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EXCELLENCE/1216/0411 The Brain Injury Neurorehabilitation Project Fofi Constantinidou University of Cyprus PA 1: Melathron Agoniston tis EOKA

PA 2: MINISTRY OF LABOUR, 

WELFARE AND SOCIAL INSURANCE

PA 3: State Health Services Organization

FRO 1: Kings College London 256.560,00 € 249.972,00 To έργο Αποκατάσταση Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων (Brain-Rehab) θα οδηγήσει σε έρευνα αιχμής στη 

νευροαποκατάσταση των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων (ΚΕΚ). Η ΚΕΚ αποτελεί μια παγκόσμια επιδημία που 

οδηγεί σε σημαντικές χρόνιες αναπηρίες επιβαρύνοντας το άτομο και την κοινωνία. Πάνω από 1 εκατομμύριο 

Ευρωπαίοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, νοσηλεύονται κάθε χρόνο με ΚΕΚ, καθώς εκτιμώνται περίπου 10 εκατομμύρια 

νέες περιπτώσεις ΚΕΚ κάθε χρόνο παγκοσμίως. Η ΚΕΚ προκαλεί γνωστικές και συμπεριφορικές δυσκολίες, 

που παρεμποδίζουν την ικανότητά των ατόμων να επανέλθουν στην προηγούμενη λειτουργικότητα τους, 

συμβάλλοντας στην χρόνια ανεργία και στις ψυχιατρικές διαταραχές. Το Brain-Rehab αρχικά, θα διερευνήσει την 

αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος γνωστικής αποκατάστασης με παράλληλη εκπαίδευση κοινωνικών 

δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, σε άτομα με χρόνια ΚΕΚ που εξακολουθούν να βρίσκονται σε φάση 

ανάκαμψης. Αναμένεται πως ο συνδυασμός των δύο θεραπευτικών προσεγγίσεων θα επιφέρει σημαντική 

βελτίωση στις γνωστικές λειτουργίες. Παράλληλα,  θα  χαράξει μία πολυτομεακή, συντονισμένη και ενιαία 

στρατηγική για να εγκαθιδρύσει, για πρώτη φορά στην Κύπρο, συστήματα επιτήρησης,  ώστε να υλοποιήσει 

επιδημιολογικές μελέτες για την εκτίμηση του επιπολασμού και των επιπτώσεων των ΚΕΚ. Θα ενσωματωθούν 

νευροψυχολογικά, απεικονιστικά, γενετικά, και βιολογικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας σύγχρονες υπολογιστικές 

μεθόδους για να εξεταστεί η ακριβής συμβολή των κρίσιμων παραγόντων που σχετίζονται με την ανάκαμψη από 

ΚΕΚ. Τα αποτελέσματα του Brain-Rehab θα έχουν σημαντική επίδραση στην έρευνα αποκατάστασης, και 

δύναται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες κλινικές μελέτες. Επίσης, θα ενημερωθούν κατάλληλα οι πρακτικές 

υγειονομικής περίθαλψης και η πολιτική για την καλύτερη κατανομή πόρων με προτεραιότητα την ιατρική 

αποκατάσταση. Μέσω του Brain-Rehab προκύπτουν συνεργασίες διεπιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης από 

ακαδημαϊκούς, κλινικούς και βιομηχανικούς εταίρους με ειδίκευση την ιατρική αποκατάσταση, τη ψυχολογία, τις 

νευροεπιστήμες και τη βιοστατιστική.

EXCELLENCE/1216/0088 Optimizing the diagnostic value of 

postsurgical I-123 SPECT thyroid imaging and 

applying patient-specific 

dosimetry for radioiodine ablation of thyroid 

remnants

Yiannis Parpottas Frederick Research Center PA 1: MINISTRY OF HEALTH

PA 2: Bank of Cyprus Oncology Centre 

PA 3: YGIA POLYCLINIC

FRO 1: Aristotle University of Thessaloniki 256.896,00 € 249.713,00 € Η θεραπεία του διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση του συνόλου 

ή μεγαλύτερου μέρους του θυρεοειδούς αδένα και επακόλουθη θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο (RAIT). Στη RAIT 

χορηγείται I-131 για επιλεκτική ακτινοβολία στα υπολείμματα θυρεοειδούς ή στη μετάσταση. Οι ενεργότητες που 

χορηγούνται είναι συνήθως εμπειρικά προσδιορισμένες και καθορίζονται από το κάθε νοσοκομείο με 

αποτέλεσμα μερικοί ασθενείς αναπόφευκτα να πάρουν μεγαλύτερη ή και χαμηλότερη δόση. 

Η I-123 SPECT μετεγχειρητική απεικόνιση θα πληροφορήσει για την παρουσία υπολειμμάτων θυρεοειδούς ή/και 

μετάστασης, για ακριβή (επανα)σταδιοποίηση της νόσου μετά την επέμβαση. Ο υπολογισμός του όγκου των 

υπολειμμάτων θα βοηθήσει τους γιατρούς ώστε να χορηγήσουν τη κατάλληλη ενεργότητα, ενώ όταν γίνει και 

δοσιμετρία θα βοηθήσει στην φαρμακοκινητική ποσοτικοποίηση. Αυτοματοποιημένη και ακριβής εκτίμηση του 

όγκου σε προ-θεραπευτική απεικόνιση είναι σημαντική για την ευρύτερη εφαρμογή της εξατομικευμένης μετα-

θυρεοειδεκτομής RAIT.

Για το σκοπό αυτό, θα κατασκευαστεί ένα ανθρωπόμορφο ομοίωμα λαιμού-θυρεοειδούς ικανό για 

προσομοίωση διαφόρων μεγεθών θυρεοειδικών υπολειμμάτων, που δεν υπάρχει στην αγορά σε αυτή τη μορφή, 

και θα απεικονιστεί με τη χρήση τριών SPECT συστημάτων στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα τμήματα Πυρηνικής 

Ιατρικής. Για αυτή τη διαδικασία, θα αναπτυχθεί  ένα λογισμικό ανοιχτής πρόσβασης, αυτοματοποιημένο και 

φιλικό προς το χρήστη, για (α) διόρθωση σκέδασης, (β) σχεδιασμό περιμέτρου υπολειμμάτων θυρεοειδούς και 

διόρθωση για το φαινόμενο του μερικού όγκου, (γ) υπολογισμό όγκου, (δ) υπολογισμό της ενεργότητας Ι-131 για 

κατάλυση του όγκου.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση της διαγνωστικής αξίας των μετεγχειρητικών 

απεικονίσεων SPECT θυρεοειδούς και ο ακριβής προσδιορισμός της ενεργότητας I-131 για κατάλυση όγκου. Το 

προτεινόμενο λογισμικό ανοικτής πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και προκλινικούς 

σκοπούς στο πλαίσιο της προώθησης της εξατομικευμένης ιατρικής.

EXCELLENCE/1216/0417 Genetic modifiers in Alport syndrome and thin 

basement membrane nephropathy

Constantinos Deltas University of Cyprus PA 1: E.U.C. Research Centre Ltd FRO 1: The Jackson Laboratory 249.999,20 249.999,20 Το έργο στοχεύει να καταδείξει το ρόλο του γονιδίου RICTOR ως τροποποιητή της πορείας του συνδρόμου 

Alport, μιας κληρονομική αιμορραγικής νεφρίτιδας. Το σύνδρομο Alport και η νόσος λεπτής βασικής μεμβράνης 

(ΝΛΒΜ), προκαλούνται από μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν τις αλυσίδες του κολλαγόνου IV, που 

εκφράζονται στη σπειραματική βασική μεμβράνη. Κοινό χαρακτηριστικό των δύο νόσων είναι η ευρεία 

φαινοτυπική ετερογένεια που δεν εξηγείται από τη θέση ή το είδος της μετάλλαξης. Ειδικά για τη ΝΛΒΜ έχουμε 

δείξει ότι οι ετερόζυγοι ασθενείς για μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3 ή COL4A4 μπορεί να παραμένουν εφόρου 

ζωής με μεμονωμένη μικροσκοπική αιματουρία ή χαμηλά επίπεδα πρωτεϊνουρίας, ενώ άλλοι, ακόμα και με τις 

ίδιες μεταλλάξεις μπορεί να αναπτύξουν εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση με σοβαρή νεφρική νόσο, σε 

ηλικίες 50-60 έτη. Θα συνεργαστούμε με το Εργαστήριο Jackson των ΗΠΑ και το Ερευνητικό Κέντρο του 

Ευρωπαϊκού Παν. Κύπρου για να αποδείξουμε τον τροποποιητικό ρόλο του RICTOR. Η πρωτεΐνη αποτελεί 

μόριο του συμπλέγματος  mTORC2. Τα αποτελέσματά μας από  τη μελέτη πληθυσμού ασθενών με ΝΛΒΜ , 

υποθέτουμε ότι μια παραλλαγή στην αλληλουχία του γονιδίου RICTOR διαφοροποιεί τον κίνδυνο για την 

ανάπτυξη τελικού σταδίου νεφρικής νόσου, επί εδάφους μιας COL4A3/A4 μετάλλαξης. Επίσης, το Εργαστήριο 

Jackson, σε ανεξάρτητη έρευνα με μοντέλο ποντικού με σύνδρομο Alport, έχει δείξει ότι το επίπεδο έκφρασης 

του Rictor συνδέεται με το ρυθμό σπειραματικής διήθησης. Προτείνουμε τη δημιουργία δύο νέων μοντέλων 

ποντικών του συνδρόμου Alport, ένα φυλοσύνδετο και ένα υπολειπόμενο αυτοσωματικό που θα είναι επίσης 

ετερόζυγα για την απουσία του ενός αλληλομόρφου Rictor ή θα φέρουν ένα αλληλόμορφο Rictor με την 

παραλλαγή p.Ser837Phe, που είχαμε εντοπίσει σε ανθρώπους. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Jackson θα 

χαρακτηρίσουμε τα ποντίκια σε κλινικό, μορφολογικό και ιστολογικό επίπεδο, για να αποδείξουμε τον 

προστατευτικό ή προδιαθεσικό ρόλο του Rictor. Το έργο θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για στοχευόμενες θεραπείες 

και ιατρική ακριβείας.

EXCELLENCE/1216/0236 Ciliary adhesions and their role in ciliogenesis 

and ciliary function

Paris Skourides University of Cyprus PA 1: The Cyprus Institute of Neurology 

and Genetics

FRO 1: The Rockefeller University 249.680,00 € 249.680,00 € Η δημιουργία των κροσσωτών κυττάρων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που ξεκινάει στο κυτταρόπλασμα και 

ολοκληρώνεται στην κορυφαία επιφάνεια ενός κυττάρου. Οι κροσσοί εμπλέκονται σε πολλές λειτουργίες 

σημαντικές κατά τη διάρκεια της εμβρυική ανάπτυξης και την ομοιόσταση των οργανισμών. Ανωμαλίες στη 

δημιουργία και λειτουργία τους συνδέονται με μια κατηγορία ασθενειών, πολλές από τις οποίες εμφανίζονται 

στον κυπριακό πληθυσμό. Η ταυτοποίηση γονιδίων και μηχανισμών που εμπλέκονται στη δημιουργία των 

κροσσών είναι απαραίτητη, για την κατανόηση του μοριακού υποβάθρου των ασθενειών αυτών και για την 

ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Προηγούμενη δουλεία της ομάδας μας οδήγησε στην 

ανακάλυψη του συμπλόκου προσκολλήσεως των κροσσών (ΣΠΚ). Αυτό το σύμπλοκο αποτελείται από πολύ 

καλά χαρακτηρισμένες πρωτεΐνες των εστιακών προσκολλήσεων των κυττάρων. Τα ΣΠΚ συνδέονται με τα 

βασικά σωμάτια των κροσσών, στην απουσία ιντεγκρινών, και αλληλεπιδρούν με διάφορα δίκτυα ακτίνης. Τα 

δίκτυα αυτά εμπλέκονται σε διαδικασίες καθοριστικής σημασίας για τη σωστή δημιουργία και λειτουργία των 

πολυκροσσωτών κυττάρων, γι’ αυτό η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων τους με τα ΣΠΚ είναι καίριας 

σημασίας. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερεις πρωτεΐνες, συστατικά των ΣΠΚ, η κινάση των εστιακών 

προσκολλήσεων (FAK), η παξιλίνη, η ταλίνη και η βινκουλίνη αλλά πολύ λίγα είναι γνωστά για τον ρόλο τους 

στα πολύκροσσωτά κύτταρα. Αυτή η πρόταση αποσκοπεί στην ταυτοποίηση του συνόλου των πρωτεϊνών των 

ΣΠΚ μέσω πρωτεωμικής ανάλυσης, και στoκαθορισμό του ρόλου των συμπλόκων  στη δημιουργία και 

λειτουργία των κροσσωτών. Αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές απώλειας 

λειτουργίας σε συνδυασμό με τεχνικές απεικόνισης. Ταυτόχρονα θα απαντηθούν βασικά ερωτήματα που 

αφορούν τον μηχανισμό με τον οποίο δημιουργούνται τα ΣΠΚ καθώς και τη λειτουργία διαφόρων πρωτεϊνών σε 

αυτά. Τέλος προτείνουμε την ανάπτυξη δύο καινοτόμων συστημάτων για τη μελέτη της μοριακής βάσης 

ασθενειών που σχετίζονται με τους κροσσούς

Excellence 1216



EXCELLENCE/1216/0484 Non Invasive Prenatal Diagonis of beta-

Globinopathies using Targeted Next 

Generation Sequencing Haplotype Analysis

Thessalia Papasavva The Cyprus Institute of Neurology and GeneticsPA 1: State Health Services Organization 250.000,40 € 250.000,00 € Η προγεννητική διάγνωση πραγματοποιείται με την ανάλυση εμβρυϊκού γενετικού υλικού του οποίου η 

δειγματολειψία γίνεται με επεμβατικές μαιευτικές διαδικασίες οι οποίες εμπεριέχουν κίνδυνο για αυτόματη 

αποβολή του εμβρύου.  Η ανακάλυψη της παρουσίας εξωκυτταρικού ελεύθερου εμβρυϊκού γενετικού υλικού 

στην μητρική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κύησης άνοιξε νέους ορίζοντες στην εμβρυϊκή διάγνωση 

προσφέροντας έτσι ασφαλέστερες επιλογές ανάλυσης με την ανάλυση μητρικού πλάσματος.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μη-επεμβατικής μεθόδου για έγκαιρη διάγνωση εμβρύων με 

ρίσκο για β-αιμοσφαιρινοπάθειες, μια ομάδα σοβαρών κληρονομικών αναιμιών παγκόσμιας σημασίας. Στα 

πλαίσια του προγράμματος θα σχεδιαστεί ένα καινοτόμο πάνελ (HAPLONID) με πολυμορφισμούς υψηλής 

πυκνότητας (SNPs) για τη γενετική ανάλυση μητρικού πλάσματος με στοχευμένη Αλληλούχιση Νέας Γενιάς 

(ΑΝΓ). Θα αναπτυχθεί η ανάλυση με Σχετική Δοσολογία Παραλλαγών (Relative Variant Dosage) για τον 

προσδιορισμό του πατρικού και του μητρικού απλοτύπου του εμβρύου.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ο άμεσος καθορισμός της φάσης του μητρικού και πατρικού απλοτύπου με την 

ψηφιακή ανάλυση του γενετικού υλικού από τους γονείς. Η προσέγγιση αυτή παρακάμπτει την ανάγκη ανάλυσης 

της συγκεκριμένης μετάλλαξης και δεν εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα γενετικού υλικού από άλλα μέρη της 

οικογένειας όπως παππούδες και γιαγιάδες.  Ως εκ τούτου, η προσέγγιση αυτή θα έχει καθολική εφαρμογή και 

σε άλλες μονογονιδιακές ασθένειες.

Η εφαρμογή της μεθόδου βασισμένη στη στοχευμένη ΑΝΓ με την ανίχνευση πολυμορφισμών θα παρέχει μια 

ολοκληρωμένη μη επεμβατική προγεννητική διάγνωση για τις αιμοσφαιρινοπάθειες. Η συνολική προσέγγιση θα 

επιτρέψει για πρώτη φορά την κάλυψη όλων των εγκυμοσυνών, αποκλειστικά με μη επεμβατικές μεθόδους και 

με δυνατότητα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορευματοποίηση του ονόματος HAPLONID.  

Παράλληλα, το προτεινόμενο πρόγραμμα θα προσφέρει ένα μοντέλο για την ανάπτυξη μη επεμβατικών δοκιμών 

για άλλες κληρονομικές μονογονιδιακές ασθένειες.

