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Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
(ΕΙΕ), σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, συνέχισε τον 
Μάιο και Ιούνιο του 2015 την υποθαλάσσια έρευνα στη βορειοανατολική 
πλευρά της Δήλου. Η υποθαλάσσια έρευνα επικεντρώνεται σε μια από τις 
γειτονιές που δημιουργήθηκαν την περίοδο της ταχείας αστικοποίησης 
της Δήλου, την συνοικία του Σταδίου, η οποία βρίσκεται στη βορειοανα-
τολική πλευρά της νήσου. 

Η συνεργασία διεξήχθη στο πλαίσιο της έρευνας της Δρ. Μ. Ζαρμακούπη, 
εξωτερικής συνεργάτιδας στον Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότη-
τας του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ και λέκτορα στο Πανε-
πιστήμιο του Birmingham, για την πολεοδομική εξέλιξη της Δήλου κατά 
την ύστερη ελληνιστική εποχή, με χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο 
του Birmingham και τη Roman Society.

Μέρος των καταλοίπων της συνοικίας έχει σκεπαστεί από τη θάλασσα, 
καθώς στις Κυκλάδες η στάθμη της θάλασσας έχει ανυψωθεί περίπου 
κατά 2 με 2.5 m από την υστεροελληνιστική περίοδο. Η περιοχή της Συ-
νοικίας του Σταδίου επιλέχθηκε ως το επίκεντρο της υποθαλάσσιας έρευ-
νας, διότι είναι μία από τις λίγες περιοχές που δεν έχει διαταραχθεί από 
νεότερες κατασκευές, καθιστώντας ευκολότερη την εξέταση της παρά-
κτιας ζώνης της πόλης, προκειμένου να γίνει κατανοητή η ενσωμάτωση 
των εμπορικών δραστηριοτήτων στον αστικό ιστό.

Σκοπός των δύο πρώτων ερευνητικών αποστολών (2014-15) ήταν να 
επαναπροσδιοριστούν και να αποτυπωθούν τα κατάλοιπα που βρίσκο-
νται στη θαλάσσια περιοχή της συνοικίας του Σταδίου, τα οποία είχαν 
προσδιοριστεί στο παρελθόν ως λιμενικές εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρ-
κεια της πρώτης ερευνητικής αποστολής (Οκτώβριος 2014) διαπιστώθη-
κε ότι αντί για λιμενικές εγκαταστάσεις πρόκειται για οικιστικά κατάλοιπα, 
τα οποία αποτελούν τα προς ανατολάς όρια της συνοικίας του Σταδίου.

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγήθηκε η ερευνητική ομάδα από την παρου-
σία δαπέδου σε βάθος περίπου 1,5-2 μέτρων και σε απόσταση περίπου 
30 μέτρων από την ακτογραμμή, το ανατολικό όριο του οποίου φέρει 
κατά χώρα πακτωμένα και σε κανονική διάταξη 16 αποθηκευτικά αγγεία, 
που σώζονται κατά το ήμισυ. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας το 2015 καθαρίστηκε το σύνολο των απο-
θηκευτικών αγγείων και αποτυπώθηκε εκ νέου με γραφική και με φωτο-
γραφική μέθοδο.

Συνεχίζοντας την έρευνα το 2015, εντοπίστηκε και αποτυπώθηκε επιπλέ-
ον σε βάθος περίπου 70 εκατοστών και σε απόσταση περίπου 10 μέτρων 
από την ακτογραμμή χώρος, ο οποίος περιέχει άλλα 15 αποθηκευτικά 
αγγεία, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στον ψηφιδοπαγή αιγιαλό. Ο δεύ-
τερος αυτός χώρος εντάσσεται σε ένα κτίσμα με τουλάχιστον 5 χώρους, 
το οποίο βρίσκεται κατά μήκος του αιγιαλού και περικλείεται από δύο 
δρόμους. 

Παράλληλα, αποτυπώθηκαν με γραφική και με φωτογραφική μέθοδο οι 
τοίχοι του κτίσματος αυτού, όπως επίσης και 9 πεσμένα τμήματα κιόνων, 
τα οποία φαίνεται ότι αποτελούν μέρη της κιονοστοιχίας του κτίσματος 
αυτού.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν και φωτογραφήθηκαν επεξεργασμένοι ογκόλι-
θοι μεγάλων διαστάσεων, οι οποίοι βρίσκονταν σε σειρά στην επέκταση 
του χώρου με τα 18 πακτωμένα αγγεία. Οι επεξεργασμένοι ογκόλιθοι 
αυτοί αποτελούσαν την προς ανατολάς ευρισκόμενη προκυμαία της συ-
νοικίας του Σταδίου. Φαίνεται, λοιπόν, ότι και στην περιοχή της Συνοικίας 
του Σταδίου λειτουργούσε ένα δεύτερο λιμάνι εμπορικό, με χρήση βο-
ηθητική στο κεντρικό αρχαίο λιμάνι της Δήλου στα δυτικά του νησιού.

Η πρώτη ερευνητική αποστολή διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2014 και τα 
έξοδα αυτής καλύφθηκαν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Marie Curie 
Intra-European Fellowship και συγκεκριμένα από το έργο UrbaNetworks, 
του οποίου ανάδοχος φορέας ήταν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Αξιοποιώντας την Έρευνα 

Εντυπωσιακά ευρήματα στην υποθαλάσσια έρευνα 
στη ΒΑ πλευρά της Δήλου

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

UrbaNetworks
https://urbanetworks.wordpress.com/ 

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Πολιτισμού
http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=61632

info

O ελληνικός δικτυακός τόπος για έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία 
Νέα - Εκδηλώσεις - Ανοιχτές προκηρύξεις 

Καινοτόμες Τεχνολογίες - Εκδόσεις - Η έρευνα στα ΜΜΕ

www.ekt.gr/research 

http://www.eie.gr/
https://urbanetworks.wordpress.com/
http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=61632
http://www.ekt.gr/content/display?ses_mode=rnd&ses_lang=el&prnbr=56677
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Πρόσφατη έρευνα στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογί-
ας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), τα αποτελέσματα 
της οποίας δημοσιεύτηκαν στο Nature, διεθνές επιστημονικό περιοδικό, 
ρίχνει για πρώτη φορά φως σε έναν σημαντικό μηχανισμό ελέγχου της 
γήρανσης. 

