομονάδα και ενεργοποιείται από το ΝΟ (διατομικό αέριο). Το ΝΟ συνδέεται με την αίμη
του Η-ΝΟΧ τομέα, καταλήγοντας σε μεταβολή της διαμόρφωσης της πρωτεΐνης και συνεπώς ενεργοποίηση του ενζύμου. Αυτή η
ανεξερεύνητη διαμορφωτική αλλαγή έχει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον και κοινωνικό αντίκτυπο. Η μελέτη αυτής της
αλλαγής στο πλαίσιο του έργου θα μπορούσε να δώσει σημαντικές κατευθύνσεις για το σχεδιασμό θεραπευτικών παραγόντων
για παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις, στυτική δυσλειτουργία και νευροεκφυλιστικές
ασθένειες, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη μη φυσιολογική λειτουργία του ενζύμου. Η έρευνα αυτή έχει σημαντική
κοινωνική απήχηση δεδομένου ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού πάσχει από αυτές τις ασθένειες.
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«Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη βελτιστοποίηση της παιδιατρικής
δοσιμετρίας με τη χρήση προσομειώσεων Monte Carlo και

κλινικών δεδομένων PET/SPECT/MR»

2η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

Καγκάδης Γεώργιος

Το έργο CHILDose στοχεύει στην εφαρμογή συνδυασμένων καινοτόμων μεθοδολογιών για την εξατομίκευση της παιδιατρικής
δοσιμετρίας σε εφαρμογές με χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Παράλληλα, στο έργο πραγματοποιείται εφαρμογή σύγχρονων
τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης, για να αναπτυχθεί μοντέλο πρόβλεψης της απορροφούμενης δόσης που θα λάβει ένας νέος
ασθενής. Στο πλαίσιο αυτό, το CHILDose είναι ένα διεπιστημονικό έργο στους κλάδους Ιατρικής Φυσικής, Βιοπληροφορικής,

Ανάπτυξης Λογισμικού, Πυρηνικής Ιατρικής και Δοσιμετρίας. Θα παραχθούν εργαλεία "open access", τα οποία θα διατεθούν στην
επιστημονική κοινότητα, και θα υπάρξει συνεργασία με ερευνητικές ομάδες του εξωτερικού για την αύξηση των παιδιατρικών
περιστατικών της βάσης δεδομένων που θα δημιουργηθεί. Κατά τη διάρκεια του έργου, θα οργανωθούν διεπιστημονικά σεμινάρια
που θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση των επιστημόνων, και εκπαιδευτικές ημερίδες για νέους επιστήμονες στα πεδία της Ιατρικής
Φυσικής και Ιατρικής Απεικόνισης, στοχεύοντας πάντα σε νέες μεθοδολογίες και τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν στην
καθημερινή κλινική πράξη. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων αξιολόγησης και πρόβλεψης της
προσωποποιημένης παιδιατρικής δοσιμετρίας, εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής. 

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η πρόσφατη βιβλιογραφία αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της διαφοροποίησης των απεικονιστικών πρωτοκόλλων με βάση τα
ιδιαίτερα, προσωπικά σωματικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιατρικού ασθενούς. Στο πλαίσιο του έργου CHILDose, το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας θα παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς θα αξιοποιηθούν τα απεικονιστικά μηχανήματά
του, ανάμεσα στα οποία είναι και το πρόσφατα εγκατεστημένο PET/CT. Το PET/CT θα μοντελοποιηθεί και θα πιστοποιηθεί από την
ερευνητική ομάδα, με στόχο τη μελέτη της επίδρασης της ακτινικής δόσης στην ποιότητα των απεικονίσεων και της
βελτιστοποίησής τους.  Τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου θα εφαρμοστούν κατευθείαν στην καθημερινή κλινική πράξη, ως
ένα χρήσιμο εργαλείο για τους κλινικούς ιατρούς, ώστε να μπορούν να αξιολογούν και να προβλέπουν την προσωποποιημένη
ακτινική δόση στα επιμέρους όργανα των παιδιατρικών ασθενών τους. Ως εκ τούτου, το έργο θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιοτική
αναβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης της ευαίσθητης ομάδας των παιδιατρικών ασθενών και κατ’ επέκταση όλων των
ασθενών.  Σελίδα 7



ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ερευνητική προσπάθεια του εργαστηρίου μας βασίζεται στην επιστημονική συνεργασία ανθρώπων από διαφορετικά ιδρύματα
και διαφορετικά πεδία: τη βιολογία των νευρικών βλαστοκυττάρων, τη βιολογία των απομυελινωτικών παθήσεων, όπως η
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, αλλά και τη βιολογία των συστατικών του αίματος. Αναμένεται να προκύψουν ευρύτερες και πιο μόνιμες
συνεργασίες και αλληλεπιδράσεις στο πεδίο της βιοϊατρικής έρευνας. Ως προς το πιο ειδικό μέρος, η πιθανότητα να βρεθούν
τρόποι να χρησιμοποιηθεί μία ομάδα κυττάρων του ανθρώπινου σώματος –τα αιμοπετάλια, τα οποία υπάρχουν σε αφθονία στην
κυκλοφορία του αίματος ανεξαρτήτως ηλικίας στην κλινική αντιμετώπιση του τραυματισμού και του εκφυλισμού του εγκεφάλου,

θα αποτελέσει κομβική εξέλιξη και σε αντίστοιχα κλινικά ζητήματα που αφορούν άλλα όργανα και ιστούς. Επομένως, με
διεπιστημονική συνεργασία προχωρά η αντιμετώπιση συγκεκριμένων ερευνητικών και κλινικών ζητημάτων και μπαίνουν τα
θεμέλια για αντίστοιχη πρόοδο σε πεδία που ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί.

Η ερευνητική προσπάθεια του εργαστηρίου μας αποσκοπεί στη διερεύνηση ενός
τελείως αχαρτογράφητου επιστημονικού θέματος: υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ
των αιμοπεταλίων και των νευρικών βλαστικών κυττάρων; Στοιχεία από
προηγούμενες ερευνητικές δουλειές έχουν δείξει πως τα αιμοπετάλια ίσως να
αποτελούν και ρυθμιστές άλλων φαινομένων, όπως η γενικότερη επιδιόρθωση των
τραυματισμένων ιστών. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα μας να επηρεάσουμε τη
λειτουργία των νευρικών βλαστικών κυττάρων, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την πολύ
περιορισμένη δυνατότητα του εγκέφαλου να επιδιορθωθεί μετά από τραυματισμό,

είναι ακόμα σχεδόν ανύπαρκτη. Η λεπτομερής περιγραφή της επικοινωνίας μεταξύ
συστατικών του αίματος και βλαστοκυττάρων του εγκεφάλου και, πολύ περισσότερο,

η εξιχνίαση των μοριακών μηχανισμών που διευκολύνουν αυτήν την επικοινωνία, θα
ανοίξουν νέες ερευνητικές οδούς στο πεδίο της βιοϊατρικής έρευνας των
βλαστοκυττάρων που εντοπίζονται σε πολλαπλούς ιστούς του ανθρώπινου σώματος
και της πιο αποδοτικής χρήσης τους στην αντιμετώπιση τραυματισμών και
ασθενειών.

Καζάνης
Ηλίας

«Εγκέφαλος και αίμα: Τα αιμοπετάλια ως
ρυθμιστές των νευροβλαστικών κυττάρων
μέσα στις νευρογεννητικές φωλιές, μετά από

νευροεκφύλιση και κατά την
επαναμυελίνωση»

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μικρότεροι Κρύσταλλοι, Ταχύτερα
Πειράματα, Ισχυρότερες Δέσμες: Καινοτόμες

προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και την
παραγωγή φαρμάκων»

Μαργιωλάκη
Ειρήνη

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

Το CrystDRUG επικεντρώνεται στο δομικό χαρακτηρισμό νανο/μικρο-κρυστάλλων
πρωτεϊνών και συμπλόκων τους. Η γνώση της δομής βιολογικών μορίων αποτελεί
βασικό στοιχείο για τον επιτυχή σχεδιασμό φαρμάκων. Ο δομικός χαρακτηρισμός
πρωτεϊνών πραγματοποιείται έως σήμερα κυρίως με τη χρήση της τεχνικής περίθλασης
ακτίνων-Χ από μονοκρυστάλλους.  Πέραν αυτής της μεθόδου, η ερευνητική
δραστηριότητα πραγματοποιείται συνδυαστικά με μεθόδους, όπως η περίθλαση
ηλεκτρονίων και η κρυσταλλογραφία με τη χρήση εγκαταστάσεων X-ray Free Electron

Lasers. Επιπλέον, μελέτη δειγμάτων υπό μορφή διαλύματος, θα διενεργηθούν με τη
χρήση της σκέδασης ακτίνων-Χ μικρής γωνίας. Η συνέργεια τεχνικών, η απόδοση των
οποίων θα αξιολογηθεί σε ποικίλα βιολογικά συστήματα, αναμένεται να επιτρέψει την
ακριβέστερη εξαγωγή πληροφοριών που σχετίζονται με τη δομή και τη δυναμική
αλληλεπίδρασή των μορίων με άλλα μόρια (πχ. πρωτεΐνες, προσδέτες κλπ), οδηγώντας
έτσι σε σημαντικές παρατηρήσεις, απαραίτητες για τις διαδικασίες σχεδιασμού και
ανάπτυξης νέων φαρμάκων.

Η εφαρμογή των προτεινόμενων μεθοδολογιών σε επιλεγμένους πρωτεϊνικούς στόχους που σχετίζονται με τον διαβήτη αλλά και
νεοαναδυόμενους και επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία ιούς, αναμένεται να συνδράμει ενεργά προς την ταυτοποίηση νέων
βιοενεργών μορίων ως πιθανών υποψήφιων για φαρμακευτικά σκευάσματα, εννοιών και προσεγγίσεων, απαραίτητων για την
ανάπτυξη φαρμάκων και κατ’ επέκταση έχοντας άμεσα ιατρική εφαρμογή στην κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή, το CrystDrug

επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας πλατφόρμας γνώσης και εξειδίκευσης για την ενίσχυση των διαδικασιών ανάπτυξης
φαρμακευτικών σκευασμάτων μέσω ταυτόχρονης ανάπτυξης βιοφυσικών μεθόδων δομικού χαρακτηρισμού, προσέγγιση ζωτικής
σημασίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών ανεύρεσης νέων δραστικών ενώσεων. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει δίαυλο
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων-Βιομηχανίας-κοινωνικών οργανισμών υγείας, δίνοντας παράλληλα τη
δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να αναπτύξουν στο έπακρο και να εφαρμόσουν ιδέες και δεξιότητες.
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Το πρόγραμμα που διεξάγουμε προωθεί την επιστημονική
γνώση για τη δημιουργία των μεταστάσεων. Αν και η
πλειοψηφία των θανάτων από καρκίνο οφείλονται σε
μεταστάσεις, δεν υπάρχουν σήμερα αντιμεταστατικές
θεραπείες. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μελετά τα αγγεία
(μέσω των οποίων πραγματοποιούνται οι μεταστάσεις), έναν
ιστό σχετικά προσβάσιμο για φαρμακευτική αγωγή. Στοχεύει να
προσδιορίσει τις μεταβολές που υφίστανται τα αγγεία κατά τη
μετάσταση, να μελετήσει τους μοριακούς μηχανισμούς στα
ενδοθηλιακά κύτταρα και να παρουσιάσει μόρια-στόχους για
αντιμεταστατικές θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές αναμένονται
να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με τις αντικαρκινικές και
στοχεύουν να αυξήσουν το προσδόκιμο επιβίωσης και την
ποιότητα ζωής των ασθενών.   

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενώ πάνω από το 90% των θανάτων από καρκίνο οφείλεται σε
μεταστάσεις, δεν υπάρχουν σήμερα αντιμεταστατικές
θεραπείες. Η βασική έρευνα μέσω του προγράμματος αυτού
προσβλέπει να περιγράψει μηχανισμούς και μονοπάτια που
ενεργοποιούνται στα αγγεία κατά τη μετάσταση των
καρκινικών κυττάρων και να δώσει πληροφορίες για το
χρονικό ορίζοντα που αυτές πραγματοποιούνται. Δεδομένου
ότι οι μεταστάσεις πραγματοποιούνται σχετικά νωρίς κατά την
καρκινική ανάπτυξη, η γνώση αυτή, αν και απευθύνεται πιο
άμεσα στην επιστημονική κοινότητα παρά στο κοινωνικό
σύνολο, ελπίζουμε να ευαισθητοποιήσει το κοινωνικό σύνολο
στο να πραγματοποιεί προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο
έγκαιρα και με χρονική συνέπεια.

Μικέλης
Κωνσταντίνος Μάριος

«Ο ρόλος της πρωτεϊνης RhoA του ενδοθηλίου
στην καρκινική μετάσταση»

2η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων

Σελίδα 10



ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

 Η μαστογραφία θεωρείται η καλύτερη πρακτική προληπτικού
ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού. Ως εκ τούτου, σε
κοινωνικό επίπεδο τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου
προβλέπεται να οδηγήσουν σε βελτιωμένες τεχνικές ιατρικής
απεικόνισης, μέσω των οποίων θα παράγονται υψηλότερης
ποιότητας και μεγαλύτερης διακριτικής ικανότητας εικόνες. Οι
εικόνες αυτές σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνικών
τεχνητής νοημοσύνης για την υποβοήθηση των γιατρών στην
αναγνώριση ανωμαλιών, θα επιτρέψουν την έγκαιρη διάγνωση
σε πρώιμο στάδιο, η οποία οδηγεί σε καλύτερο σχέδιο
θεραπείας, χαμηλότερη νοσηρότητα και σε ένα συνολικά
αποτελεσματικότερο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η
έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου αναγνωρίζεται ως κρίσιμος
παράγοντας που βελτιώνει σημαντικά την πιθανότητα
επιβίωσης και την πρόληψη του καρκίνου με τα οικονομικά
οφέλη που αυτό συνεπάγεται.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Στο πρόγραμμα ερευνάται το ραγδαία αναδυόμενο
επιστημονικό πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και
συγκεκριμένα η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών αιχμής στην
ιατρική απεικόνιση. Με την πρόοδο που συντελείται μέσω
αυτού, καθώς και παραπλήσιων προγραμμάτων βασικής
έρευνας, δοκιμάζονται οι διαθέσιμες τεχνικές βαθιάς μάθησης
τεχνητής νοημοσύνης, εφαρμόζονται σε κρίσιμους τομείς,

όπως αυτός της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και το
βασικότερο βελτιώνονται, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες
τους και το εύρος των πιθανών εφαρμογών. Είναι σημαντικό
να τονιστεί ότι η βελτίωση τεχνικών/μεθόδων και η νέα γνώση
που προκύπτει ως αποτέλεσμα της βασικής έρευνας, μπορεί
στην συνεχεία να βρει εφαρμογή και να αποτελέσει έναυσμα
για πρόοδο σε ένα τεράστιο φάσμα επιστημών, που πιθανά δεν
μπορεί να προβλεφθεί και πολλές φορές μη σχετιζόμενων με
το ερευνητικό πεδίο της ομάδας που την διεξήγαγε.

Παλληκαράκης
Νικόλαος

«Τεχνικές Επεξεργασίας Εικόνας και Αυτοματοποιημένης
Διάγνωσης για Εικόνες X-Ray Χρησιμοποιώντας Μηχανική

Μάθηση και Αραιές Αναπαραστάσεις: Εφαρμογή στην
Απεικόνιση Μαστού» 1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
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Παμπαλάκης
Γεώργιος

«Σωματίδια α-συνουκλεΐνης τύπου-

πριον: in vivo καταβολισμός και
μολυσματικότητα»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το παρόν πρόγραμμα αποκάλυψε νέους βιολογικούς μηχανισμούς που ενέχονται στη
νόσο του Πάρκινσον. Είναι γνωστό ότι στη συγκεκριμένη νόσο εμφανίζονται
πρωτεϊνικά συσσωματώματα στα νευρικά κύτταρα (νευρώνες) που αποτελούνται από
μια πρωτεΐνη που ονομάζεται α-συνουκλεΐνη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι
συσσωμάτωσης της α-συνουκλεΐνης και όλα τα συσσωματώματα δεν οδηγούν σε
εκφυλισμό/καταστροφή των νευρώνων. Έτσι, σκοπός ήταν η εύρεση τρόπου
παραγωγής νευροτοξικών συσσωματωμάτων, τα οποία αναπαράγουν τη νόσο του
Πάρκινσον σε πειραματόζωα και η μελέτη των ιδιοτήτων τους. Επιπρόσθετα,
μελετήθηκε ο ρόλος της εξωκυττάριας πρωτεόλυσης, δηλαδή της συμμετοχής
ενζύμων που κόβουν (πέπτουν) πρωτεΐνες, στον καταβολισμό της α-συνουκλεΐνης και
των συσσωματωμάτων της. Συνολικά, το πρόγραμμα αυτό διευρύνει τις γνώσεις στη
παθοφυσιολογία της νόσου του Πάρκινσον και βοηθάει στη δημιουργία νέων ζωικών
προτύπων.

