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ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - SCIENCE UNFOLD

ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

• Χαιρετισμοί

• Βραβεύσεις ERC Grantees Horizon 2020

• Βραβεύσεις Διαγωνισμών Science Unfold και ERN eBook

• Βραβεύσεις Διαγωνισμού INNOVA Challenge

ΔΕΞΙΩΣΗ

Stand-up Science Comedy Live Show με τους κωμικούς 
Γιώργο Αγγελόπουλο, Γιάννη Σαρακατσάνη και Αλεξάνδρα Ούστα

09:00 – 22:00

09:00 – 13:00

10.00 – 11.00
11.00 – 12.00

16:00 – 18:15

17.30 – 18.30
18.30 – 19.30

19:00 – 20:00

20.00 – 21.00

21:00 – 22.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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EUROPEAN CORNER

Ευρωπαϊκή Γωνιά
Περιηγηθείτε στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Γωνιάς και ενημερωθείτε για το πώς η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εργάζεται για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τους Ευρωπαίους πολίτες!
Στην Ευρωπαϊκή Γωνιά, μπορείτε να προμηθευτείτε πλούσιο ενημερωτικό υλικό που παρέχει η Αντι-
προσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες 
που υποστηρίζουν την έρευνα και την καινοτομία καθώς και πολλά δωράκια. Επίσης, μπορείτε να 
γνωρίστε τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα Horizon Europe, και φυσικά να 
ρωτήσετε για όλα όσα θέλετε να μάθετε για την εκδήλωση European Researchers’ Night καθώς και 
τις δράσεις του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας που αφορούν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Φέτος, στην Ευρωπαϊκή Γωνιά, θα βρίσκονται και μεταδιδακτορικοί υπότροφοι Marie Skłodowska-
Curie. Ελάτε να τους γνωρίσετε, να ανακαλύψετε περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις Marie 
Skłodowska-Curie που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Horizon Europe, και να μάθετε περισ-
σότερα για τα ερευνητικά έργα των υποτρόφων με δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο.

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ!

Απαντήστε και Κερδίστε! Αξιολόγηση Εκδήλωσης και Διαγωνισμός 
Καλύτερου Περιπτέρου
Αξιολογήστε την εκδήλωση και επιλέξτε το καλύτερο περίπτερο της εκδήλωσης για να πάρετε ένα 
δώρο έκπληξη και να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα δώρο τελευταίας τεχνολογίας!

ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Κυνήγι Θησαυρού για παιδιά ηλικίας 8-15 ετών
Παιχνίδι ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά, με δραστηριότητες που συνδυάζουν την επιστήμη με 
την τέχνη και τον αθλητισμό. Οι μικροί επισκέπτες πρέπει να δημιουργήσουν ομάδα 5 ατόμων, 
να εξερευνήσουν το χώρο της εκδήλωσης και να λύσουν τους γρίφους των ερωτήσεων, ώστε να 
κερδίσουν το έπαθλο!
Το κυνήγι θα διεξαχθεί στις 10:00, 11:00, 17:30 και 18:30 

MEDNIGHT EXHIBITION

Mediterranean Faces of Science
Με στόχο να παρουσιάσει ένα μέρος της επιστήμης που επιτελείται στη Μεσόγειο σήμερα και με 
την αποστολή να ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ, το Ευρωπαϊκό Έργο MEDNIGHT φέρνει αυτή την έκθεση με γυναί-
κες επιστήμονες στην εκδήλωση European Researchers’ Night. Η έκθεση αποτελεί μια συλλογή 
σύντομων βιογραφιών με νέα, φρέσκα, διαφορετικά και σύγχρονα πρόσωπα· πρόσωπα γυναικών 
που ζουν σε πολύ διαφορετικές προσωπικές, πολιτιστικές και επαγγελματικές συνθήκες, αλλά όλες 
με ένα κοινό στοιχείο που τις συνδέει: τη Mare Nostrum.