Οι ερευνητές του ΙΜΒΒ Κωνσταντίνος Παληκαράς και Δρ. Ειρήνη Λιονά-
κη, με επικεφαλής τον Καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, αποκάλυψαν ένα 
κομβικό μονοπάτι μοριακής σηματοδότησης που συντονίζει τη δημι-
ουργία και, ταυτόχρονα, την καταστροφή των μιτοχονδρίων στα κύττα-
ρα, κατά τη γήρανση, καθορίζοντας τη διάρκεια ζωής.

Τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια τα οποία αποτελούν "εργοστάσια παρα-
γωγής ενέργειας" του κυττάρου και είναι απολύτως απαραίτητα για πολ-
λές βασικές κυτταρικές λειτουργίες. Αλλαγές στον αριθμό, τη μορφολο-
γία και την εύρυθμη λειτουργία των μιτοχονδρίων επηρεάζουν τόσο την 
ομοιόσταση του κυττάρου όσο και τον μεταβολισμό, την υγεία και το 
προσδόκιμο ζωής ολόκληρου του οργανισμού. Κάθε ανθρώπινο κύττα-
ρο περιέχει εκατοντάδες μιτοχόνδρια.

Δυσλειτουργίες στα οργανίδια αυτά είναι υπεύθυνες για σοβαρές παθο-
λογικές καταστάσεις όπως καρδιομυοπάθειες, νευρομυϊκές ανωμαλίες, 
νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως οι νόσοι Parkinson's, Alzheimer's 
κ.ά. Συνεπώς, η διατήρηση της λειτουργικότητας τόσο των μιτοχονδρίων 
όσο και ολόκληρου του κυττάρου απαιτεί ακριβή έλεγχο / συντονισμό 
της απομάκρυνσης των κατεστραμμένων, καθώς και της δημιουργίας 
νέων μιτοχονδρίων.

Για τον λόγο αυτό, όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα έχουν αναπτύξει ένα 
ευρύ φάσμα μοριακών μηχανισμών που είναι απαραίτητοι για τη διατή-
ρηση της μιτοχονδριακής ομοιόστασης. 

Η μιτοφαγία, μια εξειδικευμένη μορφή κυτταρικής αυτοφαγίας, απο-
τελεί έναν επιλεκτικό τρόπο απομάκρυνσης και καταστροφής των μη 
λειτουργικών μιτοχονδρίων. Η διαδικασία αυτή ρυθμίζει το μέγεθος του 
πληθυσμού των μιτοχονδρίων στα κύτταρα ανάλογα με τη μεταβολική 
δραστηριότητα ή το στρες.

Άγνωστο όμως παρέμενε πώς τα κύτταρα συντονίζουν δύο ανταγωνι-
στικές διαδικασίες, όπως η δημιουργία και η ανακύκλωση των μιτοχον-
δρίων, με σκοπό την εξασφάλιση της κυτταρικής ομοιόστασης και την 
υποστήριξη της μακροπρόθεσμης επιβίωσης.

Με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε, χρησιμοποιώντας ως πειραματικό σύ-
στημα τον νηματώδη Caenorhabditis elegans, οι ερευνητές του ΙΜΒΒ 

έδειξαν ότι η πρωτεΐνη DCT-1/NIX στην επιφάνεια των μιτοχονδρίων 
αποτελεί τον κεντρικό διακόπτη του μηχανισμού. Η πρωτεΐνη αυτή εί-
ναι συστατικό των μιτοχονδρίων σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανι-
σμούς και στον άνθρωπο. Η λειτουργία της ρυθμίζεται από ενδογενή και 
εξωγενή σήματα, ώστε να επάγει τελικά την καταστροφή των μιτοχον-
δρίων με τη διαδικασία της μιτοφαγίας.

H συσσώρευση κατεστραμμένων μιτοχονδρίων προκαλεί οξειδωτικό 
στρες, οδηγώντας στην έναρξη κατάλληλης κυτταρικής σηματοδότη-
σης, η οποία περιλαμβάνει την επαγωγή γονιδίων που ρυθμίζουν τόσο 
τη μιτοχονδριακή βιογένεση όσο και τη μιτοφαγία. Ο συντονισμός των 
δύο αυτών διαδικασιών διατηρεί την εύρυθμη μιτοχονδριακή λειτουρ-
γία, απομακρύνοντας τα κατεστραμμένα μιτοχόνδρια και δημιουργώ-
ντας νέα και υγιή.

Τα ευρήματα των ερευνητών του ΙΜΒΒ αναδεικνύουν ένα εξελιγμένο μο-
ριακό μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει στα κύτταρα να αυξομειώνουν τον 
αριθμό των μιτοχονδρίων ανάλογα με τις ενεργειακές τους ανάγκες και 
την έκθεση σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες στρες.

Είναι σημαντικό ότι μείωση των επιπέδων μιτοφαγίας κατά τη γήρανση 
οδηγεί σε προοδευτική συσσώρευση, κυρίως μη λειτουργικών μιτοχον-
δρίων, ως αποτέλεσμα τόσο της μη απομάκρυνσης των κατεστραμμέ-
νων όσο και της εξασθένισης στη δημιουργία νέων μιτοχονδρίων. Κάτι 
τέτοιο οδηγεί τελικά σε ελάττωση του προσδόκιμου επιβίωσης. 

