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Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανά-
λυση και τη βελτιστοποίηση της ενεργεια-
κής απόδοσης των κτιρίων, το οποίο λαμ-
βάνει υπόψη παραμέτρους όπως τα αρχιτε-
κτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, τις πε-
ριβαλλοντικές παραμέτρους και τα μοντέ-
λα επιχειρησιακών διαδικασιών που καθο-
ρίζουν την καθημερινή λειτουργία του, θα 
αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια του ευρωπα-
ϊκού έργου Adapt4EE (Occupant Aware, 
Intelligent and Adaptive Enterprises).

το έργο συντονίζεται από το ινστιτούτο 
Πληροφορικής και τηλεματικής του εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης (ιΠτΗλ-εΚετα), έχει συνο-
λικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ και 
συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για την Έρευνα της εε. από την 
ελλάδα συμμετέχει, εκτός από το εΚετα 
και η εταιρεία Hypertech AE.

το έργο Adapt4EE θα σχεδιάσει και θα 
αναπτύξει επαναχρησιμοποιήσιμα επι-
χειρησιακά ενεργειακά μοντέλα για δι-
αφορετικά είδη επαγγελματικών κτιρίων 
(π.χ. νοσοκομείο, αθλητικό κέντρο, εκ-
θεσιακό κέντρο, κ.λπ.), καθώς επίσης και 
μηχανισμούς ενσωμάτωσης και αξιοποί-
ησης αυτών από σχεδιαστές, αρχιτέκτο-
νες και πολιτικούς μηχανικούς στα πρώι-
μα στάδια σχεδιασμού κτιριακών εγκατα-
στάσεων.

Στόχος είναι ο ακριβής και ρεαλιστικός 
υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων, κατά την καθημερινή πρα-
κτική λειτουργία τους, με σημείο αναφο-
ράς τους χρήστες του και την "ατομική" 
και "ομαδική" ενεργειακή συμπεριφορά 
τους. οι δραστηριότητες των χρηστών (φυ-
σική παρουσία, ενεργειακή συμπεριφορά, 
προσωπικές προτιμήσεις) θα μελετηθούν 
και αναλυθούν εκτενώς, με σκοπό να συ-
σχετισθούν οι επιμέρους ενεργειακές κα-
ταναλώσεις των κτιρίων με τις διάφορες 
πτυχές της επιχειρησιακής τους λειτουρ-

γίας (επιχειρησιακές διαδικασίες, πόρους 
και αγαθά).

επιπλέον, το έργο Adapt4EE θα σχεδι-
άσει και θα αναπτύξει ένα εμπλουτισμέ-
νο σημασιολογικό μοντέλο επιχειρησια-
κών δεδομένων που θα διαχειρίζεται και 
θα μαθαίνει το επιχειρησιακό περιβάλλον 
του ως ένας ευφυής πράκτορας που θα εί-
ναι εξοπλισμένος με πολλαπλούς αισθη-
τήρες και κατάλληλους υποδοχείς πλη-
ροφορίας. το επιχειρησιακό μοντέλο του 
Adapt4EE θα ενσωματώνει επιχειρησια-
κές διεργασίες και δεδομένα από τη χρή-
ση του κτιρίου από τα άτομα που καταλαμ-
βάνουν τους διάφορους χώρους του. 

επίσης, το έργο θα κατασκευάσει ένα 
πρότυπο μοντέλο για την εκτενή μέτρηση, 
παρακολούθηση και ανάλυση της συμπε-
ριφοράς ενός κτιρίου που θα συμπεριλαμ-
βάνει την προσομοίωση και τη βελτιστο-
ποίηση ως προς την ενεργειακή κατανά-
λωση. Στo πλαίσιo του έργου το ενοποιη-
μένο μοντέλο ενεργειακής κατανάλωσης 
θα ρυθμιστεί κατάλληλα από τα δεδομένα 
που θα συλλεγούν κατά την διάρκεια των 
πιλοτικών εφαρμογών του έργου.

τέλος, το έργο θα συνεισφέρει στη δημι-
ουργία ενός αποθετηρίου από ανοικτά μο-
ντέλα επιχειρησιακών διεργασιών, μεθό-
δους και εργαλεία για την μοντελοποίη-
ση και προσομοίωση της πραγματικής λει-
τουργίας επιχειρησιακών κτιρίων και των 

δομικών τους υλικών, με σκοπό την πιο 
ακριβή και ρεαλιστική εκτίμηση της ενερ-
γειακής τους κατανάλωσης, παρέχοντας 
τελικά στους χρήστες αυτών των εφαρμο-
γών (σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, μηχανι-
κούς) τη δυνατότητα σχεδίασης κατασκευ-
ών βέλτιστου περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματος.

το έργο ξεκίνησε τον νοέμβριο του 2011. 
εκτός από τους ελληνικούς φορείς, συμ-
μετέχουν, επίσης, το ερευνητικό κέντρο 
Fraunhofer-FIT (γερμανία), τα Πανεπιστή-
μια Kosice (Σλοβακία) και Navarra (ισπα-
νία) και οι εταιρείες Intelligent Sensing 
Anywhere και Academica de Coimbra 
(Πορτογαλία), Almende (ολλανδία) και 
BOC (ιρλανδία).  