EXCELLENCE/1216/0085 Optimizing the diagnostic value of SPECT 

myocardial perfusion imaging under the 

influence of liver activity

Yiannis Parpottas Frederick Research Center PA 1: MINISTRY OF HEALTH

PA 2: Bank of Cyprus Oncology Centre 

PA 3: E.U.C. Research Centre Ltd 

FRO 1: King's College London 250.300,40 € 249.000,40 € Η απεικόνιση της μυοκαρδιακής αιμάτωσης (ΜΡΙ) έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό στένωσης 

στεφανιαίων αρτηριών. Ενώ η MPI είναι μια πολύτιμη διαδικασία διαγνωστικής απεικόνισης εντούτοις η 

απόδοση της περιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή και δεν προέρχονται από την καρδιά: 

εξασθένηση, θωρακικές κινήσεις, και υπο-διαφραγματική ενεργότητα του ήπατος. Οι γιατροί θα πρέπει να 

γνωρίζουν αυτούς τους παράγοντες  για να βελτιστοποιήσουν τη MPI. Ενώ αναλυτικά μοντέλα και δεδομένα από 

ασθενείς είναι χρήσιμα, επαναλήψιμες MPI μελέτες με μηχανικά ομοιώματα είναι σημαντικές για τη 

βελτιστοποίηση της ΜΡΙ υπό την επίδραση της ενεργότητας του ήπατος.

Για το σκοπό αυτό, ένα ομοίωμα κινούμενου συκωτιού στην κεφαλό-ουραία κατεύθυνση κατά την αναπνοή θα 

κατασκευαστεί και θα ενσωματωθεί μέσα στο υπάρχον ανθρωπόμορφο ομοίωμα, μαζί με τα υπάρχουσα 

ομοιώματα της παλλόμενης και κινούμενης αριστερής κοιλίας και των φουσκωτών πνευμόνων. MPI σε ύπτια και 

πρηνή θέση του ανθρωπόμορφου ομοιώματα θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση των SPECT/single-CT, 

SPECT/Gd-153, SPECT/multi-CT συστημάτων από τα τρία συνεργαζόμενα Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής. Οι 

απεικονίσεις θα χρησιμοποιηθούν για τον ποσοτικό χαρακτηρισμό παραγόντων που επηρεάζουν την MPI για 

διαφορετικές (i) αναλογίες ενεργοτήτων ήπαρ-καρδίας, (ii) κεφαλό-ουραία πλάτη ταλαντώσεων καρδίας-

πνευμόνων-ήπατος, και (iii) εγγύτητες μεταξύ ήπαρ-καρδίας. AC-SPECT απεικονίσεις θα διορθωθούν επίσης για 

την καρδιακή κίνηση υπό την επίδραση της ενεργότητας του ήπατος. Τέλος, θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις από 

(i) αυτούς τους παράγοντες, και (ii) τη διόρθωση της κίνησης της καρδίας, στην ανίχνευση αιματωμάτων 

διαφορετικών μεγεθών.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση της διαγνωστικής αξίας της MPI για την έγκαιρη 

διάγνωση της ήπιας στεφανιαίας νόσου κάτω από την επίδραση της ενεργότητας, στα πλαίσια βελτίωσης της 

δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο και αλλού.

EXCELLENCE/1216/0389 Omic studies of the mechanism of activation 

of gamma-globin for the treatment of 

haemoglobinopaties

Marios Phylactides The Cyprus Institute of Neurology and GeneticsPA 1: State Health Services Organization FRO 1: Biomedical Research Foundation 

Academy of Athens

249.997,20 € 249.997,20 € Στόχος της προτεινόμενης πρότασης είναι η χρήση τεχνολογιών ‘omics’, για τον εντοπισμό πιθανών 

φαρμακολογικών στόχων για την επανενεργοποίηση της γάμμα σφαιρίνης για τη θεραπεία αιμοσφαιρινοπαθειών 

όπως η β-θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική αναιμία. Σχεδιάζουμε να καταστείλουμε την έκφραση 80 

πρωτεϊνών χρησιμοποιώντας λεντιικούς φορείς για τη μεταγωγή shRNA σε ανθρώπινα κύτταρα της ερυθρής 

σειράς για να επιλέξουμε μία από αυτές τις πρωτεΐνες  για  περαιτέρω μελέτη με χρήση RNA-seq, Chip-seq  και 

φασματομετρία μάζας. Αυτό θα προσδιορίσει εξαρτώμενα γονίδια ή πρωτεϊνικά σύμπλοκα   που πιθανόν να 

εμπλέκονται στη ρύθμιση της έκφρασης της γ-σφαιρίνης. Αυτά τα γονίδια / πρωτεΐνες είναι πιθανοί θεραπευτικοί 

φαρμακευτικοί στόχοι. Μια αποτελεσματική φαρμακευτική θεραπεία για τη β-θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική 

αναιμία θα βελτίωνε σημαντικά το προσδόκιμο και την ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από αυτές τις 

ασθένειες, ιδιαίτερα ασθενών σε φτωχότερες χώρες που σήμερα λαμβάνουν ελάχιστη ή καθόλου ιατρική 

φροντίδα.

EXCELLENCE/1216/0036 Functional and therapeutic implications of 

histone N-terminal acetyltransferase Naa40 in 

colorectal oncogenesis

Antonis Kirmizis University of Cyprus PA 1: E.U.C. Research Centre Ltd FRO 1: Radboud University 250.000,80 € 250.000,00 € Τα τροποποιητικά ένζυμα ιστονών και οι τροποποιήσεις που καταλύουν αποτελούν ένα από τους κύριους 

επιγενετικούς μηχανισμούς μέσω του οποίου το κύτταρο ρυθμίζει την γονιδιακή έκφραση. Ο καρκίνος 

αναπτύσσεται συχνά επειδή η δράση αυτών των ενζύμων είναι απορρυθμισμένη οδηγώντας έτσι στην 

λανθασμένη έκφραση γονιδίων η οποία στη συνέχεια προωθεί την καρκινογένεση. Ως εκ τούτου, τα 

τροποποιητικά ένζυμα ιστονών θεωρούντε υποσχόμενη θεραπευτικοί στόχοι και μερικά τέτοια ένζυμα ήδη 

στοχεύονται σήμερα σε φαρμακευτικές θεραπείες. Παρόλο αυτά, η μοριακή λειτουργία πολλών τροποποιητικών 

ενζύμων ιστονών εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Ένα τέτοιο επιγενετικό ένζυμο είναι η άφθονη και 

εξελικτικά συντηρημένη Ν-άλφα ακετυλοτρανσφεράση 40 (Naa40), η οποία έμεινε ανεξερεύνητη για αρκετές 

δεκαετίες, επειδή θεωρήθηκε ότι καταλύει μια ασήμαντη ιστονική τροποποίηση. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες 

μας, ανέδειξαν την Naa40 και την Ν-τερματική ακετυλίωση που καταλύει ως σημαντικούς ρυθμιστές της 

γονιδιακής έκφρασης και της κυτταρικής ανάπτυξης.  Επίσης έχουμε διαπιστώσει ότι απαλοιφή της Naa40 σε 

ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέρου προκαλεί ισχυρό κυτταρικό θανάτο. Τα τελευταία αυτά 

ευρήματα εμπλέκουν την Naa40 και την Ν-τελική ακετυλίωση της ιστόνης Η4 στην καρκινογένεση και προτείνουν 

ότι αυτό το επιγενετικό ενζύμο θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω ως πιθανός θεραπευτικός στόχος. Ως εκ 

τούτου, ο κύριος στόχος του ερευνητικού αυτού έργου είναι να αποκρυπτογραφήσει το μοριακό ρόλο της Naa40 

στην ανάπτυξη καρκίνου του παχέος εντέρου και να αξιολογήσει την προοπτική του ως θεραπευτικού στόχου. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός σύγχρονων μεθόδων γονιδιωματικής, 

πρωτεομικής, βιοχημείας και μοριακής βιολογίας. Το προτεινόμενο έργο θα προσφέρει νέα επιστημονική γνώση 

η οποία θα αποτελέσει παράδειγμα για την λειτουργία άλλων Ν-τελικών τροποποιήσεων πρωτεϊνών και, το 

σημαντικότερο, θα προσδιορίσει ένα νέο θεραπευτικό στόχο για τον καρκίνο.

EXCELLENCE/1216/0215 Dissecting the regulatory network of protein 

arginine methylation using functional 

genomics in yeast

Antonis Kirmizis University of Cyprus FRO 1: University of Radboud 250.000,00 € 250.000,00 € Η λειτουργία των πρωτεΐνων συχνά ρυθμίζεται από μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, όπως μεθυλίωση, 

φοσφορυλίωση, ακετυλίωση και ουβικιτινίωση, οι οποίες προσθέτονται στην πλευρική αλυσίδα των αμινοξέων. 

Αλλαγές στα επίπεδα αυτών των τροποποιήσεων μπορεί να αλλοιώσουν δραματικά τη δραστικότητα των 

στοχευμένων πρωτεϊνών. Η μεθυλίωση αργινίνης είναι μια τέτοια πρωτεΐνική τροποποίηση που καταλύεται από 

την οικογένεια ενζύμων γνωστά ως PRMTs (protein arginine methyltransferases). Τα PRMTs είναι διάχυτα σε 

ευκαρυωτικά κύτταρα και η μεθυλίωση αργινίνης βρίσκεται τόσο σε κυτταροπλασματικές όσο και πυρηνικές 

πρωτεΐνες. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα ένζυμα PRMTs και η μεθυλίωση αργινίνης εμπλέκονται στην 

παθογένεση διαφόρων ανθρώπινων ασθενειών συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Παρά τη μεγάλη πρόοδο 

στην κατανόηση του βιολογικών ρόλων της μεθυλίωσης αργινίνης και των κυτταρικών λειτουργιών των PRMTs, 

οι γνώσεις σχετικά με τη ρύθμιση αυτής της πρωτεΐνικής τροποποίησης και των ενζύμων που την καταλύουν 

παραμένουν πολύ περιορισμένες. Επιπλέον, ένζυμα τα οποία μπορούν να αφαιρέσουν αυτή την τροποποίηση 

από τις αργινίνες δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι να 

προσδιορίσει παράγοντες που ρυθμίζουν τα επίπεδα μεθυλίωσης της αργινίνης με την δυνατότητα να 

ανακαλυφθεί η πολυσυζητημένη απομεθυλάση αργινίνης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα 

χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονη προσέγγιση λειτουργικής γονιδιωματικής στον σακχαρομύκητα S. cerevisiae. 

Συνολικά, η μελέτη αυτή θα δημιουργήσει νέες θεμελιώδεις επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τη ρύθμιση των 

μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων και θα αποκαλύψει νέες λειτουργίες πρωτεΐνών οι οποίες θα ανοίξουν 

νέους ορίζοντες στην μελέτη και κατανόηση ανθρώπινων ασθενειών.

EXCELLENCE/1216/0279 Eco-innovation for the production of low 

environmental footprint wine

Menelaos Stavrinides Cyprus University of Technology PA 1: Nicolaides Winery LTD

PA 2: Open University of Cyprus 

FRO 1 : National Technical University of 

Athens

FR0 2 : University of Aberdeen

252.954,49 € 249.923,04 € Η Κύπρος έχει ιστορία πέραν των 5.500 ετών στην παραγωγή κρασιού με τους αμπελώνες να διαμορφώνουν το 

αγροτικό τοπίο του νησιού. Ωστόσο, οι εισαγωγές κρασιού στο νησί έχουν σταδιακά κατακτήσει το ένα τρίτο του 

μεριδίου της εγχώριας αγοράς, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 75 εκ. ευρώ ετησίως. Οι τοπικές μικρομεσαίες 

οινοποιητικές επιχειρήσεις εκτοπίζονται από τον ανταγωνισμό καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν  ταυτότητα για το προϊόν τους. To έργο ECO-WINERY στοχεύει στην προώθηση της 

οικολογικής καινοτομίας σε επίπεδο αμπελώνα και οινοποιείου και δίνει τα μέσα στις τοπικές επιχειρήσεις ώστε 

να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους. Το ECO-WINERY δημιουργεί μια ΝΗΣΙΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ με τη συμμετοχή 

τεσσάρων ιδρυμάτων υψηλού κύρους και μιας ΜΜΕ, προκειμένου να προσδιορίσουν για πρώτη φορά 

παγκοσμίως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κρασιού, συμβαδίζοντας με πολύ πρόσφατες ευρωπαϊκές 

πολιτικές. Οι κύριες δράσεις του ECO-WINERY είναι: α) η δημιουργία ενός φιλικού και ελεύθερου στη χρήση 

λογισμικού για τον καθορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κρασιού, β) η διερεύνηση καλών 

πρακτικών οι οποίες θα μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και γ) η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου για 

την παραγωγή κρασιού χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη 

δημιουργία σήματος πιστοποίησης στο άμεσο μέλλον. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του Eco-Winery θα 

εκπαιδευτούν πάνω από 70 επαγγελματίες-ερευνητές (οι μισοί εκ των οποίων στο πρώιμο στάδιο της 

ερευνητικής τους καριέρας) σε καινοτόμες μεθόδους παραγωγής σταφυλιού και κρασιού, ενισχύοντας έτσι τις 

προοπτικές εξέλιξης τους. Δραστηριότητες δικτύωσης με κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις του 

εξωτερικού θα επιταχύνουν τη ροή της πληροφόρησης και την επιστημονική πρόοδο στον τομέα.



EXCELLENCE/1216/0477 Production of the bioactive signaling 

messenger nitric oxide from nitrite: Probing 

the nitrite reductase activity of heme globins 

and 

mitochondrial heme-copper respiratory oxidase

Eftychia Pinakoulaki University of Cyprus PA 1: Cyprus University of Technology 249.931,20 € 249.931,20 € Οι αιμοπρωτεΐνες των θηλαστικών εμφανίζουν δραστικότητα προς τα οξείδια του αζώτου και αυτές οι 

αντιδράσεις διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους στη φυσιολογία των θηλαστικών. Η αναγωγή του νιτρώδους 

ιόντος σε ΝΟ και οι ΝΟx-τροποποιημένες πρωτείνες κατά τη φυσιολογική και παθολογική υποξία συνεισφέρουν 

στην υποξική σηματοδότηση, στην αγγειοδιαστολή, στη διαφοροποίηση της κυτταρικής αναπνοής και στο 

ισχαιμικό στρες.Παρά το γεγονός ότι οι αλληλεπιδράσεις των αιμοπρωτεϊνών με το βιοδραστικό μόριο 

σηματοδότησης του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) έχουν μελετηθεί εκτενώς, η χημεία των αλληλεπιδράσεων των 

αιμοπρωτεϊνών με το νιτρώδες ιόν, η δραστικότητάς τους ως αναγωγάσες του νιτρώδους και το μονοπάτι 

νιτρωδών-ΝΟ δεν έχουν ακόμα διαλευκανθεί. Στην παρούσα πρόταση στοχεύουμε να μελετήσουμε τις 

αλληλεπιδράσεις του νιτρώδους ιόντος με τις σφαιρίνες και τη μιτοχονδριακή αιμοχαλκοξειδάση της 

αναπνευστικής αλυσίδας, με στόχο να αποκαλύψουμε τους καταλυτικούς μηχανισμούς δράσης για κάθε 

πρωτεΐνη. Θα μελετηθούν οι αντιδράσεις του νιτρώδους με δύο διαφορετικές σφαιρίνες, τη μυοσφαιρίνη και τη 

νευροσφαιρίνη, όπως επίσης και με την οξειδάση του κυτοχρώματος c. Η κατανόηση του μοριακού μηχανισμού 

των ενζυμικών αντιδράσεων προυποθέτει την απομόνωση και χαρακτηρισμό των ενδιαμέσων των αντιδράσεων, 

τα οποία συνδέονται κινητικά και έχουν μικρούς χρόνους ζωής. Στην παρούσα πρόταση η τεχνική της 

φασματοσκοπίας υπεριώδους/ορατού διακοπτόμενης ροής θα χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της κινητικής των 

αντιδράσεων και η φασματοσκοπία χρονικής ανάλυσης συντονισμού Raman για το χαρακτηρισμό της δομής και 

την ταυτοποίηση των ενδιαμέσων των αντιδράσεων. Συνολικά, το έργο στοχεύει να συνεισφέρει στην κατανόηση 

των θεμελιωδών βιοχημικών αντιδράσεων που αφορούν το νιτρώδες ιόν και τις σφαιρίνες αλλά και την 

αιμοχαλκοξειδάση της αναπνευστικής αλυσίδας, οι οποίες είναι μεγάλης σημασίας λόγω του αναδυόμενου 

ρόλου του μονοπατιού νιτρωδών—ΝΟ στα θηλαστικά και τις πιθανές θεραπευτικές εφαρμογές του ΝΟ2-.

EXCELLENCE/1216/0517 Assessment of Post-Stroke Aphasia for 

Rehabilitation Research

Maria Kambanaros Cyprus University of Technology PA 1: Melathron Agoniston tis EOKA

PA 2: Gialletto LTD 

PA 3: Erevnitiko Idryma P. L. 