Αντίθετα, ενίσχυση της ανακύκλωσης των μιτοχονδρίων έχει ως αποτέ-
λεσμα τη θωράκιση της ομοιόστασης των κυττάρων, την ανθεκτικότητα 
στο στρες και τη σημαντική αύξηση της διάρκειας ζωής του οργανισμού.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι καθοριστικής σημασίας για την 
έρευνα και την κατανόηση της γήρανσης στον άνθρωπο, και αναμένε-
ται ότι θα αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση συνοδών νοσημάτων τα 
οποία χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτη συσσώρευση μιτοχονδρίων 
όπως καρδιαγγειακά νοσήματα και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, με 
στοχευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θύνονται στον Δρ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Διευθυντή του Ινστιτούτου 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Καθηγητή Ιατρικής Σχολής Πα-
νεπιστήμιου Κρήτης μέσω email στο tavernarakis@imbb.forth.gr ή στο 
τηλ. 2810391069.

Αξιοποιώντας την Έρευνα 

Ερευνητές του ITE αποκαλύπτουν έναν νέο κυτταρικό 
μηχανισμό που ρυθμίζει τη γήρανση 

Nature
http://www.nature.com/

Εργαστήριο Ταβερναράκη
http://www.tavernarakislab.gr/

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
http://www.forth.gr/

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
http://www.imbb.forth.gr/en/

info

http://www.nature.com/
http://www.tavernarakislab.gr/
http://www.forth.gr/
http://www.imbb.forth.gr/en/
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Αξιοποιώντας την Έρευνα 

Καινοτόμες τεχνικές ανάπτυξης εύκαμπτων οργανικών 
φωτοβολταϊκών από το ΤΕΙ Κρήτης

Έργο REDUCTION για την ελάττωση της κατανάλωσης 
καυσίμων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
από οχήματα  

Δύο εργασίες για καινοτόμες τεχνικές ανάπτυ-
ξης εύκαμπτων οργανικών φωτοβολταϊκών 
που αναμένεται να συγκεντρώσουν ιδιαίτερο 
ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσίασε σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά η ομάδα Νανοϋλικών 
& Οργανικών Ηλεκτρονικών του ΤΕΙ Κρήτης με 
επικεφαλής τον Δρ. Εμμανουήλ Κυμάκη, τακτι-
κό Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών.

Εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα επεξεργα-
σίας υπό την μορφή διαλύματος και τη χημική 
σταθερότητα των παραγώγων του γραφενίου, 
όπως του οξειδίου του γραφενίου, οι ερευνητές 
κατόρθωσαν να ενσωματώσουν γραφενικές 
δομές στα διάφορα δομικά στοιχεία ενός φω-
τοβολταϊκού κελιού, ενισχύοντας σημαντικά 
την απόδοσή και τις προοπτικές για τη γρήγορη 
εμπορική αξιοποίηση τους.

Αρχικά ακολουθώντας μια οπτική τεχνική που 
κάνει χρήση βραχέων παλμών λέιζερ, επετεύ-
χθη η βελτίωση και ταυτόχρονα ο έλεγχος των 
οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων λεπτών αγώγι-
μων υμενίων ανηγμένου οξειδίου του γραφενί-
ου πάνω σε εύκαμπτα υποστρώματα.

Η ελεγχόμενη ακτινοβόληση επέτρεψε τη με-
ρική, επιφανειακή αποδόμηση του ανηγμένου 
οξειδίου του γραφενίου και τον σχηματισμό 

μικροσκοπικών "πηγαδιών" σε απόλυτα ελεγ-
χόμενες και διατεταγμένες θέσεις πάνω στην 
επιφάνεια των γραφενικών ημενίων.

Τα παραγόμενα υμένια παρουσιάζουν εξαιρετι-
κή μηχανική σταθερότητα, ηλεκτρική αγωγιμό-
τητα και οπτική διαπερατότητα επιτρέποντας 
τη χρήση τους ως διαφανή αγώγιμα ηλεκτρό-
δια σε εύκαμπτες οργανικές φωτοβολταϊκές 
διατάξεις. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η 
ερευνητική ομάδα κατάφερε να παρασκευάσει 
φωτοβολταϊκά κελιά, επιτυγχάνοντας την υψη-
λότερη απόδοση που έχει αναφερθεί μέχρι και 
σήμερα για εύκαμπτες διατάξεις βασισμένες σε 
γραφενικά ηλεκτρόδια.

Παράλληλα, στοχεύοντας στην αξιοποίηση των 
μοναδικών ιδιοτήτων του γραφενίου, οι ερευ-
νητές κατόρθωσαν να συνθέσουν φωτοχημικά 
καινοτόμες γραφενικές δομές. Συγκεκριμένα, η 
ελεγχόμενη ακτινοβόληση με λέιζερ επέτρεψε 
τη γρήγορη και εύκολη τροποποίηση του οξει-
δίου του γραφενίου με χημικά μόρια που μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ως δέκτες ηλεκτρονίων 
όταν ενσωματωθούν στο φωτοενεργό στρώμα 
των φωτοβολταϊκών κυψελίδων. Οι παραγό-
μενες γραφενικές δομές παρουσιάζουν υψηλή 
διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες, ενώ ο 
οπτικά προκαλούμενος εμπλουτισμός τους με 

άλλα μόρια επιτρέπει την τροποποίηση και τη 
ρύθμιση των ενεργειακών επιπέδων τους, κα-
ταδεικνύοντας τη δυνατότητα χρήσης τους σε 
πλήθος ενεργειακών εφαρμογών.

Για την ανάπτυξη των παραπάνω καινοτόμων 
τεχνικών συνεργάστηκαν οι ομάδες του Αν. 
Καθ. Εμμανουήλ Κυμάκη από το Κέντρο Τεχνο-
λογίας Υλικών και Φωτονικής του ΤΕΙ Κρήτης 
(Επ. Καθ. Κωνσταντίνος Πετρίδης, Δρ. Μηνάς 
Στυλιανάκης, Μεταπτυχιακοί φοιτητές Δημή-
τριος Κωνιός, Γεώργιος Κακαβελάκης) και του 
Δρ. Εμμανουήλ Στρατάκη από το Εργαστηρίου 
Μικρο-Νανο δόμησης με Υπερβραχείς Παλ-
μούς Λέιζερ (ΕΜΝΥΛ) του ΙΤΕ (Μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες Μαρία Συγγλέτου, Κυριακή Σάββα). 
Οι ανωτέρω εργασίες δημοσιεύτηκαν στα έγκυ-
ρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, Αdvanced 
Functional Materials και Advanced Optical 
Materials, και χάρη στην πρωτοτυπία τους χα-
ρακτηρίστηκαν ως "VIP articles" με αποτέλεσμα 
να παρουσιάζονται στα β' εξώφυλλα (inside 
front covers) τευχών των εν λόγω περιοδικών.