1η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων

Η νόσος του Πάρκινσον είναι η δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική νόσος για την οποία δεν υπάρχουν αποτελεσματικές
θεραπείες, καθώς δεν είναι πλήρως μελετημένοι οι μηχανισμοί της ασθένειας, αλλά ούτε υπάρχουν πειραματόζωα, τα οποία να
αναπαράγουν πλήρως την ανθρώπινη νόσο. Η νόσος αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει τους
ασθενείς και τις οικογένειές τους, ενώ έχει και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς υπολογίζεται ότι δαπανώνται
περισσότερα από 52 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ κάθε χρόνο για την αντιμετώπισή της. Έτσι, λοιπόν, η κατανόηση
της παθογένεσης και εξέλιξης της νόσου, καθώς και η δημιουργία νέων προτύπων που αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσας
μελέτης, είναι σημαντική ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα η νόσος και δοκιμαστούν νέες θεραπευτικές
προσεγγίσεις. 
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πρόγραμμα θα συνεισφέρει στον τομέα της επιστήμης με την ανίχνευση των
γνωσιακών χασμάτων που παρεμποδίζουν τη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης
προς την κοινωνία. Η μετάφραση της επιστήμης σε γλώσσα κατανοητή προς το κοινό
κρίνεται ως ένα δύσκολο εγχείρημα σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Μεταξύ αυτών
είναι το πεδίο της Βιολογίας και της Εξατομίκευσης της Θεραπείας. Ο έγκαιρος
εντοπισμός των γνωσιακών χασμάτων στο ευρύτερο σύνολο και στο εξειδικευμένο
κοινό, όπως είναι οι επαγγελματίες υγείας και η μεταφορά της γνώσης από την
Τριτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα μπορούσε να συνεισφέρει στο
επιστημονικό πεδίο της Βιολογίας και της Εξατομικευμένης Θεραπείας, ώστε τα
επιστημονικά επιτεύγματα να βρουν ευρύτερη εφαρμογή στην κλινική πράξη (από
τους επιστήμονες υγείας) και ευρύτερη αποδοχή (από το κοινωνικό σύνολο).
Επιπλέον, κρίνεται καθοριστική και η συμβολή του BioSTEM στον Παιδαγωγικό κλάδο
της διδακτικής της Βιολογίας στα σχολεία μέσω της εφαρμογής STEM προσέγγισης
στην εκμάθηση της Βιολογίας. 

Η μετάφραση της επιστήμης σε γλώσσα κατανοητή προς το κοινό χαρακτηρίζεται ως ένα δύσκολο εγχείρημα σε διάφορα
επιστημονικά πεδία. Μεταξύ αυτών είναι το πεδίο της Βιολογίας και της Εξατομίκευσης της Θεραπείας. Η μετάφραση των
επιστημονικών όρων σε γλώσσα κατανοητή από το ευρύτερο σύνολο (μη εξειδικευμένο στις θετικές επιστήμες και της
επιστήμες υγείας) θα μπορούσε να συνεισφέρει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του συνόλου με την μετέπειτα ευκολότερη
αποδοχή κάποιων νέων κλινικών πρακτικών, όπως είναι η εφαρμογή της εξατομίκευσης της θεραπείας με βάση εγκεκριμένες
φαρμακογονιδιωματικές οδηγίες. Παράλληλα, τίθεται σημαντική η μεταφορά της γνώσης από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση στη
Δευτεροβάθμια, κυρίως στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω διευκόλυνσης αποφάσεων επαγγελματικού
προσανατολισμού στο πεδίο των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας.

Πατρινός
Γεώργιος

«Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο
έρευνας και καινοτομίας Βιολογίας,

Μοριακής Βιολογίας και Εξατομικευμένης
Θεραπείας»

Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης

Πανεπιστήμιο Πατρών
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα ικριώματα είναι τρισδιάστατες δομές φτιαγμένες από βιοσυμβατά υλικά με
προκαθορισμένη μακροδομή και τυχαία ή επιθυμητή μικροδομή και
χρησιμοποιούνται ως ερείσματα που επιταχύνουν την ανάπτυξη κυτταρικών δομών
και βοηθούν στην οστική ανακατασκευή καταγμάτων κρίσιμου μεγέθους. Ο
αποτελεσματικός σχεδιασμός ικριωμάτων είναι ένα ανοιχτό ερευνητικά πεδίο
βασικής έρευνας με μεγάλο επιστημονικό, και προπάντων, ιατρικό ενδιαφέρον. Από
πλευράς υπολογιστικής μηχανικής είναι μια πρόκληση που συνδυάζει γνώσεις
μηχανικής, υλικών, βιολογίας και εμβιομηχανικής. Το πρόγραμμα COMPACT έχει
ως στόχο τη δημιουργία μιας ιεραρχικής αριθμητικής πλατφόρμας που θα βοηθήσει
στο σχεδιασμό ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται για την επιτυχή αντιμετώπιση
οστικών καταγμάτων κρίσιμου μεγέθους.

Η εμπλοκή ερευνητών της πληροφορικής και της υπολογιστικής μηχανικής σε θέματα εμβιομηχανικής έχει δώσει μέχρι σήμερα
καταπληκτικά αποτελέσματα όχι τόσο στην πρόοδο της βασικής έρευνας σε καθαρά ιατρικά και βιολογικά θέματα αλλά κυρίως
στην ανάπτυξη νέων υλικών,  ιατρικών συσκευών και λογισμικού που σώζουν ζωές και βελτιώνουν αποτελεσματικά την
ποιότητα ζωής σε ασθενείς και τραυματίες αλλά και βοηθούν τους κλινικούς ιατρούς να πάρουν τη σωστή απόφαση την
κατάλληλη στιγμή.

Πολύζος
Δημοσθένης

«Υπολογιστικός χαρακτηρισμός
ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται για

την πώρωση καταγμάτων»

1η Προκήρυξη
Μελών ΔΕΠ
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Τα πειραματικά μοντέλα έχουν πιστοποιήσει το γεγονός ότι το
αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα (τόσο αυτό που προκαλείται στα
πειραματόζωα όσο και η αντίστοιχη ανθρώπινη νόσος)

συνοδεύεται από συσσώρευση μιας σειράς μεταλλάξεων σε
συγκεκριμένα γονίδια. Καθώς, όμως, ο πνεύμονας έχει πάρα
πολλά διαφορετικά είδη κυττάρων, δυστυχώς δεν γνωρίζουμε
ποιος από όλους αυτούς τους κυτταρικούς τύπους είναι πιο
επιρρεπής στη συσσώρευση των μεταλλάξεων και στην
επακόλουθη έναρξη της διαδικασίας καρκινογένεσης στον
πνεύμονα. Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει στόχο να
απαντήσει σε αυτό ακριβώς το ερώτημα, καθώς αυτό θα
επιτρέψει την ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών για το
αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα αλλά και στοχευμένων
μεθοδολογιών πρόληψης.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα είναι ο πιο θανατηφόρος τύπος
καρκίνου στον κόσμο. Η συνηθέστερη αιτία πρόκλησης του
αδενοκαρκινώματος πνεύμονα είναι οι χημικές καρκινογόνες
ουσίες που εμπεριέχονται στον καπνό του τσιγάρου.

Προκειμένου να μελετηθεί η νόσος, έχουν αναπτυχθεί
πειραματικά μοντέλα πρόκλησης αδενοκαρκινώματος πνεύμονα
σε εργαστηριακούς μύες μετά από χορήγηση χημικών
καρκινογόνων ουσιών. Παρ’ όλ’ αυτά, η κυτταρική προέλευση
της νόσου, καθώς και η χρονική αλληλουχία απόκτησης
μεταλλάξεων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα, κυρίως
επειδή τα ζωικά μοντέλα παρακολούθησης της γενεαλογικής
σειράς των κυττάρων του αναπνευστικού επιθηλίου έχουν
αναπτυχθεί σε φυλές εργαστηριακών μυών που είναι ανθεκτικές
στα χημικά καρκινογόνα του καπνού (π.χ. C57BL/6).

Επιτυγχάνοντας την πρόκληση αδενοκαρκινώματος πνεύμονα
σε μύες φυλής C57BL/6, χορηγώντας επαναλαμβανόμενες
δόσεις του χημικού καρκινογόνου ουρεθάνη,  η παρούσα
ερευνητική πρόταση έχει στόχο να μελετήσει το χωροχρονικό
πρότυπο των μεταλλάξεων που εγκαθιδρύονται σε
συγκεκριμένα κύτταρα του αναπνευστικού επιθηλίου και να
αποκαλύψει κρίσιμους συνδυασμούς γονιδίων που ευνοούν
την ανάπτυξη αδενοκαρκινώματος πνεύμονα. 

Σπέλλα 

Μαγδαληνή

«Μεταλλαξιογόνο τοπίο του
αδενοκαρκινώματος πνεύμονα»

1η Προκήρυξη
Μεταδιδακτόρων
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Σπυριδωνίδης
Αλέξανδρος

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

«Παραγωγή καινοτόμων ανοσοθεραπειών
μέσω φαρμακολογικής επιγενετικής

τροποποίησης»

1η Προκήρυξη
Μελών ΔΕΠ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος αποτελούν μία ρεαλιστική προσέγγιση επίκτητων Τ κυτταρικών
ανοσοθεραπειών, χορηγώντας έναν πλήρως χαρακτηρισμένο, αποτελεσματικό και χαμηλού κόστους Τ κυτταρικό πληθυσμό που
αντιπροσωπεύει μία πρόσφατα αναγνωρισμένη υποκατηγορία ρυθμιστικών κυττάρων. Επιπλέον, η ανοσοθεραπεία που
αναμένεται να παραχθεί δυνητικά θα υπερέχει της συνήθους φαρμακοθεραπείας, όσον αφορά τη σχέση κόστους-οφέλους και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία σε ασθενείς μετά άλλο-ΜΑΚ ή ακόμα και να επεκταθεί σε μεταμοσχεύσεις
συμπαγών οργάνων ή Τ διαμεσολαβούμενα νοσήματα. Τέλος, στη σύγχρονη ιατρική ακριβείας και της παραγωγής
εξατομικευμένων κυτταρικών θεραπειών, ανοσοθεραπείες όμοιες με αυτή που προτείνεται στο EPICELL θα αποτελέσουν
πρόσφορο έδαφος για τη σύνδεση μεταξύ έρευνας και παραγωγής, αφενός μέσω συνεργασιών με R&D εταιρίες και αφετέρου
μέσω προσέλκυσης νέων επιστημόνων στον τομέα της  βιοιατρικής έρευνας.

Σε αυτή τη μελέτη έγινε μια προσπάθεια ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής
ανοσοθεραπείας κατά της νόσου Graft-έναντι-ξενιστή (GvHD), μια συχνή και
απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της αλλογενής μεταμόσχευσης αιμοποιητικών
κυττάρων (άλλο-ΜΑΚ) και για τις οποίες οι τρέχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις
απέχουν της αποτελεσματικότητας. Η προσέγγισή αυτή φιλοδοξούσε να μιμηθεί τον
μηχανισμό της επιτυχούς φυσιολογικής ανοσοανεκτικότητας κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, όπου το μόριο HLA-G, ένα γνωστό ανοσορρυθμιστικό μόριο,

εκφραζόμενο στον πλακούντα, προστατεύει το «ημι-αλλογενές» έμβρυο από την
επίθεση της μητρικής ανοσίας. Το ερευνητικό έργο προτείνει την ex vivo παραγωγή
Τ-κυττάρων που εκφράζουν HLA-G, μέσω φαρμακολογικής απομεθυλίωσης ως μια
απλή, αποτελεσματική και συμβατή με τους κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής
Πρακτικής για την παραγωγή ενός σταθερού Treg υποπληθυσμού με καθορισμένο
φαινότυπο (HLA-Gpos), ο οποίος μπορεί εύκολα να απομονωθεί για επίκτητη
ανοσοθεραπεία (iG-Tregs).
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Η έρευνά μας επί 20 έτη εστιάζεται στη μελέτη μορίων RNA

και στη χρήση τους στη μοριακή διάγνωση ακριβείας, καθώς
και σε καινοτόμες και εξατομικευμένες θεραπείες. Όπως είναι
γνωστό, η γνώση γύρω από τη μελέτη του RNA απέδωσαν τις
νέα και καινοτόμα αποτελεσματικά εμβόλια έναντι της
πανδημίας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μελετώνται νέα
μόρια RNA που ανακαλύφθηκαν σε παθογόνα βακτήρια, τα
οποία ευθύνονται για θανατηφόρες ενδονοσοκομειακές
λοιμώξεις. Απώτερος σκοπός είναι η ανάδειξη νέας γενιάς
εξατομικευμένων αντιβιοτικών που στοχεύουν μόρια RNA και
προς αυτή την κατεύθυνση η έρευνα διεξάγεται με την
συνεργασία ερευνητικής ομάδας από τα Εθνικά Ινστιτούτα
Υγείας (ΝΙΗ) των ΗΠΑ, δημιουργώντας γέφυρες ερευνητικής
συνεργασίας υψηλού επιπέδου μεταξύ του Πανεπιστημίου
Πατρών και του μεγαλύτερου οργανισμού βασικής,

μεταφραστικής και κλινικής έρευνας στον κόσμο.

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πρόγραμμα βασικής έρευνας που διεξάγουμε αναμένεται
να συμβάλει στην ιατρική ακριβείας, μέσω της επιλεκτικής
αντιμετώπισης της ανθεκτικότητας ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων, στις οποίες η Ελλάδα κατέχει θλιβερή πρωτιά σε
διεθνές επίπεδο και οι οποίες ευθύνονται για ένα τεράστιο
αριθμό θανάτων παγκοσμίως, αριθμός που ξεπερνά τους
θανάτους από όλους τους τύπους καρκίνου. Πέρα από την
σημαντική ενίσχυση των συστημάτων υγείας και των
ασθενών, η παραγόμενη γνώση δύναται να αξιοποιηθεί από
την εγχώρια και διεθνή φαρμακοβιομηχανία, δημιουργώντας
φαρμακευτικά προϊόντα χαμηλού κόστους αλλά υψηλής
προστιθέμενης αξίας, καθώς και νέες θέσεις εργασίας για
νέους επιστήμονες, συμβάλλοντας στην ανάσχεση του brain

drain. 

«Οι ριβοδιακόπτες ως ρυθμιστές μοριακών
μηχανισμών μικροβιακών λοιμώξεων και αντοχής

σε αντιβιοτικά - RIBOREGULON»
Σταθόπουλος
Κωνσταντίνος

1η Προκήρυξη
Μελών ΔΕΠ
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Ταραβήρας
Σταύρος

«Διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών δέσμευσης των
νευρικών βλαστικών κυττάρων στην επενδυματική

γενεαλογία»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Στον ανθρώπινο εγκέφαλο υπάρχουν δισεκατομμύρια κύτταρα
με εξειδικευμένες λειτουργίες, τα οποία προέρχονται από έναν
πληθυσμό νευρικών βλαστικών κυττάρων (ΝΒΚ). Η ερευνητική
μας ομάδας μελετά τις διαδικασίες, με τις οποίες από έναν
μικρό πληθυσμό ΝΒΚ δημιουργείται ένας εξαιρετικά μεγάλος
αριθμός διαφορετικών εξειδικευμένων κυττάρων στον
εγκέφαλο. Πιο συγκεκριμένα, εστιαζόμαστε σε μία ομάδα
τέτοιων εξειδικευμένων κυττάρων που ονομάζονται
επενδυματικά κύτταρα και περιβάλλουν τις κοιλίες του
εγκεφάλου. Ο ρόλος τους είναι να διαχωρίζουν το νευρικό ιστό
από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ενώ μέσω των κινούμενων
τριχιδίων (κροσσών) που φέρουν στην επιφάνειά τους, να
διευκολύνουν τη διακίνηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Επιπλέον, τα επενδυματικά κύτταρα υποστηρίζουν μηχανικά
και τροφικά τα ΝΒΚ. Βλάβες στη δημιουργία ή λειτουργία των
επενδυματικών κυττάρων οδηγούν στην εμφάνιση της
υδροκεφαλίας στον άνθρωπο. Στόχος μας είναι να
κατανοήσουμε τους μοριακούς μηχανισμούς μέσω των οποίων
τα ΝΒΚ δίνουν γένεση στα επενδυματικά κύτταρα. Με αυτό τον
τρόπο θα διαλευκάνουμε τους παθογενετικούς μηχανισμούς
της υδροκεφαλίας, ενώ μιμούμενοι τα φυσιολογικά μονοπάτια,

θα αναγεννήσουμε τα κατεστραμμένα επενδυματικά κύτταρα σε
ζωικά μοντέλα της υδροκεφαλίας. 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

2η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα νευρικά βλαστικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να
διαφοροποιούνται σε διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους,

λαμβάνοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα. Η ικανότητά τους
αναμένεται να βρει εφαρμογή σε θεραπείες αναγεννητικής
ιατρικής που έχουν ως στόχο την αντικατάσταση κυττάρων
που έχουν καταστραφεί σε ανθρώπινες ασθένειες, όπως είναι
η νόσος Πάρκινσον, ο διαβήτης κ.λπ.. Οι μελέτες μας
εστιάζονται στην ταυτοποίηση των μορίων και των
διαδικασιών μέσω των οποίων τα νευρικά βλαστικά κύτταρα
δίνουν γένεση στα επενδυματικά κύτταρα. Τα ευρήματα της
έρευνας μας αναμένεται να συνεισφέρουν στην κατανόηση
της παθοφυσιολογίας της υδροκεφαλίας στον άνθρωπο και
στην ανάπτυξη νέων γονιδιακών θεραπειών που θα
στηρίζονται στην επαναδημιουργία των κυττάρων που έχουν
υποστεί βλάβη, προκειμένου να επιτύχουμε τη θεραπεία της
υδροκεφαλίας. Σελίδα 18



Αντωνόπουλος
Ανδρέας

«Greek Fragmentary Tragedians Online
Part I: 6th- 5th Century BC»

2η Προκήρυξη
Μεταδιδακτόρων

Το έργο FragTrag.1 προετοιμάζει μία βάση δεδομένων (ανοικτής πρόσβασης) για τον
βίο και τα αποσπασματικά σωζόμενα έργα 46 τραγικών ποιητών του 6ου και του 5ου
αιώνα π.Χ. (λιγότερο γνωστών σε σχέση με τον Αισχύλο, Σοφοκλή και Ευριπίδη). Η
πρωτοτυπία του έργου έγκειται στο ότι συνεισφέρει σε ένα από τα ταχύτερα
αναπτυσσόμενα πεδία, όπως οι Ψηφιακές Εφαρμογές στην Κλασική Φιλολογία, πεδίο
που συνδυάζει την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία με την επιστήμη της Πληροφορικής.