PA 4:MINISTRYOF HEALTH 

PA 5: Scico Cyprus 

PA 6: CYPRUS STROKE ASSOCIATION

FRO 1:Prof. Gabriele Miceli, Center for 

Mind/Brain Sciences (Centro 

Interdipartimentale Mente - Cervello)of the 

University of Trento

249.645,20 € 249.645,20 € Το έργο ASPIRE αφορά σε διεπιστημονική έρευνα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με 

εγκεφαλικό επεισόδιο καθώς και αντιμετώπισης του τεράστιου οικονομικού βάρους της νευρολογικής 

αποκατάστασης. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα εξετάσει τις δυνατότητες της μη επεμβατικής διέγερσης 

(transcranial magnetic stimulation - TMS) του εγκεφάλου στην κλινική πρακτική. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα 

θα μελετήσει άτομα με Αφασία, στα οποία θα γίνει νευροψυχολογική αξιολόγηση, γενετικές και εγκεφαλικές 

μετρήσεις με στόχο την κατανόηση των μηχανισμών αποκατάστασης μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο τελικός 

στόχος της μελέτης είναι να προσδιοριστεί κατά πόσον η τεχνική TMS μπορεί να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο 

τυπικής φροντίδας και νευρολογικής αποκατάστασης για άτομα με ελλείμματα επικοινωνίας λόγω εγκεφαλικού 

επεισοδίου.

EXCELLENCE/1216/0007 Biometeorological Aspect of Thermal 

environment and Health: impacts on public 

health and on special populations to improve 

the quality of life 

and tourism sustainability

Georgios NikolopoulosUniversity of Cyprus PA 1: Ministry of Agriculture, Rural 

Development and Environment

PA 2: MINISTRYOF LABOUR, WELFARE 

AND SOCIAL INSURANCE

FRO 1: National and Kapodistrian 

University of Athens

250.000,00 € 250.000,00 € Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά την υγεία και ευημερία του ανθρώπου. Η κλιματική 

αλλαγή και το θερμό κλίμα της Κύπρου, ένα από τα θερμότερα Μεσογειακά κλίματα των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας ώστε να 

ανταποκριθούν στους κινδύνους που σχετίζονται με το θερμικό περιβάλλον. Στο παρόν έργο προτείνεται μία 

διεπιστημονική προσέγγιση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας, με την 

ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και πλαισίων. Σκοπός του έργου είναι η εισαγωγή της έννοιας της θερμικής 

αντίληψης στην εκτίμηση των επιδράσεων στην υγεία μέσω των μοντέλων προσομοίωσης της, τους θερμικούς 

δείκτες. Οι θερμικοί δείκτες ενσωματώνουν διάφορες μετεωρολογικές μεταβλητές και κάποιοι λαμβάνουν υπόψη 

επιπρόσθετα φυσιολογικές και προσωπικές παραμέτρους. Μικροκλιματικές μετρήσεις και δομημένες, βάσει 

ερωτηματολογίων, συνεντεύξεις ατόμων σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους της Κύπρου θα διεξαχθούν για τη 

συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων. Στόχος είναι ο εντοπισμός του θερμικού δείκτη, ο οποίος θα 

προσομοιώνει με επιτυχία τη θερμική αντίληψη των ατόμων στο κλίμα της χώρας. Ο δείκτης αυτός θα 

χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της χωρικής διακύμανσης της θερμικής επιβάρυνσης με βάση τη δορυφορική 

τηλεπισκόπηση. Όλες οι εργασίες θα προσανατολίζονται για την εφαρμογή τους στο πεδίο της δημόσιας υγείας. 

Θα διερευνηθεί η επίπτωση του θερμικού περιβάλλοντος στη δημόσια υγεία και στην ειδική πληθυσμιακή ομάδα 

των τουριστών χρησιμοποιώντας δεδομένα νοσηρότητας από το σύστημα υγείας της χώρας που σχετίζονται με 

τις θερμικές συνθήκες. Επιπλέον θα διεξαχθεί μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 

θερμικών συνθηκών στην ευπαθή ομάδα των ασθενών με κυστική ίνωση. Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί 

να εφαρμοστεί και σε άλλα επιστημονικά πεδία συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών 

προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων του τουρισμού, του σχεδιασμού των πόλεων και της ενέργειας.

EXCELLENCE/1216/0472 Studying the Role of SOX2, SOX14 and 

SOX21 in Pre-implantation Embryo 

Development in Mice

Elena Panayiotou WorthThe Cyprus Institute of 

Neurology and Genetics

PA1: Erevnitiko Idryma P.L.Limtied FRO 1: The University of Cambridge 250.000,00 € 250.000,00 € Η ανάπτυξη του εμβρύου στο ποντίκι αρχίζει με τη σύζευξη του σπέρματος και του ωαρίου και συνεχίζεται  με 

σειρά από κυτταρικές διαιρέσεις οι οποίες δημιουργούν ένα πληθυσμό από ισοδύναμων βλαστομερών. 

Πρωτεΐνες που κληρονομούνται από τη μητέρα εναποτίθενται στο ωάριο και είναι υπεύθυνες να καθορίσουν τη 

χρονική στιγμή κάθε διαίρεσης. Η κανονική ανάπτυξη επιτυγχάνατε με την συνδυασμένη δράση διαφόρων 

μητρικών πρωτεϊνών. Το έμβρυο είναι προγραμματισμένο να δημιουργήσει τόσο τον Εμβρυικό Ιστό (ΕΙ) όσο και 

τον έξω-εμβρυικό (ΕΞΕ)  ιστό. Η μηχανισμός και η χρονική στιγμή που καθορίζουν τον αρχικό διαχωρισμό τω ΕΙ 

με το ΕΞΕ αποτελεί ερώτηση κλειδί στην αναπτυξιακή βιολογία.   

	Αυτή η πρόταση είναι σχεδιασμένη για να διερευνήσει την εμπλοκή δύο συγκεκριμένων παραγόντων 

μεταγραφής, ονόματι SOX14 και SOX21, στην διαδικασία διαχωρισμού του EΙ με το ΕΞΕ ιστό. Αυτή η 

συνεργασία έγινε εφικτή μετά από πρόσφατες ανακαλύψεις των συνεργατών μας από το Παν του Cambridge.   

Αυτοί βρήκαν ότι ο παράγοντας μεταγραφής SOX21 αποτελεί παράγοντα-κλειδί στη διαδικασία επιλογής του ΕΙ 

vs ΕΞΕ. Όμως πρόσφατα δεδομένα από την ομάδα μας στο ΙΝΓΚ εισηγούνται ότι ο παράγοντας SOX21 

πιθανότατα συνεργάζεται με τον παράγοντα SOX14.  Ο κυριότερος στόχος της πρότασης είναι να μελετήσει τον 

ακριβή ρόλο των πρωτεϊνών SOX14 και SΟΧ21 κατά τη διάρκεια του προ- εφυτευτικού σταδίου της εμβρυικής 

ανάπτυξης. Η υπόθεση εργασίας είναι ότι κάποιες πρωτεΐνες οι οποίες ελέγχονται από το παράγοντα SOX2 

πιθανώς αποτελούν παράγοντες κλειδιά που καθορίζουν τον εμβρυικό ιστό στο έμβρυο. Προτείνουμε μια σειρά 

από πειράματα χρησιμοποιώντας δια-γονιδιακά ποντίκια που αναπτύχθηκαν στο ΙΝΓΚ  για να μελετήσουμε την 

υπόθεση μας. 

Η πρόταση είναι πλήρως ταυτισμένη με τη προκήρυξη δεδομένου ότι στοχεύει στην απάντηση ενός από τα πιο 

σημαντικά βιολογικά ερωτήματα   χρησιμοποιώντας τα πιο καινοτόμα εργαλεία. Έχουμε συνάψει συνεργασία με 

μια παγκοσμίου φήμης επιστήμονα  στο πεδίο της προ-εμφυτευκτικής  εμβρυολογίας για να διασφαλίσουμε την 

αριστεία της πρότασης.

EXCELLENCE/1216/0092 Personalised Gene Therapy for beta-

Thalassaemia

Carsten Lederer The Cyprus Institute of Neurology and Genetics PA1: State Health Services Organization FRO 1: University of Freiburg - Medical 

Center 

FRO 2: King's College London

250.000,00 € 250.000,00 € Η θαλασσαιμία είναι από τις πιο συχνές μονογονικές νόσους παγκοσμίως, οπου 9 στους 100 Κύπριους είναι 

φορείς της μετάλλαξης HBB-IVSI-110(G>A), με σχετική συχνότητα φορέων 76% στην Κύπρο και >20% σε 

χώρες της ΕΕ. Έχουμε αναπτύξει δύο εξειδικευμένες θεραπείες για την HBB-IVSI-110(G>A) β-θαλασσαιμία. Η 

πρώτη βασίζεται στην επεξεργασία γονιδιώματος, οπού χρήση TALE και CRISPR/Cas9 νουκλεάσων οδηγει σε 

σπάσιμο του DNA στη θέση της μετάλλαξης, έτσι η ανώμαλη θέση ματίσματος και η εγγύς αλληλουχία 

καταστρέφεται, επαναφέροντας το ορθό μάτισμα και έκφραση του ΗΒΒ. Η δεύτερη βασίζεται στη μείωση του 

επιπέδου του ανώμαλου mRNA μέσω βραχέων RNA δομής φουρκέτας (shRNA), έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

μετάφραση του κανονικού HBB mRNA. Αυτή η προσέγγιση αποδείχθηκε ανώτερη από την προσθήκη 

εξωγενούς HBB μέσω του φορέα GLOBE για την αποκατάσταση του κανονικού φαινοτύπου. Δείξαμε την 

αποτελεσματικότητα των δύο καινοτόμων προσεγγίσεων σε κυτταρικές σειρές και ερυθροειδή κύτταρα ασθενών. 

Τα συγκεκριμένα εργαλεία είναι υπό εξέταση για έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Στόχος του έργου είναι 

βελτίωση και επικύρωση των δύο προσεγγίσεων για μελλοντική κλινική εφαρμογή. Για την προσέγγιση 

επεξεργασίας γονιδιώματος, οι επικρατέστερες νουκλεάσες θα ελεγχθούν σε ανεξάρτητα δείγματα ασθενών, θα 

χαρακτηρισθεί η μη-στοχευμένη δραστηριότητα τους με αλληλούχιση επόμενης γενιάς και με τεχνολογία 

επισήμανσης και θα τελειοποιηθεί η βιοασφάλεια της χορήγησης των νουκλεασών. Για την προσέγγιση shRNA, 

λεντιικοί φορείς θα τροποποιηθούν, ώστε τα shRNA να εκφράζονται σε συγκεκριμένο κυτταρικό στάδιο και 

τύπο. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν νουκλεάσες που θα κατευθύνουν την ενσωμάτωση του θεραπευτικού 

διαγονίδιου στο ενδογενές HBB ή σε συγκεκριμένη αδρανή θέση του γονιδιώματος (safe harbour). Η παρόμοια 

διαδικασία προετοιμασίας των δειγμάτων και μεθόδων ανάλυσης επιτρέπει την άμεση σύγκριση των δύο 

προσεγγίσεων, που θα παρέχει και πιθανόν θα βελτιώσει την απόδοση και βιοασφάλεια τους σε επίπεδα που 

απαιτούνται για την υποβολή πρωτόκολλου για κλινικές δοκιμές.



EXCELLENCE/1216/0523 A personalized risk assessment tool for 

Colorectal Cancer prevention through 3-prime 

mRNA sequencing 

of normal-appearing mucosa in the Cypriot 

population.

Christos Shammas AVVA Pharmaceuticals Ltd PA 1: University of Cyprus

PA 2: Stremble Ventures LTD 

326.800,00 250.000,00 € Η κολονοσκόπηση είναι το ιδανικό μέσο για την ανίχνευση του καρκίνου του παχέος εντέρου, αλλά δεν παρέχει 

πληροφορία για το ρίσκο υγιών ανθρώπων να αναπτύξουν νεοπλασία. Για το λόγο αυτό συνίσταται αδιακρίτως 

σε όλους πάνω των 50 ετών, αν δεν έχουν ιστορικό φλεγμονώδους εντέρου ή καρκίνου. Παρά την πληθώρα των 

γενομικών μελετών η διεθνής και κυπριακή αγορά υπολείπεται πιστοποιημένων εργαλείων ικανών να 

υπολογίζουν το ρίσκο υγιών ανθρώπων να αναπτύξουν νεοπλασία του παχέος εντέρου. Προτείνουμε να 

αναπτύξουμε μια φθηνή μέθοδο εξατομικευμένης εκτίμησης ικανή να προβλέψει το σχετικό ρίσκο για νεοπλασία 

του παχέος εντέρου ανάμεσα σε φαινομενικά υγιείς ανθρώπους. Κατά την αρχική κολονοσκόπηση στη ηλικία 

των 50 θα παίρνουμε δείγματα από τον υγειή βλενογόνο προς ανίχνευση μοριακών αλλαγών μέσω 

αλληλούχισης του 3’ mRNA ακόμα και πριν την εμφάνιση μορφολογικών αλλαγών. Για να αναπτύξουμε τη 

μέθοδό μας θα καταγράφουμε αλλαγές στην αφθονία του mRNA κατά μήκος του παχέος ενέρου και ανάμεσα σε 

φαινομενικά υγιής και ανθρώπους με τάση για καρκίνο. Διαφορές στην γονιδιακή έκφραση κατά μήκος του 

παχέος ενέρου και ανάμεσα σε φαινομενικά υγιείς και σε ανθρώπους με τάση για καρκίνο είναι ένας πρωτότυπος 

τρόπος να βρεθούν μοριακές αλλαγές χρήσιμες για την πρόβλεψη του εντερικού καρκίνου. Σκοπεύουμε να 

εκμεταλλευτούμε αυτές τις διαφορές για να κατατάξουμε φαινομενικά υγιείς ανθρώπους σε ομάδες υψηλού και 

χαμηλού κινδύνου. Μετά απο 2 χρόνια μελέτης θα επιλέξουμε μια ομάδα γονιδίων που θα διαφέρει κατά μήκος 

του εντέρου και ανάμεσα στις ομάδες υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Περιμένουμε να βρούμε γονίδια 

επιδιόρθωσης DNA και ιστικής ανάπλασης καθώς και μικροβίωμα ως πηγή φλεγμονής. Ως ακόλουθο βήμα 

έχουμε δρομολογήσει μια δεύτερη μελέτη για την πιστοποίηση  και τυποποίηση της διαγνωστικής μας μεθόδου 

ως εργαλείο για τους γαστρεντερολόγους και τους πελάτες τους.

Physical Sciences and Engineering

EXCELLENCE/1216/0515 New quinone/hydroquinone metal complexes 

for the catalytic conversion of H2O/O2 to 

H2O2 and the construction 

of aqueous photosynthetic solar cells

Anastasios KeramidasUniversity of Cyprus PA 1: Cyprus University of Technology FRO 1: University of Patras

FRO 2: University of Ioannina 

250.000,00 250.000,00 Το έργο αυτό συγκεντρώνει τους επιστήμονες από τέσσερις ακαδημαϊκές οργανώσεις σε ένα διεπιστημονικό 

(χημική σύνθεση και φωτοκατάλυσης / κατάλυση) καινοτόμο σχέδιο, τη σύνθεση νέων αντιστρεπτών κινόνης / 

υδροκινόνης-μεταλλο φωτοκαταλυτών / καταλύτων που καταλύουν επιλεκτικά την οξείδωση / αναγωγή του Η2Ο 

/ Ο2 σε Η2Ο2 και την κατασκευή συνθετών H2O2 – παταριών καυσίμων και υδατικών φωτοσυνθετικών ηλιακών 

κυττάρων. Επιπλέον, το H2O2 είναι μια ένωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια φιλική προς το 

περιβάλλον πηγή ενέργειας, έτσι, η παραγωγή ‘στην πηγή’ Η2Ο2 και οι νέες τεχνολογίες που θα προκύψουν 

από την παρούσα πρόταση θα οδηγήσουν σε σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την Κύπρο. 

Οι νέοι ερευνητές θα εκπαιδευτούν σε βάθος σε σύγχρονες τεχνικές, σε τέσσερα από τα καλύτερα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα στον κόσμο, δύο πανεπιστήμια από την Κύπρο και δύο από την Ελλάδα. Επιπλέον, θα αποκτήσουν 

όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις εργασίας στον ακαδημαϊκό χώρο, τον δημόσιο τομέα 

και τη βιομηχανία. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής θα δημοσιευθούν σε υψηλής ποιότητας επιστημονικά 

περιοδικά, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και σε διεθνή και τοπικά συνέδρια.