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα με επιτυχία, χαρα-
κτηριζόμενο ως Excellent Flagship Project, το 
ερευνητικό έργο REDUCTION χρηματοδοτού-
μενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα την 
ελάττωση της κατανάλωσης καυσίμων και των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από οχήμα-
τα. Στο έργο συμμετείχαν από ελληνικής πλευ-
ράς, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και η ΤραινΟΣΕ.

Το REDUCTION πραγματοποίησε βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα των ασύρ-
ματων επικοινωνιών μεταξύ κινούμενων οχη-
μάτων καθώς και της ανάλυσης μεγάλου όγκου 
δεδομένων με στόχο τη μείωση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος των οχημάτων, ανα-
πτύσσοντας καινοτόμες τεχνικές οικολογικής 
δρομολόγησης και πολυτροπικών μεταφορών 
(δηλαδή χρήση περισσοτέρων του ενός μέσου 
για την περάτωση της μεταφοράς, π.χ. τρένο 
και λεωφορείο) και προσαρμογή της οδηγικής 
συμπεριφοράς.

Το REDUCTION χρησιμοποίησε ασύρματες 
επικοινωνίες από όχημα-προς-όχημα (vehicle-

to-vehicle) και τεχνολογίες εξόρυξης ρευμάτων 
δεδομένων (mining streaming data) για τη συλ-
λογή, τη μετάδοση, την αποθήκευση και την 
ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σχε-
τικά με την οδηγική συμπεριφορά (επιτάχυνση, 
επιβράδυνση, στροφή, κ.λπ.), την κατανάλωση 
καυσίμου καθώς και τις εκπομπές ρύπων (διο-
ξειδίου του άνθρακα).

Στα αποτελέσματα του REDUCTION περιλαμ-
βάνονται: α) η επινόηση τεχνικών βελτιστο-
ποίησης της οδηγικής συμπεριφοράς μέσω εκ-
παίδευσης των οδηγών και της διαμόρφωσης 
πολιτικών βέλτιστης οδήγησης (επιτάχυνση, 
πέδηση, κ.λπ.), β) η "οικολογική δρομολόγηση", 
δηλαδή η εύρεση διαδρομών με το μικρότερο 
αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων και τις λιγό-
τερες συνολικά εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα, γ) η πολυτροπικότητα, η οποία επιτρέ-
πει την διοχέτευση της κίνησης με συνδυασμό 
διαφόρων μέσων οδικής μεταφοράς, τρένα, λε-
ωφορεία, ταξί, ΙΧ, έχοντας ως κριτήρια την εξι-
σορρόπηση του μέγιστου αριθμού ανθρώπων 
που μπορούν να μετακινηθούν και την ελάττω-
ση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Στο REDUCTION συνεργάστηκαν, για σαράντα 
μήνες, εννέα ευρωπαϊκοί οργανισμοί από πέντε 
χώρες. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο είχε το Τμή-
μα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
με τους καθηγητές Λ.Τασιούλα, Α. Κοράκη και 
Δ.Κατσαρό, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας 
καινοτόμα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ 
οχημάτων που αποσκοπούσαν στη δρομολό-
γηση πληροφοριών και στην ομαδοποίηση 
(platooning) οχημάτων.

Οι υπόλοιποι οργανισμοί που συμμετείχαν 
στο έργο ήταν οι ακόλουθοι: University of 
Hildesheim (Γερμανία) ως συντονιστής του 
έργου, ΤραινΟΣΕ (Ελλάδα), Delphi Electronics 
(Γερμανία), Trinite Automation (Ολλανδία), 
Cyprus Transport Logistics (Κύπρος), University 
of Aalborg και University of Aarhus (Δανία), 
FlexDanmark (Δανία).

info
Ομάδα Νανοϋλικών & Οργανικών 
Ηλεκτρονικών ΤΕΙ Κρήτης
http://nano.teicrete.gr/

info
REDUCTION
http://www.reduction-project.eu/

http://nano.teicrete.gr/
http://www.reduction-project.eu/
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Ομάδα Ελλήνων εκπαιδευτικών κέρδισε βραβεία και διακρίσεις στο πα-
νευρωπαϊκό φεστιβάλ "Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο - Ευρώπη" 
(Science on Stage - Europe), που έγινε στο Queen Mary University στο 
Λονδίνο, από 17 έως 20 Ιουνίου 2015. Το πρόγραμμα "Οι Φυσικές Επι-
στήμες στο Προσκήνιο - Ευρώπη" έχει στόχο την αντιμετώπιση του επι-
στημονικού αλφαβητισμού και την προσέλκυση των νέων στις Φυσικές 
Επιστήμες.

Στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ, που φέτος είχε θέμα "Διαφωτίζοντας την εκ-
παίδευση των Φυσικών Επιστημών" (Illuminating Science Education), οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν, μαζί με 400 συναδέλφους τους από 
24 άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και τον Καναδά, σε συμπόσια και επιδείξεις 
των κατασκευών τους.

Η εργασία με θέμα "Το οπτικό σύστημα του οφθαλμού", των Μαργαρίτη 
Αντωνίου και Μαράκη Γεωργίου, κέρδισε το δεύτερο Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών στην κατηγορία "Η Επιστήμη και ο Βιώ-
σιμος Κόσμος μας" (Science and Our Sustainable World). Βίντεο της εργα-
σίας παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: 
http://www.science-on-stage.eu/page/display/4/14/0/festival-2015.