Πέραν από σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή και τη σταδιοδρομία των ποιητών
αυτών, θα περιλαμβάνει την πρώτη ψηφιακή έκδοση των έργων τους διεθνώς.

Μέχρι σήμερα η γνώση των περισσοτέρων για το τραγικό θέατρο της Αρχαίας Ελλάδας
περιορίζεται στον Αισχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη, και αυτό μέσα από
διασκευές των έργων τους από σύγχρονους θιάσους. Το πρόγραμμα στοχεύει να
προσφέρει στο ευρύ κοινό μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το Αρχαίο Ελληνικό
Θέατρο, τις αξίες και τα διδάγματά του, που είναι πιο επίκαιρα παρά ποτέ για τον
σύγχρονο άνθρωπο. Ταυτόχρονα, φιλοδοξεί να δείξει πως ένας παραδοσιακός χώρος
των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως η Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, μπορεί να
ενταχθεί με αξιώσεις στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, καθιστώντας την πολιτιστική μας
κληρονομιά ανοικτή και προσβάσιμη στη διεθνή κοινότητα μέσω των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και του διαδικτύου.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σελίδα 20

Η κοινωνική σημαντικότητα του προγράμματος και η γνώση που καταθέτει στο κοινωνικό σύνολο έγκειται στον εντοπισμό και την
κριτική ανάδειξη ρατσιστικών θέσεων και προθέσεων στον αντιρατσιστικό λόγο. Η αντιφατική αυτή συνύπαρξη κατορθώνει να μη
γίνεται αντιληπτή σε πολλά αντιρατσιστικά κείμενα. Γι’ αυτό, κάνουμε λόγο για έναν ευέλικτο, ρευστό ρατσισμό που κατορθώνει
να εμφιλοχωρεί, ακόμη, και σε αντιρατσιστικά κείμενα. Και ακριβώς εδώ εντοπίζεται η δύναμη αυτού του «νέου» ρατσισμού: στη
μη ορατότητά του. Στο ότι λειτουργεί διαμορφώνοντας απαξιωτικές αντιλήψεις για όποιους ή όποιες «διαφέρουν», ωθώντας τους
σε αφομοίωση (δηλαδή σε γλωσσική και πολιτισμική ομογενοποίηση) ή ακόμη και αποκλείοντάς τους, χωρίς να καθίσταται
εμφανής η απαξιωτική διάκριση. Γι’ αυτό, άλλωστε, πολλοί και πολλές του πλειονοτικού πληθυσμού αναφέρονται στους/τις
μετανάστες/τριες με θέσεις του τύπου: δεν είμαι ρατσιστής ή ρατσίστρια, αλλά –βρε παιδί μου– έχουν άλλες συνήθειες, άλλη
θρησκεία, άλλα φαγητά, εντέλει δεν έχουν την ποιότητά μας, δεν είναι σαν κι εμάς! Η κριτική συνειδητοποίηση από το κοινωνικό
σύνολο του γεγονότος ότι η ευρεία κυκλοφορία αντιρατσιστικών θέσεων φαίνεται να συνυπάρχει στα ίδια κείμενα με την
προώθηση ρατσιστικών αντιλήψεων και αφομοιωτικών επιδιώξεων, ευελπιστούμε να συμβάλει σε μια ουσιαστικά ισότιμη
επικοινωνία και συνύπαρξη πλειονοτικών και μεταναστευτικών/προσφυγικών πληθυσμών.

Το πρόγραμμα TRACE επιχειρεί τον εντοπισμό των υπόρρητων μηνυμάτων που
αναπαράγουν ρατσιστικές πρακτικές και ιδεολογίες στον αντιρατσιστικό δημόσιο λόγο, ο
οποίος αφορά μεταναστευτικά και προσφυγικά ζητήματα. Η σημαντικότητα και η
πρωτοτυπία του συγκεκριμένου προγράμματος έγκειται στην αντίφαση που εντοπίζει και
φέρνει στο ερευνητικό προσκήνιο: τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο. Το φαινόμενο
αυτό ονομάζεται ρευστός ρατσισμός. Διαμορφώσαμε το πρώτο αντιρατσιστικό σώμα
ελληνικών κειμένων, δηλαδή μια ψηφιακή βάση δεδομένων με αντιρατσιστικά κείμενα που
αριθμούν περίπου 500 χιλιάδες λέξεις (βλ. https://traceprojectwiki.miraheze.org/wiki).
Στο σώμα αυτό, επιχειρούμε λεπτές κοινωνιογλωσσολογικές αναλύσεις και σύνθετες
κατηγοριοποιήσεις για να αντιληφθούμε τη μορφή και τη λειτουργία του ρευστού
ρατσισμού. Με βάση τις αναλύσεις μας, καταθέτουμε πρωτότυπες κριτικές εκπαιδευτικές
προτάσεις κειμενικής αναγνώρισης και συνειδητοποίησης του ρευστού ρατσισμού, τόσο
για τους/τις μαθητές/τριες, όσο και για τους/τις εκπαιδευτικούς τους. Τα συνολικά μας
πορίσματα συστηματοποιούνται και συνοψίζονται σε μια εργαλειοθήκη εντοπισμού του
ρευστού ρατσισμού και κριτικού αναστοχασμού πάνω σ’ αυτόν από το ευρύ κοινό. 

«Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον
αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική

προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο
λόγο για τη μεταναστευτική και

προσφυγική κρίση»

Αρχάκης Αργύρης
1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

https://traceprojectwiki.miraheze.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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Βλάχος
Χρήστος

«Γιατί "νομίζω ότι σε ξέρω" και "αναρωτιέμαι
αν σε ξέρω" αλλά όχι "νομίζω αν σε ξέρω" και
"αναρωτιέμαι ότι σε ξέρω": Μία έρευνα αιχμής
στη Θεωρητική, Πειραματική και Εφαρμοσμένη

Γλωσσολογία»

1η Προκήρυξη
Μεταδιδακτόρων

Η φύση της σχέσης ανάμεσα σε ένα κατηγόρημα και τα γραμματικά του εξαρτώμενα αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα ερωτήματα
της γλωσσολογίας, καθώς εντοπίζεται στις Αριστοτελικές έννοιες της σχέσης υποκείμενο-κατηγόρημα. Ήδη, από το ξεκίνημα της
σύγχρονης γλωσσολογικής θεωρίας, ένα μείζον ερώτημα είναι το πως μπορεί να περιγραφεί αυτή η σχέση με τυπικούς όρους. Η
ερευνητική μελέτη SeQuest: InTEAL επιδιώκει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, εξετάζοντας το κατά πόσο μια νέα και πολλά
υποσχόμενη θεωρητική ιδέα μπορεί να επεκταθεί σε γλωσσικά δεδομένα για τα οποία δεν έχει αρχικά σχεδιαστεί. Η καινοτομία
της μελέτης έγκειται στον διεπιστημονικό προσανατολισμό της, καθώς η θεωρητική εξέταση συνδυάζεται με μεθόδους
πειραματικής γλωσσολογίας. Ειδικότερα, το πειραματικό σκέλος της μελέτης διασφαλίζει την ισχύ και αξιοπιστία των εμπειρικών
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να χτίσουν τη θεωρητική πρόταση, ενσωματώνοντας συμπεριφορικά γλωσσολογικά
πειράματα. 

Εκτός από τον επιστημονικό της αντίκτυπο, η μελέτη αυτή παράγει θεωρητικά
και πειραματικά αποτελέσματα που έχουν ευρύτερη αξία στα πεδία της
Διδασκαλίας της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, ένα θέμα αυξανόμενης σημασίας
σε μια πιο ποικιλόμορφη Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζεται πιο
αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των πολιτών της, των Γλωσσικών
Διαταραχών, συμβάλλοντας σε μια κοινωνία δίχως αποκλεισμούς και  της
Τυπολογίας Γλωσσών, ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή.

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κουλουμέντας
Σταύρος

«Η έννοια της ζωής στην πρώιμη ελληνική
φιλοσοφία»

1η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων

Το ερευνητικό πρόγραμμα μελετά πως διάφοροι στοχαστές της αρχαιότητας
συνέλαβαν το σύνθετο φαινόμενο της ζωής, ιδιαίτερα στα φιλοσοφικά και ιατρικά
κείμενα της προπλατωνικής περιόδου που έχουν διασωθεί. Πιο συγκεκριμένα,

εστιάζει σε ερωτήματα που αφορούν τη δυναμική σχέση σώματος και ψυχής, τις
λειτουργίες των έμβιων όντων, τη σύλληψη του κόσμου ως οργανισμού που γεννιέται,
αναπτύσσεται και φθείρεται, τη διαμάχη μεταξύ μηχανοκρατικών και τελεολογικών
συστημάτων, καθώς και τη διασύνδεση ανάμεσα σε φιλοσοφία, επιστήμη και
θρησκεία. Διερευνώντας τα παραπάνω ζητήματα, επιχειρείται να συμπληρωθεί
ουσιαστικά ή σε ορισμένες περιπτώσεις να αναθεωρηθεί κριτικά η υπάρχουσα
βιβλιογραφία, να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω ερευνητική ενασχόληση με τις σχετικές
πηγές που συνήθως επισκιάζει το πλούσιο αριστοτελικό έργο, και να διερευνηθεί ο
διάλογος ανάμεσα σε φιλοσοφία και βιολογία αναφορικά με κοινά θεωρητικά και
μεθοδολογικά ερωτήματα που τις αποσχολούν από την αρχαιότητα ως σήμερα. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα επιχειρεί να επανεξετάσει και να αναδείξει μια σειρά ερωτημάτων που έχει σφραγίσει τον τρόπο με τον
οποίο σκεπτόμαστε για τον κόσμο, τον Θεό, τα έμβια όντα, αλλά και τη δυνατότητα μας να τα κατανοήσουμε ορθολογικά ως ένα
αδιάσπαστο σύνολο. Εκτός από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που απευθύνονται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τα συνέδρια και η
σειρά ανοιχτών ομιλιών που προβλέπονται έχουν ως σκοπό να παρουσιάσουν επιστημονικά ερωτήματα αιχμής (π.χ.

μηχανοκρατία και τελεολογία, γέννηση και θάνατος, ανάδυση έλλογης σκέψης στην αρχαία Ελλάδα) σε ένα ευρύτερο κοινό, να
συμβάλουν στη δημόσια κατανόηση της επιστημονικής έρευνας και των μεθόδων που χρησιμοποιεί, και να ενθαρρύνουν τον
δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στους επιστήμονες και την κοινωνία. 
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Λεμονίδου
Έλλη

«Κινηματογράφος και νέες τεχνολογίες
στην εκπαίδευση: Εκπόνηση και εφαρμογή
ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων για
την αναβάθμιση της διδασκαλίας της

Ιστορίας»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης

Το ερευνητικό έργο λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες από τις έως τώρα προσπάθειες
αξιοποίησης του Κινηματογράφου και των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Ιστορίας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, την ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της διδακτικής της
Ιστορίας και τις αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης «Εκπαιδεύοντας για τη
διαφορετικότητα και τη δημοκρατία: διδάσκοντας ιστορία στη σύγχρονη Ευρώπη»

(Council of Europe 2018).  Με την κατάλληλη σύμπραξη και συμπληρωματικότητα
του Φορέα Υλοποίησης, των Συνεργαζόμενων Φορέων και μελών της Ομάδας Έργου
αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης στον
τομέα της Διδακτικής της Ιστορίας μέσα και από τη χρήση του κινηματογράφου και
των Τ.Π.Ε και την εφαρμογή στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, αλλά και της
διάχυσης των καλών πρακτικών διδασκαλίας της Ιστορίας, με τη δημιουργία και
λειτουργία ενός διαδραστικού Κόμβου Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας.

Οι σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας συναρτώνται με τα ιδεώδη μιας κοινωνίας, το μέλλον που αυτή οραματίζεται και τον τύπο
ανθρώπου και πολίτη που θέλει να διαμορφώσει μέσω της εκπαίδευσης. Η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης, καθώς και η
καλλιέργεια ιστορικής σκέψης, δημοκρατικής συνείδησης και ανθρωπιστικών αξιών, όπως και μιας πλουραλιστικής και ανεκτικής
εθνικής ταυτότητας, αποτελούν βασικούς σκοπούς του μαθήματος της Ιστορίας στις σύγχρονες δημοκρατικές και διαπολιτισμικές
κοινωνίες. Κύριος στόχος του έργου ΚΙ.ΝΕ.Τ.Ε. είναι η προώθηση των αρχών και των μεθόδων της διδασκαλίας της Ιστορίας και η
αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ιστορικής εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο, σύμφωνα με το κείμενο αρχών και
οδηγιών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης (2018), το οποίο συνδέει εμφατικά τη διδασκαλία της
Ιστορίας με την ανάπτυξη δημοκρατικής συνείδησης στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, και αποτελεί το νέο καταστατικό
κείμενο για την ιστορική εκπαίδευση των 47 κρατών μελών του, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μελισσαροπούλου
Δήμητρα

«Ψηφιοποιώντας τη γλωσσική
ποικιλότητα της Καππαδοκικής

διαλέκτου»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

1η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων

Το πρόγραμμα στοχεύει στην πλήρη καταγραφή και μελέτη μιας διαλεκτικής ποικιλίας
της Μικράς Ασίας, της Καππαδοκικής. Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι να επιχειρηθεί,
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια πλήρως ψηφιακή προσέγγιση στη διαλεκτολογική
έρευνα, εφαρμόζοντας πληροφορικές τεχνολογίες αιχμής στην έρευνα της διαλεκτικής
ποικιλότητας. Πιο συγκεκριμένα, πέραν της βασικής γλωσσολογικής έρευνας, η οποία
θα οδηγήσει στην παραγωγή επιστημονικών μελετών που θα προωθούν την
γλωσσολογία και τις γνώσεις γύρω από την πολιτισμική ιστορία, στόχος είναι η
δημιουργία δύο μειζόνων έργων αναφοράς, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της
επιστημονικής έρευνας: δηλαδή έναν διαδραστικό ηλεκτρονικό διαλεκτικό χάρτη (ο
οποίος θα αποτελεί την πρώτη τέτοια απόπειρα στον χώρο της ελληνικής
γλωσσολογίας) και ένα πλήρες ιστορικό λεξικό των Καππαδοκικών διαλέκτων (κάτι
που επίσης ελλείπει)

Οι στόχοι του ερευνητικού προγράμματος είναι η προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαλεκτολογικής
έρευνας στην Ελλάδα, με την παροχή πλήρως τεκμηριωμένων αναλύσεων συγκεκριμένων φαινομένων, βασισμένων σε ένα
πλούσιο και ανεκμετάλλευτο σώμα δεδομένων, που θα συμμορφώνεται προς τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις, οδηγώντας
σε νέες προσεγγίσεις στους μηχανισμούς γλωσσικής μεταβολής και ποικιλίας. Μέσω του έργου, ενισχύεται ο διεπιστημονικός
χαρακτήρας της έρευνας, ενώ παράλληλα, υποστηρίζονται οι νέοι επιστήμονες, στοχεύοντας στην προώθηση ενός
παραμελημένου ερευνητικού πεδίου, της διαλεκτολογίας, και την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων, που θα αυξήσουν της
πιθανότητές τους για επαγγελματική ανέλιξη, και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη νέων τεχνικών και προϊόντων σε ένα πεδίο, όπου
η Ελλάδα δεν ακολουθεί, τα διεθνή πρότυπα.
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Σταυριανέας
Στασινός

«Σχολιασμένες Εκδόσεις
Αριστοτελικών Κειμένων»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πρόγραμμα θα προσφέρει για πρώτη φορά στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία
αξιόπιστες μεταφράσεις και σχολιασμό βασικών φιλοσοφικών και επιστημονικών
(βιολογία, αστρονομία, ψυχολογία) έργων του Αριστοτέλη. Η έκδοση τέτοιων έργων
είναι απαραίτητα για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διδασκαλία αλλά και την
ακαδημαϊκή έρευνα. Η απουσία δε τέτοιων μεταφράσεων, όπως και του απαραίτητου
συνοδευτικού σχολιασμού της σκέψης του Αριστοτέλη ήταν και είναι ακόμη σήμερα
μεγάλο εμπόδιο στη διδασκαλία αλλά και την έρευνα στις κλασικές σπουδές, στις
οποίες η ελληνόφωνη βιβλιογραφία βρίσκεται είναι η αλήθεια στα πρώτα της βήματα.

Έτσι, το έργο συνιστά μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να συμβαδίσει η ελληνική
ακαδημαϊκή παραγωγή με τον βηματισμό της διεθνούς ερευνητικής παραγωγής

Η ιστορία της φιλοσοφίας αλλά και η ιστορία της επιστήμης (τα δύο πεδία της βασικής έρευνας την οποία διεξάγει το
πρόγραμμα) συγκεντρώνουν σήμερα διεθνώς ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του γενικού κοινού. Μουσεία και ιδρύματα
επιχειρούν να ικανοποιήσουν αυτό το ενδιαφέρον εγκαινιάζοντας προγράμματα, διαδικτυακά μαθήματα, σεμινάρια κ.λπ., τα
οποία θα επικοινωνήσουν τις ιδέες που διαμόρφωσαν τη δυτική σκέψη μέχρι τις ημέρες μας. Η ύπαρξη αξιόπιστων και έγκυρων
έργων που με καθαρό τρόπο εξηγούν και αναλύουν τις πραγματείες του Αριστοτέλη (δηλαδή την εγκυκλοπαίδεια της γνώσης της
κλασικής εποχής) είναι προϋπόθεση αλλά και μοχλός για την ανάπτυξη παρόμοιων δράσεων και την ορθή καθοδήγηση του
ενδιαφέροντος του γενικού κοινού.  Ιδιαίτερα για το ελληνόφωνο κοινό για το οποίο υπάρχει σπάνις τέτοιων βασικών εργαλείων.  