To EKETA συντονίζει έργο για τη βελτιστοποίηση  
της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Έργο Adapt4EE (Occupant Aware, Intelligent and Adaptive Enterprises)
http://www.adapt4ee.eu/

ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ
http://www.iti.gr/iti/projects/ADAPT4EE.html

Hypertech AE
http://www.hypertech.gr/
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νέους ορίζοντες στη χημική βιομηχανία 
ανοίγει η επιστημονική έρευνα για τις ζε-
ολιθικές μεμβράνες. Μεταξύ των επιστη-
μόνων που δραστηριοποιούνται ενερ-
γά σε αυτό τον τομέα είναι η ερευνητι-
κή ομάδα του καθηγητή Μιχαήλ τσαπα-
τσή στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Η 
σχετική μάλιστα ερευνητική δραστηρι-
ότητα ήταν ανάμεσα στις δέκα κορυφαί-
ες για το 2011, σύμφωνα με την κατάταξη 
"Breakthrough of the Year and Runners-
Up, 2011" του επιστημονικού περιοδικού 
Science.

Με την ομάδα του καθ. Μ. τσαπατσή (τμή-
μα χημικών Μηχανικών και επιστήμης 
υλικών του Πανεπιστημίου της Μινεσό-
τας) συνεργάζεται τα τελευταία 5 χρό-
νια το ινστιτούτο Φυσικοχημείας του εΚε-
Φε "Δημόκριτος" όσον αφορά την κατα-
σκευή, τη βελτιστοποίηση, αλλά και εφαρ-
μογές των ζεολιθικών μεμβρανών. Στις 
σχετικές έρευνες συμμετέχει ο Δρ γεώρ-
γιος Καρανικολός, πρώην μεταδιδακτορι-
κός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο της Μι-
νεσότα και σήμερα επιστημονικός συνερ-
γάτης Marie Curie στο ινστιτούτο Φυσικο-
χημείας του εΚεΦε "Δημόκριτος".

οι ζεόλιθοι, γνωστοί για πάνω από 250 
χρόνια, ανήκουν στην οικογένεια των 
ανόργανων πορωδών υλικών με ευρύ πε-
δίο εφαρμογών στην κατάλυση, για πα-
ράδειγμα στη μετατροπή βαρέων υδρογο-
νανθράκων σε ελαφρύτερους και πιο πτη-
τικούς, στον μοριακό διαχωρισμό αερίων 
και υγρών, όπως στον εμπλουτισμό νε-
ρού, αέρα, κ.λπ.

Η ομάδα του καθηγητή Μ. τσαπατσή ανα-
κάλυψε νέους τρόπους για τον έλεγχο και 
την τροποποίηση των πόρων των ζεολί-
θων, καθώς και την κατασκευή λεπτότε-
ρων και πιο αποτελεσματικών ζεολιθικών 
μεμβρανών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες 
στη χημική βιομηχανία για αποτελεσματι-
κότερες και ταχύτερες διεργασίες, με χα-
μηλότερο κόστος, εξοικονόμηση ενέργει-
ας και μειωμένες περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις.

Η τεχνική βασίζεται στην κατασκευή να-
νο-φυλλιδίων (nanosheets) ζεολίθων πά-
χους μερικών νανομέτρων (δισεκατομμυ-
ριοστά του μέτρου), μέσω της τεχνικής της 
απολέπισης (exfoliation), την εναπόθεση 
σε πορώδη υποστρώματα και τη δευτερο-
ταγή ανάπτυξη (secondary growth) προς 
δημιουργία ενός ομοιόμορφου, εξαιρετι-
κά λεπτού, λειτουργικού στρώματος πά-

χους της τάξης των 200 νανομέτρων (βλ. 
εικόνα).

Σημειώνεται ότι ο καθ. Μ. τσαπατσής ήταν 
προσκεκλημένος ομιλητής στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων εορτασμού των 50 χρό-
νων του εΚεΦε "Δημόκριτος" στις 29 ιου-
νίου 2011, όπου και παρουσίασε μέρος 
της ερευνητικής του εργασίας στις ζεολι-
θικές μεμβράνες.  
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Ζεολιθικές μεμβράνες 
για νέες εφαρμογές στη χημική βιομηχανία

Πλατφόρμα με καλές πρακτικές για τη 

δημιουργία εθνικών και περιφερειακών 

συνεργατικών σχηματισμών (clusters) 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρω-

παϊκού έργου "Best shared services 

for regional cluster initiative needs-

Pooling4Clusters", στο οποίο συμμετέχει 

η ελληνική πρωτοβουλία Corallia Clusters 

Initiative. το έργο, το οποίο συγχρηματο-

δοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερεια-

κής συνεργασίας INTERREG-IVC, στοχεύ-

ει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των περιφερειακών πολιτικών σε θέματα 

καινοτομίας και οικονομίας της γνώσης.