EXCELLENCE/1216/0296 Real-time Communications for Practical 

Communication Networks

Charalambos CharalambousUniversity of Cyprus PA 1: Cyprus University of Technology FRO 1: McGill University (MU)

FRO 2: Texas A&M University (TAMU)

FRO 3: Texas A&M University at Qatar 

(TAMUQ) 

247.840,00 € 247.840,00 € Κατά́ την τελευταία δεκαετία, οι τεχνολογίες πληροφοριών έχουν καταστεί́ αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, 

ενώ́ η πληθώρα των αναδυομένων εφαρμογών απλοποιεί́ και εμπλουτίζει τις καθημερινές μας δραστηριότητες. 

Μελλοντικές εφαρμογές, όπως αυτές που συζητηθήκαν στο πλαίσιο του 5G, προϋποθέτουν μια πραγματική́ 

στροφή́ στην τεχνολογία, δεδομένου ούτι απαιτούν πολύ́ χαμηλή́ καθυστέρηση, πολύ́ υψηλές ταχύτητες 

δεδομένων, πολύ́ υψηλή́ αξιοπιστία, και την ενσωμάτωση συστημάτων ελέγχου. Το έργο Revue στοχεύει να 

θέσει τα θεμέλια ενός πλαισίου επικοινωνίας σε πραγματικό́ χρόνο, σε συνθήκες που συναντώνται σε 

πραγματικά κανάλια, η οποία θα αντιμετωπίσει τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, και χωρίζεται σε τρεις 

πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά́ τη διαμόρφωση ενός μαθηματικού́ πλαισίου για την επικοινωνία σε 

πραγματικό́ χρόνο, με αβέβαια κανάλια ανάδρασης και παράπλευρη πληροφορία, με στόχο να υπολογιστεί́ ο 

βέλτιστος ρυθμός συμπίεσης και μεταφοράς δεδομένων σε πραγματικό́ χρόνο. Η προσέγγιση που 

χρησιμοποιήθηκε συνενώνει ιδέες και εργαλεία από τη θεωρία πληροφορίας και τη θεωρία βέλτιστων 

στοχαστικών συστημάτων. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την κατασκευή κωδικοποιητών και αποκωδικοποιητών 

πραγματικού χρόνου, με αβέβαια κανάλια ανάδρασης, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση που 

υπολογίστηκε στον πρώτο πυλώνα. Τέλος, στο τρίτο πυλώνα θεωρούμε συστήματα που ενσωματώνουν 

συστήματα ελέγχου σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, στα οποία αναπτύσσουμε ευφυείς στρατηγικές ελέγχου που 

θα μπορούν ταυτόχρονα να σταθεροποιήσουν το ασταθές σύστημα και να μεταδώσουν πληροφορία, μέσω 

αβέβαιων καναλιών ανάδρασης. Αυτές οι θεμελιώδεις ερευνητικές δραστηριότητες θα οδηγήσουν σε καλύτερη 

κατανόηση των δυνατοτήτων και των συμβιβασμών των συστημάτων επικοινωνίας πραγματικού χρόνου, την 

επίδραση των αβέβαιων καναλιών ανάδρασης και της παράπλερης πληροφορίας, των αλληλεπιδράσεών τους 

με τα συστήματα ελέγχου, καθώς και την ανάπτυξη νέων τεχνικών κωδικοποίηση, σε ένα καινοτόμο σχεδιασμό 

της επικοινωνίας, καθώς και σε νέες εφαρμογές.

EXCELLENCE/1216/0039 Projecting temperature climate extremes at 

regional to urban scales

Panos Hadjinicolaou The Cyprus Institute 250.000,00 € 250.000,00 € Το έργο CELSIUS έχει ως στόχο να παρέχει νέες προβλέψεις της κλιματικής αλλαγής για την Μέση 

Ανατολή/Βόρεια Αφρική (Middle East/North Africa – MENA), συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Μεσογείου 

και της Κύπρου, με βελτιωμένη χωρική ακρίβειας με έμφαση στα ακραία της θερμοκρασίας και την 

υπερθέρμανση στις αστικές περιοχές. Το μοντέλο WRF θα χρησιμοποιηθεί ως κλιματικό μοντέλο περιοχής για 

την υποκλιμάκωση, σε πρώτη φάση, μετεωρολογικών πεδίων και την πραγματοποίηση σειράς προσομοιώσεων 

με συνδυασμό σχημάτων φυσικών διαδικασιών. Μία τελική, βελτιστοποιημένη διαμόρφωση του μοντέλου WRF 

θα επιτευχθεί και θα χρησιμοποιηθεί σε προσομοιώσεις 20 ετών, σε ανάλυση 16 χλμ. για την υποκλιμάκωση, 

για το πρόσφατο παρελθόν και για το μέσν του 21ου αιώνα, κλιματικών πεδίων από τα πλανητικής κλίμακας 

μοντέλα CIMP5 του IPCC και υπό το έντονο σενάριο εκπομπών RCP8.5. Οι οριακές συνθήκες CIMP5 θα 

επιλεχθούν από αυτά τα μοντέλα που προσομοίωσαν ρεαλιστικά το ακραία θερμοκρασίας του παρελθόντος ή 

προβλέπουν τα ισχυρότερα θερμά ακραία στο μέλλον. Στη συνέχεια, το θα χρησιμοποιηθεί για την περεταίρω 

υποκλιμάκωση των αποτελεσμάτων στην περιοχή ΜΕΝΑ έως τα 1-4 χλμ., πάνω από επιλεγμένες πόλεις της 

περιοχής (συμπεριλαμβανομένων της Λευκωσίας), ώστε να συνυπολογιστεί και το φαινόμενο της αστικής 

θερμικής νησίδας. Η επιπρόσθετη αστική θέρμανση προστίθεται στην παγκόσμια θέρμανση και μπορεί στο 

μέλλον ορισμένες τοποθεσίες να πλησιάσουν το κατώφλι των 35 βαθμών Κελσίου της θερμοκρασίας υγρού 

θερμομέτρου, ανυπόφορης για το ανθρώπινο σώμα. Λεπτομερείς δείκτες ακραίων θερμοκρασίας (ζεστών και 

ψυχρών) θα εξαχθούν από τις περιοχικές και αστικές κλιματικές προβλέψεις, με έμφαση στους καύσωνες. Το  

CELSIUS συνεισφέρει στην πρωτοβουλία MENA-CORDEX και τα αποτελέσματα του έργου θα διαβιβαστούν 

στις κυβερνητικές υπηρεσίες σχετικές με την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και θα ενημερωθούν και 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και το ευρύ κοινό.

EXCELLENCE/1216/0025 Regularity in Free Boundary Problems Emmanouil Milakis University of Cyprus 160.344,00 160.344,00 Το προτεινόμενο έργο είναι ενταγμένο στην ευρύτερη περιοχή των γραμμικών και μη γραμμικών Μερικών 

Διαφορικών Εξισώσεων και τη θεωρία των Ελευθέρων Συνόρων. Η περιοχή των Μερικών Διαφορικών 

Εξισώσεων είναι ίσως ο πιο σημαντικός σύνδεσμος ανάμεσα στα μαθηματικά και άλλες επιστήμες. Τα μοντέλα 

που εμφανίζονται στη Φυσική, τη Βιολογία, στα Χρηματοοικονομικά, κλπ, περιγράφονται με τη βοήθεια των 

μερικών διαφορικών εξισώσεων και η μαθηματική μεθοδολογία είναι απαραίτητη για την κατανόηση και την 

επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων. Ο κύριος σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να αναπτύξει τη 

μαθηματική μεθοδολογία που θα είναι κατάλληλή για την  αυστηρή μαθηματική ανάλυση ερωτήσεων και 

προβλημάτων που περιλαμβάνονται στην περιοχή του των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων με Ελεύθερα 

Σύνορα και ιδιαίτερα για προβλήματα τύπου εμποδίου. Προβλήματα Ελευθέρων Συνόρων προκύπτουν από 

εφαρμογές στην ελαστικότητα, στην αλλαγή φάσης υλικών, στις ροές των υγρών, σε φαινόμενα σπηλαίωσης, 

διάδοσης της φλόγας και ερωτήσεις στο γενικό τομέα της βελτιστοποίησης σχημάτων και δομών. Η περιοχή 

λόγω της φύσης των προβλημάτων (άμεση σχέση με την τεχνολογία, τη φυσική και και τις οικονομικές 

επιστήμες) παραμένει εξαιρετικά επίκαιρη. Η προτεινόμενη έρευνα θα παράγει διαρκή αποτελέσματα και την 

κύρια θεωρία για τα προβλήματα με άμεση σύνδεση με τις εφαρμογές που περιλαμβάνουν γραμμικές και μη 

γραμμικές ελλειπτικές και παραβολικές εξισώσεις καθώς και μη-τοπικές εξισώσεις για προβλήματα εμποδίου 

και άλλα συναφή προβλήματα ελευθέρου συνόρου.



EXCELLENCE/1216/0207 Graph Theoretical Tools in Sciences Vicky Papadopoulou LestaEuropean University - Cyprus LtdPA 1: AAIScientific Cultural Services Ltd FRO 1: The Institute of Communication 

and Computer Systems at National 

Technical University of Athens  

FRO 2: Institute for 

Astronomy,Astrophysics, Space 

Applications and Remote Sensing 

FRO 3: University of Hawaii at Manoa

248.960,96 € 248.960,96 € H Θεωρία Γραφημάτων είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με 

αξιοσημείωτη διεπιστημονική εφαρμογή σε διαφορετικές επιστήμες, που εκτείνονται από Κοινωνικών Επιστήμες 

ως την Αστροφυσική.

Παρά τα πρόσφατα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από την εξερεύνηση της Θεωρίας Γράφων 

σε διάφορους τομείς, το ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο που περιλαμβάνεται στη Θεωρία Γράφων, σε συνδυασμό 

με εξειδικευμένη γνώση από την επιστήμη που σχετίζεται με το πρόβλημα, υπόσχονται ακόμα πιο αξιόλογα 

αποτελέσματα. 

Ο στόχος της έρευνας αυτής πρότασης είναι να προσφέρει ένα κοινό περιβάλλον συνεργασίας σε 

εμπειρογνώμονες από διάφορες επιστημονικές περιοχές με εμπειρογνώμονες στη Θεωρία Γραφημάτων, για την 

περαιτέρω αξιοποίηση της Θεωρίας Γράφων, σε συνδυασμό με εξειδικευμένα γνώση διαφόρων επιστημών, για 

την παροχή αποτελεσματικών λύσεων, για ορισμένα σημαντικά πρακτικά προβλήματα στο τομέα της 

Νευροεπιστήμης και Αστροφυσικής. Αν και τα στοχευμένα προβλήματα αφορούν διαφορετικές επιστήμες, 

ανήκουν στην ίδια σημαντική οικογένεια των προβλημάτων: ομαδοποίησης (clustering).

Στη Κοσμολογία, θα χρησιμοποιήσουμε Θεωρία Γράφων για να μελετήσουμε την ομαδοποίηση των γαλαξιών σε 

κοσμολογικές προσομοιώσεις και πραγματικά δεδομένα. Πρόσφατη εργασία έχει δείξει ότι τέτοιες μέθοδοι είναι 

πολύ πιο κατατοπιστικές από τις παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό. 

Στην Αστροφυσική θα διερευνήσουμε κατά πόσον η θεωρία γραφημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

μελέτη της εξέλιξης high redshift infrared γαλαξιών με την προσαρμόζοντας την μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε 

επιτυχώς για low redshift γαλαξίες.

Στην Νευροεπιστήμης θα διερευνήσουμε το πρόβλημα της ομαδοποίησης δεδομένων ανταποκρίσεων 

συμπεριφορών που περιλαμβάνουν και χρόνο ανταπόκρισης, μετρημένο με ένα ειδικό όργανο με ακρίβεια χιλ. 

του sec. Επίσης, θα εφαρμόσουμε ανάλυση ομαδοποίησης σε τομογραφικές εκτιμήσεις που προέρχονται από 

EEG και MEG δεδομένα για την επεξεργασία φάσεις συναισθημάτων και για ήσυχες περιόδους κάθε φάσεις του 

ύπνου.

EXCELLENCE/1216/0256 Expanding the international ITHANET 

community portal for haemoglobinopathies

Petros Kountouris The Cyprus Institute of 

Neurology and Genetics

PA 1: Thalassaemia International 

Federation

FRO 1: The Human Variome Project 250.000,00 € 250.000,00 € Οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι οι πιο κοινές μονογονιδιακές ασθένειες, με εκατομμύρια φορείς και ασθενείς σε όλο 

τον κόσμο. Στην περίπτωση της Κύπρου, το 12% - 15% του πληθυσμού είναι φορείς της β-θαλασσαιμίας, 

καθιστώντας την μία από τις συχνότερες μονογονιδιακές ασθένειες στο νησί. Σε μεγάλο βαθμό, οι διαδικτυακές 

πηγές για αιμοσφαιρινοπάθειες χωρίζονται σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες για ασθενείς, ερευνητές και κλινικούς 

ιατρούς ξεχωριστά. Ωστόσο, η σοβαρότητα, η διάδοση και η γενετική πολυπλοκότητα των αιμοσφαιρινοπαθειών 

καλούν για μια ολοκληρωμένη ιστοσελίδα και ένα ελεύθερο/ανοικτό και ολοκληρωμένο εργαλείο για τους 

ασθενείς, τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες της Υγείας.

Η δικτυακή πύλη ITHANET (http://www.ithanet.eu) αποτελεί μια αναβάθμιση και επέκταση των διαθέσιμων 

πόρων για τους κλινικούς ιατρούς και ερευνητές που ασχολούνται με αιμοσφαιρινοπάθειες. Ενσωματώνει 

πληροφορίες σχετικά με νέα, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις και κλινικές δοκιμές, οργανισμούς και ειδικούς που 

ασχολούνται με τις αιμοσφαιρινοπάθειες, διαγνωστικά πρωτόκολλα, κλινικές κατευθυντήριες γραμμές και 

εκπαιδευτικά άρθρα και, κυρίως, βάσεις δεδομένων των μεταλλαγών, της επιδημιολογίας και των διαγνωστικών 

και κλινικών δεδομένων που σχετίζονται με τις αιμοσφαιρινοπάθειες.

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει να επεκτείνει τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενο της πύλης ITHANET και να 

ενισχύσει το διεθνή της ρόλο ως σημείο αναφοράς για θέματα που σχετίζονται με την έρευνα, τη θεραπεία και τη 

διάγνωση των αιμοσφαιρινοπαθειών και ως μια καθημερινή επιστημονική πηγή για τους ασθενείς, τους φορείς 

και όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις αιμοσφαιρινοπάθειες. Αυτό θα επιτευχθεί με (1) την ταξινόμηση και την 

ερμηνεία μεταλλαγών που σχετίζονται με τις αιμοσφαιρινοπάθειες με βάση διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα και 

τις κατευθυντήριες γραμμές, (2) την εκτέλεση επιδημιολογικής μελέτης σε παγκόσμια κλίμακα, με επίκεντρο το 

micromapping και τις επιπτώσεις της μετανάστευσης, και (3) την ανάπτυξη της πρώτης βάσης δεδομένων 

γονότυπου – φαινότυπου για αιμοσφαιρινοπάθειες.

EXCELLENCE/1216/0232 CIGS- and CZTSSe-based Thin Film Solar 

Cells Fabricated by Pulsed Laser Deposition 

for Terrestrial and Space Applications

Ioannis Giapintzakis University of Cyprus FRO 1: Chemical Process & Energy 

Resources Institute, Centre for Research 

& Technology Hellas

249.300,00 € 249.300,00 € Ηλιακές κυψελίδες λεπτών υμενίων βασισμένες στην ένωση Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) έχουν επιδείξει τις 

υψηλότερες εργαστηριακές αποδόσεις μεταξύ των ηλιακών κυψελίδων λεπτών υμενίων (20,8%). Επιπλέον, οι 

κυψελίδες CIGS θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλες για διαστημικές εφαρμογές, λόγω της ψηλής αντίστασης 

στην κοσμική ακτινοβολία.

Οι κυψελίδες CIGS είναι πολυστρωματικές διατάξεις με κάθε στρώμα να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό. 

Για την εναπόθεση των στρωμάτων χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι που προσθέτει στο κόστος 

κατασκευής των κυψελίδων. Είναι λοιπόν επιθυμητό να διερευνηθεί μια  τεχνική για την κατασκευή των 

κυψελίδων CIGS ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία γραμμή παραγωγής, χαμηλού κόστους και υψηλού ρυθμού 

εναπόθεσης με ομοιομορφία στο πάχος και στην στοιχειομετρία σε μεγάλες επιφάνειες. Στόχος του έργου, είναι  

να δείξουμε ότι το PLD είναι μια κατάλληλη μέθοδος για (i) την κατασκευή της περίπλοκης δομής πολλαπλών 

στρώσεων σε χαμηλές θερμοκρασίες και (ii) την επίτευξη υψηλής-απόδοσης χαμηλού-κόστους ηλιακών 

κυψελίδων CIGS.