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Τζώρτζη
Καλή

«Κατανοώντας την αρχιτεκτονική του
μουσείου για ψηφιακές εμπειρίες»

2η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

Την τελευταία δεκαετία, τα μουσεία έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και στην
οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, υπάρχει μια αυξανομένη συνειδητοποίηση του ρόλου του αρχιτεκτονικού και χωρικού
σχεδιασμού τους στη λειτουργία τους. Το ζήτημα αυτό γίνεται πιο σύνθετο, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν νέες
δυνατότητες διαμεσολάβησης ανάμεσα στο μουσείο και τους επισκέπτες. Η αλληλεπίδραση μεταξύ χωρικού σχεδιασμού και
ψηφιακών εμπειριών στη δημιουργία του μουσείου του μέλλοντος είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτής της έρευνας.

Συνδυάζοντας το χωρικό σχεδιασμό, τα ψηφιακά περιβάλλοντα και τη μουσειολογία, θα συνενώσει τη συστηματική κατανόηση του
αρχιτεκτονικού χώρου και του ψηφιακού περιβάλλοντος, και θα διερευνήσει πώς αλληλεπιδρούν για να δημιουργήσουν την τελική
μουσειακή εμπειρία, επηρεάζοντας την κίνηση των επισκεπτών και την εμπλοκή τους με το ψηφιακό περιεχόμενο. Τα
αποτελέσματά του θα διαμορφώσουν ένα σχεδιαστικό πλαίσιο αρχών για να κατευθύνει τον τεκμηριωμένο σχεδιασμό και ένα
σύνολο εμπειρικά ελεγμένων τεχνικών ως εργαλείων αξιολόγησης της αρχιτεκτονικής των ψηφιακών περιβαλλόντων στα μουσεία.

Στόχος του έργου είναι να μελετήσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο χωρικό
σχεδιασμό και τις ψηφιακές εμπειρίες με την πεποίθηση ότι αυτή η αλληλεπίδραση
πιθανόν να καθορίσει τη μορφή του μουσείου του μέλλοντος. Οι συνδέσεις ανάμεσα
στις σχεδιαστικές προθέσεις και στην επίδραση των ψηφιακών περιβαλλόντων στους
επισκέπτες αποτελούν ένα υπο-μελετημένο πεδίο, παρά την ώθηση στα ψηφιακά
έργα. Το διεπιστημονικό έργο θα διερευνήσει πώς ο σχεδιασμός του χώρου του
μουσείου μπορεί να υποστηρίζει την επικοινωνία της γνώσης, όταν αυτή παίρνει τη
μορφή ψηφιακών εμπειριών, και θα αξιολογήσει πώς αυτό με τη σειρά του επιδρά σε
διαστάσεις της εμπειρίας και της χωρικής συμπεριφοράς του επισκέπτη. Το να
κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο χώρος ως μέσο, και να φωτίσουμε εκείνα τα
χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στις αρχιτεκτονικές προθέσεις να επιτύχουν το
στόχο τους, ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την ενεργή εμπλοκή και την
κοινωνικότητα των επισκεπτών, μπορούν να έχουν μόνο θετικό αντίκτυπο στο πεδίο
των ψηφιακών τεχνολογιών στα μουσεία, και στους σύγχρονους κοινωνικούς και
οικονομικούς στόχους της ευρύτερης και περισσότερο βιώσιμης πρόσβασης στον
πολιτισμό.
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Χριστιάς
Διονύσης

«Οι Φιλοσοφικές Συνέπειες της
Γνωσιακής Νευροεπιστήμης»

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εδώ και αρκετό καιρό, έχει αναγνωριστεί από φιλοσόφους και από γνωσιακούς επιστήμονες ότι το πρόβλημα της βαθύτερης
κατανόησης των ανθρώπινων γνωσιακών μηχανισμών δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο επί τη βάσει μιας διεπιστημονικής και
πολυεπίπεδης προσέγγισης που χρησιμοποιεί εννοιολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία από όλους τους εμπλεκόμενους
επιστημονικούς και φιλοσοφικούς κλάδους. Η ερευνητική μας προσέγγιση αποτελεί έκφραση αυτής της πολυεπίπεδης και
διεπιστημονικής προσέγγισης. Περαιτέρω, οι θεωρίες «προβλεπτικής επεξεργασίας» σχετικά με τη φύση του νου θεωρούνται
εξαιρετικά υποσχόμενες και γόνιμες ως ερευνητικό πρόγραμμα στη γνωσιακή επιστήμη, με επιπτώσεις και εφαρμογές και σε άλλα
πεδία, όπως αυτά της κοινωνικής ψυχολογίας, των οικονομικών, ακόμα και της πολιτικής. Επομένως, η έρευνά μας μπορεί
κάλλιστα να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των φιλοσοφικών συνεπειών των σχετικών ψυχολογικών, κοινωνικών και
πολιτικών φαινομένων, τα οποία προσπαθεί να εξηγήσει η προσέγγιση των θεωριών «προβλεπτικής επεξεργασίας». Κάτι τέτοιο,

εκτός από σημαντικό θεωρητικό-επιστημονικό περιεχόμενο, θα έχει και δυνητικά σημαντικά κοινωνικά αποτελέσματα.

2η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων

Η ερευνητική μας εργασία επιχειρεί να παρέμβει σε μια από τις σημαντικότερες
επιστημονικές διαμάχες στο χώρο της γνωσιακής νευροεπιστήμης, αυτή μεταξύ των
υπέρμαχων της θέσης ότι η αντίληψη της πραγματικότητας, όπως δομείται από τους
γνωσιακούς μηχανισμούς μας διαμεσολαβείται από αναπαραστάσεις, και αυτούς που
αντιμάχονται μια τέτοια θέση, υποστηρίζοντας ότι αυτό το περιεχόμενο είναι άμεσα
δοσμένο στο υποκείμενο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τους κιναισθητικούς τους
μηχανισμούς και δεν διαμεσολαβείται από αναπαραστάσεις. Θα αναπτύξουμε ένα
θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη φύση της αναπαράστασης που μας δίνει τη
δυνατότητα να αμφισβητήσουμε ότι το περιεχόμενο των αναπαραστάσεων της
πραγματικότητας μπορεί να είναι μόνο γλωσσικής υφής. Επίσης, δημιουργούμε ένα
φιλοσοφικό πλαίσιο που επιχειρεί να διαυγάσει τη φιλοσοφική σημασία της θεωρίας
περί «προβλεπτικής επεξεργασίας», που είναι αυτή τη στιγμή η πιο πολλά υποσχόμενη
θεωρία για τη λειτουργία των γνωσιακών μηχανισμών μας στο πεδίο της γνωσιακής
νευροεπιστήμης. 
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασιλακοπούλου
Χριστίνα

«Δυϊκότητα και εμπλουτισμός στη θεωρία
των operads: αλληλεπίδραση με δομές Hopf
και αφηρημένη μοντελοποίηση συστημάτων»

1η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων

Το ερευνητικό πρόγραμμά μας μελετά σε βάθος κάποιες αλγεβρικές δομές που έχουν
μια δυϊκή σχέση και αναπαριστούν κατά μία έννοια σύνολα πράξεων με πεπερασμένο
αριθμό εισόδων και μία έξοδο, τα οποία υπακούν σε νόμους σύνθεσης (γνωστά και
ως operads).  Ξεκινώντας από την αλγεβρική τοπολογία, αυτές οι δομές βρίσκουν
πλέον εφαρμογές σε πολύ μεγάλο εύρος πεδίων των μαθηματικών αλλά και της
φυσικής. Στην πράξη είναι αρκετά τεχνικές και απαιτούν μεγάλη εξειδίκευση στον
κάθε τομέα. Η δική μας προσέγγιση μέσω ενός θεωρητικού κλάδου, αυτού της
θεωρίας των Κατηγοριών, έχει ως σκοπό να διαλευκάνει τους τρόπους με τους
οποίους αυτά τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν σε ένα ανώτερο επίπεδο και ως εκ
τούτου να αναδείξει μία σαφέστερη οπτική τους, μέσω της αφαίρεσης που ενοποιεί
επιμέρους αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, στοχεύει στην εξέλιξη της επιστημονικής
γνώσης, κατά μία έννοια ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς που επωφελούνται από αυτά
αντικείμενα.

Ένα κομμάτι του προγράμματος σχετίζεται με την έκφραση και μελέτη
κυβερνοφυσικών συστημάτων μέσω ενός συγκεκριμένου φορμαλισμού
θεωρητικών μαθηματικών. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης
είναι ότι τα πιο θεμελιώδη μοντέλα σχεδιασμού συστημάτων όπως η
αρχιτεκτονική, η συμπεριφορά και οι περιορισμοί των συστημάτων, πλέον
ενοποιούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Ανοίγονται, έτσι, καινούργια μονοπάτια
στον τρόπο σχεδιασμού και ελέγχου συστημάτων στα αρχικά στάδια πριν της
κατασκευής τους.
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ανάπτυξη Σχολικού Δικτύου από
Εκπαιδευτικά Τηλεσκόπια Κοσμικών

Ακτίνων και Ανιχνευτές
Αστροσωματιδιακής Φυσικής»

Λέισος
Αντώνιος

Το Εργαστήριο Φυσικής ανέπτυξε ένα φορητό, μικρού μεγέθους και οικονομικό τηλεσκόπιο Κοσμικής Ακτινοβολίας (τηλεσκόπιο
μCosmics), αξιοποιώντας τις τεχνολογίες και πειραματικές μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί στο δίκτυο Astroneu. Μαζί με τις
καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια θερινών σχολείων είχαν ως απότοκο τη δημιουργία του
έργου μNet, που στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή μαθητών Λυκείου σε πειραματικές διαδικασίες της Αστροσωματιδιακής
Φυσικής και ιδιαίτερα της Φυσικής των Κοσμικών Ακτίνων. Θα κατασκευαστούν εκπαιδευτικά τηλεσκόπια  από μαθητές και θα
εγκατασταθούν στα σχολικά τους εργαστήρια, ενώ διατάξεις απομακρυσμένης πρόσβασης του Εργαστηρίου Φυσικής του ΕΑΠ θα
είναι διαθέσιμες στα σχολεία για πραγματοποίηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα αναμενόμενα μαθησιακά
αποτελέσματα περιλαμβάνουν την καλλιέργεια της μεθοδολογίας έρευνας, την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και τεχνικές και εργαστηριακές δεξιότητες, επεξεργασία
και οπτικοποίηση δεδομένων και τέλος την αξιολόγηση και παρουσίαση των επιστημονικών αποτελεσμάτων.

Το Εργαστήριο Φυσικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, εκπονώντας έρευνα
στο πεδίο της Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακής Φυσικής συμμετέχει στις
ερευνητικές δραστηριότητες του πειράματος ATLAS του μεγάλου αδρονικού
επιταχυντή LHC στο CERN, με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό των παραμέτρων του
Καθιερωμένου Προτύπου αλλά και για την αναζήτηση Νέας Φυσικής πέρα από αυτό.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η ενέργεια των τεχνητών γήινων επιταχυντών είναι
εκατομμύρια φορές μικρότερη της ενέργειας των Κοσμικών Ακτίνων που φθάνουν στη
Γη, προκαλώντας εκτεταμένους καταιονισμούς στην ατμόσφαιρα. Για τη μελέτη της
Κοσμικής Ακτινοβολίας και ειδικότερα του μηχανισμού ανάπτυξης των ατμοσφαιρικών
καταιονισμών αναπτύσσεται ένα πυκνό δίκτυο ανιχνευτικών σταθμών στη
Πανεπιστημιούπολη του ΕΑΠ στην Πάτρα (Astroneu) που αποτελείται από
σωματιδιακούς ανιχνευτές και κεραίες ραδιοκυμάτων, καλύπτοντας έκταση 50,000 m2.

Κόμβοι Έρευνας,
Καινοτομίας και Διάχυσης

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
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Μπεχλιούλης
Χαράλαμπος

«Ενοποιημένη προσέγγιση ελέγχου για μη-γραμμικά
δυναμικά συστήματα: εφαρμογή σε εναέρια ρομπότ»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Η προβλεπόμενη ενοποιητική προσέγγιση θα αποφέρει ένα
πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου, το οποίο θα
ανοίξει το δρόμο προς την πραγματική αυτονομία σε
διάφορους τομείς της μηχανικής. Από αυτή την άποψη, τόσο
παραδοσιακές όσο και αναδυόμενες εφαρμογές της εναέριας
ρομποτικής θα εξεταστούν, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι
πλήρεις δυνατότητες της οραματιζόμενης προσέγγισης και να
επαληθευτεί η εφαρμοσιμότητά της. Η εξέταση πολλαπλών και
πιθανώς αντικρουόμενων λειτουργικών περιορισμών και ο
συνδυασμός τους προς μια ενοποιητική προσέγγιση ελέγχου
απαιτεί νέους τρόπους σκέψης και ανάλυσης, που καθιστούν το
έργο ACCOST μια πρωτοποριακή προσέγγιση στον τομέα των
μη γραμμικών συστημάτων ελέγχου. Τέλος, αυτό το έργο
αναμένεται να ενσωματώσει συνεισφορές από την επιστήμη
των συστημάτων και του αυτομάτου ελέγχου, της ρομποτικής,

της επεξεργασίας σήματος και της επιστήμης των υπολογιστών,

αποκαλύπτοντας έτσι τη διεπιστημονική του φύση.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν και οι θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης του αυτομάτου
ελέγχου είναι γενικές, ο αντίκτυπος της τεχνολογίας αυτής
προκύπτει κατά την εφαρμογή της. Ειδικότερα στο έργο
ACCOST, ο κοινωνικός, οικονομικός και επιστημονικός ρόλος
του προτεινόμενου έργου θα εξεταστεί τόσο σε παραδοσιακούς
όσο και σε αναδυόμενους τομείς εφαρμογών στην εναέρια
ρομποτική, μια αγορά με αξία 127 δισεκατομμυρίων USD το
2020. Σε αυτό το πνεύμα, οι στοχευμένοι τομείς εφαρμογής
περιλαμβάνουν περιπτώσεις, όπου ο έλεγχος ήταν ιστορικά
σημαντικός (παρακολούθηση τροχιάς) ή περιπτώσεις που
έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία ελέγχου σχετικά πρόσφατα
(έλεγχος αλληλεπίδρασης), καθώς και αναδυόμενες περιοχές
που παρέχουν νέες ευκαιρίες στον τομέα της επιστήμης
ελέγχου (συνεργασία πολλαπλών ρομπότ). Επιπλέον, η
προβλεπόμενη ενοποιητική μεθοδολογία ελέγχου θα μπορούσε
να αποτελέσει τη βάση για μια νέα τεχνολογία ελέγχου με
πολυάριθμες εφαρμογές στον βιομηχανικό τομέα ή θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο που θα
βοηθούσε φοιτητές μηχανικούς ή ενδιαφερόμενους χρήστες να
κατανοήσουν και να αποκαλύψουν τις πραγματικές
δυνατότητες των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.

2η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα επόμενα χρόνια λόγω του Internet of Things αναμένεται μεγάλη
χρήση και αξιοποίηση των κινητών δικτύων. Η έρευνα θα παρέχει
νέους αποδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν
μεγαλύτερη διασυνδεδιμότητα χρηστών με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

«Αποτελεσματική κατανομή πόρων σε
δίκτυα 5G και επόμενης γενιάς»

Το πρόγραμμα αφορά τεχνικές με χρήση machine learning και game
theory για την καλύτερη αξιοποίηση των κινητών δικτύων 5G και
beyond. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον καλύτερο διαμοιρασμό των
πόρων των δικτύων σε ένα μεγάλο πλήθος χρηστών.

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Μπούρας
Χρήστος

2η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

Πανεπιστήμιο Πατρών
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Ραπτόπουλος
Χριστόφορος

2η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου LIFT είναι η
διερεύνηση του κατά πόσο παράμετροι που αφορούν την
εξέλιξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
χαρακτηρίσουν το υποκείμενο δίκτυο. Η έρευνα αυτή
ανοίγει μια νέα προοπτική, για το σχεδιασμό νέων
αλγορίθμων για θεμελιώδη γραφοθεωρητικά προβλήματα, η
οποία δεν έχει μελετηθεί συστηματικά μέχρι σήμερα. Για
παράδειγμα, σε μια πρόσφατη δημοσίευσή μας [Max Cut in

Weighed Random Intersection Graphs and Discrepancy of

Sparse Random Set Systems, Raptopoulos et al., Proceedings

of ISAAC 2021], υποδείξαμε μια νέα συσχέτιση μεταξύ των
προβλημάτων Μέγιστου Κοψίματος (Maximum Cut) σε
γραφήματα και Απόκλισης (Discrepancy) σε τυχαία
συστήματα συνόλων. Η πλήρης εργασία μπορεί να βρεθεί
στο https://arxiv.org/abs/2009.01567v2

 Τα εξελικτικά δυναμικά σε δίκτυα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα πρόβλεψης (και πρόληψης) σε
αρκετά προβλήματα που αφορούν άμεσα την κοινωνική ζωή.