Στο έργο συμμετέχουν οργανισμοί από 

το Βέλγιο, τη γαλλία, τη Σλοβενία, την 

εσθονία, τη γερμανία, τη Μάλτα και την 

Pooling4Clusters: Πλατφόρμα για ανάπτυξη εθνικών και  περιφερειακών clusters

Tsapatsis Research Group
http://www.cems.umn.edu/research/
tsapatsis/

Ινστιτούτο Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ “Δη-
μόκριτος”
http://ipc.chem.demokritos.gr/

info
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ελλάδα. οι δράσεις απευθύνονται σε φο-

ρείς τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυ-

ξιακούς οργανισμούς και υποστηρίζουν 

εθνικές και περιφερειακές πρωτοβουλί-

ες για τη συγκρότηση clusters. Στον δι-

κτυακό τόπο του έργου περιλαμβάνονται 

νέα και εκδηλώσεις για συνεργατικούς 

σχηματισμούς, μελέτες, εκθέσεις καλών 

πρακτικών, newsletters, κ.λπ.

το Pooling4Clusters ανταποκρίνεται σε 

προτεραιότητες της εε, όπως η ενίσχυ-

ση της ανταγωνιστικότητας σε στοχευμέ-

νες θεματικές περιοχές, η προώθηση της 

έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυ-

ξης, η τόνωση των περιφερειών με βάση 

την καινοτομία και η ανάδειξη της προστι-

θέμενης αξίας των ευρωπαϊκών μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων.  

Pooling4Clusters: Πλατφόρμα για ανάπτυξη εθνικών και  περιφερειακών clusters

Pooling4Clusters
http://www.pooling4clusters.eu/

Corallia Cluster Initiative
http://www.corallia.org/

info

Έναν νέο μη αναμενόμενο μηχανισμό εκ-
φυλισμού των νευρικών κυττάρων ανα-
κάλυψαν οι ερευνητές του ινστιτούτου 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογί-
ας (ιΜΒΒ) του ιδρύματος τεχνολογίας 
και Έρευνας (ιτε) Κωστούλα τρουλλινά-
κη και νεκτάριος ταβερναράκης. τα απο-
τελέσματα της έρευνας, τα οποία δημοσι-
εύτηκαν στο EMBO Journal, ένα από τα 
πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδι-
κά, αναμένεται να συμβάλουν στην καλύ-
τερη κατανόηση της κυτταρικής νέκρωσης 
και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων για την 
πρόληψη ή τη θεραπεία νευροεκφυλιστι-
κών νόσων.

οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες που 
συνδέονται με τη γήρανση, όπως οι νόσοι 
Alzheimer, Parkinson και Huntington, 
και τα εγκεφαλικά επεισόδια επηρεάζουν 
αρνητικά την ποιότητα ζωής του ανθρώ-
που και, συχνά, οδηγούν στον θάνατο. το 
κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ασθε-
νειών είναι η σταδιακή δυσλειτουργία και 
τελικά η καταστροφή νευρώνων του εγκε-
φάλου και του νωτιαίου μυελού. αποτέ-
λεσμα της απώλειας των νευρώνων είναι 
οι ασθενείς να εμφανίζουν φυσικές και 
διανοητικές βλάβες, όπως δυσκολία συ-
ντονισμού κινήσεων, προβλήματα κινητι-
κότητας, απώλεια μνήμης και προβλήμα-
τα λόγου.

τα τελευταία χρόνια, αφενός, αυξάνε-
ται η συχνότητα τέτοιων ασθενειών και, 
αφετέρου, γίνονται σημαντικά βήματα για 
την εύρεση αποτελεσματικής θεραπείας. 

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν 
είναι γνωστά για τον νεκρωτικό κυτταρικό 
θάνατο, τον κύριο τρόπο εκφυλισμού των 
νευρώνων, και, έτσι, οι περισσότερες κλι-
νικές δοκιμές δεν έχουν δώσει ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα.

Η αποκάλυψη όλων των μηχανισμών που 
εμπλέκονται σε φαινόμενα νέκρωσης και 
νευροεκφυλισμού είναι απαραίτητη για 
την εύρεση νέων φαρμάκων που θα βο-
ηθήσουν στην πρόληψη, επιβράδυνση ή 
ακόμα και στη θεραπεία όλων των νευρο-
εκφυλιστικών καταστάσεων.

οι ερευνητές του ιΜΒΒ Κωστούλα τρουλ-
λινάκη και νεκτάριος ταβερναράκης, χρη-
σιμοποιώντας ως πειραματικό σύστημα 
τον νηματώδη σκώληκα Caenorhabditis 
elegans, αποκάλυψαν ότι δυο διαδικασίες 
απαραίτητες για τη φυσιολογική λειτουρ-
γία των κυττάρων, οι μηχανισμοί της ενδο-
κύττωσης και της ενδοκυτταρικής μεταφο-
ράς, συνεισφέρουν σημαντικά και στη νέ-
κρωση τους. Η ενδοκύττωση είναι απαραί-
τητη για την πρόσληψη θρεπτικών και άλ-
λων μορίων από τα κύτταρα.

Στην περίπτωση των νευρικών κυττάρων, 
η ενδοκύττωση έχει μεγάλη σημασία για 
την επεξεργασία και τη μεταφορά σημά-
των ανάμεσα στους νευρώνες. επιπλέον, 
η ενδοκυτταρική μεταφορά φορτίων στα 
κατάλληλα σημεία στο εσωτερικό του κυτ-
τάρου αποτελεί σημαντική διαδικασία για 
την κυτταρική σηματοδότηση και τη φυσιο-
λογική του λειτουργία.