Ίδρυμα 
Έρευνας και 

Καινοτομίας, 
Αντιπροσωπεία 

της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

στην Κύπρο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Ίδρυμα 
Έρευνας και 
Καινοτομίας

 Ίδρυμα 
Έρευνας και 
Καινοτομίας

SciCo 
Cyprus

A

B
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Μονομάχος σε Αποστολή
…Σε ένα ΠΟΛΥΜΕΤΩΠΟ αγώνα, με θηρία άγνωστα να ορμούν κι από κάθε άκρη του σταδίου…
Πατά γερά πάνω στη βάση που είναι η ΓΝΩΣΗ… να ανακαλύψει όλες τις παγίδες του εχθρού απλω-
μένες σε όλο το στάδιο…μπαίνει ΒΑΘΙΑ ΜΕΣ ΤΟ ΜΥΑΛΟ του! Κι αφού τις βρει, να ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ τα 
θηρία που θα ορμήσουν, να προνοήσει πώς θα ξετρυπώσουν και πώς θα επιτεθούν…Κι ύστερα, 
με πανοπλία βγαλμένη από έξυπνους μαστόρους να ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙ κάθε τι που εκτοξεύει το θηρίο, 
να βρει την πιο βαθιά κρυψώνα του για να ΠΡΟΛΑΒΕΙ την επίθεση του! Ορμούν να τον βοηθήσουν 
φωτισμένοι λαμπαδηφόροι που διασχίζουν και καταλύουν κάθε φραγμό. 
Κι ακολουθεί η μεγάλη μάχη! Να ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙ! Ορμώντας με πανοπλία που βρίσκει τους ΣΤΟ-
ΧΟΥΣ ένα-ένα…που γκρεμίζει τα τείχη που ορθώνουν όλα μαζί τα θηρία…Κι αναπληρώνει την 
δύναμη του με αόρατα κύματα που στέλνουν καλά παιδευμένα κι έξυπνα άρματα…
Ελάτε λοιπόν να ΕΝΩΣΕΤΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ με τον ΜΟΝΟΜΑΧΟ μας! Φορέστε την περικεφαλαία της αθα-
νασίας και ακολουθείστε τ’ αχνάρια του. Δείτε κατάματα τον ΚΑΚΟΗΘΗ αυτοκράτορα και άτρωτοι 
ρίξτε τον κάτω από τον θρόνο του! Φέρτε πίσω την απόλυτη ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ στα ΔΙΚΤΥΑ της αυτοκρα-
τορίας για μια νέα ΖΩΗ. Για να ζητωκραυγάσουμε όλοι μαζί: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗ!!!

#EUFunded

Όλα έχουν μια ρωγμή, για να μπορεί να μπαίνει το φως
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα σκιαγραφούν ένα σκοτεινό μέλλον: κλιμα-
τική αλλαγή, καρκίνος, μόλυνση στις πόλεις και τις θάλασσες, επισιτιστική ανασφάλεια. Το φως μπορεί 
να εισχωρήσει και να εμπνεύσει λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις. Στο Ερευνητικό Κέντρο ΕΜΦΑΣΙΣ 
χρησιμοποιούμε τεχνολογίες βασισμένες στο φως για να παρέχουμε λύσεις σε διάφορους τομείς. 
Ελάτε για να μάθετε πώς παράγουμε και ανιχνεύουμε φωτεινά σήματα. Δείτε πώς νανοσωματίδια 
συντονίζονται στο φως για να υποδείξουν και να καταπολεμήσουν τον καρκίνο. Δείτε πώς το φως 
εντοπίζει ρυπογόνα στο νερό, στο χώμα και την ατμόσφαιρα. Ανακαλύψτε πώς τα οχήματα και τα 
κτίρια σε μια έξυπνη πόλη επικοινωνούν με το φως. Αυτές και άλλες συναρπαστικές παρουσιάσεις 
θα εξηγηθούν από τους ερευνητές μας με διαδραστικές και φωτεινές δραστηριότητες! 

#MSCAFunded

Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πολίτες με 
σκοπό την πρόληψη του καρκίνου
Οι ερευνητές/τριες του προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ανοικτού Πανε-
πιστημίου Κύπρου έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για το θέμα του καρκίνου με 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους 
παράγοντες κινδύνου καρκίνου και να υπολογίσουν τον προσωπικό τους κίνδυνο με διαδικτυακούς 
αλγόριθμους. Στο περίπτερο θα παρέχονται προσαρμοσμένες συμβουλές για κάθε ηλικία και θα 
δοθεί μια σύντομη διάλεξη για το θέμα.