Ειδικότερα, τέτοιου είδους μοντέλα χρησιμοποιούνται στην
επιδημιολογία για τη μελέτη διάδοσης ενός ιού (πράγμα
εξαιρετικά σημαντικό στις μέρες μας λόγω της πανδημίας του
Covid-19), στην πληθυσμιακή γενετική για τη μελέτη της
εξέλιξης μεταλλάξεων σε πολυκύτταρους οργανισμούς, στην
ψυχολογία και την κοινωνιολογία για τη μελέτη της διάδοσης
ιδεών που μπορούν να επηρεάσουν το κοινωνικό σύνολο,

αλλά φυσικά και στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για τη μελέτη
ad-hoc κινητών δικτύων και δικτύων αισθητήρων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι η έρευνά
μας μπορεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στη σύγχρονη κοινωνία.

«Lifting Algorithms for Evolutionary Dynamics in Networks»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Τσεκούρας
Κωνσταντίνος

«Από Ποιον και προς Ποιον: Αποτελέσματα
Διάχυσης Γνώσης που σχετίζονται με την
Αποτελεσματικότητα των Διαδικασιών

Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Μάθησης
με την ύπαρξη Επιχειρήσεων Υψηλής

Μεγέθυνσης και Τεχνολογικής
Ετερογένειας»

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

1η Προκήρυξη
Μελών ΔΕΠ

Το SPILEF συνδέει τα οικονομικά της καινοτομίας με την μικροοικονομική θεωρία της παραγωγής και ειδικά με τις
μεθοδολογικές προσεγγίσεις της εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας. Συγκεκριμένα, αίρεται ο βασικός
περιορισμός  της μεθοδολογίας της εκτίμησης αποτελεσματικότητας, που  αναφέρεται στην ομοιογένεια των τεχνολογιών
παραγωγής  γνώσης και καινοτομίας, και που στην επέκταση του οδηγεί στην τεχνολογική απομόνωση. Με βάση αυτό το
αφετηριακό σημείο, δημιουργείται «χώρος» για τη δημιουργία ροών γνώσης και τεχνολογίας μεταξύ διαφορετικών παραγωγικών
οντοτήτων, τόσο στο επίπεδο της επιχείρησης όσο και σε επίπεδο κλάδου, περιφέρειας ακόμα και χωρών-οικονομιών. Έτσι,
πολλαπλά επίπεδα αποτελεσμάτων διάχυσης της καινοτομίας, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν,   ξεπερνώντας έτσι τα
παραδοσιακά μέτρα εκτίμησης  των αποτελεσμάτων διάχυσης που στηρίζονται στις πατέντες. Τα τελευταία, ειδικά σε
επιχειρήσεις με περιορισμένη γνωσιακή βάση και σε οικονομίες με μη αναπτυγμένες καινοτομικές ικανότητες και επιχειρηματικό
δυναμισμό, όπως οι Ελληνικές, αδυνατούν να αποτυπώσουν, τόσο το συνολικό πλέγμα των αποτελεσμάτων διάχυσης, όσο και
την πραγματική τους επίδραση στις επιδόσεις επιχειρήσεων, κλάδων και περιφερειών. 

Επιδιώκεται η διατύπωση και η αξιολόγηση μέτρων πολιτικής που στοχεύουν στην
βελτίωση της απόδοσης των πόρων που διατίθενται στην προώθηση της καινοτομίας,

δηλαδή της αποτελεσματικότητας της καινοτομίας. Διερευνάται κατά πόσο η βελτίωση
της αποτελεσματικότητας της καινοτομίας οδηγεί σε αντίστοιχη βελτίωση της
συνολικής επιχειρηματικής απόδοσης, τόσο σε όρους προστιθέμενης αξίας, όσο και
κυρίως σε όρους απασχόλησης.  Η υλοποίηση του SPILEF  κινείται στην κατεύθυνση
της αποτύπωσης στις κοινωνικές διαδικασίες της προσέγγισης της καινοτομίας που
υφίσταται προτύπων που αποξενώνουν την καινοτομία από την συμβολή της στην
κοινωνική ευημερία και την περιορίζουν, κυρίως σε όρους δημοσιότητας και ατομικής
προβολής. 
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Τσίχλας
Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

«Διαχείριση και Επεξεργασία Χρονικά
Μεταβαλλόμενων Δικτύων»

2η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
Πανεπιστήμιο Πατρών

Η αξία της έννοιας του γραφήματος/δικτύου ως εργαλείο
μοντελοποίησης και ανάλυσης ενός φυσικού/τεχνητού συστήματος είναι
αναμφισβήτητη. Τα τελευταία χρόνια, όμως, γιγαντώνεται η τάση της
εισαγωγής της χρονικής διάστασης στα δίκτυα, δημιουργώντας τεράστιες
απαιτήσεις ως προς το χώρο αποθήκευσης και το χρόνο επεξεργασίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουν προταθεί κάποια συστήματα που
βασίζονται μερικώς ή ολικώς στην έννοια του στιγμιότυπου και των
αρχείων καταγραφής. Στο ερευνητικό έργο θα αναπτυχθεί ένα ανοικτού-

κώδικα πιλοτικό κατανεμημένο σύστημα για την αποθήκευση και
διαχείριση μεγάλων χρονικά εξελισσόμενων δικτύων, ακολουθώντας μία
κομβο-κεντρική προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί από την ομάδα μας.

Έτσι, επιτυγχάνεται η αποδοτική διαχείριση του εξελισσόμενου δικτύου
σε διάφορες χρονικές κλίμακες. Βασιζόμενοι σε αυτή τη προσέγγιση και
για χάρη της αξιολόγησής της σε πραγματικά προβλήματα, στοχεύουμε
να παρουσιάσουμε καινοτόμες λύσεις για ανίχνευση κοινοτήτων και
ανωμαλιών σε χρονικά εξελισσόμενα δίκτυα. Η επιστημονική κοινότητα
θα ωφεληθεί πολλαπλώς από ένα τέτοιο σύστημα, αφού από την μία
πλευρά θα επιτρέψει την ανάλυση σε οποιαδήποτε χρονική κλίμακα ενός
τέτοιου δικτύου, αποφεύγοντας τεχνικές που «ξεχνούν» ηθελημένα
πληροφορία για χάρη της απλότητας, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει μία
πλατφόρμα ανάπτυξης εργαλείων ανάλυσης ανοικτού κώδικα.

Οι συνέπειες των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του
ερευνητικό έργου έχουν έμμεσο κοινωνικό αντίκτυπο.

Το προτεινόμενο σύστημα αναμένεται να ξεκλειδώσει
νέες τεχνικές για τη διαχείριση και ανάλυση μεγάλου
όγκου χρονικά εξελισσόμενων δικτύων. Με αυτόν τον
τρόπο, όχι μόνο θα υποστηρίζεται η ανάκτηση
οποιασδήποτε χρονικού στιγμιότυπου του δικτύου, 

 αλλά και η αποδοτική διαχείρισή του. Φανταστείτε
ένα κοινωνικό δίκτυ, όπου χρήστες εισέρχονται και
εξέρχονται από αυτό, νέες φιλίες δημιουργούνται ή
παλαιότερες παύουν να ισχύουν. Η διατήρηση όλης
της ιστορίας του κοινωνικού αυτού δικτύου επιτρέπει
να επιχειρηματολογούμε σχετικά με το πώς οι
κοινότητες εξελίσσονται στο χρόνο, καθώς και αν
υπάρχουν κοινότητες με ανώμαλη συμπεριφορά,

οδηγώντας τον διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου
να προσφέρει βελτιωμένες αλλά και νέες υπηρεσίες.

Παρόμοια, η διατήρηση όλης της ιστορίας ενός
δικτύου επαφών και της αντίστοιχης πορείας μίας
επιδημίας σε βάθος χρόνου θα επιτρέπει την
ανάλυσή τους σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες με
μικρό κόστος.
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φειδάς
Χρήστος

«CogniX-Ευφυές Πλαίσιο με σκοπό την Ανθρώπινη
Γνωστική Μοντελοποίηση σε Πραγματικό Χρόνο
βάσει Εγκεφαλικών Σημάτων και Οφθαλμικής

Συμπεριφοράς»

2η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

Στόχος του CogniX είναι η προώθηση της έρευνας αιχμής στην
ανθρώπινη γνωστική μοντελοποίηση και στα ανθρώπινα γνωστικο-

κεντρικά συστήματα εξατομίκευσης. Η έρευνα μας επικεντρώνεται
στην αλληλεπίδραση εγκεφάλου-υπολογιστή (Brain Computer

Interaction), έναν τομέα διεπιστημονικό που αγγίζει πτυχές της
γνωστικής ψυχολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της επιστήμης
των υπολογιστών και της νευρολογίας. Πιστεύουμε ότι
επενδύοντας ερευνητικά σε αυτό το χώρο, θα φέρουμε σε επαφή
αυτά τα επιστημονικά πεδία που μέχρι πρότινος αναπτύσσονταν
απομονωμένα. Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι η μείωση του
κατακερματισμού των πεδίων αυτών θα συμβάλει στην ενίσχυση
της εθνικής και ευρωπαϊκής έρευνας σε κυρίαρχους τομείς της
πληροφορικής, και θα συνεισφέρει στην επιτακτική ανάγκη
ενίσχυσης της εθνικής ερευνητικής αριστείας, στα εν λόγω θέματα,

στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής έρευνας: σύνθεσης
υπολογιστικής νοημοσύνης και ανθρωπιστικών επιστημών. Τέλος,

είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα του CogniX θα οδηγήσουν
στην ανακάλυψη νέων μεθόδων και διαδικασιών, καθώς και στην
ανάδειξη ενός ανεξερεύνητου επιστημονικού χώρου.

Ζούμε σε μια περίοδο που οι υπολογιστές είναι απαραίτητοι
για την αποπεράτωση σημαντικών, για κάθε άνθρωπο,

δραστηριοτήτων. Ατομικά γνωρίσματα, όπως το γνωστικό
αποτύπωμα του χρήστη, το οποίο συνίσταται από την
ταχύτητα επεξεργασίας της πληροφορίας, της αντίληψης και
της προσοχής (τα οποία διαφοροποιούνται με την ηλικία),

μπορούν να επηρεάσουν δραστικά τον τρόπο που ο άνθρωπος
αλληλεπιδρά με μια υπολογιστική μηχανή. Ήδη, την τελευταία
δεκαετία, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ανάπτυξη
ανθρωποκεντρικών μεθόδων, αλλά οι παραδοσιακές μέθοδοι
δεν έχουν λύσει οριστικά το πρόβλημα της μοντελοποίησης
και εξατομικευμένης παροχής περιεχομένου και υπηρεσιών με
βάση το γνωστικό αποτύπωμα του χρήστη. Το CogniX

φιλοδοξεί να καινοτομήσει στην επίλυση του παραπάνω
προβλήματος από την οπτική γωνία της επεξεργασίας και
εξατομικευμένης μοντελοποίησης εγκεφαλικών σημάτων και
της οφθαλμικής συμπεριφοράς των χρηστών υπό ένα
εξατομικευμένο πλαίσιο λειτουργίας. Η αξιοποίηση αυτών των
σημάτων δύναται να δημιουργήσει εξατομικευμένα μοντέλα
για κάθε χρήστη και να επεκτείνει αποφασιστικά τις σύγχρονες
μεθόδους και τεχνικές σχεδιασμού της αλληλεπίδρασης,

επιτρέποντας στους σχεδιαστές αλληλεπίδρασης, για πρώτη
φορά, να προσαρμόσουν και να εξατομικεύσουν την διάδραση
σε πραγματικό χρόνο βάση υπολογιστικών γνωστικών
μοντέλων μηχανικής μάθησης.   
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πολυλειτουργικότητα και Ευφυής
Συμπεριφορά Υβριδικών Πολυμερικών

Νανοδιηλεκτρικών»

Ψαρράς
Γεώργιος Χ.

Στις μέρες μας έχουν δημιουργηθεί ανάγκες για πολυ-λειτουργικά υλικά, των οποίων η συμπεριφορά και οι ιδιότητες θα
αυτορρυθμίζονται σε απόκριση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων ή σημάτων ελέγχου. Με τη χρήση των προτεινόμενων υλικών θα
βελτιωθούν μια σειρά από εφαρμογές, όπως φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες-διατάξεις αποθήκευσης/ανάκτησης
ενέργειας, μέσα αποθήκευσης πληροφορίας, αυτορρυθμιζόμενοι διακόπτες, συσκευές παροχής βοήθειας κ.λπ. Το κοινωνικό
όφελος συνίσταται στη χρήση μικρότερων ποσοτήτων υλικών, λιγότερης ενέργειας για τη μορφοποίηση και λειτουργία,

ορθολογικότερη αξιοποίηση της ενέργειας, χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργία νέων οριζόντων στους
τρόπους επικοινωνίας και εργασίας μεταξύ ανθρώπων και ανθρώπου και συσκευών.   

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη πολυλειτουργικών νανοδιηλεκτρικών
πολυμερικής μήτρας. Τα υλικά αυτά είναι νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά με ενίσχυση
σιδηροηλεκτρικών/πολικών οξειδίων, μαγνητικών νανοσωματιδίων και
νανοσωματιδίων αλλοτροπικών μορφών άνθρακα. Κάθε είδος ενίσχυσης προσδίδει
στη συνολική συμπεριφορά του υλικού ορισμένες ιδιότητες, η μελέτη των οποίων
δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης/ανάκτησης ενέργειας και πληροφορίας. Η
πρόκληση του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη ενός υλικού/διάταξης, εύκολα
κατασκευάσιμου και χαμηλού κόστους, του οποίου τα συστατικά θα εκτελούν τις
λειτουργίες τους αυτόνομα και σε ενορχήστρωση με τα υπόλοιπα, αποκρινώμενα σε
περιβαλλοντικά ερεθίσματα ή σήματα ελέγχου. 

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
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Αγγελόπουλος 

Χρήστος Α. 

«Επιτόπια Απορρύπανση Εδαφών με Μη
Θερμικό Πλάσμα» 

1η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων 

Η ερευνητική μεθοδολογία του INSOIL-PLASMA είναι κατάλληλη για την
αντιμετώπιση επιστημονικών προκλήσεων που σχετίζονται με την επιτόπια,

αποτελεσματική, πράσινη και ενεργειακά συμφέρουσα απορρύπανση εδαφών
ρυπασμένων από οργανικούς ρύπους, η οποία θα βασίζεται στη τεχνολογία
ψυχρού πλάσματος. Σε συνδυασμό με την αριθμητική προσομοίωση των
σχετικών φυσικοχημικών διεργασιών σε ένα σύστημα διασυνδεδεμένων πόρων,

θα επιτρέψουν την σε βάθος κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της δομής
του εδάφους και των δραστικών ειδών του ψυχρού πλάσματος και στην
αποτίμηση της τεχνολογίας ως προς την ενεργειακή της απόδοση. Η εκτενής
παραμετρική μελέτη των συνθηκών απορρύπανσης θα συμβάλει στην περαιτέρω
ανάπτυξη του επιστημονικού κλάδου που σχετίζεται με την επιτόπια
απορρύπανσης εδαφών αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήμης
ψυχρού πλάσματος. 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η τεχνολογία της παρούσας ερευνητικής εργασίας συμβάλλει σημαντικά
στη βελτίωση της καθημερινής ζωής, καθώς η γρήγορη, αποτελεσματική
και φθηνή αποκατάσταση περιοχών που έχουν ρυπανθεί από ρύπους
διαφόρων κατηγοριών θα οδηγήσει στη βελτίωση της υγείας των
πολιτών μέσω της διατροφικής αλυσίδας και σε άρση περιορισμών, όσον
αφορά τη χρήση γης.  Επιπλέον, θα συμβάλει σημαντικά στη βιωσιμότητα
του οικοσυστήματος, καθώς μεγιστοποιεί την απόδοση απορρύπανσης
εδαφών, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την
κατανάλωση ενέργειας και επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση της γης,

είτε άμεσα στον γεωργικό τομέα είτε έμμεσα ως πρώτη ύλη για τη
δημιουργία βιομηχανικών προϊόντων.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Αγγελόπουλος 

Χρήστος Α. 

2η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

Το έργο POSEIDON αποτελεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που αναμένεται να έχει
σημαντική συμβολή στους κλάδους της περιβαλλοντικής χημείας και μηχανικής, στη
χημεία/φυσική πλάσματος και της κατάλυσης. Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν
καινοτόμες διατάξεις και διεργασίες που θα συνδυάζουν την τεχνολογία του ψυχρού
πλάσματος με το πεδίο της κατάλυσης (πλασμακατάλυση) για τον καθαρισμό του νερού
από τοξικούς οργανικούς ρύπους και παθογόνους μικροοργανισμούς. Θα δοκιμαστεί
για πρώτη φορά η ιδέα της ενεργοποιημένης πλασμακατάλυσης που περιλαμβάνει το
στάδιο της ενεργοποίησης των καταλυτών με την τεχνολογία πλάσματος πριν την χρήση
τους στη διεργασία της πλασμακατάλυσης. Παράλληλα, σημαντική επιστημονική
συμβολή θα αποτελέσει η λεπτομερής διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
δραστικών ειδών πλάσματος με τον καταλύτη σε διάφορες πειραματικές συνθήκες (π.χ.