Κατασκευάζοντας την κυψελίδα CIGS χρησιμοποιώντας το PLD θα επιτρέψει τη μελέτη της επίδρασης του κάθε 

στρώματος και των διεπιφανειών τους στην απόδοση της κυψελίδας. Εναλλακτικά υλικά θα δοκιμαστούν, για 

αντικατάσταση των τοξικών (Mo, Cd) και σπάνιων (In, Ga) στοιχείων χωρίς να μειωθεί η απόδοση. Επιλέγοντας 

εναλλακτικά υλικά τα οποία είναι μη τοξικά και άφθονα, οι ηλιακές κυψελίδες λεπτών υμενίων θα γίνουν φιλικές 

προς το περιβάλλον και φθηνές, ανοίγοντας το δρόμο για επίγειες εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Η 

μοντελοποίηση θα υποβοηθήσει στην βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των κυψελίδων και την κατανόηση της 

λειτουργικότητάς τους.

Τέλος, τα αποτελέσματα και η γνώση που θα προκύψουν από το έργο μπορούν να αξιοποιηθούν από την 

βιομηχανία φωτοβολταϊκών λεπτών-υμενίων και την ερευνητική κοινότητα, για την ανάπτυξη των ηλιακών 

κυψελίδων CIGS που θα ανταγωνίζονται άμεσα με τις κυψελίδες (πολύ)κρυσταλλικού πυριτίου, δίνοντας την 

ευκαιρία στην CIGS τεχνολογία να ενταχθεί στην βιομηχανία.

EXCELLENCE/1216/0352 An Artificial Neural Network Framework for 

understanding historical monuments 

Architectural Structure and Style

Yiorgos Chrysanthou University of Cyprus PA 1: The Cyprus Institute FRO 1: University of Massachusetts 

Amherst

FRO 2: University of Girona 

249.759,60 € 249.759,60 € Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σημερινής κοινωνίας. Είναι ζωτικής σημασίας για 

τη δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας και τη σύνδεση ατόμων με παρόμοια υπόβαθρα. Ιστορικά μνημεία 

πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα κτίρια, οι εκκλησίες και οι ναοί είναι δύσκολο να τεκμηριωθούν και να 

οργανωθούν σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, λόγω γήρανσης, καταστροφής, και γεωμετρικής πολυπλοκότητας. Η 

ικανότητα εξαγωγής γνώσης για τη δομή και το στυλ ενός μνημείου έχει, επομένως, μεγάλη σημασία για τους 

ειδικούς στο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς, δεδομένου ότι μπορεί να τους βοηθήσει στην ανάλυση και την 

καταλογογράφηση του. Σε αντίθεση με προηγούμενη έρευνα στον τομέα της αρχιτεκτονικής ιστορίας που 

περιορίζεται σε μελέτες 2Δ δεδομένων, η πρόταση αυτή προτείνει ένα καινοτόμο πλαίσιο που βασίζεται σε 

τεχνητά νευρωνικά δίκτυα για την εκμάθηση της δομής και του στυλ των ιστορικών μνημείων από 3Δ δεδομένα.

Το πλαίσιο αποτελείται από ένα νευρωνικό δίκτυο, εκπαιδευμένο με 3Δ δεδομένα από μνημεία, που μπορεί να 

κατακερματίσει ένα μνημείο σε δομικά στοιχεία, ένα νευρωνικό δίκτυο που μπορεί να μάθει το αρχιτεκτονικό 

στυλ ενός μνημείου και μια μέθοδος εξαγωγής γραμματικής για το μνημείο. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε ένα 

καινοτόμο πακέτο λογισμικού το οποίο θα επιτρέπει: οργάνωση μνημείων σύμφωνα με το στυλ, επίδειξη των 

δομικών στοιχείων και τονισμό των κύριων στυλιστικών επιρροών ενός μνημείου, ανάλυση και σύγκριση των 

σχεδιαστικών κανόνων μνημείων. Οι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι: η συλλογή 3Δ δεδομένων μνημείων, 

η ανάπτυξη των δύο νευρωνικών δικτύων και της γραμματικής, και η ανάπτυξη και η αξιολόγηση του πακέτου 

λογισμικού για την ανάλυση μνημείων. Η επιτυχής έκβαση του έργου, που διασφαλίζεται από την εμπειρία των 

εταίρων στα γραφικά υπολογιστών, την μηχανική μάθηση και την αρχιτεκτονική, θα έχει σαφή αντίκτυπο στην 

επιστημονική αριστεία τους, καθώς και στην κοινωνία γενικά, μέσω της εφαρμογής της στον τομέα της ψηφιακής 

πολιτιστικής κληρονομιάς.

EXCELLENCE/1216/0376 Simultaneous Wireless Information & energy 

Transfer for low-powered Communication 

tecHnologies - SWITC

Symeon Nikolaou Frederick Research Center PA 1: University of Cyprus

PA 2: Open University of Cyprus 

FRO 1: Heriot Watt University 250.000,00 € 250.000,00 € Η πρόταση «Ταυτόχρονη Ασύρματη Μετάδοση Πληροφοριών και Ενέργειας για τεχνολογιές επικοινωνιών 

ασθενούς ισχύος», συνδυάζει τις ερευνητικές δυνατότητες 4 ερευνητικών ομάδων από την Κύπρο, δύο από το 

Παν. Κύπρου: UCY/KIOS, UCY/ECE, τον ανάδοχο φορέα που είναι το ερευνητικό κέντρο Frederick και το 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Οι ερευνητικές δραστηριότητες είναι συμπληρωματικές της εμπειρίας και της 

τεχνογνωσίας του Ερευνητικού Φορέα Εξωτερικού, του Heriott – Watt University και σκοπό έχουν να 

υλοποιήσουν ηλεκτρονικά, και να αξιολογήσουν πειραματικά μια καινούρια αρχιτεκτονική ενός δέκτη ( SWIPT) – 

Ταυτόχρονης Ασύρματης Μεταφοράς Πληροφορίας και Ισχύος.  Δεύτερος άμεσα σχετιζόμενος σκοπός είναι η 

πειραματική επιβεβαίωση της χρήσης μαθηματικών  μοντέλων ανάλυσης που περιγράφεται στη ΔΕ8.  Για την 

υλοποίηση του στόχου θα χρησιμοποιηθούν μαθηματικά μοντέλα ανάλυσης, προσομοιώσεις σε full wave 

simulators, κατασκευή και μετρήσεις  και η  επιβεβαίωση αναμένεται δώσει στο συντονιστή της προσπάθειας και 

στον ανάδοχο φορέα πληροφόρηση κατά πόσο η προτεινόμενη λύση κρίνεται ευνοϊκά σε σχέση με τις 

υφιστάμενες λύσεις.



EXCELLENCE/1216/0365 Hierarchical Organization and 

Decentralization in Information 

Communication and Control of Complex 

Dynamical Systems

Charalambos CharalambousUniversity of Cyprus PA 1: Cyprus University of Technology FRO 1: McGill University

FRO 2: University of Pennsylvania 

FRO 3: National Technical University of 

Athens 

FRO 4: Texas A&M University 

249.984,00 € 249.984,00 € Ο σχεδιασμός των σύγχρονων συστημάτων τηλεπικοινωνίας και πληροφοριών, καθώς και η αξιόπιστη 

λειτουργία τους, βασίζονται στους λειτουργικούς ορισμούς του Shannon γνωστούς και ως ορισμοί 

κωδικοποίησης χωρητικότητας και κωδικοποίησης συμπίεσης. Για την αποτελεσματική μείωση του θορύβου 

και του όγκου δεδομένων επικοινωνίας χρησιμοποιούνται κωδικοποιητές και αποκωδικοποιητές. Τα σημερινά 

δυναμικά συστήματα ελέγχου σχεδιάζονται με τη χρήση ελεγκτών ανάδρασης, ενεργοποιητών και αισθητήρων, 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα, η ευρωστία και η βέλτιστη απόδοση τους. Μία από τις βασικότερες 

προκλήσεις των επόμενων χρόνων είναι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ευφυών ιεραρχικών συστημάτων που 

ταυτόχρονα να ελέγχουν και διαβιβάζουν πληροφορίες.

Το προτεινόμενο έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λειτουργικών ορισμών, σε οποιοδήποτε δυναμικό σύστημα 

με εισόδους και εξόδους, που ονομάζονται: α) Έλεγχος-Κωδικοποίηση χωρητικότητας δυναμικών συστημάτων, 

π.χ., η ικανότητα του σχεδιαστή να αναπτύξει ένα ζεύγος ελεγκτή-κωδικοποιητή για τον ταυτόχρονο έλεγχο και 

κωδικοποίηση των πληροφοριών του συστήματος, και την μετάδοση μέσω του συστήματος σε οποιαδήποτε 

διαδικασία που επισυνάπτεται σε αυτό, καθώς και η ανακατασκευή της πληροφορίας χρησιμοποιώντας 

αποκωδικοποιητές, με μικρή πιθανότητα σφάλματος, και β) Έλεγχος-Κωδικοποίησης συμπίεσης των 

διαδικασιών πληροφορίας, π.χ., η ικανότητα του σχεδιαστή να αναπτύξει ένα ζεύγος ελεγκτή-κωδικοποιητή για 

τον ταυτόχρονο έλεγχο και συμπίεση των διαδικασιών πληροφορίας, όπως επίσης και η αποκωδικοποίηση 

τους, χρησιμοποιώντας αποκωδικοποιητές.

Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ευφυών ιεραρχικών συστημάτων επικοινωνίας και ελέγχου θα διερευνηθεί από 

τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: i) την αντιμετώπιση θεμελιωδών ερωτημάτων της αλληλεπίδρασης του 

ελέγχου και πληροφορίας, ii) ανάπτυξη νέων αλγορίθμων συνεργασίας και συντονισμού ρομποτικών 

συστημάτων, και iii) εφαρμογές σε συστήματα πολλαπλών παραγόντων με έξυπνες δυνατότητες ανταλλαγής 

πληροφοριών και τη σηματοδότη τους μέσω των δυναμικών συστημάτων.

EXCELLENCE/1216/0294 Urban Micro-Climate, and the Design of 

Sustainable Built Environments

Marina Neophytou University of Cyprus PA 1: The Cyprus Institute

PA 2: Cyprus University of Technology 

FRO1: Swiss Federal Institute of 

Technology

FRO2: University of Cambridge

249.999,60 € 249.999,60 € Το αστικό μικροκλίμα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό των ενεργειακών αναγκών του δομημένου 

περιβάλλοντος για θέρμανση και ψύξη. Επιπλέον, οι πολυ-κλιμακωτές επιδράσεις που επιδέχεται   αγνοείται σε 

σχετικές υπολογισμούς, και ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης για παράδειγμα σχετικά με το μετριασμό της 

αστικής θερμικής νησίδας και τα προτεινόμενα μέτρα για  ψύξη, βασίζεται σε μελέτες περιπτώσεων που 

λαμβάνονται σε συγκεκριμένη κλίμακα και  ως εκ τούτου η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

προτεινόμενων μέτρων ψύξης, γίνεται με κριτήρια απόδοσης που προκύπτουν για τα συγκεκριμένα σενάρια. Η 

δυνατότητα μεταφοράς αυτής της γνώσης σε άλλες θέσεις και κλιματολογίες δεν εξασφαλίζεται. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι τα φαινόμενα που υπαγορεύουν την αστική κλίμα είναι εγγενώς πολυ-κλιμακωτά και η συμβολή 

των πηγών θέρμανσης ή μηχανισμών ψύξης, καθώς και η αλληλεπίδρασή τους με άλλα εν εξελίξει, φυσικά 

φαινόμενα μπορεί να είναι διαφορετική. Ως εκ τούτου, οι στρατηγικές για  ψύξη σε μια πόλη θα πρέπει να 

εξετάσουν την πολυ-κλιμακωτή φύση του αστικού κλίματος, βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι ενέργειες και 

το κόστος μετριασμού.

 Στο προτεινόμενο έργο ενώνουμε δυνάμεις τοπικοί ερευνητικοί φορείς για τη δημιουργία ενός κόμβου αριστείας 

από διεπιστημονική εμπειρία που περιλαμβάνει εργαστηριακά πειράματα,  δεδομένα αστικού πεδίου, σύγχρονες 

θεωρητικές εξελίξεις, και υπολογιστικές προσομοιώσεις  τη δημιουργία  μιας εφικτής και οικονομικά βιώσιμης 

πολιτικής και στρατηγικών επιλογών για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών του αστικού περιβάλλοντος για 

την ψύξη και/ή θέρμανση. Στόχος μας είναι ότι η νησίδα αριστείας να χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και την ίδια 

στιγμή να είναι τοπικού ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των ρυθμιστικών αρχών ή δήμων.

EXCELLENCE/1216/0076 Multifunctional Metal Organic Frameworks 

and the Fine Tuning of their Magnetic, 

Photoluminescence and 

Sorption Properties through Single - Crystal 

Ligand Exchange Reactions

Anastasios TasiopoulosUniversity of Cyprus FRO 1: Dr Ioannis Sanakis

FRO 2: Dr Stefania Grecea Tanase 

250.000,00 € 250.000,00 € Ένα ιδιαίτερα μοντέρνο ερευνητικό πεδίο είναι η ανάπτυξη νέων πολυ-λειτουργικών υλικών. Ανάμεσα σε αυτά, τα 

μεταλλο-οργανικά πλέγματα (Metal-Organic Frameworks – MOFs) έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω 

των συναρπαστικών δομικών χαρακτηριστικών τους και των πρωτότυπων φυσικών ιδιοτήτων τους. Τα 

τελευταία χρόνια η ομάδα του συντονιστή του έργου ασχολείται με την ανάπτυξη μεθόδων για τη μετασυνθετική 

τροποποίηση των MOFs που περιλαμβάνουν αντικατάσταση μέσω αντιδράσεων ανταλλαγής σε 

μονοκρυστάλλους των MOFs είτε ενταγμένων είτε πλεγματικών μορίων διαλύτη. Οι στόχοι της συγκεκριμένης 

πρότασης περιλαμβάνουν: i) τη σύνθεση νέων MOFs βασισμένων σε 3d και 4f μεταλλοϊόντα και σε εκτεταμένους 

ή μη πολυτοπικούς υποκαταστάτες με πολικές λειτουργικές ομάδες στοχεύοντας σε υλικά που συνδυάζουν 

ενδιαφέρουσες οπτικές ή μαγνητικές ή ροφητικές ιδιότητες με την ικανότητα να τροποποιούνται οι δομές τους 

μέσω αντιδράσεων σε μονοκρυστάλλους τους, ii) την περαιτέρω μελέτη αντιδράσεων ανταλλαγής 

υποκαταστατών σε μονοκρυστάλλους μέσω πραγματοποίησης σπάνιων ή ακόμη και πρωτότυπων αντιδράσεων 

αυτού του τύπου που οδηγούν σε ελεγχόμενη τροποποίηση των δομών νέων πολυ-λειτουργικών MOFs 

(multifunctional MOFs, MMOFs) και στη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους ή την απομόνωση MMOFs που 

οφείλουν τις ενδιαφέρουσες φυσικές ιδιότητές στους σε μόρια επισκέπτες που εισήλθαν μέσω αντιδράσεων 

ανταλλαγής και iii) στη λεπτομερή μελέτη των δομικών, φυσικών (μαγνητικών, φωταύγειας) και ροφητικών 

ιδιοτήτων των νέων και των ανταλαγμένων MOFs. Το παρόν έργο θα οδηγήσει σε νέα MMOFs, σε ανταλαγμένα 

MMOFs με βελτιστοποιημένες ιδιότητες, σε νέες συνθετικές μεθόδους προς MMOFs, στην ανάπτυξη 

πρωτότυπων αντιδράσεων ανταλλαγής σε μονοκρυστάλλους MMOFs, σε δημοσιεύσεις σε υψηλής ποιότητας 

διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε ανακοινώσεις σε κορυφαία διεθνή συνέδρια. Τέλος, θα δημιουργηθεί μία 

υψηλού επιπέδου διεθνής ομάδα αποτελούμενη από τις ομάδες που συμμετέχουν στο έργο, άλλες ομάδες από 

την Κύπρο και πιθανά από Κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

EXCELLENCE/1216/0478 Technical and Social sensor aggregation for 

smart environment enhancement

Demetris Antoniades CY.R.I.C CYPRUS 

RESEARCH AND 

INNOVATION CENTER LTD

PA 1: E.U.C. Research Centre Ltd 270.007,24 € 249.842.84 € "Έξυπνες πόλεις είναι αυτές που αναπτύσσουν πρωτοποριακή τεχνολογία, δημιουργούν καινοτόμους τρόπους 

παροχής δημόσιων υπηρεσιών και αξιοποιούν καλύτερα τα δεδομένα που έχουν στη διάθεση τους με απώτερο 

στόχο μια πιο ευημερούσα και καλύτερα βιώσιμη πόλη ".