Καινοτόμος Εταιρεία Υγείας για γρηγορότερα και ακριβή διάγνωση και 
πρόληψη του καρκίνου του εντέρου
Η AJM Med-i-Caps Ltd εργάζεται για την εύκολη και μη επώδυνη λύση όσον αφορά τον προληπτι-
κό έλεγχο του καρκίνου του εντέρου σε πρώιμο στάδιο, ως εναλλακτική λύση στην προληπτική 
κολονοσκόπηση.
Στο European Researchers’ Night 2022, στο περίπτερο της AJM Med-i-caps, θα παρουσιαστεί ένα 
τρισδιάστατο μοντέλο του λεπτού και του παχέος εντέρου, σε συνδυασμό με τον αισθητήρα κά-
ψουλας. Η κάψουλα θα σαρώσει για δυσπλασίες καθώς θα κινείται κατά μήκος της γαστρεντερικής 
οδού. Ένα γράφημα σε πραγματικό χρόνο θα εμφανιστεί σε μια κοντινή οθόνη, που θα δείχνει πώς 
ερμηνεύονται και αποθηκεύονται τα ακατέργαστα δεδομένα στη συσκευή, όταν ανιχνεύεται ένας 
πολύποδας ή ένας καρκίνος. Επιπλέον, μια ψηφιακή αναπαράσταση θα παρουσιάζει το προϊόν της 
εταιρείας και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιείται για τον προληπτικό έλεγχο ασθενών.

Θέλετε να γνωρίσετε τα κύτταρα σας; Ελάτε να δούμε από τι είμαστε 
φτιαγμένοι
Εμείς και άλλοι πολυκύτταροι οργανισμοί ξεκινάμε τη ζωή μας ως ένα μόνο κύτταρο το οποίο 
διαιρείται και δημιουργεί πολλά άλλα κύτταρα. Μέχρι την ενηλικίωση, το σώμα μας αποτελείται 
από τρισεκατομμύρια κύτταρα. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, τα κύτταρα μας πολλαπλασιάζο-
νται όχι μόνο για να μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε, αλλά και για να αντικαταστήσουν τα παλιά 
κύτταρα και τις βλάβες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας αυστηρά ρυθμισμένης διαδικασίας που 
ονομάζεται «κυτταρική διαίρεση». Μερικές φορές όμως, η κυτταρική διαίρεση ξεφεύγει από τον 
έλεγχο, οδηγώντας σε υπερβολική κυτταρική ανάπτυξη και καρκίνο. Είστε περίεργοι να δείτε πώς 
μοιάζουν πραγματικά τα κύτταρα; Είναι πολύχρωμα ή χαριτωμένα; Θα μπορούσε μια γρήγορη ματιά 
στο μικροσκόπιο να αλλάξει την οπτική σας για το ανθρώπινο σώμα; Ελάτε στο περίπτερο μας και 
ανακαλύψτε πώς φαίνονται τα δικά σας κύτταρα στο μικροσκόπιο! Θα μπορείτε να παρατηρήσετε 
διαφορετικά μέρη των κυττάρων (όπως τη μεμβράνη και τον πυρήνα) και να μπείτε στη θέση ενός 
επιστήμονα που μελετά την κυτταρική διαίρεση και τον καρκίνο. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε 
εσάς και τα κύτταρά σας!

#MSCAFunded
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Μπορούμε με υπολογιστικό τρόπο να βρούμε καλά υποψήφια 
φάρμακα εναντίον του καρκίνου;
Παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων Βιοπληροφορικής με πολυμέσα και άλλους διαδραστικούς τρόπους 
για την ανάδειξη υποψήφιων αντικαρκινικών φαρμάκων.

#EUFunded

Η εξέλιξη της φροντίδας υγείας στην ψηφιακή εποχή
Εσείς, εγώ και κάθε πολίτης θα είμαστε το κέντρο του εθνικού ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονι-
κών φακέλων υγείας της Κύπρου. Πώς μπορεί ένα σύστημα να προάγει την ευημερία των πολιτών και 
να αυξήσει την πρόληψη ασθενειών; Πώς μπορεί να συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωση και την ποιοτική 
και αποτελεσματική θεραπεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη; Ελάτε μαζί μας για να ανακα-
λύψετε τη δύναμη και τις δυνατότητες χρήσης του εθνικού ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικών 
φακέλων υγείας της Κύπρου αλληλεπιδρώντας με μια πραγματική υλοποίηση του προτύπου του και 
δείτε πώς ένα τέτοιο σύστημα ηλεκτρονικής υγείας μπορεί να οδηγήσει τον κυπριακό τομέα υγείας σε 
εκσυγχρονισμό  και ψηφιακό μετασχηματισμό με επίκεντρο τον πολίτη.