συνθήκες ενεργοποίησης καταλύτη, διαμορφώσεις αντιδραστήρα πλάσματος κ.λπ.) που
θα μεγιστοποιούν τη συνέργεια μεταξύ πλάσματος και κατάλυσης για την επεξεργασία
των λυμάτων, η οποία αποτελεί σήμερα πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η ρύπανση των υδάτων θεωρείται ένα ζήτημα με εκτεταμένη ανησυχία που θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, την ισορροπία
της φύσης και την παγκόσμια οικονομία. Είναι γεγονός ότι το μη ασφαλές νερό οδηγεί σε περισσότερους θανάτους ανθρώπων
κάθε χρόνο από ότι ο πόλεμος και όλες οι άλλες μορφές βίας. Από την άλλη, λιγότερο από το 1% του πόσιμου νερού της γης είναι
διαθέσιμο, ενώ μέχρι το 2050 η παγκόσμια ζήτηση για πόσιμο νερό αναμένεται να αυξηθεί κατά 35%. Μέσω της προσεκτικής
διερεύνησης και βελτιστοποίησης των αλληλεπιδράσεων πλάσματος-καταλυτών, το POSEIDON αναμένεται να οδηγήσει σε μια
τεχνολογία που θα είναι πιο γρήγορη και αποτελεσματική και με αρκετά χαμηλότερο ενεργειακό κόστος σε σύγκριση με τις
υπάρχουσες τεχνολογίες για τον καθαρισμό υδάτων ρυπασμένων από τοξικών οργανικών ρύπων και παθογόνων
μικροοργανισμών. Αυτό το επίτευγμα μιας αποτελεσματικής και ταυτόχρονα πράσινης και ενεργειακά συμφέρουσας λύσης για τον
καθαρισμό νερού θα φέρει υψηλό κοινωνικό και οικονομικό όφελος. 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Πρωτοποριακή Μέθοδος Επεξεργασίας
Λυμάτων, Συνδυάζοντας τις διεργασίες
Ψυχρού Πλάσματος και Κατάλυσης»

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
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Αντωνοπούλου
Γεωργία

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο META-FUELs εκπονείται μέσω της διεπιστημονικής έρευνας και της
συνεργατικής δράσης επιστημόνων με διαφορετικό υπόβαθρο, όπως βιοχημική
μηχανική, ηλεκτροχημεία, περιβαλλοντική μικροβιολογία και επιστήμη των υλικών,

χρησιμεύοντας ως βάση για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων και νέων σχημάτων
συνεργασίας στον ερευνητικό χώρο. Τα βασικά επιστημονικά προϊόντα του έργου
είναι αφενός η παραγωγή ενός αρκετά βελτιωμένου βιοκαυσίμου, σε σχέση με τα
υπάρχοντα (μίγμα μεθανίου που περιέχει και υδρογόνο) και αφετέρου
βελτιστοποιημένες διεργασίες παραγωγής του, τόσο βιοχημικές όσο και βιο-

ηλεκτροχημικές. Μελετώνται νέα υλικά, νέες τεχνολογίες, νέα διατάξεις αλλά και
συνδυασμός τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ανάκτηση ενέργειας, με
ταυτόχρονη αξιοποίηση των αποβλήτων, που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες. 

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εναρμονισμένο με τη στρατηγική και τις πρακτικές της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, το έργο στοχεύει στην υιοθέτηση πρακτικών
με κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους πολίτες της. Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας θα συμβάλει στην
ευημερία των τοπικών κοινωνιών, παρέχοντας μερική ενεργειακή αυτονομία, αξιοποιώντας τους τοπικούς ανανεώσιμους πόρους,

δηλαδή τα απόβλητα. Το νέο βελτιωμένο καύσιμο δύναται να αντικαταστήσει τα ορυκτά καύσιμα, οδηγώντας σε αναμφισβήτητη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με άμεσο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες τα απόβλητα
μικρών αγροτοβιομηχανικών μονάδων, αναμένεται να δώσει βιώσιμες λύσεις για τη διασφάλιση της μερικής ενεργειακής
αυτονομίας τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λειτουργούν ως ανεξάρτητοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, τονώνοντας έτσι
την τοπική δραστηριότητα και απασχόληση. Συνοψίζοντας, η τεχνολογία που αναπτύσσεται στο παρόν έργο αναμένεται να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής, με οφέλη για την υγεία των κατοίκων, να εξασφαλίσει την ευημερία και την κοινωνική συνοχή και να
ενισχύσει τη γεωργική παραγωγή, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην αποτροπή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της
διατάραξης του οικοσυστήματος.

«Ανάπτυξη και εφαρμογή μικροβιακών
ηλεκτροχημικών τεχνολογιών προς την
παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων»

1η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Συστηματική διερεύνηση της ανθεκτικότητας των
στοιχείων ΙΑΜ και των δομικών στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος ενισχυμένων με ΙΑΜ, κάτω από έντονα

επιθετικά περιβάλλοντα»

Δέμης
Σωτήρης

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ενίσχυσης και
επιδιόρθωσης κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
(ΟΣ), που παρατηρούνται σήμερα (αποτέλεσμα προ/μετά
σεισμικής ενίσχυσης, αλλαγής χρήσης, αλλά και φθοράς
λόγω επιθετικών περιβαλλοντικών αιτίων), ωθούν την
ερευνητική κοινότητα στην ανακάλυψη νέων καινοτόμων
ανθεκτικών υλικών και τεχνικών λύσεων που να
εξασφαλίζουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά τόσο την
ανθεκτικότητα της προτεινόμενης λύσης όσο και την
στατική της επάρκεια και λειτουργία. Σε αυτή τη
κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η
τεχνολογική λύση ενίσχυσης με υφάσματα ινών σύνθετων
υλικών σε μορφή πλέγματος με βροχίδες (ινοπλέγματα),
σε ανόργανη μήτρα.

Το πρόγραμμα βασικής έρευνας DURATRM, μέσω της
συστηματικής διερεύνηση της ανθεκτικότητας των
στοιχείων ΙΑΜ, αλλά και των δομικών στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με ΙΑΜ, κάτω από
έντονα επιθετικά περιβάλλοντα (για τα ΙΑΜ και για τις
κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος), στοχεύει στην
δημιουργία ΙΑΜ τα οποία ενισχύοντας ένα δομικό μέλος
εκτός από την αύξηση στην αντοχή θα του προσδίδουν και
αύξηση στη διάρκεια ζωής του, συντελώντας στην δομική
ασφάλεια των κατασκευών ΟΣ, άρα και στην προστασία
του κοινωνικού συνόλου 

Η υλοποίηση της παρούσας ερευνητικής πρότασης θα
συντελέσει στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής
κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, μέσω ενίσχυσής
τους με ανθεκτικά στοιχεία ΙΑΜ, και θα συμπληρώσει τη
γνώση σε ένα πεδίο, όπου η έρευνα σήμερα είναι ελλιπής,
στη μακροχρόνια συμπεριφορά στοιχείων ΙΑΜ κάτω από
έντονα επιθετικά για αυτά (αλλά και την κατασκευή)
περιβάλλοντα. 

1η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων 
Πανεπιστήμιο Πατρών
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Ιωαννίδης
Θεόφιλος

«Μηχανιστική μελέτη της οξείδωσης
πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) σε
καταλύσεις μεταλλικών οξειδίων»

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι καταλύτες παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε πολλές βιομηχανικές διεργασίες που συνδέονται με την παραγωγή καυσίμων, χημικών
προϊόντων, πολυμερών, φαρμάκων, κ.ά. αλλά και σε νέες τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της ενέργειας για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής (παραγωγή υδρογόνου και πράσινων ανανεώσιμων καυσίμων, ενεργειακά αποτελεσματικές διεργασίες,

ανακύκλωση CO2) και του περιβάλλοντος (πιο αποδοτικοί καταλύτες στον έλεγχο εκπομπών αέριων ρύπων). Βελτίωση των
βασικών επιστημονικών γνώσεων μας στην κατάλυση επιστρέφει στην οικονομία και την κοινωνία μέσω της ενσωμάτωσής
τους στο σχεδιασμό καλύτερων και φθηνότερων καταλυτών για όλες τις προαναφερθείσες εφαρμογές.  

Το έργο επιδιώκει να επαναφέρει στο προσκήνιο σημαντικούς όρους και φυσικά
μεγέθη της επιστήμης της κατάλυσης με στόχευση στους καταλύτες μεταλλικών
οξειδίων σε αντιδράσεις πλήρους οξείδωσης πτητικών οργανικών ενώσεων. Η
επιτυχής διεξαγωγή του έργου θα προσφέρει νέα γνώση και δεδομένα σχετικά με
την ορθότητα/εφαρμοσιμότητα γνωστών κινητικών μοντέλων στη συγκεκριμένη
περίπτωση, καθώς και με την έννοια της δομικής ευαισθησίας καταλυτικών
αντιδράσεων οξείδωσης σε καταλύτες μεταλλικών οξειδίων. Έως σήμερα, η
συντριπτική πλειοψηφία των συναφών μελετών και ερευνών επικεντρώνεται σε
υποστηριγμένους καταλύτες ευγενών μετάλλων, επομένως το αντικείμενο του έργου
είναι πρωτότυπο και σύγχρονο και αναμένεται να διευρύνει την προοπτική της
επιστήμης της κατάλυσης.

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πρόγραμμα βασικής έρευνας: «Ανάλυση Γάλακτος Υποβοηθούμενη από Λέιζερ»,

στοχεύει στην εφαρμογή και αξιολόγηση μιας μοντέρνας τεχνικής που έχουμε
αναπτύξει στο εργαστήριο μας, η οποία χρησιμοποιεί τα λέιζερ για τη δημιουργία
πλάσματος στην επιφάνεια ενός δείγματος 2-3 gr γάλακτος, και τη λήψη του
φασματικού «δακτυλικού αποτυπώματος». Με βάση αυτήν την φασματική
πληροφορία και τη χρήση μηχανικής μάθησης μπορεί να επιτευχθεί σε λιγότερο από 1

δευτερόλεπτο, η αναγνώριση δείγματος γάλακτος με βάση τη ζωική του προέλευση,,

δηλαδή, η ταξινόμησή του ως αγελαδινό, αίγειο ή πρόβειο. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται
και ο έλεγχος της νόθευσης ή/και ανάμιξης διαφόρων ειδών γάλακτος. Η
αναπτυχθείσα μεθοδολογία έχει εφαρμοστεί με αξιοσημείωτη επιτυχία μέχρι σήμερα
σε όλες τις εμπορικές συσκευασίες γάλακτος που κυκλοφορούν στη χώρα μας και σε
περισσότερα από 500 νωπά δείγματα γάλακτος, προερχόμενα απ’ ευθείας από
γαλακτοπαραγωγούς.

Το γάλα είναι ένα πολύπλοκο βιολογικό υγρό σχεδιασμένο από τη φύση ως τροφή για όλα τα νεογέννητα θηλαστικά, των βρεφών
συμπεριλαμβανομένων. Επίσης, αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής των παιδιών και των ενηλίκων. Η υψηλή διατροφική του
αξία το καθιστά από τις πλέον πλήρεις τροφές. Το γάλα περιέχει μερικά από τα βασικά θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για
την προμήθεια ενέργειας και πρωτεϊνών στον άνθρωπο, ενώ περιέχει επίσης απαραίτητα λιπαρά οξέα, μέταλλα/ιχνοστοιχεία (όπως
λ.χ. Ca, P, K, Na, Mg, Cl, Zn, Fe, Cu, Mn, Mo, Se, Co, I) και μερικές από τις βιταμίνες που είναι επίσης αναγκαίες στον οργανισμό. Οι
επιμέρους συγκεντρώσεις των παραπάνω συστατικών ποικίλλουν με τη ζωική προέλευση του γάλακτος. Αν και το αίγειο και πρόβειο
γάλα αντιστοιχούν μόλις στο 2,4 και 1,4%, αντίστοιχα, του συνολικού γάλακτος που παράγεται παγκοσμίως, στην χώρα μας, το
αιγοπρόβειο γάλα αποτελεί σχεδόν το 60% της συνολικής γαλακτοκομικής παραγωγής, γεγονός που το κάνει ιδιαίτερης οικονομικής
και κοινωνικής σημασίας για την χώρα μας. Στην προτεινόμενη έρευνα, εξετάζεται η χρήση των λέιζερ για την ταυτοποίηση και την
ταξινόμηση των διαφόρων τύπων γάλακτος: αγελαδινό, αίγειο και πρόβειο. 

Κουρής Στέλιος

«Ανάλυση γάλακτος με λέιζερ-LAMA»

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λαγγούσης
Ανδρέας

«Πιθανοτική μοντελοποίηση απωλειών νερού σε δίκτυα ύδρευσης:
Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων στατιστικής εκτίμησης,

παραμετροποίησης αβεβαιοτήτων, και βέλτιστη διαστασιολόγηση
ζωνών διαχείρισης»

Το ProMoWaterNet στοχεύει στην αντιμετώπιση του
προβλήματος της εκτίμησης των απωλειών νερού για τον
αποτελεσματικότερο έλεγχο των διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης,

αναπτύσσοντας ένα ενιαίο πλαίσιο πιθανοτικής μοντελοποίησης
για το βέλτιστο διαχωρισμό του δικτύου σε ζώνες διαχείρισης
πιέσεων. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης, θεωρητικά τεκμηριωμένης και πρακτικά
εφαρμόσιμης μεθοδολογίας για τη στατιστική εκτίμηση  των
απωλειών βάσεως σε δίκτυα ύδρευσης ως συνάρτηση του μήκους
και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους, την παραμετροποίηση
των αβεβαιοτήτων, χρησιμοποιώντας τεχνικές τυποποίησης και
λεπτομερή πιθανοτικά μοντέλα, την αντιμετώπιση του
προβλήματος διαχωρισμού των δικτύων ύδρευσης σε ζώνες
διαχείρισης πιέσεων για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και ενεργή
διαχείριση των διαρροών και τέλος, την μεγάλης κλίμακας
εφαρμογή των ως άνω στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Πατρών,

που αποτελεί το μεγαλύτερο έξυπνο δίκτυο διανομής πόσιμου
νερού στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα δίκτυα διανομής νερού
παρουσιάζουν απώλειες με σημαντικές περιβαλλοντικές και
οικονομικές συνέπειες, δηλαδή μείωση των υδατικών
διαθεσίμων και αύξηση του όγκου του μη κοστολογούμενου
νερού. Ως ένδειξη του μεγέθους του προβλήματος,

αναφέρεται ότι σε παλιά και κακώς συντηρημένα δίκτυα, ο
λόγος του όγκου των απωλειών νερού ως προς τον
συνολικά εισερχόμενο όγκο νερού στο δίκτυο είναι της
τάξης του 70%. Απώτερος στόχος ερευνητικού έργου, είναι
η αποτελεσματικότερη μείωση των απωλειών νερού σε
μεμονωμένες ζώνες διαχείρισης και, συνεπώς, σε ολόκληρο
το δίκτυο, με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας και
του συνεπαγόμενου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, χωρίς
να υπονομεύεται η υδραυλική στιβαρότητα του δικτύου σε
αστοχίες αγωγών ή/και σε αυξημένες καταναλώσεις.

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
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Λιάπη
Κατερίνα

«Ανάπτυξη μοντέλου διαχείρισης όμβριων
υδάτων σε (υφιστάμενα) οικοδομικά

τετράγωνα»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το ερευνητικό έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια συζήτηση στην
επιστημονική κοινότητα αλλά γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο σχετικά με τον κύκλο
του νερού στις πόλεις στην Ελλάδα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από γρήγορη συλλογή και
αποστράγγιση των όμβριων υδάτων (αλλά και από πλημμυρικά φαινόμενα), και
ελάχιστη διείσδυση και εξάτμιση τους. Το κοινό θα γνωρίσει την έννοια και λογική του
Υδρολογικά Ευαίσθητου Σχεδιασμού, δηλαδή του σχεδιασμού που στοχεύει στην
αύξηση της κατακράτησης και επαναχρησιμοποίησης του βρόχινου νερού μέσω
βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης, όπως πορώδη πεζοδρόμια, πράσινες στέγες,

συστήματα βιοκατακράτησης και συλλογής όμβριων υδάτων κ.λπ. Η ευαισθητοποίηση
του κοινωνικού συνόλου σχετικά με την αξία της ορθής διαχείρισης των ομβρίων
υδάτων και τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει στην καθημερινή του ζωή σε αντίθεση με
τα συμβατικά μοντέλα διαχείρισης του βρόχινου νερού αποτελεί το βασικό κοινωνικό
αντίκτυπο του έργου.