Οι τρέχουσες εφαρμογές έξυπνων πόλεων βασίζονται συνήθως σε δύο αποσυνδεδεμένες προσεγγίσεις. Η 

χρήση IoT αισθητήρων (Τεχνικοί Αισθητήρες) επιτρέπει την παρακολούθηση των συνθηκών της πόλης σε 

πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το δίκτυο IoT, αφού επεξεργαστούν, μπορούν να 

παρέχουν τη απαραίτητη γνώση για τη δημιουργία καινούργιων, βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των 

υπάρχοντών διαδικασιών  που υποστηρίζουν  το αστικό περιβάλλον της πόλης. 

Παράλληλα η χρήση πληροφοριών από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Ανθρώπινοι Αισθητήρες) στοχεύει τον 

εντοπισμό και κατανόηση συμβάντων μέσα στη πόλη. Οι έρευνες αυτές βασίζονται στους ανθρώπους και 

χρησιμοποιούν τη δύναμη του πλήθους για να παρέχουν στους πολίτες, τις δημοτικές αρχές, τους 

δημοσιογράφους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη επίγνωση της κατάστασης μέσα στη πόλη. 

Στο ‘Feed2IoT’, μία εταιρία ερευνάς και ανάπτυξης, η CyRIC, και ένα πανεπιστήμιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, συνεργάζονται με στόχο την αξιοποίηση των "Τεχνικών" και "Ανθρώπινων Αισθητήρων" και εντοπισμό 

των σημείων σύνδεσης μεταξύ των δύο αυτών κόσμων. Τα σημεία σύνδεσης θα επιτρέψουν τη συγκέντρωση 

των πληροφορίων και από τα δύο περιβάλλοντα σε ένα «Βρόχο Ανατροφοδότησης», ο οποίος θα αυξήσει τη 

χρησιμότητα των πληροφοριών που οι δύο αυτές προσεγγίσεις μπορούν να προσφέρουν. Το «Feed2IoT» θα 

αξιοποιήσει το «Βρόχο Ανατροφοδότησης» για να προσθέσει πληροφορία στα δύο περιβάλλοντα η οποία θα 

ήταν αδύνατό να ανιχνευθεί ή να μετρηθεί όσο αυτά είναι απομονωμένα. Τα αποτελέσματα θα ενταχθούν στη IoT 

πλατφόρμα της CyRIC, σαν μία επιπλέον υπηρεσία για βελτιστοποίησή του έξυπνου περιβάλλοντος, που θα 

προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλύτερη ποιότητα ζωής και μία έξυπνη πόλη με καινοτόμες 

εφαρμογές γύρω από τις ανάγκες του πολίτη.

EXCELLENCE/1216/0492 Monitoring for Aerosol Particle Growth and 

Chemical Composition During New Particle 

Formation Events 

Using Miniaturized Lightweight Instruments

Jean Sciare The Cyprus Institute FRO 1: University of Helsinki 248.700,00 € 248.700,00 € Ένα σημαντικό ποσοστό των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα προέρχεται από διεργασίες 

πυρηνοποίησης κατά την διάρκεια φαινομένων δημιουργίας νέων σωματιδίων (Δ.Ν.Σ.). Επεισόδια ΔΝΣ 

παρατηρούνται πολύ συχνά σε παγκόσμια κλίμακα, καθιστώντας έτσι το φαινόμενο αυτό ως φαινόμενο 

εξαιρετικού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Τροχοπέδη στην παρατήρηση, και κατ’ επέκταση στην κατανόηση του 

φαινομένου, αποτελεί η έλλειψη κατάλληλων επιστημονικών οργάνων. Σύγχρονες μέθοδοι μελέτης αποτελούνται 

από κοστοβόρες εναέριες πλατφόρμες, των οποίων η συχνότητα είναι πάρα πολύ μικρή ώστε να μελετηθούν 

φαινόμενα ΔΝΣ με συστηματικά επιστημονικό τρόπο. Στόχος του MAGNUM είναι η ανάπτυξη ευέλικτων 

εναέριων πλατφόρμων, χαμηλού κόστους, και η χρησιμοποίηση αυτών για την μελέτη του φαινομένου ΔΝΣ. Τα 

όργανα θα αναπτυχθούν με κατάλληλες προδιαγραφές ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους σε μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη. Μελέτες πεδίου για την ανάλυση του φαινομένου ΔΝΣ θα διεξαχθούν στην Κύπρο, η οποία αποτελεί 

περιοχή εξαιρετικής καταλληλόλητας για την μελέτη του φαινομένου λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης.



EXCELLENCE/1216/0010 Low Photon-Energy Up-conversion induced 

Sensitized Photocurrent Generation inOrganic 

Photodiodes

Panagiotis Keivanidis Cyprus University of Technology 249.117,50 € 249.117,50 € H παρούσα ερευνητική πρόταση στοχοθετεί στην ανάδειξη μιας ρηξικέλευθης μεθοδολογίας για την ανάπτυξη 

οργανικών συσκευών ανιχνευτών φωτός μέσω της χρήσης του φωτοφυσικού φαινομένου της απαγωγής 

τριπλών διηγερμένων καταστάσεων που οδηγεί σε φωτόνιο-ενεργειακή αναβάθμιση φωταύγειας (TTA-UC). Η 

ευαισθητοποίηση των συσκευών σε χαμηλές ενέργειες φωτονίων για την παραγωγή φωτορεύματος μέσω TTA-

UC θα επιτευχθεί με την επιτυχή οπτική και ηλεκτρική ενσωμάτωση υμενίων-ευαισθητοποιητών στην δομή τους. 

Για πρώτη φορά θα γίνει επίδειξη οργανικών φωτοδιόδων ικανών να παράγουν ρεύμα έπειτα από την έκθεσή 

τους σε φως με ενέργεια φωτονίων μικρότερη από εκείνη που αντιστοιχεί στο φάσμα απορρόφησης του 

φωτοενεργού υμενίου τους. Η πρόταση παρουσιάζει ένα λεπτομερές πλάνο για την κατασκευή των συσκευών 

και για την ενδελεχή μελέτη των ηλεκτρο-οπτικών ιδιοτήτων τους. Ο θεμελιώδης μηχανισμός που είναι 

υπεύθυνος για την φωτοφυσική διαδικασία TTA-UC θα μελετηθεί με φασματοσκοπικές μελέτες ανώτερου 

επιπέδου, σε συνάρτηση με την μορφολογία και την μικροδομή οργανικών υμενίων-μοντέλων. Η κατανόηση του 

μηχανισμού TTA-UC και η αναβάθμιση της λειτουργικότητας οργανικών συσκευών ανιχνευτών φωτός μέσω 

αυτού του μηχανισμού προσφέρουν μια πολλά υποσχόμενη προοπτική στην ερευνητική κοινότητα των 

οργανικών ηλεκτρονικών. Η λειτουργικότητα μιας πληθώρας φωτοευαίσθητων συσκευών όπως οι οργανικοι 

φωτοανιχνευτές, οι αισθητήρες, οι όπτο-συζευκτές και τα φωτοανιχνευτικά  τρανζίστορς επίδρασης πεδίου, 

δύναται να αναβαθμιστεί βάσει του εν λόγω φαινομένου και μια τέτοια προοπτική θα ενδυναμώσει το πεδίο 

έρευνας και ανάπτυξης του βιομηχανικού κλάδου των οργανικών ηλεκτρονικών. Ο έλεγχος της διαδικασίας TTA-

UC υπόσχεται να συνεπικουρήσει τις προσπάθειές για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας μέσω του 

συνδυασμού τεχνολογιών υψηλής συγκέντρωσης με τεχνολογίες φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών 

καυσίμων. Μια τέτοια προοπτική θα προσφέρει ένα διεθνές παράδειγμα αριστείας, θα επάγει βελτίωση στην 

ποιότητα ζωής και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη.

EXCELLENCE/1216/0217 Study of precIpitation aeROsols and Clouds in 

a COastal area of Cyprus

Diofados Hadjimitsis Cyprus University of Technology FRO 1: TROPOS 249.958,00 € 249.958,00 € Η Κύπρος αποτελεί ιδανική τοποθεσία για τη μελέτη της ατμόσφαιρας και συγκεκριμένα για τη μελέτη των 

αιωρούμενων σωματιδίων καθώς και της αλληλεπίδρασής τους με τα νέφη για τη δημιουργία βροχόπτωσης. Οι 

αυξανόμενες ερευνητικές δραστηριότητες των τελευταίων ετών στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ (BACCHUS, 

ACTRIS) αποδεικνύουν ότι η Κύπρος αποτελεί σημαντική περιοχή για τη μελέτη της ατμόσφαιρας και της 

κλιματικής αλλαγής. Ακολουθώντας αυτό το επιστημονικό ενδιαφέρον, και με εθελοντική πρωτοβουλία του 

ΤΕΠΑΚ και του ερευνητικού κέντρου TROPOS, η τελευταίας τεχνολογίας κινητή μονάδα τηλεπισκόπησης 

LACROS του TROPOS, ξεκίνησε συνεχείς παρατηρήσεις (Οκτώβριος 2016-Σεπτέμβριος 2017) στο πλαίσιο της 

εκστρατείας CyCARE στη Λεμεσό, Κύπρος. 

Η πρόταση SIROCCO στηρίχθηκε στη μοναδική ευκαιρία της διαθεσιμότητας μεγάλης διάρκειας συνεχόμενων 

παρατηρήσεων της κατακόρυφης κατανομής των σωματιδίων, των νεφών, των ανέμων και της βροχόπτωσης 

στην παράκτια περιοχή της Λεμεσού, Κύπρος, περιοχή με έντονη ανάμειξη σωματιδίων σκόνης και ρύπανσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος SIROCCO θα αναλυθούν και θα συνδυαστούν οι παρατηρήσεις lidar (PollyXT, 

Doppler lidar) των παραμέτρων που σχετίζονται με τα αιωρούμενα σωματίδια (διαχωρισμός σωματιδίων, 

οπτικές ιδιότητες, αριθμητικές συγκεντρώσεις, συγκεντρώσεις πυρήνων συμπύκνωσης και παγοκρυστάλλων) με 

τις παρατηρήσεις Cloudnet (cloud radar, radiometer, disdrometer) των παραμέτρων των νεφών και του υετού 

(μικροφυσικές ιδιότητες και δυναμική των νεφών, ρυθμός βροχόπτωσης). Η μοναδική αυτή βάση δεδομένων θα 

επιτρέψει για πρώτη φορά μια ολιστική εις βάθος ανάλυση της αλληλεπίδρασης αερολυμάτων-νεφών και 

βροχόπτωσης στο ιδιαιτέρως σύνθετο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου. Η γενική 

μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί θα είναι εφαρμόσιμη σε μεγάλο όγκο επίγειων και δορυφορικών δεδομένων για 

τη μελέτη άλλων περιοχών.

Ο βασικός στόχος του SIROCCO είναι ο προσδιορισμός των κύριων διεργασιών που συνδέονται με τον 

σχηματισμό νεφών και υετού σε σχέση με την παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων.

Social Sciences and Humanities

EXCELLENCE/1216/0093 Bringing Life to Old Museum Collections: The 

Interdisciplinary Study of Pottery from the 

Cypriot Iron Age Polities of Salamis, 

Soloi, Lapithos and Chytroi

George Papasavvas University of Cyprus PA 1: Ministry of Transport, 

Communications and Works

FRO 1: The Zinman Institute of 

Archaeology, University of Haifa

FRO 2: Fitch Laboratory, British School at 

Athens 

150.001,00 € 150.000,00 € Η παρούσα ερευνητική πρόταση αφορά την διεπιστημονική εξέταση κεραμικών συνόλων από τις πολιτείες της 

Σαλαμίνας, των Σόλων, της Λαπήθου και των Χύτρων, στην εποχή του Σιδήρου (11ος -4ος αι π.Χ.). Το κεραμικό 

υλικό αποτελεί μέρος των συλλογών του Κυπριακού Μουσείου, στη Λευκωσία, και προέρχεται συγκεκριμένα 

από ταφικά περιβάλλοντα των παραπάνω περιοχών που ανασκάφηκαν πριν το 1974 από το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων της Κύπρου. Μέσω της ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και μελέτης των συλλογών αυτών, η 

παρούσα έρευνα στοχεύει να αποκαλύψει νέες πτυχές του πολιτισμού και της ιστορίας των περιοχών αυτών της 

βόρειας και ανατολικής Κύπρου κατά τους Γεωμετρικούς, Αρχαϊκούς και Κλασικούς χρόνους, συνεισφέροντας, 

παράλληλα, στη γεφύρωση του χάσματος που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 43 χρόνια στην έρευνα πεδίου 

στις θέσεις αυτές που παραμένουν εκτός του ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η προτεινόμενη έρευνα 

βασίζεται στο συνδυασμό κεραμολογικής μελέτης του υλικού με στοχευμένες επιστημονικές (ορυκτολογικές και 

χημικές) αναλύσεις και χαρτογράφηση GIS, με σκοπό την ταύτιση της τοπικής κεραμικής παραγωγής των 

εξεταζόμενων πολιτειών, καθώς και τον προσδιορισμό της διάδοσης των κεραμικών τεχνοτροπιών τους. Αυτή η 

καινοτόμος μελέτη υλικού από παλαιές ανασκαφές εφαρμόζοντας σύγχρονες διεπιστημονικές μεθόδους 

ανάλυσης θα φέρει στο φως νέα στοιχεία του διακριτού κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της 

Σαλαμίνας, Σόλων, Λαπήθου και Χύτρων, που θα επιτρέψουν την προσέγγιση των πολιτικο-οικονομικών 

περιφερειών των πολιτειών αυτών κατά την εποχή του Σιδήρου. Επιπλέον, σε μια ευρύτερη κλίμακα εξέτασης 

των πολιτειών αυτών στον Μεσογειακό τους περίγυρο, η συγκριτική μελέτη κεραμικού υλικού από τη θέση Tel 

Dor στο Ισραήλ και από άλλες δημοσιευμένες θέσεις στη συρο-παλαιστινιακή ακτή, θα οδηγήσει στον 

προσδιορισμό της κλίμακας και της φύσης των εμπορικών ανταλλαγών και των πολιτισμικών επιδράσεων 

μεταξύ των εν λόγω πολιτειών και των αντίστοιχων της γειτονικής ακτής.

EXCELLENCE/1216/0020 Lactating Breasts: Motherhood and 

Breastfeeding in Antiquity and Byzantium (4th 

Century BCE-7th Century CE)

Stavroula ConstantinouUniversity of Cyprus PA 1: PAEDIATRIKIETAIREIA KYPROU

PA 2: Cyprus Breastfeeding 

AssociationGift For Life 

149.952,00 € 149.952,00 € Η αρχαιοελληνική λέξη θῆλυς, σύμφωνα με την ετυμολογία της, συσχετίζει την κατηγορία του θηλυκού με την 

ιδιότητα του γυναικείου στήθους να παράγει γάλα και να θηλάζει. Οι νεοελληνικές λέξεις θηλυκός, θηλή και 

θηλασμός εκπηγάζουν από την ίδια ρίζα. Η ίδια η γλώσσα λοιπόν, υποδεικνύει, διαχρονικά, μια στενή 

διασύνδεση της γυναίκας με τη φυσική δυνατότητά της για θηλασμό στην ελληνική σκέψη. Παραπέμπει επίσης 

σε ένα σύστημα αξιών το οποίο, για χιλιετίες, θεωρεί το θηλασμό ως πρωταρχική γυναικεία δραστηριότητα. Το 

πρόγραμμα ΜητρικόΣτήθος αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συγκρότησης θεωρητικού πλαισίου και 

ενδελεχούς εξέτασης της θηλάζουσας γυναίκας στην Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή εποχή (323π.Χ.-

650μ.Χ.). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τις έννοιες του «φύλου», του «σώματος» και της 

«επιτελεστικότητας», και μελετώντας τις καλλιτεχνικές και λογοτεχνικές απεικονίσεις του θηλάζοντος μαστού, το 

πρόγραμμα επιχειρεί να εξετάσει τη σημασιολογία του στήθους της θηλάζουσας γυναίκας, καθώς και να 

διερευνήσει τις ευρύτερες κοινωνικές, ιδεολογικές και ιατρικές συνιστώσες των φαινομένων της μητρότητας, της 

γέννας και του θηλασμού. Τοιουτοτρόπως, το πρόγραμμα θα προσφέρει τα εργαλεία για την κατανόηση πτυχών 

της—ακόμη σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητης—πολιτισμικής ιστορίας των υπό εξέταση περιόδων. Περαιτέρω το 

ΜητρικόΣτήθος θα αξιοποιήσει τα ερευνητικά του αποτελέσματα για την αναγκαία προώθηση του θηλασμού και 

άλλων φυσικών πρακτικών (π.χ. φυσική γέννα) που τείνουν σήμερα να εκλείψουν. Με έγνοια τη μεγιστοποίηση 

της κοινωνικής ανταποδοτικότητας της έρευνας του παρελθόντος, το ΜητρικόΣτήθος θα δημιουργήσει 

συνέργειες ανάμεσα σε ιστορικούς πολιτισμών του παρελθόντος, ιατρικούς ερευνητές και γιατρούς. Η εστίαση 

αυτή στη δυναμική της αλληλεπίδρασης παρελθόντος-παρόντος θεωρείται το κλειδί για την προώθηση ενός 

βασικού διπλού στόχου του προγράμματος: α) του εμπλουτισμού της ιστορικής έρευνας πολιτισμών του 

παρελθόντος, β) της προώθησης σύγχρονων συζητήσεων, πρακτικών και πολιτικών σχετικών με τη 

βιωσιμότητα, τη μητρότητα, και το θηλασμό.