Μελετώντας την ανάπτυξη μεταστατικών όγκων εγκεφάλου και 
την αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπείας σε ασθενείς μέσω 
υπολογιστικών μοντέλων
Η δραστηριότητα εμπίπτει στη διακεκριμένη αποστολή της Ε.Ε. για τον “Kαρκίνο” και στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της έρευνας για τον καρκίνο και την τεράστια βελ-
τίωση στην αντιμετώπιση του λόγω των διαθέσιμων θεραπειών. Προτεραιότητα μας είναι η ενημέρωση 
του κοινού σχετικά με τις δυνατότητες της μαθηματικής μοντελοποίησης  στο να προτείνει θεραπεί-
ες ακριβείας, επιτρέποντας προσωποποιημένη ιατρική για κάθε ασθενή. Γίνεται ειδική αναφορά στις 
εγκεφαλικές μεταστάσεις, οι οποίες, καθώς επιβαρύνουν 1 στους 4 ασθενείς με καρκίνο, αναμένεται να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει προσομοιώσεις της εξέλιξης 
καρκινικού όγκου μετά από ακτινοθεραπεία (video). Επίσης, μέσω ενός διαδραστικού εργαλείου, το 
κοινό θα μπορεί να επιλέγει σενάρια ακτινοβόλησης και μέσω επίδειξης να αντιληφθεί τη σημασία των 
εξατομικευμένων θεραπειών ενάντια στον καρκίνο. Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα από το ερευνη-
τικό έργο PROTEAS που χρηματοδοτείται από το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου.
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Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από 
τη βιοαρχαιολογία
Οι ανθρώπινες κοινωνίες ανέκαθεν έπρεπε να προσαρμοστούν σε περιβαλλοντικές αλλαγές. Η προ-
σαρμογή αυτή πήρε πολλές μορφές: αλλαγές στη διατροφή και στις οικονομικές πρακτικές, μετακινή-
σεις πληθυσμών, πολεμικές διαμάχες κλπ. Η βιοαρχαιολογία εξετάζει οργανικά κατάλοιπα (σπόρους, 
ανθρώπινα και ζωικά οστά) από ανασκαφές. Μέσω της δραστηριότητας ‘Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή: Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τη βιοαρχαιολογία’ θα δούμε πώς αναγνωρίζουμε στα οργανικά 
κατάλοιπα ίχνη προσαρμογής σε διαφορετικά περιβάλλοντα στην Ανατολική Μεσόγειο.

#MSCAFunded

Πόσων χρονών είναι η πόλη μου; Μια προσομοίωση των κυπριακών 
πόλεων μέσα στο χρόνο
Η κλιματική αλλαγή δεν είναι αποκλειστικά σύγχρονο φαινόμενο. Οι ανθρώπινες κοινωνίες ανέκαθεν 
έπρεπε να προσαρμοστούν σε σημαντικές περιβαλλοντικές αλλαγές, είτε ραγδαίες, όπως πλημμύρες και 
άλλες φυσικές καταστροφές, είτε σταδιακές, όπως αυξημένη ξηρασία, πτώση ή άνοδος της θερμοκρα-
σίας και πολλές άλλες. Η προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές πήρε πολλές μορφές: αλλαγές στη διατροφή, 
στις οικονομικές πρακτικές, στις καθημερινές δραστηριότητες, αλλά και μετακινήσεις πληθυσμών και 
πολεμικές διαμάχες. Η βιοαρχαιολογία εξετάζει οργανικά κατάλοιπα από αρχαιολογικές ανασκαφές. Με 
άλλα λόγια, εξετάζει σπόρους, ανθρώπινα και ζωικά οστά. Μέσω της δραστηριότητας ‘Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή: Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τη βιοαρχαιολογία θα δούμε πώς αναγνωρίζουμε στα 
οργανικά κατάλοιπα ίχνη προσαρμογής σε διαφορετικά περιβάλλοντα και θα εξετάσουμε συγκεκριμένα 
παραδείγματα από όλο τον κόσμο με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο. 