τα αποτελέσματα της έρευνας του ιΜΒΒ 
εμπλέκουν για πρώτη φορά την υπερ-
ενεργοποίηση των διαδικασιών αυτών σε 
φαινόμενα εκφυλισμού νευρικών κυτ-
τάρων. επίσης, οι ερευνητές αποκάλυ-
ψαν ότι η ενδοκύττωση και ενδοκυτταρι-
κή μεταφορά συνδέονται με άλλους ήδη 
γνωστούς κυτταρικούς μηχανισμούς που 
εμπλέκονται στη νέκρωση όπως η αυτο-
φαγία. Η παρεμπόδιση των διαδικασιών 
αυτών προστατεύει τους νευρώνες από 
καταστροφή.

Περισσότερες πληροφορίες: Δρ νεκτάριος 
ταβερναράκης, Διευθυντής ερευνών, (τηλ.: 
2810-391066; E-mail: tavernarakis@imbb.
forth.gr, http://www.elegans.gr).   

Έλληνες ερευνητές αποκαλύπτουν νέο μηχανισμό 
υπεύθυνο για τη νέκρωση των νευρικών κυττάρων

info
ITE (Tavernarakis Lab)
http://www.tavernarakislab.gr/

Endocytosis and intracellular 
trafficking contribute to necrotic 
neurodegeneration in C. elegan (pdf)
http://forth.gr/_gfx/pdf/Endo%20
EMBO.pdf



8    καινοτομια ερευνα & τεχνολογια | 12/2011-02/2012

Αξιοποιώντας την Έρευνα 

επισκεφθείτε την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη επιστήμης & τεχνολογίας 

 22.000 ηλεκτρονικά περιοδικά 
 3.000 ηλεκτρονικά βιβλία 
 100 ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες
 82 διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων 

 Ψηφιοποιημένες ελληνικές συλλογές 
 εθνικό αρχείο Διδακτορικών Διατριβών 
  Συλλογικός Κατάλογος περιοδικών 

των ελληνικών ε&τ βιβλιοθηκών

www.ekt.gr/diglib 

Η ανάπτυξη ενός Περιφερειακού ερευνητικού Πόλου αριστείας στο 

πεδίο της Δομικής Βιολογίας είναι ο στόχος του Eυρωπαϊκού έργου 

SEE-DRUG (Establishment of a Centre of Excellence for Structure-

Based Drug Target Characterization: Strengthening the research 

capacity of South-Eastern Europe) που συντονίζει το Πανεπιστή-

μιο Πατρών. το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ, 

συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή και το πρόγραμμα 

"ερευνητικό Δυναμικό" (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο), το οποίο ενισχύει 

άριστους ερευνητικούς οργανισμούς που εδρεύουν σε περιφέρειες 

σύγκλισης και απόκεντρες περιφέρειες της ευρώπης.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του έργου, αν. Καθ. γ. Σπυρούλια, βασι-

κός στόχος είναι η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Πατρών σε ερευνητι-

κό, αλλά και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. αναμένεται να αναπτυ-

χθούν στρατηγικές συνεργασίες με ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και 

να ενισχυθεί η συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε ανταγωνιστικά ευ-

ρωπαϊκά προγράμματα, με προφανή οφέλη για το ίδρυμα, αλλά και την 

ευρύτερη Περιφέρεια της Δυτικής ελλάδας.

το έργο βασίζεται εξ ολοκλήρου στο ανθρώπινο δυναμικό του Πανε-

πιστημίου Πατρών, στους τομείς της χημείας, της Φαρμακολογίας, της 

Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής. Καλύπτει τον τομέα της Δομικής 

Βιολογίας, με έμφαση στον χαρακτηρισμό και την ανάπτυξη βιοδρα-

στικών μορίων με θεραπευτική αξία, και πιο συγκεκριμένα, τα πεδία:

- Πρωτεϊνική χημεία: παραγωγή και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών, ως 

νέοι φαρμακευτικοί στόχοι, και αξιοποίησή τους στον σχεδιασμό νέων 

ενώσεων με φαρμακευτική αξία,

- Δομική Βιολογία: μελέτη της διαμόρφωσης και της δυναμικής βιο-

μορίων και βιομοριακών συμπλόκων μέσω μοντέρνων τεχνικών Φα-

σματοσκοπίας NMR,

- Φαρμακολογία: χαρακτηρισμός εν δυνάμει θεραπευτικών μορίων σε 

in vitro, in vivo και ex vivo συστήματα.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναβαθμιστεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός 

του Πανεπιστημίου Πατρών, θα ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό με 

εξειδικευμένους επιστήμονες, θα πραγματοποιηθούν ανταλλαγές 

προσωπικού με κορυφαίους οργανισμούς σε όλη την ευρώπη, θα δι-

οργανωθούν συνέδρια, κ.λπ. Με την ολοκλήρωση του έργου, υπο-

γραμμίζει ο αν. Καθ. γ. Σπυρούλιας, θα έχει διαμορφωθεί ένας Πε-

ριφερειακός ερευνητικός Πόλος αριστείας και τεχνογνωσίας, με σύγ-

χρονο επιστημονικό εξοπλισμό, μοναδικό για τον ελληνικό ακαδημα-

ϊκό και ερευνητικό ιστό. Θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του Πανεπιστημίου 

στη νοτιοανατολική ευρώπη, ενώ θα συσταθεί πλατφόρμα μεταφοράς 

τεχνογνωσίας από ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας στο Πανεπιστήμιο Πα-

τρών και στην τοπική φαρμακοβιομηχανία.