EXCELLENCE/1216/0362 Unlocking the Sacred Landscapes of Cyprus Athanasios Vionis University of Cyprus PA 1: Ministry of Transport, 

Communications and Works

PA 2: Cyprus University of Technology 

FRO 1: The University of Dublin, Trinity 

College

FRO 2: Laboratory of Geophysical-Satellite 

Remote Sensing and Archaeo-

environment, Institute for Mediterranean 

Studies, Crete 

147.979,60 € 147.979,60 € Στόχος του Προγράμματος είναι: (α) η μελέτη της τελετουργίας και του ιερού τοπίου σε σχέση με το ευρύτερο 

μεσογειακό πολιτικό και κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο• (β) η μελέτη της αρχιτεκτονικής και του υλικού 

πολιτισμού που αφορά στην τελετουργία και την αρχαία θρησκεία στο νησί για πάνω από οκτώ χιλιετίες• (γ) ο 

εντοπισμός και η ανάλυση της τελετουργικής πράξης και λατρείας• (δ) η δόμηση ενός μεθοδολογικού πλαισίου 

για την ολιστική προσέγγιση της αρχαίας τελετουργίας και του ιερού τοπίου διαχρονικά, το οποίο θα μπορεί να 

εφαρμοστεί σε θεματικές μελέτες διαφορετικών περιόδων και γεωγραφικών περιοχών• (ε) η ανάπτυξη νέων 

εργαλείων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία θα συμβάλουν στην ανάδειξη και βιωματική 

εμπειρία του αρχαίου και πρωτοχριστιανικού τελετουργικού χώρου.

Το Πρόγραμμα θα θέσει σε λειτουργία μία διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη της τοπογραφίας, την 

αρχιτεκτονικής, της εικονογραφίας και του υλικού πολιτισμού και θα εφαρμόσει προηγμένες τεχνολογίες που 

προέρχονται από τους τομείς της Επιστήμης των Πληροφορικών Συστημάτων, και των Φυσικών και Κοινωνικών 

Επιστημών. Χρησιμοποιώντας δημοσιευμένες αρχαιολογικές πληροφορίες, συγκεντρώνοντας πρωτογενή 

δεδομένα μέσα από έρευνα πεδίου και ενσωματώνοντάς τα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και σε περιβάλλον 

των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), η ερευνητική ομάδα θα διεξάγει μια εις βάθος διαχρονική 

ανάλυση της τελετουργίας και λατρείας σε διάφορες φάσεις της κυπριακής ιστορίας. Εθνογραφικές και 

ανθρωπολογικές προσεγγίσεις θα παρέχουν μια καινοτόμο ανθρωποκεντρική ερμηνεία των πρωτογενών 

δεδομένων, ενώ η ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς θα δημιουργήσουν 

νέους τρόπους ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων που σχετίζονται με την αρχαία και την πρωτοχριστιανική 

λατρεία. Με τον τρόπο αυτόν, θα επιτευχθεί η βελτίωση της σύγχρονης εμπειρίας του αρχαίου παρελθόντος, 

γεφυρώνοντας έτσι το χάσμα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, και μεταξύ ακαδημαϊκού και ευρέως κοινού 

σε Μεσογειακό και πανευρωπαϊκό πλαίσιο.



EXCELLENCE/1216/0463 THE ANTECEDENTS OF URBANISM IN 

EUROPE

Efstathia Margaritis The Cyprus Institute FRO 1: University of Cambridge

FRO 2: University of Oxford 

FRO 3:Wiener Laboratory, American 

School of Classical Studies at Athens 

149.979,30 € 149.979,30 € Πριν εμφανιστούν τα πρώτα σαφή δείγματα αστικών κέντρων του Αιγαίου μετά το 2200 π.Χ. στην Κρήτη, 

πρώιμες μορφές αστικοποίησης παρουσιάζονται ήδη σε ορισμένες αρχαιολογικές θέσεις. Η πιο ενδιαφέρουσα 

τέτοια θέση εντοπίζεται στο νησί της Κέρου στις Κυκλάδες, όπου κατά την περίοδο 2750-2300 π.Χ., ένας 

μοναδικός συνδυασμός διαφόρων παραγόντων προαναγγέλλει τις διεργασίες αστικοποίησης που θα 

ακολουθήσουν λίγο αργότερα σε άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που απαντώνται στην Κέρο είναι: 

1) ο συγκεντρωτισμός, 2) η εξαιρετική εμβέλεια, 3) η εντατικοποίηση, 4) η επιβλητικότητα, 5) έντονο 

τελετουργικό στοιχείο.

Το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να εξετάσει τις κοινωνικές διεργασίες που έλαβαν χώρα 

στην Κέρο κατά τη διάρκεια των 450 ετών της ιστορίας της. Ειδικότερα, η μελέτη επικεντρώνεται σε τρεις άξονες. 

Ο πρώτος είναι τα οργανικά κατάλοιπα, τα οποία θα εξεταστούν ως προς την εντατικοποίηση και 

διαφοροποίηση   των μέσων διαβίωσης. Ο δεύτερος αφορά στις ενδείξεις κατεργασίας μετάλλου: την τήξη, τη 

χύτευση, καθώς και την τελική επεξεργασία μεταλλικών αντικειμένων. Ο τρίτος άξονας αφορά στην αρχιτεκτονική 

επιβλητικότητα. Το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα της Κέρου ήταν πρωτοφανές για την εποχή του και δεν 

υπερκεράστηκε ως την εποχή των ανακτόρων της Κρήτης. Τα τρία αυτά σκέλη θα διερευνηθούν μέσα από μια 

σειρά από εξειδικευμένες προσεγγίσεις και το αποτέλεσμα θα αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωμένη 

διεπιστημονική διερεύνηση των απαρχών της αστικοποίησης στο Αιγαίο, με σημαντικές προεκτάσεις της μελέτης 

σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το κυπριακό ερευνητικό πεδίο θα εμπλουτιστεί με προηγμένη μεθοδολογία και νέα τεχνογνωσία, ενώ θα 

δημιουργηθούν νέα δίκτυα συνεργασίας με τους πλέον καταξιωμένους διεθνείς επιστημονικούς κύκλους. Με 

πόλο αιχμής την αναγνωρισμένη εξειδίκευση και εμπειρία της συντονίστριας του προγράμματος και την δυναμική 

του Ινστιτούτου Κύπρου ως σύγχρονου ερευνητικού κέντρου υψηλότατων προδιαγραφών, το πρόγραμμα θα 

προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον μέσω του κύρους όλων των συνεργαζόμενων ερευνητών.

EXCELLENCE/1216/0483 Social and environmental influences on 

geographical knowledge

Marios Avraamides University of Cyprus PA 1: SILVERSKY3D VR 

TECHNOLOGIES LTD

FRO 1: University of Alberta 149.821,00 € 149.820,00 € Το έργο SIGN έχει ως στόχο να διερευνήσει το πώς χωρικοί και γεωγραφικοί παράγοντες επηρεάζουν τη 

χωροταξική νόηση, αξιοποιώντας τη μοναδικότητα του γεωγραφικού, πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 

της Κύπρου. Από το 1974, η Κύπρος έχει χωριστεί σε δύο μέρη, το καθένα από τα οποία κατοικείται, ως επί το 

πλείστον, από διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες. Μέχρι το 2003, όταν καταργήθηκαν οι περιορισμοί διακίνησης, 

δεν υπήρχε σχεδόν καμία επαφή μεταξύ των μελών των δύο κύριων κοινοτήτων (Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων). Καθώς οι άνθρωποι από κάθε πλευρά του νησιού απέκτησαν τη δυνατότητα να επισκέπτονται  

 την άλλη πλευρά (χωρίς απαραιτήτως να το πράττουν), έχουν προκύψει με φυσικό τρόπο διάφορες υποομάδες 

στον πληθυσμό με διαφορετικούς βαθμούς εμπειρίας με το άλλο μέρος του νησιού και τους κατοίκους του (π.χ., 

άνθρωποι που δεν έχουν περάσει ποτέ στην άλλη πλευρά, που κατά καιρούς επισκέπτονται, που διέρχονται 

τακτικά και αλληλεπιδρούν με τα μέλη της άλλης κοινότητας, κλπ). Αυτός ο φυσικός διαχωρισμός παρέχει μια 

μοναδική ευκαιρία στους ερευνητές του έργου να εξερευνήσουν τις επιδράσεις στη χωρική νόηση τόσο χωρικών 

όσο και μη-χωρικών παραγόντων. Λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό της εμπειρίας που οι Κύπριοι έχουν με την 

άλλη πλευρά του νησιού και τη στάση τους απέναντι στην άλλη κοινότητα, το έργο SIGN θα εξετάσει το πως ο 

φυσικός διαχωρισμός και τα συνεπακόλουθα του επηρεάζουν τη σκέψη των ανθρώπων για το χώρο.

EXCELLENCE/1216/0404 The Neurocognitive Study for the Aging-

Expanded

Fofi Constantinidou University of Cyprus PA 1: Nicosia Development Agency

PA 2: MINISTRYOF LABOUR, WELFARE 

AND SOCIAL INSURANCE

PA 3: The Cyprus Institute of Neurology 

and Genetics 

PA 4: Erevnitiko Idryma P. L. 

151.632,00 € 149.688,00 € Η Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων–Επέκταση (NEUROAGE-e) θα οδηγήσει σε  έρευνα αιχμής στη γνωστική 

γήρανση. Η μελέτη της γνωστικής γήρανσης διαπραγματεύεται τις αλλαγές που παρατηρούνται λόγω ηλικίας σε 

βασικές γνωστικές διαδικασίες όπως μάθηση και μνήμη, όσο και σε σύνθετες λειτουργίες όπως γλώσσα, 

συμπερασματική σκέψη και εκτελεστικές λειτουργίες. Η παθολογική γήρανση και η άνοια συμπεριλαμβανομένου 

της νόσου Alzheimer αποτελεί μια ανερχόμενη επιδημία παγκοσμίως. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες για την 

κατανόηση της νόσου,  δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής συμβολή των παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της άνοιας. Το NEUROAGE-e θα επεκτείνει την επιτυχημένη διαχρονική Παγκύπρια έρευνα 

γνωστικής γήρανσης ώστε να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής μέσα από μια 

πολυπαραγοντική προσέγγιση. Θα συνδυάσει νευροψυχολογικά και βιολογικά δεδομένα, με δημογραφικούς και 

άλλους παράγοντες χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους υπολογιστικής τεχνολογίας, ώστε να εκτιμηθεί 

ποσοτικά η ακριβής συνεισφορά των τροποποιήσιμων και μη-τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου που 

οδηγούν στη γνωστική εξασθένηση. Αρχικά, θα συλλεγούν δεδομένα από επιλεγμένες μεγάλες ομάδες 

πληθυσμού και θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ένα βελτιστοποιημένο υπολογιστικό πλαίσιο για 

πολυπαραγοντικές και διαχρονικές αναλύσεις. Θα προσδιοριστούν μοτίβα συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων 

δεικτών εντός και μεταξύ των ομάδων διαχρονικά, και θα αναπτυχθούν μοντέλα πρόβλεψης της έναρξης και του 

βαθμού της γνωστικής έκπτωσης. Στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί ένα εντατικό και ιεραρχικό πρόγραμμα 

γνωστικής αποκατάστασης με στόχο τη βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων και της λειτουργικότητας των 

συμμετεχόντων που βρίσκονται σε κίνδυνο για την ανάπτυξη άνοιας. Ο τελικός στόχος του NEUROAGE-e είναι η 

μελλοντική ανάπτυξη γνωστικών μοντέλων παρέμβασης που θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να καθυστερήσουν 

την έναρξη κλινικών συμπτωμάτων. Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μέσω στενής συνεργασίας και 

συνδυασμένης εμπειρογνωμοσύνης μιας διεπιστημονικής ομάδας επιστημόνων.

EXCELLENCE/1216/0034 Spatial updating and domain expertise: the 

case of dancers

Marios Avraamides University of Cyprus PA 1: Cyprus University of Technology

PA 2: SILVERSKY3D VR 

TECHNOLOGIES LTD

149.940,00 € 149.940,00 € Ακόμη κι όταν κινούνται στο χώρο με τα μάτια τους κλειστά, οι άνθρωποι είναι σε θέση να γνωρίζων πως 

αλλάζουν οι χωροταξικές τους σχέσεις με τα αντικείμενα του περιβάλλοντός. Η ικανότητα αυτή, γνωστή ως 

χωροταξική προσαρμογή, είναι θεμελιώδους σημασίας για την πλοήγηση στο χώρο, καθώς υποστηρίζει τη 

διατήρηση του προσανατολισμού σε αυτό. Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να εξετάσει τον τρόπο με τον 

οποίο η χωροταξική προσαρμογή διαφέρει σε συνάρτηση με εμπειρογνωμοσύνη σε έργα που απαιτούν κινητικές 

δεξιότητες. Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα συγκρίνει έμπειρους και αρχάριους χορευτές ως προς την ικανότητά 

τους να παρακολουθείτε τις αλλαγές στις εγωκεντρικές θέσεις των αντικειμένων καθώς οι ίδιοι κινούνται στο 

χώρο. Δεδομένα μαγνητικής τομογραφίας θα χρησιμοποιηθούν για να εξετάσουμε κατά πόσον οι πιθανές 

βελτιώσεις στην χωροταξική νόηση συσχετίζονται με αλλαγές στη μορφολογική δομή του εγκεφάλου.

EXCELLENCE/1216/0508 READING DIFFICULTIES INTERVENTION: 

SCIENTIFIC, TECHNOLOGICAL, AND NEW 

COMMUNITY EFFORTS

Timothy PapadopoulosUniversity of Cyprus PA 1: R.K.I Leaders Ltd

PA 1: Cyprus Psychologists Association 

PA 2: HOPE FOR CHILDREN CRC 

POLICYCENTER 

FRO 1: JYVASKYLA UNIVERSITY

FRO 2: UNIVERSITYOF ALBERTA

FRO 3: ST. JOHN'S UNIVERSITY

149.960,00 € 142.320,00 € Η πρώιμη παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη των αναγνωστικών δυσκολιών (ΑΔ). Παρόλα 

αυτά, δεν υπάρχουν εμπειρικά τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα ποιες παρεμβάσεις λειτουργούν 

καλύτερα, για ποια παιδιά, σε ποιο πλαίσιο, πόσης διάρκειας και για ποιο λόγο. Συνεπώς, υπάρχει επείγουσα 

ανάγκη να ερευνηθούν συστηματικά τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Οι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι τρεις: 

Πρώτον, να εξετάσει την αποτελεσματικότητα δύο παρεμβατικών προγραμμάτων, ενός γνωστικού (PREP: PASS 

Reading Enhancement Program) και ενός με φωνολογική εστίαση (Graphogame). Τα δύο προγράμματα θα 

χορηγηθούν ως διαδικτυακές εφαρμογές μέσω πλατφόρμας που θα επιτρέπει την αποθήκευση και επεξεργασία 

δεδομένων. Δεύτερον, να αναπτύξει ένα νέο πλαίσιο για τη μικρογενετική ανάλυση των δεδομένων τέτοιων 

παρεμβάσεων. Αναμένουμε ότι αυτός ο τύπος ανάλυσης θα μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε καλύτερα τη 

δυναμική της μαθησιακής διαδικασίας, την αναπτυξιακή πορεία των αναγνωστών κατά τη διάρκεια της 

παρέμβασης και το είδος της πρώιμης παρέμβασης που είναι πιο χρήσιμη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

ΑΔ. Ο τρίτος στόχος της έρευνας είναι η εντατική εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών, εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής και σχολικών ψυχολόγων να εφαρμόζουν τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη θεωρία 

και στην πράξη. Τα πιο άμεσα και ορατά αποτελέσματα της έρευνας θα σχετίζονται με τη βελτίωση των 

αναγνωστικών ικανοτήτων 125 μαθητών της Α’ Δημοτικού. Αναμένουμε, ως αποτέλεσμα του προγράμματος, 

σημαντική μείωση του αριθμού παραπομπών μαθητών για αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών. Η επιτυχία του 

έργου βασίζεται στην ακαδημαϊκή ομάδα συνεργατών από την Κύπρο, τη Φινλανδία και τον Καναδά. Η χρήση 

διαδραστικών διαδικτυακών παρεμβατικών προγραμμάτων που σχεδιάζονται προσεκτικά για την πρώιμη 

αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσκολιών παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας, αναμένεται να αποφέρει σημαντικά 

οφέλη στις δεξιότητες αλφαβητισμού των πρώιμων αναγνωστών που μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο σχολικής 

αποτυχίας σε Κύπρο και Ελλάδα.