Επίσης, επελέγησαν από την Διεθνή Επιτροπή του προγράμματος και 
παρουσιάσθηκαν οι εξής εργασίες: α) Η ομαδική εργασία με θέμα 
"Oberpfaffenhofen, έχουμε πρόβλημα!": Μία διερευνητική μελέτη της 
εκπομπής, διάδοσης και λήψης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων με μία 
συσκευή βίντεο (VCR) και μία αναλογική τηλεόραση», με εκπρόσωπο 
της ομάδας τον Θεόδωρο Πιερράτο, ως Presentation (σε ολομέλεια). 
β) H ατομική εργασία με θέμα "Καταγραφή τροχιών με φως. Σχήματα 
Lissajous, απλή αρμονική ταλάντωση και διακροτήματα. Τρεις εφαρμογές 
του φωσφορισμού στην μηχανική", του Παναγιώτη Λάζου, ως workshop. 
γ) H ομαδική εργασία με θέμα "Μελέτη, Σχεδιασμός και Κατασκευή Τη-
λεχειριζόμενου Υποβρύχιου Οχήματος", με εκπρόσωπο της ομάδας τον 
Πέτρο Πούτο, ως μία από τις τέσσερεις εργασίες που παρουσιάσθηκαν 
με λεπτομέρεια στους Υπουργούς Παιδείας, στους Ευρωβουλευτές και 
στους πρεσβευτές των συμμετεχόντων χωρών που επισκέφθηκαν το φε-
στιβάλ κατά τη διάρκεια του VIP tour. Βιντεοσκοπήθηκε και θα παρου-
σιασθεί από βρετανικά και αραβικά τηλεοπτικά δίκτυα. Βίντεο της εργα-
σίας παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: 
http://www.science-on-stage.eu/page/display/4/14/0/festival-2015.

Όλες οι εργασίες των Ελλήνων εκπαιδευτικών προσκλήθηκαν να παρου-
σιασθούν στους εκπαιδευτικούς της Κύπρου, της Τσεχίας, της Τουρκίας, 
της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Ουγγαρίας, της Ισπανίας, του Βελγίου και 
της Αυστρίας. Επίσης, βραβεύτηκε η Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη Ευ-
γενία για τις προσπάθειές της, από το 2000 έως σήμερα, να εμπνεύσει, 
να εμψυχώσει και να υλοποιήσει τους στόχους του προγράμματος στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι, έως σήμερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις έξι από τις 
οκτώ διοργανώσεις του προγράμματος. Στις εκδηλώσεις του προγράμ-
ματος, από την έναρξή του, το 2000, έως σήμερα, έχουν συμμετάσχει 
100.000 καθηγητές και επιμορφωτές καθηγητών από 24 ευρωπαϊκές χώ-
ρες και τον Καναδά.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, που επεξεργάζονται και παρουσιάζουν πρωτότυ-
πες ιδέες, νέες μεθόδους διδασκαλίας και πειραματικές κατασκευές που 
αναζωογονούν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία. Κατά 
τη διάρκεια του προγράμματος, που συντονίζεται σε κάθε χώρα από μια 
εθνική επιτροπή, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και οι καλύτερες προτά-
σεις επιλέγονται για να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ ήταν η κεντρική εκδήλωση του προγράμματος "Οι Φυσικές 
Επιστήμες στο Προσκήνιο - Ευρώπη", που διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 
μέχρι τον Αύγουστο 2015. Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια των Ευρωπα-
ϊκών προγραμμάτων "Physics on Stage" και "Science on Stage".

Την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ έκανε ο Αντιπρύτανης του Queen 
Mary University. Διαβάστηκε χαιρετισμός προς τους συμμετέχοντες του 
European Commissioner of Science and Research. Το Φεστιβάλ επισκέ-
φθηκαν 400 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη. Στο πρόγραμμα συμ-
μετέχουν οι εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, 
Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύ-
προς, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, 
Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία και ο Καναδάς.

Την Ελληνική αποστολή αποτελούσαν οι καθηγητές: 1) Αρμενάκης Ιω-
άννης, ηλεκτρολόγος, 1ο ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας, 2) Λάζος Παναγιώτης, φυσι-
κός, 26ο Γενικό Λύκειο Αθηνών (Μαράσλειο), 3) Λεμπέση Ελένη, χημικός, 
Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Καλαμάτα, 4) Μαργαρίτης Αντώνιος, χημικός, 
Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, 5) Μαράκης Γε-
ώργιος, φυσικός, Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης, 
6) Νικολαΐδης Αριστομένης, φυσικός, Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Καλαμάτα, 
7) Πανταζής Γεώργιος, φυσικός, Μουσικό Σχολείο Λαμίας, 8) Πατσιλινά-
κου Ευδοκία, χημικός, Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, 9) Πιερράτος 
Θεόδωρος, φυσικός, Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου, 10) Πούτος Πέτρος, 
ηλεκτρολόγος και ηλεκτρονικός ΤΕΙ, 1ο ΕΠΑ.Λ. Σαλαμίνας, 11) Ποτηριά-
δου Ευγενία, φυσικός, 1ο και 6ο Γενικό Λύκειο Ιλίου, 12) Σαμαντά Αγγελι-
κή, δασκάλα, 27ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, 13) Τσιτσιμπής Βασίλειος, 
φυσικός, 4ο Γενικό Λύκειο Λαμίας και 14) Τσιτοπούλου - Χριστοδουλίδη 
Ευγενία, φυσικός, υπεύθυνη του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επι-
στημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω, Συντονίστρια της Ελληνικής Συντονιστικής 
Επιτροπής του προγράμματος "Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο-Ευ-
ρώπη" και αρχηγός της Ελληνικής αποστολής. Τις εργασίες του φεστιβάλ 
παρακολούθησε και ο Γάτσιος Ιωάννης, φυσικός, τέως υπεύθυνος ΕΚΦΕ 
Νέας Σμύρνης.