το έργο ξεκίνησε την 1η ιανουαρίου 2012 και έχουν ήδη πραγματο-

ποιηθεί οι πρώτες συναντήσεις ερευνητών από την ελλάδα και το εξω-

τερικό, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων όπως οι Καθ. 

Β. επισκόπου, Imperial College, Δρ α. Περάκης, National Cancer 

Institute, Άμστερνταμ, Καθ. Ivano Bertini, Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας, 

Καθ. Werner Muller-Esterl, Πανεπιστημίου Johann Wolfgang Goethe 

και Καθ. Philippe Bastiaens, ινστιτούτο Max-Planck.

Περισσότερες πληροφορίες: αν. Καθ. γ. Σπυρούλιας, Πανεπιστήμιο 

Πατρών (e-mail: G.A.Spyroulias@upatras.gr).   

SEE-DRUG: Περιφερειακός Πόλος 
Αριστείας στην Πάτρα για τη Δομική Βιολογία

SEE-DRUG
http://www.seedrug.upatras.gr

bionmr.upatras.gr
http://bionmr.upatras.gr/

info
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ερευνητικά αποτελέσματα του ινστιτούτου 
Ηλεκτρονικής Δομής και λέιζερ του ιδρύ-
ματος τεχνολογίας και Έρευνας (ιΗΔλ/
ιτε) που αφορούν την ανάπτυξη Μαγνητο-
ευαίσθητων Φωτονικών Διατάξεων σε Μι-
κροδομημένες οπτικές Ίνες συμπεριλαμ-
βάνονται στις πιο σημαντικές ανακαλύψεις 
στη Φωτονική που δημοσίευσε πρόσφατα 
ο διεθνής οργανισμός Optical Society of 
America (OSA). Πρόκειται για αποτελέσμα-
τα της ερευνητικής ομάδας του Δρ Σταύ-
ρου Πισσαδάκη, ερευνητή Β’ Βαθμίδας, 
που έχουν δημοσιευτεί στα διεθνή περιο-
δικά Optics Express και Optics Letters και 
έχουν προβληθεί από τις παγκόσμιες επι-
στημονικές οργανώσεις Society of Photo-
Optical Instrumentation Engineers (SPIE) 
και Materials Research Society (MRS).

Η αξιοποίηση αυτών των νέων τεχνολογιών 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εφαρμο-
γές, σε τομείς όπως η ιατρική, η ιατροδικαστι-
κή, οι Διαστημικές και αμυντικές τεχνολο-
γίες. Σημαντικό μέρος της πειραματικής ερ-
γασίας υλοποίησε ο διδακτορικός φοιτητής 
Alessandro Candiani, σε συνεργασία με την 
επιστημονική συνεργάτιδα Δρ Μαρία Κων-
σταντάκη, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή 
του Δρ Walter Margulis από το ερευνητικό 
ίδρυμα ACREO της Σουηδίας.

οι μικρο-δομημένες οπτικές ίνες αποτε-
λούν ένα εξελιγμένο είδος γυάλινων, οπτι-
κών καλωδίων, των οποίων το μήκος δια-
τρέχουν μικροσκοπικά κανάλια διαμέτρου 
μερικών εκατομμυριοστών του μέτρου και 
τα οποία κανάλια μπορούν να διηθηθούν 
με υγρά και αέρια υλικά, αλληλεπιδρώντας 
άμεσα με το φως το οποίο διαδίδεται μέσα 
σε αυτές. το πεδίο των μικροδομημένων 
οπτικών ινών έχει αναδυθεί τα τελευταία 15 
χρόνια, ως ένα από τα σημαντικότερα πεδία 
της Φωτονικής επιστήμης και τεχνολογίας, 
προσφέροντας λύσεις σε προβλήματα μετα-
φοράς και διαχείρισης οπτικής πληροφορί-
ας, βιο-αισθητήρων και πηγών λέιζερ υψη-
λής ισχύος.

αντίστοιχα, η τεχνολογία των μαγνητορευ-
στών αφορά σε σύνθετα, αδιαφανή υγρά 
τα οποία εμπεριέχουν μαγνητικά νανο-
σωματίδια, με εφαρμογές στη διαστημική και 
αμυντική τεχνολογία, στα συστήματα ήχου, 
όπως επίσης στον διαχωρισμό βιο-υλικών 
και στην ανίχνευση πρωτεϊνών και ιών. τα 
μαγνητορευστά υπό την επίδραση μαγνητι-
κού πεδίου, αποκτούν το σχήμα του εφαρμο-
ζόμενου πεδίου και συμπεριφέρονται σχε-
δόν σαν στερεά υλικά, επιτρέποντας την εύ-

κολη μετακίνηση και οπτική διαχείριση 
τους.