EXCELLENCE/1216/0074 Mixed Data Sampling (MIDAS) models: 

Theory and Applications

Elena Andreou University of Cyprus PA 1: Ministry of Finance FRO 1: Bocconi University

FRO 2: University of North Carolina, 

Chapel Hill

150.000,00 € 150.000,00 € The objective of the proposed project is twofold. The first objective is to develop novel econometric models that 

extend current state-of-the-art techniques for modelling the dynamic behaviour of economic time series which 

are useful in macroeconomic forecasting as well as economic policy making. The new models apply the 

Mixed Data Sampling (MIDAS) idea to develop further Factor type models with mixed frequencies which have 

broad applications in macroeconomics and financial economics. The second objective is to develop novel 

econometric techniques for evaluating and monitoring financial indicators and structural changes which are 

useful in periods of financial distress and economic crises, and which can be early warning indicators of 

instability in economies. These techniques will develop sequential change-point tests which test on-line, with 

the arrival of new data, the stability of economic indicators, capitalizing on the mixed frequencies and 

properties of financial variables in producing early warning indicators of financial distress in economies or 

financial institutions. Forecasting and monitoring key economic variables is one of the main activities of 

financial and government institutions, economic forecasting agencies, investment companies and is useful to 

economic policy makers.



EXCELLENCE/1216/0525 The Reception of Ancient Cyprus in the 

Culture of the Western World

Spyridon Tzounakas University of Cyprus 112.439,60 € 112.439,60 € Η παρούσα πρόταση επικεντρώνεται στην πολιτιστική επίδραση της αρχαίας Κύπρου στη σύγχρονη Ευρώπη 

και κινείται σε τρεις κατευθύνσεις: Αρχικώς εξετάζεται η κυπριακή ταυτότητα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, με 

ιδιαίτερη έμφαση στη λογοτεχνική λειτουργία των κυπριακών μύθων. Στη συνέχεια διερευνάται η άμεση ή 

έμμεση επίδραση των αρχαίων κυπριακών μύθων στην κουλτούρα του δυτικού κόσμου με επίκεντρο τη 

λογοτεχνία και τις τέχνες. Τέλος σχολιάζεται η πρόσληψη του αρχαίου κυπριακού πολιτισμού στη σύγχρονη 

κυπριακή και ελληνική λογοτεχνία και επιχειρείται συγκριτική ανάλυση της ευρωπαϊκής και κυπριακής - 

ελληνικής προσέγγισης. Η προσέγγισή μας θα δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στη έννοια της διακειμενικότητας. 

Προηγούμενα κείμενα σχηματίζουν μέρη της εμπειρίας μας και παράγουν γνωστικά μοντέλα, που αποτελούν τις 

δομές με τις οποίες μεμονωμένα άτομα και κοινότητες οργανώνουν τη γνώση του κόσμου. Η υλοποίηση της 

ερευνητικής πρότασης θα ωφελήσει την Κύπρο σε επίπεδο έρευνας, εκπαίδευσης και πολιτισμού, καθώς θα 

εξετάσει παραδόσεις και μύθους της αρχαιότητας άμεσα συνδεδεμένους με την Κύπρο, θα καταδείξει τη 

δυναμική συμβολή της Κύπρου στην ευρύτερη κληρονομιά του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού και θα συντελέσει 

στον προσδιορισμό της κυπριακής ταυτότητας.

EXCELLENCE/1216/0023 PEOPLE IN MOTION: TRACING HUMAN 

MOBILITYACROSS THE MEDITERRANEAN 

IN THE BYZANTINE ERA

Efthymia Nikita The Cyprus Institute FRO 1: University of Cape Town 135.600,00 € 135.600,00 € Το ερευνητικό πρόγραμμα Άνθρωποι σε Κίνηση στοχεύει στη διερεύνηση της ανθρώπινης κινητικότητας στη 

Μεσόγειο κατά την Πρώιμη και Μέση Βυζαντινή περίοδο. Η ανθρώπινη κινητικότητα έπαιξε πρωταρχικό ρόλο 

στη διαμόρφωση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα θα είναι το πρώτο που θα 

διερευνήσει συστηματικά την κλίμακα, τη φύση και την επίπτωση που η κινητικότητα πληθυσμών είχε τόσο σε 

αυτούς που μετεγκαταστάθηκαν όσο και στις τοπικές κοινότητες που τους υποδέχτηκαν με βάση την  πλέον 

άμεση μαρτυρία των ανθρώπων σε κίνηση, τα σκελετικά τους κατάλοιπα. Η ερευνητική πρόταση θα εστιάσει σε 

υλικό από την Τυνησία, το Μαρόκο, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Η ανθρώπινη κινητικότητα θα 

εξεταστεί με συνδυασμό μακροσκοπικών (γεωμετρική μορφομετρική ανάλυση σκελετικής μορφολογίας), 

μικροαναλυτικών (ανάλυση μικροκαταλοίπων οδοντικής πλάκας) και βιοχημικών (ανάλυση ισοτόπων του 

στροντίου) μεθόδων. Αυτοί οι βιοαρχαιολογικοί δείκτες κινητικότητας θα εξεταστούν σε συνάρτηση με 

πολιτισμικές ενδείξεις διαφορετικών εθνικοτήτων στα νεκροταφεία υπό εξέταση ώστε να διαμορφωθεί μία 

πολύπλευρη βιοπολιτισμική αφήγηση αναφορικά με το ζήτημα της κινητικότητας και της ενσωμάτωσης των 

πληθυσμών. Δεδομένων των μεταναστευτικών κυμάτων στην Ευρώπη και την παγκόσμια τάση κλεισίματος των 

συνόρων, το προτεινόμενο πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με 

τον ρόλο που διαδραμάτισαν τα μεταναστευτικά κινήματα στη διαμόρφωση σύγχρονων ταυτοτήτων. 

Επιπρόσθετα το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει σημαντικά στην παραγωγή νέας γνώσης αναφορικά με το 

ζήτημα της κινητικότητας πληθυσμών στο Βυζάντιο, το οποίο αποτελεί κεντρικό θέμα στις Βυζαντινές σπουδές. 

Σε Μεσογειακό επίπεδο το πρόγραμμα θα οδηγήσει στη διαμόρφωση βάσεων δεδομένων για τιμές ισοτόπων 

στροντίου και μικροκαταλοίπων οδοντικής πλάκας. Τέλος το προτεινόμενο πρόγραμμα θα θέσει την Κύπρο  στις 

επάλξεις της βιοαρχαιολογικής έρευνας στην ευρύτερη Μεσόγειο και θα καθιερώσει το Ινστιτούτο ως κορυφαίο 

κέντρο αρχαιολογικής επιστημονικής έρευνας.

EXCELLENCE/1216/0400 Studies inGreek Bible Epic Maria Ypsilanti University of Cyprus FRO 1: National and Kapodistrian 

University of Athens

147.400,00 € 147.400,00 € Το προτεινόμενο πρόγραμμα σκοπεύει να διερευνήσει το είδος της Ελληνικής βιβλικής παράφρασης σε σχέση 

με το πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του και να μελετήσει την ποιητική τεχνική της "Μεταφράσεως του 

Ψαλτήρος", αποδιδόμενης κακώς στον Απολλινάριο, επίσκοπο Λαοδικείας. Πρόκειται για έργο γραμμένο σε 

δακτυλικό εξάμετρο στίχο στο οποίο μεταφέρονται σε Ομηρική γλώσσα και ύφος οι Ψαλμοί του Δαυίδ. Το 

ποίημα ανήκει στο είδος της ποιητικής παράφρασης που καλλιεργήθηκε κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς 

αιώνες. Επιλεγμένα χωρία του θα μελετηθούν ώστε να διερευνηθεί η χρήση της αρχαίας ρητορικής θεωρίας από 

τον ποιητή, ο τρόπος με τον οποίον απηχείται η Ομηρική αλλά και άλλη ποίηση στο έργο, καθώς και τα στοιχεία 

της θεολογικής ερμηνείας (εξηγήσεως) σε αυτό. Τέλος, η παραφραστική τεχνική του ποιητή θα συγκριθεί με την 

τεχνική του Νόννου στην Παράφραση του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, δηλαδή τη μοναδική άλλη σωζόμενη 

παράφραση βιβλικού κειμένου στα Ελληνικά. Από το πρόγραμμα αναμένεται να προκύψει κυρίως ένα βιβλίο και 

ένας αριθμός άρθρων. Η εργασία αυτή θα φωτίσει περαιτέρω την αισθητική της λογοτεχνίας της ύστερης 

Αρχαιότητας και της πρώιμης Χριστιανικής εποχής και θα καταδείξει την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα των 

παραμέτρων της.

EXCELLENCE/1216/0241 Landscapes of Leisure and Politics: The 

Architectural History of Tourism and Conflict 

in Cyprus

Panayiota Pyla University of Cyprus FRO 1: Technion

FRO 2: Sibel Bozdogan (Harvard 

University) 

150.000,80 € 150.000,00 € Η αρχιτεκτονική του τουρισμού και αναψυχής έχει μια περίπλοκη ιστορία στη σύγχρονη εποχή, καθώς έχει 

πολλαπλούς συμβολισμούς και δεσμούς με τον εθνικό εκσυγχρονισμό, την οικονομική ανάπτυξη, την 

περιβαλλοντική ανάπτυξη, ακόμη και εθνικές συγκρούσεις. Σε μια χώρα όπως η Κύπρος, όπου ο τουρισμός 

υπήρξε η πεμπτουσία της στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη από το τέλος της αποικιοκρατίας, είναι 

πολύ σημαντικό να έχουμε μια κριτική ιστορική αναδρομή του αντίκτυπου του τουρισμού, κάτι που θα βοηθούσε 

επίσης στην επικαιροποίηση των σημερινών στρατηγικών για οικονομική ανάπτυξη. 

Οι διαδικασίες της ανοικοδόμησης του έθνους και της ανάπτυξης, οι διακοινοτικές συγκρούσεις, η 

χρηματοδότηση από το εξωτερικό και οι επιρροές, οι ανταγωνισμοί στη χρήση της γης, και άλλα είναι 

συνυφασμένα με τη δημιουργία τουριστικών τοπίων στην Κύπρο, και κάνουν αυτό το νησί μια παραδειγματική 

περίπτωση για τη μελέτη των αλληλένδετων ιστορίων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και του τουρισμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαδεδομένη έμφαση στον τουρισμό ως όχημα για την οικονομική ανάκαμψη, την 

αειφόρο ανάπτυξη, ή κατάλυση συγκρούσεων, είναι σημαντικό να εξετάσουμε αυστηρά τις κοινωνικο-χωρικές 

εκδηλώσεις του τουρισμού στην Κύπρο, τόσο σε σύγκριση με άλλες μεσογειακές χώρες, όσο και στο πλαίσιο 

της ευρύτερης κριτικής της ανάπτυξης, την οικοδόμηση της ειρήνης και της περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Η προτεινόμενη έρευνα θα υιοθετήσει μια διεπιστημονική κριτική προσέγγιση που ενσωματώνει μεθοδολογικά 

εργαλεία από την αρχιτεκτονική και πολιτιστική ιστορία, της κοινωνικής προοπτικής του τουρισμού, των 

πολιτικών συγκρούσεων, της ανάπτυξης και της αειφορίας. Το έργο αυτό θα εξετάσει την αρχιτεκτονική του 

τουρισμού και των τοπίων αναψυχής στην Κύπρο, με επίκεντρο την περίοδο 1960-1974. Με το συνδυασμό 

αρχειακής και επιτόπιας έρευνας με τη γεωχωρική ανάλυση και ψηφιακά εργαλεία τεκμηρίωσης, η έρευνα έχει 

ως στόχο να χαρτογραφήσει τις χωρικές διαδικασίες που διαμορφώνουν τα τοπία τουρισμού/αναψυχής 

εισάγοντας καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία.

EXCELLENCE/1216/0034 Spatial updating and domain expertise: the 

case of dancers

Marios Avraamides University of Cyprus PA1-Cyprus University of Technology                               

                       PA2-SILVERSKY3D VR 

TECHNOLOGIES LTD 

149,940.00 149,940.00 Ακόμη κι όταν κινούνται στο χώρο με τα μάτια τους κλειστά, οι άνθρωποι είναι σε θέση να γνωρίζων πως 

αλλάζουν οι χωροταξικές τους σχέσεις με τα αντικείμενα του περιβάλλοντός. Η ικανότητα αυτή, γνωστή ως 

χωροταξική προσαρμογή, είναι θεμελιώδους σημασίας για την πλοήγηση στο χώρο, καθώς υποστηρίζει τη 

διατήρηση του προσανατολισμού σε αυτό. Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να εξετάσει τον τρόπο με τον 

οποίο η χωροταξική προσαρμογή διαφέρει σε συνάρτηση με εμπειρογνωμοσύνη σε έργα που απαιτούν κινητικές 

δεξιότητες. Η έρευνα που θα διεξαχθεί θα συγκρίνει έμπειρους και αρχάριους χορευτές ως προς την ικανότητά 

τους να παρακολουθείτε τις αλλαγές στις εγωκεντρικές θέσεις των αντικειμένων καθώς οι ίδιοι κινούνται στο 

χώρο. Δεδομένα μαγνητικής τομογραφίας θα χρησιμοποιηθούν για να εξετάσουμε κατά πόσον οι πιθανές 

βελτιώσεις στην χωροταξική νόηση συσχετίζονται με αλλαγές στη μορφολογική δομή του εγκεφάλου.

EXCELLENCE/1216/0481 Modified Hydraulic Fracturing for 

Unconsolidated Reservoirs 

Panos 

Papanastasiou

University of Cyprus FRO 1: Prof . Gennady Mishuris, 

Aberystwyth University 

209,340.00 209,340.00 Υδραυλική θραύση (ΥΘ) είναι σύνθετο φαινόμενο πολυφυσικής μηχανικής που συναντάται σε πολλές τεχνητές 

και φυσικές διεργασίες. Το πλέον γνωστό παράδειγμα είναι η εφαρμογή της ΥΘ στην ανάκτηση 

υδρογονανθράκων από μη συμβατικά πετρώματα. Ακούσια ΥΘ μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το 

περιβάλλον στους τομείς της δέσμευσης του CO2 ή στη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων υπόγεια. Όλες αυτές 

οι εφαρμογές δημιουργούν συνεχή ζήτηση για ορθή κατανόηση και πρόβλεψη της διαδικασίας με ακριβή 

μαθηματική και αριθμητική μοντελοποίηση. Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της μαθηματικής και 

υπολογιστικής μοντελοποίησης της ΥΘ σε ασθενή (μη στερεοποιημένους) ταμιευτήρες φυσικού αερίου και 

πετρελαίου. Η προτεινόμενη μοντελοποίηση θα βελτιστοποιήσει το σχεδιασμό της ΥΘ και θα αναπτύξει νέα 

μέθοδο ερμηνείας της δοκιμής mini-Frac που χρησιμοποιείται επιτόπου για τον προσδιορισμό παραμέτρων των 

ταμιευτήρων. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη της τροποποιημένης θεωρίας της υδραυλικής 

ρωγμάτωσης η οποία θα λαμβάνει υπόψη α) ποροελαστοπλαστική συμπεριφορά των πετρωμάτων και την 

επίδραση στη δυσκολία ριγμάτωσης β) την φόρτιση των τοιχωμάτων της ρωγμής με διατμητική τάση  από τη 

ροή του ιξώδους υγρού που χρησιμοποιείται στην ΥΘ  iii) ρεολογικό μοντέλο τεσσάρων παραμέτρων για μη 

Νευτωνικά ρευστά. Η τροποποιημένη προσομοιωτή της ΥΘ, θα χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της εξέλιξης 

της διαδικασίας της ΥΘ σε μη-στερεοποιημένους ταμιευτήρες υδρογονανθράκων για εμπόδιση της 

συμπαραγωγής άμμου. Μοντελοποίηση του κλεισίματος της ρωγμής θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέας 

τεχνικής ερμηνείας της επίτόπου δοκιμής mini-Frac που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 

διαπερατότητας και της ελάχιστης γεωστατική τάσης, που είναι απαραίτητες στη διάνοιξη γεωτρήσεων, 

ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων. Το έργο αυτό θα βελτιώσει την κατανόηση των μηχανισμών και των 

κύριων παράμετρων ελέγχου που καθορίζουν την έναρξη και διάδοση της ΥΘ σε μη-στερεοποιημένους 

ταμιευτήρες υδρογονανθράκων όπως αυτών στην ΑΟΖ της Κύπρου στην Α. Μεσόγειο