Σημειώνεται ότι οι 11 καλύτερες ελληνικές προτάσεις επελέγησαν μεταξύ 
180 συμμετοχών. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ θα γίνει 29 Ιουνίου 
έως 2 Ιουλίου 2017 στο Debrecen στην Ουγγαρία και η ελληνική εκδή-
λωση επιλογής των εργασιών που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ αυτό θα 
γίνει τον Νοέμβριο 2016 στην Αθήνα.

Αξιοποιώντας την Έρευνα 

info
Science on Stage Εurope
http://www.science-on-stage.eu/ 

Science on Stage 2015
http://www.scienceonstage.org.uk/2015-festival  

EΚΦΕ Αιγάλεω - Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο Ελλάδα
http://ekfeaigaleo.mysch.gr/

Διεθνής επιτυχία Ελλήνων καθηγητών Φυσικών Επιστημών 
στο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ Science on Stage

http://www.science-on-stage.eu/
http://www.scienceonstage.org.uk/2015-festival
http://ekfeaigaleo.mysch.gr/
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Έλληνες ερευνητές στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης αναπτύσσουν τρισδιάστατες βιομιμητικές σκαλω-
σιές-ικριώματα πυριτίου (το υλικό των μικροτσίπ) για την καλλιέργεια 
νευρώνων και νευρικών βλαστικών κυττάρων με στόχο την ανάπτυξη 
νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων των νευροεκφυλιστικών νόσων. Τα 
ενδιαφέροντα ευρήματα των Ελλήνων ερευνητών δημοσιεύονται στο 
περιοδικό Biomaterials, το κορυφαίο διεθνώς επιστημονικό έντυπο στον 
τομέα των Βιοϋλικών. 

Με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών κατεργασίας με ακτινοβολία λέιζερ, 
ερευνητές από το ΙΤΕ κατάφεραν να σμιλεύσουν μικροσκοπικές τρισδιά-
στατες βιομιμητικές σκαλωσιές-ικριώματα από κώνους στην επιφάνεια 
μικροτσίπ πυριτίου, επάνω στις οποίες στη συνέχεια αναπτύχθηκαν επι-
τυχώς δίκτυα διαφόρων τύπων νευρικών κυττάρων. Εκμεταλλευόμενοι 
τη μοναδικής ακρίβειας μικροχάραξη με ακτίνες λέιζερ, ανέπτυξαν τρισ-
διάστατα μικρο-ικριώματα ειδικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών που 
επιτυγχάνουν να ελέγξουν τον προσανατολισμό και την αλληλεπίδραση 
των νευρώνων και των νευραξόνων ενός νευρωνικού δικτύου.

Όπως επισημαίνει ο ερευνητής Εμμανουήλ Στρατάκης: "H μορφολογία 
και ιδιαίτερα η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός ενός δικτύου νευρικών 
κυττάρων εξαρτάται, σύμφωνα με τη μελέτη μας, σε μεγάλο βαθμό από 
συγκεκριμένα γεωμετρικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του υποστρώ-
ματος ανάπτυξης και διεπαφής. Ως γνωστόν, η επικοινωνία μεταξύ των 
νευρικών κυττάρων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικών σημάτων, τα 
οποία μεταφέρονται από τους νευράξονες τους, υπό τη μορφή ενός τύ-
που βιο-ηλεκτρικού κυκλώματος. Μέσω της καλλιέργειας των νευρικών 
κυττάρων επάνω σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα με τη 
μορφή μικροτσίπ (Neurochip) δίνεται στους ειδικούς η δυνατότητα να 
καταγράψουν και να χαρακτηρίσουν τα σήματα αυτά αλλά και να με-
ταδώσουν προς τα κύτταρα εξωτερικό ηλεκτρικό ερέθισμα. Αυτές οι 
τρισδιάστατες μικρο-κατασκευές έχουν την δυνατότητα να μιμηθούν τις 
ιστιδικές δομές που υποστηρίζουν τους νευρώνες και τα γλοιακά κύτταρα 
στον ζώντα εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να βοηθούν σημαντικά στη φυσιο-
λογικότερη, δυναμική λειτουργία των νευρώνων".

Από την πλευρά του ο Καθηγητής και Ερευνητής του ΙΤΕ Αχιλλέας Γραβά-
νης τονίζει ότι απώτερο στόχο της έρευνας αποτελεί η δημιουργία μιας 
κατάλληλα διαμορφωμένης μικροσυσκευής (Brain-on-Chip), η οποία να 
ελέγχει την ανάπτυξη του νευρικού δικτύου και ταυτόχρονα να καταγρά-
φει την απόκρισή του σε εξωτερικά ερεθίσματα. Βασικός στόχος του ερευ-
νητικού έργου που χρηματοδοτήθηκε κυρίως από το European Research 
Council (ERC) National Initiative, και στο οποίο είναι επιστημονικός υπεύ-
θυνος, είναι η ανάπτυξη μίας καινοτόμου πλατφόρμας για τη μελέτη της 
βιολογικής συμπεριφοράς των νευρώνων σε τρισδιάστατες συνθήκες ex 
vivo που μιμούνται πιστότερα τις συνθήκες του ζώντος εγκεφάλου. 

Οι καλλιέργειες νευρώνων δύο διαστάσεων σε ειδικά τρυβλία έχουν χρη-
σιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων που 
στοχεύουν ασθένειες του εγκεφάλου. Η αποτελεσματικότητα ενός φαρ-
μάκου στις καλλιέργειες νευρώνων δύο διαστάσεων παρέχει τα πρώτα 
θετικά δεδομένα, ώστε αυτό να δοκιμαστεί σε ζώντα πειραματόζωα και 
κατόπιν στον άνθρωπο. 

Από την παραπάνω διαδικασία καθίσταται σαφές ότι η ανακάλυψη νέων 
φαρμάκων απαιτεί πολύ χρόνο και εξαιρετικά πολλά χρήματα, ενώ ένας 
σημαντικός αριθμός των υποψήφιων φαρμάκων, δραστικών στις καλλι-
έργειες δύο διαστάσεων, αποτυγχάνει στις κλινικές δοκιμασίες στον άν-
θρωπο. Και αυτό γιατί οι υπό μελέτη νευρώνες σε καλλιέργειες δύο δι-
αστάσεων σε τρύβλια απαντούν πολλές φορές τελείως διαφορετικά στο 
υπό μελέτη φάρμακο από ότι στις συνθήκες της τρισδιάστατης οργάνω-
σης του ζώντος εγκεφάλου. 