Η ερευνητική ομάδα του Σταύρου 
Πισσαδάκη συνδύασε τα πλεο-
νεκτήματα των δύο παραπάνω 
"ασύμβατων" τεχνολογιών αιχ-
μής για να αναπτύξει υβριδικές 
μικρο-φωτονικές διατάξεις, οι 
οποίες επιδεικνύουν νέες 
δυνατότητες ανίχνευσης 
και αλληλεπίδρασης του 
μαγνητικού πεδίου με το 
φως, εντός μίας μικρο-
δομημένης οπτικής ίνας 
με διάμετρο διπλάσια από 
ότι μία ανθρώπινη τρίχα.

Η μικροδομημένη οπτική ίνα, 
η οποία χρησιμοποιήθηκε στα εν 
λόγω πειράματα, σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε από την ερευνητι-
κή ομάδα του Δρ Walter Margulis από το 
ερευνητικό ίδρυμα ACREO της Σουηδίας. Η 
αλληλεπίδραση των μαγνητορευστών με το 
φως το οποίο διαδίδεται μέσα στις μικροδο-
μημένες οπτικές ίνες οδήγησε στην πραγμά-
τωση νέων διατάξεων αισθητήρων με μονα-
δικές ικανότητες ανίχνευσης μαγνητικού πε-
δίου, όπως επίσης κίνησης και ροής υγρών 
σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Η ερευνητική ομάδα του ιτε έχει ήδη ανα-
πτύξει και εξελίξει διατάξεις ευαίσθητων μι-
κρο-αισθητήρων οι οποίοι μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν σε μαγνητόμετρα δορυφό-
ρων, σε μετασχηματιστές ρεύματος μεγά-
λης ισχύος και στην παρακολούθηση μαγνη-
τικών βαλβίδων και relay. Πρόσφατα, αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες της συγκεκριμέ-
νης τεχνολογίας, οι A. Candiani και Σ. Πισ-
σαδάκης ανέπτυξαν, σε εργαστηριακό επίπε-
δο, έναν νέου τύπου αισθητήρα πίεσης και 
διάτμησης, ευρείας δυναμικής περιοχής, με 
άμεση εφαρμογή στην ανίχνευση καταπονή-
σεων δερματικού ιστού σε τεχνητά ανθρώπι-
να μέλη και σε κλίνες αποκατάστασης εξελ-
κώσεων κατάκλισης.

Η ομάδα εργάζεται σήμερα για την ανά-
πτυξη συστημάτων ολοκληρωμένων αι-
σθητήρων, εδραιώνοντας το πρωτόκολλο 
σχεδιασμού "εργαστήριο-εντός-της-ίνας" 
(Lab-in-fibre), συμπτύσσοντας βιοχημι-
κές μετρήσεις σε μικροσκοπικό επίπεδο. 
Σε ένα τέτοιο πρωτόκολλο θα χρησιμοποι-
ούνται βιο-τροποποιημένα, μαγνητορευστά 
για την ανίχνευση μικροβίων και ιών ακόμα 
και σε δείγματα όγκου λίγων νανο-λίτρων, 
διευρύνοντας τις πιθανές εφαρμογές της 
τεχνολογίας των Μαγνητο-ευαίσθητων 
Φωτονικών Διατάξεων Μικροδομημένων 
οπτικών ινών σε δύσκολα προβλήματα, τε-
χνολογικής αιχμής στους τομείς της ιατρι-
κής, ιατροδικαστικής, και ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από 
το εργαστήριο Φωτονικών υλικών και Δι-
ατάξεων, ιΗΔλ-ιτε (Σταύρος Πισσαδάκης, 
ερευνητής Β’ Βαθμίδας, τηλ.: 2810391348, 
e-mail: pissas@iesl.forth.gr).  

νέοι φωτονικοί αισθητήρες στην ανίχνευση 
μαγνητικών πεδίων από το ιτε

info
Εργαστήριο Φωτονικών Υλικών και Διατάξεων, ΙΗΔΛ-ΙΤΕ
http://www.iesl.forth.gr/users/pmdl

Optical Society of America (OSA)
http://www.osa.org/
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Περισσότεροι από 150 εκπρόσωποι ερευ-
νητικών οργανισμών, πολιτικών κομμάτων 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων παρευρέθη-
καν στην ημερίδα με θέμα “το ελληνικό 
ερευνητικό σύστημα ως δημιουργός νέας 
γνώσης και μοχλός ανάπτυξης” που συν-
διοργάνωσαν η ΠοΣΔεΠ, η οΣεΠ τει και 
η ενωση ελλήνων ερευνητών (εεε) στις 
16 Φεβρουαρίου στο εθνικό Iδρυμα ερευ-
νών. 

Η ημερίδα έδωσε την αφορμή για έναν 
πλούσιο και εποικοδομητικό διάλογο 
γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει αυτή την περίοδο η ελλάδα σε θέ-

ματα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 
για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το νέο 
σχέδιο νόμου για την έρευνα, την τεχνο-
λογική ανάπτυξη και την καινοτομία. 

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από την 
υπηρεσία live streaming του εθνικού Κέ-
ντρου τεκμηρίωσης και την παρακολού-
θησαν 415 μοναδικοί επισκέπτες. οι πα-
ρουσιάσεις και τα βίντεο των ομιλητών 
είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του 
εΚτ.  