2η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

Το ερευνητικό έργο εντάσσεται στον Υδρολογικά Ευαίσθητο Σχεδιασμό (Water Sensitive Design), ο οποίος είναι μια σχετικά νέα ιδέα
στην Ελλάδα, με περιορισμένες εφαρμογές και συστηματικές ερευνητικές προσπάθειες. Διερευνάται η δυνατότητα εφαρμογής και η
αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων διαχείρισης όμβριων υδάτων σε επιλεγμένες επιφάνειες υφιστάμενων οικοδομικών τετραγώνων
στην Ελλάδα. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη μείωση της απορροής των όμβριων υδάτων, καθώς και στο δροσισμό μέσω
εξάτμισης κατά τη διάρκεια των θερινών περιόδων με τη χρήση συλλεχθέντος νερού. Στα πλαίσια του έργου αναπτύσσεται ένα
καινοτόμο σχεδιαστικό εργαλείο που θα επιτρέπει την ενσωμάτωση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων σε τρισδιάστατο σχεδιαστικό
περιβάλλον σε σχέση με τη μείωση του όγκου απορροής όμβριων υδάτων, καθώς και την ποσοτική περιγραφή και απεικόνιση της
αλλαγής που θα επιφέρουν στο μικροκλίμα του οικοδομικού τετραγώνου. Απώτερος στόχος είναι το εργαλείο αυτό να προάγει την
έννοια του Υδρολογικά Ευαίσθητου Σχεδιασμού σε μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ιδιαίτερα αρχιτεκτόνων, οι οποίοι θα
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για τη σύγκριση διαφορετικών σεναρίων διαχείρισης ομβρίων υδάτων και στο σχεδιασμό των
βέλτιστων βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενα οικοδομικά τετράγωνα.
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Λούτας
Θεόδωρος

«Πιθανοθεωρητική προσέγγιση για την εκτίμηση της
εναπομένουσας διάρκειας ζωής δομών από σύνθετα
υλικά υπό κοπωτική φόρτιση, χρησιμοποιώντας

δεδομένα μη καταστροφικού ελέγχου»

Ο σημαντικότερος κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος του
έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
βιομηχανικών τομέων της Ελλάδας και της Ευρώπης
ευρύτερα, που ζητούν νέους τρόπους για τη συντήρηση
υποδομών, μηχανημάτων ή άλλων μηχανολογικών
στοιχείων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην
αεροναυπηγική βιομηχανία, αλλά οι μεθοδολογίες που
αναπτύσσει είναι εφαρμόσιμες και σε άλλους
τεχνολογικούς τομείς. Η πρόγνωση της δομικής αστοχίας
αφορά υψηλής τεχνολογικής έντασης εφαρμογές, όπου η
αλλαγή του προτύπου συντήρησης από προληπτική σε
συντήρηση βάσει συνθηκών είναι ξεκάθαρα το μέλλον.

Αυτό είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την έντονη εστίαση
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καινοτομία
ως βάση για την κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία, όπως
καθώς και την έμφαση που δίνεται στη δημιουργία θέσεων
εργασίας, την κοινωνική ανάπτυξη και τις επενδύσεις που
συνδέονται με τη δημιουργία μιας ισχυρής βιομηχανικής
βάσης. Το ACCELERATION στην πράξη συνέβαλλε στην
αναστροφή του καταστροφικού για την Ελλάδα brain-drain,

επαναπατρίζοντας έναν εξαιρετικό μεταδιδάκτορα (από την
Ολλανδία) και δίνοντας την ευκαιρία σε δύο εξαιρετικούς
διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς να μείνουν
και να κάνουν έρευνα υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα.

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ

Πανεπιστήμιο Πατρών

Με το πρόγραμμα ενισχύουμε τη γνώση και το state-of-the-art

στην περιοχή της πρόγνωσης αστοχίας κατασκευών, μια περιοχή
που η ερευνητική ομάδα που υλοποιεί το έργο πρωτοπορεί ήδη
από το 2016 με τις πρώτες δημοσιεύσεις στο πεδίο. Δίνεται η
ευκαιρία να μελετηθεί τι συμβαίνει σε δοκίμια αντιπροσωπευτικά
αεροπορικών δομών,  τι συμβαίνει στη μεταλυγισμική περιοχή
φορτίσεων. Ερευνούμε και προτείνουμε νέους τρόπους ανάλυσης
πολυσύνθετων δεδομένων Μη Καταστροφικού Ελέγχου, καθώς
και νέους ενδείκτες βλάβης που προκύπτουν από αυτούς.

Μελετούμε το πώς αλλάζει η περιπλοκότητα των raw data και η
δυσκολία εξαγωγής πληροφορίας από αυτά, καθώς πηγαίνουμε
σε πιο ρεαλιστικές γεωμετρίες και κατασκευές σε σχέση με τα
απλά ορθογωνικά δοκίμια που εξετάζαμε στην προ του 

 ACCELERATION έρευνα μας.  Από μια πιο μακροσκοπική οπτική,

τα αποτελέσματα του έργου συνεισφέρουν στη δύσκολη πορεία
προς την αλλαγή από την περιοδική ή προληπτική συντήρηση
στη συντήρηση ανάλογα με τη δομική κατάσταση, η οποία
βασίζεται στην παρακολούθηση της υγείας των κατασκευών.

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σελίδα 45



ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια διαρκώς μεγαλύτερη αντοχή των βακτηρίων
απέναντι στα αντιβιοτικά, συνέπεια της αυξημένης χρήσης τους αλλά και της
κατάληξής τους στο υδατικό περιβάλλον. Οι συγκεκριμένοι μικρορύποι είναι
δύσκολο να αποδομηθούν και, αν και υπάρχουν σε μικρές ποσότητες, προκαλούν
σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με τη επανάχρηση του νερού, αλλά και με
την αντοχή των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά. Το ερευνητικό πρόγραμμα
BOHEMIAN αποσκοπεί στην επεξεργασία υδατικών μητρών για την καταστροφή
επίμονων μικρορύπων, όπως π.χ. τα αντιβιοτικά. 

Σε μια εποχή που η κυκλική οικονομία μας τονίζει ότι δεν περισσεύει τίποτα και ότι πρέπει όλα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
περισσότερο από μια φορά, το έργο προσπαθεί να αξιοποιήσει την υπολειμματική βιομάζα  για παραγωγή υλικών υψηλής
προστιθέμενης αξίας, όπως οι καταλύτες. Να «καθαρίσει» υδατικούς πόρους από επικίνδυνες, για τη δημόσια υγεία, προσμείξεις
και να επανεντάξει αυτούς τους πόρους στην παραγωγική διαδικασία, όπως η άρδευση, αλλά και να επικοινωνήσει το πρόβλημα
στην κοινωνία, ευαισθητοποιώντας τους πολίτες σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης. 

Μαντζαβίνος
Διονύσιος

«Ενεργοποίηση Οξειδωτικών με
Βιοεξανθρακώματα για τη Διάσπαση
Μικρο-Ρύπων Προτεραιότητας σε
Πολύπλοκες Υδατικές Μήτρες:

Αλληλεπιδράσεις που Καθορίζουν την
Απόδοση της Επεξεργασίας»
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Πανδής
Σπυρίδων

«Χημική εξέλιξη αερίων και
σωματιδιακών οργανικών ρύπων στην

ατμόσφαιρα»

ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 7.5-10 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο οφείλονται στην
έκθεσή μας σε υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους αφορούν τις
αναπτυσσόμενες χώρες, περίπου 300 χιλιάδες πρόωροι θάνατοι αφορούν την Ευρώπη και 5-10 χιλιάδες θάνατοι κάθε χρόνο την
Ελλάδα. Οι οργανικοί ρύποι είναι παραπάνω από την μισή μάζα αυτών των σωματιδίων και είναι ιδιαίτερα τοξικοί. Το CHEVOPIN

θα αναπτύξει τα εργαλεία για τον καλύτερο χημικό χαρακτηρισμό των χιλιάδων αυτών οργανικών ενώσεων και την
ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς των διάφορων πηγών ρύπανσης στις συγκεντρώσεις τους. Έτσι, θα τεθούν τα θεμέλια για την
αποτελεσματική ελάττωση των συγκεντρώσεων αυτών των σωματιδίων με πολιτικές που θα έχουν το λιγότερο οικονομικό και
κοινωνικό κόστος.

Ο

Οι μεγαλύτερες επιστημονικές αβεβαιότητες σχετικά με τον ρόλο των ατμοσφαιρικών
σωματιδίων στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή οφείλονται στην
πολυπλοκότητα των χιλιάδων ατμοσφαιρικών οργανικών ρύπων. Το ερευνητικό
πρόγραμμα CHEVOPIN θα βελτιώσει τα διαθέσιμα πειραματικά και υπολογιστικά
εργαλεία για τον χαρακτηρισμό των ατμοσφαιρικών οργανικών σωματιδίων, τον
εντοπισμό των πηγών τους και τον σχεδιασμό στρατηγικών ελάττωσης των
συγκεντρώσεών τους. Οι κώδικες που θα αναπτυχθούν θα είναι διαθέσιμοι σε όλες τις
επιστημονικές ομάδες στον κόσμο και θα προστεθούν στα διεθνή υπολογιστικά μοντέλα
που χρησιμοποιούνται για μελέτες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής
αλλαγής σε όλο τον κόσμο. Συνολικά, οι επιστημονικές βελτιώσεις του CHEVOPIN θα
επιτρέψουν την πιο ακριβή πρόβλεψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των πηγών της
στην Ελλάδα, Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα θα βοηθήσουν στη
βελτίωση των παγκόσμιων υπολογιστικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την
μελέτη της κλιματικής αλλαγής.
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το BLUEL θα μελετήσει τις  διαφυγές ρευστών σε ένα εξαιρετικά
σημαντικό υποθαλάσσιο γεώτοπο, τον μοναδικό στον Ελληνικό
χώρο, το πεδίο κρατήρων  του Πατραϊκού κόλπου, το οποίο έχει
αποδεδειγμένα ενεργοποιηθεί δύο φορές τα τελευταία τριάντα
χρόνια. Παρότι βρίσκεται στην παράκτια ζώνη της πόλης της
Πάτρας και εντός των ορίων του έχει κατασκευαστεί ο νέος
Λιμένας Πατρών, παραμένει σχεδόν άγνωστο στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Το γεγονός της ενεργοποίησης του πεδίου
κατά τη διάρκεια σεισμικών γεγονότων και η πιθανή θεώρηση
των διαφυγών ως πρόδρομα φαινόμενα σεισμών δείχνει τη
σπουδαιότητα του πεδίου και αναδεικνύει την ανάγκη για
ενημέρωση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. Επιπλέον, οι
διαφυγές ρευστών έχουν επιπτώσεις στη δραστηριότητα του
ανθρώπου στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον και σε πολλές
περιπτώσεις σχετίζεται με κινδύνους, στο παγκόσμιο κλίμα αλλά
και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Το BLUEL φιλοδοξεί να
επικοινωνήσει τα αποτελέσματα των ερευνών σε τοπικό,

ευρύτερο και διεθνές επίπεδο και φιλοδοξεί να κάνει το μοναδικό
αυτό γεώτοπο σε πόλο έλξης ενδιαφέροντος.

Παπαθεοδώρου
Γιώργος

«Διαφυγές ρευστών από τον πυθμένα και η σύνδεσή τους
με τη σεισμική δραστηριότητα και το παγκόσμιο κλίμα» 

Οι διαφυγές ρευστών από τον πυθμένα, οι οποίες διεθνώς
αναφέρονται με τον όρο Seabed fluid flows, περιγράφουν ένα
ευρύ φάσμα ρευστών (αέρια και υγρά) που διαφεύγουν από τα
ιζήματα στο θαλασσινό νερό. Αν και η απελευθέρωση ρευστού
από τον πυθμένα της θάλασσας έχει συνδεθεί με τον
τεκτονισμό, η ακριβής σχέση μεταξύ διαφυγής ρευστών από
τον πυθμένα και σεισμικής δραστηριότητας είναι ελάχιστα
γνωστή. Περιορισμένη είναι, επίσης, η έρευνα όσον αναφορά
τη συμμετοχή αυτών των αερίων στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου. Ο στόχος του BLUEL είναι να παρακολουθήσει,
με σύστημα Distributed Temperature Sensors, για μακρύ
χρονικό διάστημα, τη διαφυγή των ρευστών και κυρίως των
αερίων (CH4 και H2S) από το υποθαλάσσιο ενεργό πεδίο
κρατήρων του Πατραϊκού κόλπου και να διερευνήσει τη σχέση
της με τη σεισμική δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα. Ο κύριος
στόχος του BLUEL είναι να εξετάσει την εμφάνιση δυνητικών
αλλαγών στη συμπεριφορά διαφυγής ρευστών κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης σεισμών και να αποφανθεί εάν μπορούν ή
όχι να θεωρηθούν πρόδρομα φαινόμενα σεισμών. 

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
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Παρασκευά
Χριστάκης

«Σχεδιασμός Πιλοτικής Διεργασίας Μονάδας Απομόνωσης
Φαινολικών Ενώσεων από αγροβιομηχανικά απόβλητα»

Οι φαινόλες είναι ενώσεις που βρίσκονται στα αγροτικά
απόβλητα, με υψηλή αντιοξειδωτική δράση και θετική
επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Ως αποτέλεσμα, η
απομόνωση και ο εμπλουτισμός τους παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον, αφού οι ενώσεις αυτές μπορούν να προστεθούν
σε καλλυντικά και σε διατροφικά και φαρμακευτικά
συμπληρώματα. Οι κύριοι στόχοι αυτής της νέας πρότασης
είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πλήρη
εκμετάλλευση των αγροβιομηχανικών αποβλήτων,

συμπεριλαμβανομένης της απομένουσας βιομάζας, να
απομονωθούν και να εμπλουτιστούν ενώσεις με υψηλή
προστιθέμενη αξία σε υψηλές καθαρότητες (>80%), και να
διεξαχθούν πειράματα σε πιλοτικές μονάδες αλλά και μια
εμπεριστατωμένη τεχνοοικονομική ανάλυση της
προτεινόμενης διαδικασίας.

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα παραπροϊόντα που δοκιμάστηκαν ήταν απόβλητα
ελαιοτριβείου,  στέμφυλα (φλούδες και κουκούτσια
σταφυλιού), φύλλα ελιάς και υπολείμματα καφέ εσπρέσο. Τα
τελικά προϊόντα που ελήφθησαν μέσω της προτεινόμενης
διαδικασίας ήταν πλούσια σε φαινολικές ενώσεις, με το
τελικό συμπύκνωμα αποβλήτου ελαιοτριβείου να περιέχει
378 g/L φαινόλες, όπου τα 84,8 g/L είναι υδροξυτυροσόλη
(μια από τις πλέον ακριβές φαινολικές ουσίες στη αγορά). Το
τελικό συμπύκνωμα εκχυλίσματος φύλλων ελιάς περιείχε 98
g/L φαινολών, ενώ το τελικό συμπύκνωμα στεμφύλων
περιείχε 190 g/L φαινολών. Τα συμπυκνώματα από τα
υπολείμματα καφέ περιείχαν 10% φαινολικά οξέα
εφαρμόζοντας μόνο απλές εκχυλίσεις στερεού-υγρού. Ο
τελικός στόχος είναι να κυκλοφορήσει στην αγορά μια
ολοκληρωμένη μέθοδος λήψης φαινολικών ενώσεων σε
υψηλές καθαρότητες από διάφορα αγροβιομηχανικά
απόβλητα. Αναμένεται ότι η εμπορευματοποίηση των
φαινολών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του
κόστους της προτεινόμενης διαδικασίας και οι εμπλεκόμενοι
φορείς (π.χ. αγρότες, ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων και
οινοποιιών, κ.λπ.) θα αποκομίσουν σημαντικό κέρδος.
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Συγγούνη
Βαρβάρα

«Διερεύνηση της επίδρασης της διαβροχής
της επιφάνειας των πόρων στην

καταβύθιση αλάτων μέσω πειραμάτων σε
μικρομοντέλα»

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο έργο WetμFluid χρησιμοποιείται η καινοτόμος τεχνολογία της μικρορροϊκής
(microfluidics) για τη μελέτη της επίδρασης διαβροχής των επιφανειών στην
καταβύθιση αλάτων και για διαφορετικά συστήματα ρευστών. Η καταβύθιση αλάτων 

 λαμβάνει χώρα σε διεργασίες ροής κατά την ανάκτηση πετρελαίου, την αποθήκευση
διοξειδίου του άνθρακα ή φυσικού αερίου σε υπόγειους ταμιευτήρες, την παραγωγή
και χρήση γεωθερμικής ενέργειας, τη διήθηση μέσω μεμβρανών κ.ά., υποβιβάζοντας
τον βιομηχανικό εξοπλισμό και καθιστώντας τις διεργασίες λιγότερο αποδοτικές, αλλά
ακόμη και στην ασβεστοποίηση των ανθρώπινων αρτηριών. Σε άλλες εφαρμογές,

όπως η αδιαβροχοποίηση υπόγειων κατασκευών, η πρόληψη της διάβρωσης του
εδάφους, η σταθεροποίηση εδαφών για την αποφυγή μεταφοράς άμμου κατά την
εξόρυξη πετρελαίου, τα βιοϋλικά κ.ά. η ελεγχόμενη καταβύθιση αλάτων είναι
επιθυμητή. Η χρήση της μικροροϊκής παρέχει βασική πληροφορία σχετικά με τους
μηχανισμούς των καθαλατώσεων στα πρώιμα στάδια του φαινομένου. Η μελέτη της
επίδρασης της διαβροχής δεν έχει διερευνηθεί και είναι σημαντική καθώς οι
επιφάνειες εμφανίζουν διαφορετική χημική συγγένεια με τα ρευστά, και μπορεί αυτή
η πληροφορία να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή ή την πρόκληση καταβύθισης
αλάτων ανάλογα με την εφαρμογή.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η μελέτη και η γνώση των μηχανισμών καταβύθισης αλάτων έχει μεγάλη οικονομική σημασία καθώς μπορεί να βελτιώσει την
αποδοτικότητα βιομηχανικών διεργασιών, να μειώσει το κόστος συντήρησης του βιομηχανικού εξοπλισμού κ.ά. αλλά μπορεί να
βελτιώσει και την ζωή των ανθρώπων μέσω της βελτιστοποίησης υλικών που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς. Η
απόκτηση βασικής γνώσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων ωφελεί την κοινωνία γενικότερα καθώς συνεισφέρει στην επιστήμη
και στην τεχνολογία σε πολλούς τομείς. Τέλος, η καινοτόμος έρευνα, βελτιώνει τους δείκτες της χώρας μας στον ερευνητικό
τομέα και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα. 