Σύμφωνα με τον Α. Γραβάνη, η έρευνα στοχεύει ακριβώς στην ανάπτυξη 
ενός νευροαισθητήρα στον οποίο θα φιλοξενούνται και αναπτύσσονται 

σε τρισδιάστατες συνθήκες νευρικά βλαστικά κύτταρα και νευρώνες για 
την ανίχνευση χημικών βιβλιοθηκών για νέες νευροπροστατευτικές και 
νευροαναγεννητικές ουσίες με πιθανες θεραπευτικές εφαρμογές στα 
νευροεκφυλιστικά νοσήματα και το εγκεφαλικό τραύμα. Επίσης, μελλο-
ντικά, μια τέτοια μικροσυσκευή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα έξυπνο 
νευροεμφύτευμα σε περιοχές του εγκεφάλου που έχουν υποστεί βλάβες, 
το οποίο θα προάγει την ελεγχόμενη ανάπτυξη και αναγέννηση υγιούς 
νευρικού ιστού προς αποκατάσταση της νευροεκφυλιστικής βλάβης. Η 
τεχνολογία αυτή θα μπορούσε μελλοντικά να βοηθήσει στην αντιμετώ-
πιση σοβαρών εκφυλιστικών νόσων, όπως π.χ. αυτές του Πάρκινσον, του 
Αλτσχάιμερ ή οι τραυματικές βλάβες του νωτιαίου μυελού.

Η παραπάνω έρευνα είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας των ερευνητικών 
ομάδων του Εργαστηρίου Μικρο-ΝανοΔόμησης με Υπερβραχείς Παλ-
μούς Λέιζερ και της ομάδας Μηχανικής ιστών και αναγεννητικής ιατρικής 
του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ με τη νέα Ερευνή-
τρια Χαρά Σιμιτζή και τους Ερευνητές Ανθή Ρανέλλα και Εμμανουήλ Στρα-
τάκη και του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Παν/μιου 
Κρήτης και του Εργαστήριου Αναγεννητικής Εμβιομηχανικής του Νευρι-
κού Ιστού του ΙΤΕ με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Πασχάλη Ευσταθό-
πουλο και Αλεξάνδρα Κουργιαντάκη, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου 
Καθηγητή Γιάννη Χαραλαμπόπουλο και του Καθηγητή και Ερευνητή του 
ΙΤΕ Αχιλλέα Γραβάνη. Στην έρευνα συμμετείχε επίσης και η Καθηγήτρια 
Ειρήνη Αθανασάκη από το εργαστήριο Ανοσολογίας του τμήματος Βιο-
λογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και ο Καθηγητής Κώστας Φω-
τάκης, Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ και Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και 
Καινοτομίας.

Αξιοποιώντας την Έρευνα 

info
ITE
http://www.forth.gr 

Aρθρο των Ελλήνων ερευνητών στο περιοδικό Biomaterials
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0142961215005840

Έλληνες επιστήμονες αναπτύσσουν λειτουργικά νευρικά 
δίκτυα σε μικροτσίπ πυριτίου

Πλάγια όψη νευρικών κυττάρων οργανωμένων σε δίκτυο που έχουν αναπτύξει 
πάνω σε μικροσκοπικά κωνικά ικριώματα πυριτίου σμιλευμένα από ακτίνες 
λέιζερ.

http://www.forth.gr
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142961215005840
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Αξιοποιώντας την Έρευνα 

Σημαντική επιτυχία σημείωσε η ομάδα του 
Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) 
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Λεόντιου 
Χατζηλεοντιάδη, η οποία εκπροσώπησε την 
Ελλάδα στον παγκόσμιο Διαγωνισμό "Microsoft 
Imagine Cup 2015" και κατέκτησε την πρώτη 
θέση στην κατηγορία Ability Award και την 
τρίτη θέση στην κατηγορία World Citizenship. 
Ο Διαγωνισμός, ο μεγαλύτερος στον τομέα της 
φοιτητικής καινοτομίας, πραγματοποιήθηκε 
στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον, από 27 έως 31 Ιου-
λίου.

Η ομάδα του Καθηγητή του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ, 
Λεόντιου Χατζηλεοντιάδη, αποτελείται από 
τους φοιτητές του Τμήματος, Δέσποινα Ευθυμι-
άδου, Δημήτρη Ιακωβάκη, Κωνσταντίνο Μαυ-
ροδή και Βασιλική Μπίκια. Η ίδια ομάδα έχει 

διακριθεί στο διαγωνισμό "Microsoft Imagine 
Cup" άλλες πέντε φορές στο παρελθόν και συ-
γκεκριμένα τις χρονιές 2004, 2005, 2007, 2011 
και 2012. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να 
αναδείξει την ευρηματικότητα των φοιτητών 
μέσω τεχνολογικών λύσεων που στοχεύουν 
στην αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλη-
μάτων του πλανήτη, όπως αυτά έχουν τεθεί από 
την UNESCO.

Η ελληνική αποστολή συμμετείχε με την και-
νοτόμα εφαρμογή "Prognosis", μία εφαρμογή 
για "έξυπνα" κινητά τηλέφωνα, σε συνδυασμό 
με ένα περικάρπιο δραστηριότητας (Microsoft 
Band), η οποία διατίθεται δωρεάν στα ηλεκτρο-
νικά καταστήματα. Μόλις εγκατασταθεί στο 
κινητό τηλέφωνο καταγράφει διαφορικά δε-
δομένα αλληλεπίδρασης του χρήστη με τη συ-
σκευή (π.χ. αλλαγή στη φωνή, ύπαρξη τρόμου 
ηρεμίας, αλλαγή στον τρόπο γραφής μηνυμά-
των, τρόπο βαδίσματος, ποιότητα ύπνου), δη-
μιουργώντας ένα διάνυσμα δεδομένων συμπε-
ριφοράς που συνδέεται με τα συμπτώματα του 
Πάρκινσον. Η προηγμένη ανάλυση της ομιλίας 
και της κινητικής δραστηριότητας σε μεγάλη 
βάση δεδομένων (big data) μπορεί να οδηγή-
σει σε δείκτες έγκαιρης πρόγνωσης.