Ημερίδα για το ελληνικό ερευνητικό σύστημα 

τη χρηματοδότηση του προγράμματος γεω-
επισκόπησης GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security-Παγκόσμια πα-
ρακολούθηση του περιβάλλοντος και της 
ασφάλειας) με προϋπολογισμό 5,8 δισ. 
ευρώ για την περίοδο 2014-2020 πρότεινε 
πρόσφατα η ευρωπαϊκή επιτροπή. Συγκεκρι-
μένα, η επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ει-
δικού ταμείου GMES, παρόμοιου με το ευ-
ρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης, στο οποίο τα 
27 κράτη μέλη θα συνεισφέρουν με βάση 
το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους. το 
ταμείο θα συγκροτηθεί με διακυβερνητική 
συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου, θα 
συντονίζεται από την επιτροπή και η οικονο-
μική διαχείρισή του θα ανατεθεί στην επο-
πτική αρχή (GSA) του Παγκόσμιου Δορυφο-
ρικού Συστήματος Πλοήγησης.

το πρόγραμμα GMES παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή του πλανήτη, 
την περιβαλλοντική κατάσταση στην ξηρά, τη 
θάλασσα και την ατμόσφαιρα, την αλλαγή πα-
ραμέτρων όπως η θερμοκρασία των ωκεανών, 
η χημική σύνθεση της ατμόσφαιρας, κ.λπ. Πε-
ριλαμβάνει στοιχεία και χάρτες για καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης, καλύτερο έλεγχο των 
συνόρων, βελτίωση της ασφάλειας, άμεση 

ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση επι-
δείνωσης της ποιότητας του αέρα, κ.λπ.

Σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-
οφέλους, το GMES αναμένεται να αποδώσει 
οφέλη αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του κό-
στους των επενδύσεων έως το 2020 και τε-
τραπλάσιας του κόστους έως το 2030. αντι-
προσωπεύει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας, κυρίως 
στον τομέα των καινοτόμων υπηρεσιών και 
των εμπορικών εφαρμογών τους.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του GMES οδηγεί 
σε οικονομίες κλίμακας, διευκολύνει τις 
από κοινού επενδύσεις σε μεγάλες υποδο-

μές, προάγει τον συντονισμό των προσπα-
θειών και τα δίκτυα επισκόπησης, επιτρέπει 
την εναρμόνιση και τη διαβαθμονόμηση των 
στοιχείων και παρέχει την απαραίτητη ώθη-
ση για τη δημιουργία πόλων αριστείας πα-
γκόσμιου κύρους στην ευρώπη. Η εναρμόνι-
ση και η τυποποίηση των γεωχωρικών πλη-
ροφοριών σε επίπεδο εε είναι μεγάλη πρό-
κληση για την εφαρμογή ευρέος φάσματος 
πολιτικών της.

ο αντιπρόεδρος της εε, αρμόδιος για τη βιο-
μηχανία και την επιχειρηματικότητα, Antonio 
Tajani, υπογράμμισε πως η ευρώπη χρειάζε-
ται το δικό της αξιόπιστο και συντονισμένο 
σύστημα γεωεπισκόπησης για να ανταποκρι-
θεί στις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. το 
πρόγραμμα GMES προωθεί την έρευνα για το 
Διάστημα και, τελικά, υποστηρίζει την οικο-
νομική ανάκαμψη της ευρώπης.  

Xρηματοδότηση του προγράμματος 
γεωεπισκόπησης GMES με 5,8 δισ. ευρώ

e-Newsletter “Έρευνα και Καινοτομία” 
Διαβάστε προηγούμενα τεύχη - εγγραφείτε συνδρομητές

www.ekt.gr/enewsletter

info
GMES - Observing our planet for a safer 
world
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
space/gmes/index_en.htm

info
Βίντεο & Παρουσιάσεις ημερίδας: 
http://www.ekt.gr/news/events/
ekt/2012-02-16/eisig.htm
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ο διεθνής διαγωνισμός FameLab διορ-
γανώνεται, για 6η συνεχή χρονιά, από το 
Βρετανικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με 
το εθνικό Ίδρυμα ερευνών, με σκοπό την 
ανάδειξη νέων ταλέντων στην επικοινωνία 
της επιστήμης. 

το FameLab ενθαρρύνει νέους επιστήμο-
νες να μεταδώσουν το όραμα τους για την 
επιστήμη και τεχνολογία του 21ου αιώνα. 
ο κάθε υποψήφιος έχει στη διάθεσή του 3 
λεπτά για να παρουσιάσει ένα επιστημονι-
κό θέμα και, κατόπιν, αξιολογείται με βάση 
το περιεχόμενο, τη σαφήνεια και τη χαρι-
σματικότητα.

ο διαγωνισμός ξεκίνησε από το επιστημο-
νικό Φεστιβάλ του Cheltenham της Μεγά-
λης Βρετανίας με στόχο την προσέκλυση 
νέων ανθρώπων με πάθος για την επιστή-
μη και τη τεχνολογία, οι οποίοι έχουν το τα-
λέντο να μεταδώσουν στο ευρύ κοινό τον 
ενθουσιασμό και τις γνώσεις τους. ο αριθ-
μός των χωρών που συμμετέχουν στον δι-
αγωνισμό διευρύνεται συνεχώς. το 2012 
θα συμμετέχουν επιστήμονες από 21 χώ-
ρες (αίγυπτος, αυστρία, Βουλγαρία, γερ-
μανία, γεωργία, ελβετία, ελλάδα, Ηνωμέ-

νο Βασίλειο, ΗΠα. ισραήλ, ιταλία, Κροατία, 
Κύπρος, λιθουανία, νότιος αφρική, Πολω-
νία, Πορτογαλία, ρουμανία, Σερβία, τσεχο-
σλοβακική Δημοκρατία και χονγκ Κονγκ).