1η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων
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ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συνολική ανάκτηση πετρελαίου κατά την πρωτογενή και δευτερογενή εξόρυξη κυμαίνονται από 35% έως 45%, ενώ μια
τριτογενής μέθοδος εξόρυξης που μπορεί να ενισχύσει τον συντελεστή ανάκτησης κατά 10-30% θα μπορούσε να συμβάλει
περαιτέρω στον ενεργειακό εφοδιασμό. Η αναδυόμενη χρήση νανοσωματιδίων στις διεργασίες βελτιωμένης ανάκτησης
πετρελαίου (enhanced oil recovery-EOR) αποτελεί μια πρόκληση, και ειδικότερα η ανάπτυξη νέων χημικών προϊόντων που
βασίζονται στη νανοτεχνολογία για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων και αποδοτικότερων μεθόδων. Σε μακροπρόθεσμη
βάση, η γνώση και η εμπειρία που θα αποκτηθεί θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την οικονομικά αποδοτικότερη
αξιοποίηση υπαρχόντων κοιτασμάτων (πορώδη πετρώματα) και την ανάπτυξη αντίστοιχων τεχνολογιών αποκατάστασης
ταμιευτήρων υπογείων υδάτων (πορώδη εδάφη) για τον μετριασμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Τσακίρογλου
Χρήστος

«Βελτιωμένη εξόρυξη πετρελαίου με
νανοσωματίδια επικαλυμμένα με

πολυμερή-EOR-PNP»

Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάπτυξη, το χαρακτηρισμό και τη δοκιμή αιωρημάτων
νανοσωματιδίων σε υδατικά μέσα, σταθεροποιημένων με επικαλύψεις πολυμερών,

ώστε να βελτιστοποιήσει τη σταθερότητα και μακροζωία υπό αντίξοες συνθήκες
παρουσίας αλάτων μονοσθενών και δισθενών ιόντων σε μεγάλες συγκεντρώσεις, τη
δυναμική απόκριση των (δι)επιφανειακών ιδιοτήτων τους σε σχέση με την ικανότητά
τους να σταθεροποιούν Pickering γαλακτώματα και αφρούς, την ικανότητα
αιωρημάτων/γαλακτωμάτων/αφρών να ελέγχουν τους μηχανισμούς εκτόπισης σε
κλίμακα πόρου & κινητοποίησης παγιδευμένων γαγγλίων ελαϊκής φάσης σε κλίμακα
δικτύου πόρων, καθώς και να κινητοποιούν σημαντικές ποσότητες ελαϊκής φάσης από
πορώδη γεωλογικά μέσα. 

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
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ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Τσαμόπουλος
Ιωάννης
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Πανεπιστήμιο Πατρών

«Προτυποποίηση και Ροή Ελαστο-

ιξωδοπλαστικών υλικών» 

Η προτεινόμενη έρευνα επικεντρώνεται στην πρόβλεψη και στον έλεγχο της
παραμόρφωσης και της ροής μιας ομάδας σύνθετων υλικών άφθονων στη φύση και
στη βιομηχανία, που ονομάζονται υλικά με τάση διαρροής (Yield-Stress, YS) ή
ελάστο-ιξωδο-πλαστικά (ΕVP) υλικά. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη καταστατικών
προτύπων για EVP υλικά και η δοκιμή τους σε ομογενείς ρεολογικές ροές, σε
συγκεκριμένες πρακτικές και σύνθετες ροές. Η έρευνα διακρίνεται στην ανάπτυξη
προτύπου με ενσωμάτωση φυσικών μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα στη
μεσοκλίμακα και δοκιμή του σε απλές ροές, στη χρήση υπαρχόντων και νέων EVP
προτύπων σε ροές σωματιδίων και τη μελέτη χρονικά μεταβαλλόμενων ροών, όπως
εκτατικές ροές και έναρξη ροής VP και EVP υλικών. 

Για την επίτευξη των στόχων προς ένα καθαρότερο περιβάλλον και μια αναπτυγμένη οικονομία, σημαντικά στοιχεία είναι ο
καλύτερος χαρακτηρισμός, η προτυποποίηση, η παραγωγή και επεξεργασία σύνθετων υλικών και προσθέτων. Σε αυτή τη
λογική, με την επιτυχή ολοκλήρωση του ερευνητικού μας έργου θα έχουμε αναπτύξει ένα ρεολογικό μοντέλο για ελαστο-

ιξωδο-πλαστικά υλικά που θα περιλαμβάνει ελαστικά και θιξοτροπικά φαινόμενα. Η εκπαίδευση και η απασχόληση νέων
επιστημόνων θα συνεισφέρει στον ανταγωνισμό των βιομηχανιών, ενώ θα μειωθούν οι απαιτήσεις τους σε φυσικούς πόρους
(π.χ. νερό)



Τσιάμης
Γεώργιος

«Αξιοποιώντας τη μοναδική μικροβιακή
ποικιλότητα της Λιμνοθάλασσας του

Αιτωλικού για την κατανόηση της δόμης,
λειτουργίας και εξέλιξης των μικροβιακών
κοινοτήτων καθώς και της αναδραστικής
επίδρασής τους στον κύκλο του άνθρακα»

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είναι γνωστό ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις περισσότερες μορφές ζωής στη Γη
με τους μικροοργανισμούς να υποστηρίζουν την ύπαρξη όλων των ανώτερων
τροφικών μορφών ζωής. Για να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι και άλλες μορφές
ζωής στη Γη (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα)

μπορούν να αντέξουν την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, είναι ζωτικής σημασίας να
ενσωματωθεί η γνώση της μικροβιακής γνώσης. Πρέπει να μάθουμε, όχι μόνο πώς οι
μικροοργανισμοί επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της
παραγωγής και κατανάλωσης αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και πώς θα
επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες

Τα αποτελέσματα του έργου θα προσφέρουν νέα γνώση για την κατανόηση της μικροβιακής ζωής σε ένα από τα μεγαλύτερα, αλλά
πιο απρόσιτα, οικοσυστήματα της Γης: τη βιόσφαιρα των ιζημάτων. Η περιγραφή της ζωής και της πιθανής βιοχημείας σε ανοξικά
υδάτινα ιζήματα θα αναδείξει σημαντικές λεπτομέρειες του παγκόσμιου κύκλου του άνθρακα. Θα προκύψουν πολύτιμες
πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο του θείου και τη δομή των σχετικών μικροβιακών κοινοτήτων σε αυτό το μοναδικό
οικοσύστημα (λιμνοθάλασσα Αιτωλικού), το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως πρότυπο οικοσύστημα για την κατανόηση των
ανοξικών υδάτινων και θαλάσσιων παράκτιων οικοσυστημάτων. Η γονιδιωματική του ενός κυττάρου / μεταγονιδιωματική / μετα-

μεταγραφωματική προσέγγιση θα εμπλουτίσει τις γνώσεις της επιστημονικής κοινότητας για το ρόλο των οργανισμών χαμηλής
αφθονίας στο περιβάλλον τους, αποκρυπτογραφώντας την παρουσία τους και την αλληλεπίδραση τους στο οικοσύστημα της
λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού και στον κύκλο του άνθρακα.

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
Πανεπιστήμιο Πατρών
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ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τριανταφύλλου
Αθανάσιος«Καινοτόμο Σύστημα Συνδυασμένης Αντισεισμικής και Ενεργειακής

Αναβάθμισης Κατασκευών: Ανάπτυξη και Μελέτη της Συμπεριφοράς έναντι
Μηχανικών Φορτίων και Δράσεως Πυρός»

Μέχρι σήμερα, η αντισεισμική και η ενεργειακή
αναβάθμιση υφισταμένων κτηρίων αντιμετωπίζονται ως
δύο ανεξάρτητα προβλήματα, με συστήματα τα οποία είναι
σχεδιασμένα για το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Η έρευνα
στο πλαίσιο του προγράμματος απαντά σε αυτό ακριβώς
το ερώτημα, δηλαδή στο κατά πόσον αλλά και με ποια
μέθοδο είναι εφικτή η συνδυασμένη αντισεισμική και
ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένων κτηρίων, ώστε να
γίνεται βέλτιστη χρήση των υλικών επέμβασης και των
εργατικών, και άρα ελαχιστοποίηση του σχετικού κόστους.

Για την υλοποίηση της έρευνας, θα διεξαχθούν εκτεταμένες
πειραματικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας σε δομικά
υποσύνολα κτηρίων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά
και διεθνώς, οι μηχανικές δοκιμές θα συνδυαστούν με
δοκιμές πυρός. Για το σκοπό αυτό, θα αποκτηθεί
σημαντικός εξοπλισμός δοκιμών πυρός σε συνδυασμό με
μηχανική φόρτιση. 

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών αντισεισμικής
αναβάθμισης κατασκευών συμβάλλει στην ασφάλεια των
πολιτών, μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειας ζωής και
τραυματισμών. Εξοικονομεί ενεργειακούς πόρους και μειώνει
τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκπομπών CO2.

Αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με την
εφαρμογή των επεμβάσεων αυτών ανεξάρτητα και οδηγεί στην
ανάπτυξη ενός αμιγώς «ελληνικού συστήματος αντισεισμικής
και ενεργειακής αναβάθμισης», το οποίο θα έχει τη δυνατότητα
να παράγεται και να διατίθεται στην εγχώρια αγορά και στο
εξωτερικό από ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις. Πλέον του
θετικού οικονομικού αντικτύπου, η αύξηση της απασχόλησης
στον κατασκευαστικό/ενεργειακό τομέα θα έχει και προφανή
θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. 

1η Προκήρυξη Μελών ΔΕΠ
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Φροντιστής
Ζαχαρίας &

Πεταλά 

Αθανασία

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

«Ανάπτυξη και επίδειξη μιας
φωτοκαταλυτικής διεργασίας για την
απομάκρυνση φαρμακευτικών και
παθογόνων από τα υγρά απόβλητα»

Το έργο προτείνει μια ολοκληρωμένη φωτοκαταλυτική διεργασία που θα βασίζεται
στην ανάπτυξη καταλυτικών υλικών που μπορούν να εκμεταλλευθούν σε μεγάλο
βαθμό την ηλιακή ακτινοβολία και την κατασκευή πρότυπης πιλοτικής μονάδας, η
οποία θα μελετήσει σε πραγματικές συνθήκες τη φωτοκαταλυτική ενεργότητα. Υπό
αυτό το πρίσμα, η ενοποιημένη αυτή διεργασία μελετάται για την ταυτόχρονη
διάσπαση μικρορύπων και παθογόνων μικροοργανισμών, συνδυάζοντας σημαντικά
στοιχεία από την επιστήμη των υλικών, την περιβαλλοντική χημεία και
μικροβιολογία και την περιβαλλοντική και χημική μηχανική, ώστε να μελετήσει το
αναδυόμενο αυτό πρόβλημα ολιστικά.

Κύριος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την ύπαρξη χημικών ουσιών σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις σε
περιβαλλοντικά δείγματα, οι οποίες προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως οι φαρμακευτικές ουσίες και τα προϊόντα προσωπικής
φροντίδας.  Η ύπαρξη αυτών των ενώσεων έχει κατηγορηθεί για πολύ δυσμενείς επιδράσεις στη χλωρίδα, την πανίδα αλλά και στον
ίδιο τον άνθρωπο. Επιπλέον, στην περίπτωση των αντιβιοτικών η αλόγιστη χρήση τους μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της
μικροβιακής αντοχής στα αντιβιοτικά, πράγμα που θα οδηγήσει σε ένα σημαντικό αριθμό θανάτων στη χώρα μας αλλά και
παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια. Το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία για την
επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων που θα αμβλύνει τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης και απόρριψης χημικών ενώσεων
στο περιβάλλον. 

1η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων 
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Χατζησταμούλου
Νίκος

«Τόνωση Αποτελεσματικότητας και Πράσινης Μεγέθυνσης μέσω
Προκαλούμενης Καινοτομίας υπό Τεχνολογική Ετερογένεια. Ένα

Άπιαστο Όνειρο ή μια Εφικτή Πραγματικότητα»

Το B.E.G.IN αφορά στην έρευνα για την πράσινη μεγέθυνση και
την αποτελεσματικότητα των πόρων υπό τεχνολογική
ετερογένεια μέσω του πρίσματος της καινοτομίας προκειμένου
να διερευνηθούν οι σύνθετες σχέσεις και οι υποκείμενοι
μηχανισμοί που επηρεάζουν τα πρώτα. Το πρόσφατο πλαίσιο
πολιτικής της πρωτοβουλίας των Στόχων της Αειφόρου
Ανάπτυξης και η πρόσφατα εγκαινιασθείσα Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία παρέχουν την ιδανική βάση για το B.E.G.IN., ώστε να
συσχετιστεί η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του με τη νέα
στρατηγική ανάπτυξης και να προτείνει προτάσεις πολιτικής επί
του θέματος. Tο B.E.G.IN. φιλοδοξεί να ρίξει φως στον
στρεβλωτικό ρόλο της τεχνολογικής ετερογένειας στην
προσπάθεια κατανόησης του μοτίβου της πράσινης μεγέθυνσης.

Αποσκοπεί να φέρει στο προσκήνιο τη σημασία της
πληροφόρησης για τη μετάβαση στην πράσινη μεγέθυνση, των
ανασταλτικών παραγόντων αλλά και των παραγόντων που δρουν
ενισχυτικά προς αυτή αλλά και στη σημασία των στάσεων σε
επίπεδο χώρας προς μια βιώσιμη τροχιά.

ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο επιστημονικός, ακαδημαϊκός καθώς και ο κοινωνικός
αντίκτυπος του ερευνητικού έργου B.E.G.IN. τοποθετείται και
αναπτύσσεται γύρω από την κατανόηση των μηχανισμών που
επηρεάζουν την πράσινη μεγέθυνση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας στην εποχή της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της σπανιότητας
των πόρων, προκειμένου να επιτευχθεί ομαλή μετάβαση στην
βιωσιμότητα. Τα αποτελέσματα του B.E.G.IN. αναμένεται να
αποτελέσουν έγκυρη πηγή πληροφόρησης στους αρμόδιους
για λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικής όπως επίσης και
στο ευρύ κοινό αναφορικά με την αναγκαιότητα της
προώθησης της πράσινης μεγέθυνσης ώστε να διατηρήσουμε
τους σπάνιους πόρους, να αμβλύνουμε την κλιματική αλλαγή
και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τα
οφέλη της υιοθέτησης πράσινης καινοτομίας και τεχνολογίας
για την επίτευξη της βιωσιμότητας.

2η Προκήρυξη Μεταδιδακτόρων

Πανεπιστήμιο Πατρών
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΜΑ
Αντωνοπούλου, Γεωργία       39 

Αντωνόπουλος, Ανδρέας       19

Αρμπή, Μαρίνα                        3

Αρχάκης, Αργύρης                   20

Αγγελόπουλος, Χρήστος Α.    37, 38 

Β
Βασιλακοπούλου, Χριστίνα   28

Βλάμης, Αλέξιος                      4

Βλάχος, Χρήστος                      21

Δ
Δέμης, Σωτήρης                        40 

Δημακόπουλος, Ιωάννης         5

Ζ
Ζώμπρα, Αικατερίνη                6 

Ι

Ιωαννίδης, Θεόφιλος         41 

Κ
Καγκάδης, Γεώργιος            7

Καζάνης, Ηλίας                     8

Κουλουμέντας, Σταύρος     22

Κουρής, Στέλιος                    42

Λ

Λαγγούσης, Ανδρέας            43

Λέισος, Αντώνιος                   29 

Λεμονίδου, Έλλη                    23

Λιάπη, Αικατερίνη                 44

Λούτας, Θεόδωρος                45

Μαντζαβίνος, Διονύσιος               46

Μαργιωλάκη, Ειρήνη                        9

Μελισσαροπούλου, Δήμητρα       24 

Μικελής, Κωνσταντίνος Μάριος  10

Μπεχλιούλης, Χαράλαμπος         30

Μπούρας, Χρήστος                         31

Π

Παλληκαράκης, Νικόλαος              11

Παμπαλάκης, Γεώργιος                  12

Πανδής, Σπυρίδων                           47

Παπαθεοδώρου, Γεώργιος            48  

Πατρινός, Γεώργιος                         13

Παρασκευά,  Χριστάκης                  49

Πεταλά, Αθανασία                            55

Πολύζος, Δημοσθένης                     14 



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ρ

Ραπτόπουλος, Χριστόφορος    32

Σ
Σπέλλα, Μαγδαληνή                  15

Σπυριδωνίδης, Αλέξανδρος    16

Σταθόπουλος, Κωνσταντίνος  17 

Σταυριανέας, Στασινός             25 

Συγγούνη, Βαρβάρα                 50

Τ

Τζώρτζη, Καλή                            26

Ταραβήρας, Σταύρος                18    

Τσακίρογλου, Χρήστος             51

Τσαμόπουλος. Ιωάννης           52

Τσεκούρας, Κωνσταντίνος      33

Τσιάμης, Γεώργιος                    53

Τσίχλας, Κωνσταντίνος           34

Τριανταφύλλου, Αθανάσιος    54

Φ

Φειδάς, Χρήστος                          35

Φροντιστής, Ζαχαρίας               55

Χ

Χατζησταμούλου, Νικόλαος     56

Χριστιάς, Διονύσιος                    27

Ψ

Ψαρράς, Γεώργιος                      36



ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΕΡΕΥΝΑ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Ελληνικό 

Ίδρυμα 

Έρευνας &

Καινοτομίας
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

«μέσα από τα μάτια» 

των δικαιούχων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email:
communication@elidek.gr

  Τηλέφωνο: 
210 64 12 423

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

https://www.facebook.com/ELIDEKgr
https://twitter.com/ELIDEK_HFRI
https://www.linkedin.com/company/hellenic-foundation-for-research-and-innovation
https://www.youtube.com/channel/UCRXAl0pOnBmx7bZOp4a5O0Q