Η εφαρμογή συλλέγει τα δεδομένα, ανώνυμα, 
από εθελοντές υγιείς και ασθενείς, τα στέλνει 
στο server της Prognosis για εμπλουτισμό των 
βάσεων δεδομένων στο Cloud και βελτίωση 

των μοντέλων ανάλυσης. Η Prognosis μπορεί 
επιπλέον να υποβοηθά με αυτοματοποιημένο 
τρόπο εξωτερικής ρυθμικής διέγερσης (απτι-
κής, οπτικοακουστικής) τους διαγνωσμένους 
ασθενείς. Επίσης, μέσω ηχητικών διεγέρσεων 
(binaural beats) βοηθά τους ασθενείς στη βελ-
τίωση της ποιότητας του ύπνου τους.

Η επιλογή της ομάδας του ΑΠΘ έγινε μέσω δι-
αγωνισμού, σε εθνικό επίπεδο, στις 23/4/2015 
στην Αθήνα, όπου κατέλαβε την πρώτη θέση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νόσος του Πάρκιν-
σον αποτελεί μία συχνή πάθηση του Κεντρι-
κού Νευρικού Συστήματος και υπολογίζεται 
ότι οι πάσχοντες, παγκοσμίως, ανέρχονται σε 
6.300.000 άτομα. Όσοι ενδιαφέρονται, μπο-
ρούν να συμβάλουν στη συλλογή δεδομένων 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης, 
"δωρίζοντας" τη φωνή τους ακολουθώντας τον 
σχετικό σύνδεσμο (http://prognosisproject.
net/you-can-help/).

info
PROGNOSIS
http://prognosisproject.net/

Microsoft Imagine Cup 2015
https://www.imaginecup.com/ 

Σημαντική διάκριση για την ελληνική συμμετοχή του ΑΠΘ 
στον παγκόσμιο Διαγωνισμό "Microsoft Imagine Cup 2015"

Με το βραβείο Applied Catalysis Award 
2015 της European Federation of 
Catalysis Societies EFCATS βραβεύθηκε 
ο Ιάκωβος Βασάλος, εξέχον μέλους της 
Ελληνικής Καταλυτικής Εταιρείας. Ο Ι. 
Βασάλος είναι καθηγητής στο τμήμα 
Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ και ομότι-
μος ερευνητής στο Ινστιτούτο Χημικών 
Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων 
(ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η 
επίσημη βράβευση πραγματοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια του Πανευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Κατάλυσης (Europacat XII, 

30/8–4/9/2015) στο Καζάν της Ρωσίας.

Το  συγκεκριμένο  βραβείο απονέμεται  σε  διακεκριμένους  ερευνητές  
στο  πεδίο  της  κατάλυσης  και  αποτελεί αναγνώριση πολυετούς συ-
νεισφοράς στην αριστεία, την τεχνολογικής καινοτομίας και τη διεπιστη-
μονική προσέγγιση μεταξύ επιστημόνων και μηχανικών, επιβραβεύοντας 
τεχνολογικά επιτεύγματα στην ανάπτυξη διεργασιών με έμφαση στη βι-
ομηχανική εφαρμογή. 

Ο Ι. Βασάλος, του οποίου η διαχείριση και καθοδήγηση υπήρξαν καθο-
ριστικές για τη δημιουργία του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και 
Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και έδωσαν το παράδειγμα για την ίδρυση και 
άλλων ερευνητικών Ινστιτούτων βραβεύεται, κατά κύριο λόγο, για την 
πρωτοποριακή του έρευνα στην ανάπτυξη τεχνολογίας ρευστοστερεών 

κλινών καταλυτικών αντιδραστήρων για τη διεργασία της καταλυτικής 
πυρόλυσης προς παραγωγή καυσίμων. H ομάδα του Ι. Βασάλου ανέπτυξε 
τεχνολογία κλειδί για την αποτίμηση της δραστηριότητας και απενεργο-
ποίησης FCC καταλυτών (FCC: Fluid Catalytic Cracking – καταλυτική διά-
σπαση ρευστοστερεάς κλίνης) σε πιλοτική κλίμακα, μία τεχνολογία  που  
σήμερα  χρησιμοποιείται  σε  περισσότερα  από  35  διυλιστήρια  παγκο-
σμίως  με  σημαντική εξοικονόμηση κόστους. 

Ανέπτυξε ακόμη μία ευρέως εφαρμοσμένη τεχνολογία για τον έλεγχο των 
εκπομπών οξειδίου του θείου από συστήματα αναγέννησης καταλυτών 
FCC, μέσω μιας μελέτης βασισμένης επάνω στη βαθιά κατανόηση του 
σχηματισμού και του ελέγχου των εκπομπών θείου και αζώτου κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας των FCC. Ομοίως εντυπωσιακή ήταν η πρόσφα-
τη συνεισφορά στην κατανόηση και ανάπτυξη βελτιωμένης χημείας των 
καταλυτών για την παραγωγή χημικών πρώτων υλών από πιο βιώσιμες 
βιολογικές πηγές, μία μελέτη, την οποία ξεκίνησε στο ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ. 

info
European Federation of Catalysis Societies - Applied Catalysis 
Award 2015
http://www.efcats.org 

Ιάκωβος Βασάλος
http://www.vasalos.com/ 

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων EKETA
http://www.cperi.certh.gr

Βραβείο Applied Catalysis Award 2015 στον Ιάκωβο Βασάλο

http://www.efcats.org
http://www.vasalos.com/
http://www.cperi.certh.gr
http://prognosisproject.net/
https://www.imaginecup.com/
http://prognosisproject.net/you-can-help/