ο τελικός για τους Έλληνες επιστήμονες 
θα πραγματοποιηθεί την τετάρτη 23 Μαΐ-
ου (6.00 μ.μ.), στο εθνικό Ίδρυμα ερευνών 
(Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, αθήνα). Πε-
ρισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
στους δικτυακούς τόπους του Βρετανικού 
Συμβουλίου και του ειε.  

Στο ναυάγιο των αντικυθήρων είναι αφιε-
ρωμένη η νέα περιοδική έκθεση του εθνι-
κού αρχαιολογικού Μουσείου για το 2012. 
για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί το σύνο-
λο σχεδόν των αρχαιοτήτων, οι οποίες ανελ-
κύσθηκαν, κατά τα έτη 1900-1901 και 1976, 
από το περίφημο ναυάγιο των αντικυθήρων, 
νοτίως της Πελοποννήσου.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το εθνι-
κό αρχαιολογικό Μουσείο, το εθνικό Ίδρυ-
μα ερευνών, την ομάδα Μελέτης του Μη-
χανισμού των αντικυθήρων και την εταιρεία 
Μελέτης αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας 
(εΜαετ). τον γενικό συντονισμό της έκθε-
σης έχει ο Διευθυντής του εθνικού αρχαιο-
λογικού Μουσείου Δρ νικόλαος Καλτσάς. Η 
έκθεση θα διαρκέσει από 6 απριλίου 2012 
έως 28 απριλίου 2013.

Η μερική ανέλκυση του ναυαγίου συνιστά 
την πρώτη μεγάλης έκτασης ενάλια έρευνα 
παγκοσμίως. Κατά την πρώτη φάση (1900-
1901) την επιχείρηση ανέλαβαν Σύμιοι 
σπογγαλιείς με τη συνδρομή πλοίων του Βα-
σιλικού ναυτικού. Η δεύτερη φάση (1976) 
πραγματοποιήθηκε από την αρχαιολογική 
υπηρεσία με τη βοήθεια του ωκεανογραφι-
κού πλοίου του J.Y. Cousteau "Καλυψώ".

το ναυάγιο χρονολογείται στο 60-50 π.χ. 
περίπου, ενώ το φορτίο του χρονολογείται 
από τον 4ο έως και τον 1ο αιώνα π.χ. Η με-
λέτη του φορτίου θα προσθέσει μια σημαντι-
κή μαρτυρία για το θαλάσσιο εμπόριο και τη 
διακίνηση έργων ελληνικής τέχνης στο τέ-
λος της ελληνιστικής εποχής και της δημο-
κρατικής περιόδου της ρώμης.

Η έκθεση συνοδεύεται από ειδικό κατάλο-
γο-μονογραφία για το θέμα, στον οποίο δι-
ακεκριμένοι Έλληνες αρχαιολόγοι και επι-
στήμονες των φυσικών επιστημών παρου-
σιάζουν κείμενα, τόσο των ενοτήτων της έκ-
θεσης όσο και επιμέρους θεμάτων σχετικών 
με το ναυάγιο. ο κατάλογος περιλαμβάνει 
επίσης, τις φωτογραφίες και τα λήμματα των 
αντικειμένων.

το ντοκιμαντέρ για το ναυάγιο και τον Μηχα-
νισμό των αντικυθήρων, παραγωγής Images 
First Ltd. σε συνεργασία με την EρT και την 
εταιρεία παραγωγής ARTE, καθώς και η μι-
κρή 3D ταινία, παραγωγής της εταιρείας Ph. 
Nicolet NVP3D, που θα προβάλλονται στη 
διάρκεια της έκθεσης συμβάλλουν στην 
ολοκληρωμένη παρουσίαση του εκπληκτι-
κού αυτού ευρήματος της πρώτης ενάλιας 
αρχαιολογικής έρευνας παγκοσμίως.

Μέγας χορηγός της έκθεσης και του επιστη-
μονικού καταλόγου της είναι η ελβετική ωρο-
λογοποιία Hublot. χορηγοί είναι, επίσης, ο 
όμιλος οτε-Cosmote και η Alpha Bank.

αξίζει να σημειωθεί ότι στην ενότητα "αντι-
κείμενο του Mήνα" στον δικτυακό τόπο του 
εθνικού αρχαιολογικού Μουσείου θα πα-
ρουσιάζονται, για όλο το 2012 και για το 
πρώτο εξάμηνο του 2013, επιλεγμένα ευρή-
ματα από το ναυάγιο.  

FAMELAB 2012: διεθνής διαγωνισμός  
για νέα ταλέντα στην επικοινωνία της επιστήμης

"Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων" 
στο εθνικό αρχαιολογικό Μουσείο

info
FameLab (Βρετανικό Συμβούλιο)
http://www.britishcouncil.org/gr/greece-science-beautiful-science-famelab-2012.htm

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
http://www.eie.gr/

info
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
http://www.namuseum.gr/