#MSCAFunded

Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία
Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Κρίσης είναι συνεχώς εντεινόμενες και αυξανόμενα αισθητές, ως ακραία 
καιρικά φαινόμενα, δασικές μεγα-πυρκαγιές, ξηρασίες, πλημμύρες και άλλες καταστροφές. Στο πλαίσιο 
αυτό, το Κέντρο-Αριστείας CERIDES διεξάγει παγκοσμίου επιπέδου ερευνητικές/ καινοτομικές δραστη-
ριότητες, και αναπτύσσει εργαλεία, εφαρμογές και υπηρεσίες, στους τομείς Διαχείρισης Καταστροφών 
και Εκτάκτων Αναγκών, Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας, Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας, 
με σκοπό την επαύξηση ασφάλειας και ανθεκτικότητας των κοινωνιών σε Κύπρο, Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο και Ευρώπη. 

#MSCAFunded

Ταξίδι Εικονικής Πραγματικότητας στη Γαλάζια Ενέργεια στη Κύπρο
Στο περίπτερο μας οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη μοναδική εμπειρία μιας Εικο-
νικής Πραγματικότητας στις τεχνολογίες Blue Energy και την πλατφόρμα μας που προσομοιώνει μέσω 
τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος ένα μάθημα με μαθητές και εκπαιδευτή.

Διαδραστικό Εργαστήρι - Φαινόμενο Θερμοκηπίου 
και Κλιματική Αλλαγή
Τα παιδιά μπορούν να επισκεφθούν το περίπτερο για να μάθουν:
• Τι είναι το φαινόμενο του Θερμοκηπίου.
• Πως να αναπαραστήσουν το φαινόμενο του Θερμοκηπίου.
• Ποια αέρια συμβάλουν στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου.
• Να αναγνωρίζουν τις πηγές των αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου.
• Να δείχνουν την ικανότητα αυτών των αερίων να εγκλωβίζουν την θερμότητα από τον ήλιο.
• Να αντιληφθούν τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή.
• Να αναπαραστήσουν το φαινόμενο του Θερμοκηπίου στο Βόρειο και Νότιο Πόλο.
• Πως μπορούν να δουλέψουν μαζί για να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή.

Επιστήμη πολιτών στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και 
ανθρωπογενών προκλήσεων 
Στόχος & Ενδιαφέρον: Η αλληλεπίδραση, ενημέρωση και εκπαίδευση των επισκεπτών για τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής αλλά και των ανθρωπογενών προκλήσεων στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυ-
στήματα του νησιού. Παρουσίαση τρόπων συμβολής μέσω της επιστήμης των πολιτών στην άμβλυνση 
των επιπτώσεων. 
Περιγραφή: 
(α) Επιπτώσεις οδικού δικτύου στον κατακερματισμό οικοτόπων και την άμεση θανάτωση ζώων.  Χρή-
ση διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας και mobile app για κατανόηση των επιπτώσεων αλλά και 
έμπρακτης συμβολής στην καταγραφή του φαινομένου
(β) Ανάδειξη της σημασίας της επιστήμης των πολιτών για την προστασία και διατήρηση των πεταλούδων 
και νυχτοπεταλούδων στην Κύπρο, καθώς και εξοικείωση με τα διαθέσιμα εργαλεία παρακολούθησης 
πεταλούδων και νυχτοπεταλούδων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ευρώπη.
(γ) Χρήση διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την κατανόηση του ρόλου και της συμβολής 
των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που προσφέρουν στην καθημερινότητα μας. 

9 Ινστιτούτο 
Κύπρου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

10 Ινστιτούτο 
Κύπρου

11 CERIDES - 
Excellence in 

Innovation and 
Technology, 
Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

12 GEOIMAGING 
LTD

13 The Nutty 
Scientists 

Cyprus

14 Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, 
Εργαστήριο 
Διαχείρισης 

Χερσαίων 
Οικοσυστημάτων
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Ο ήλιος, το Kλίμα και Eμείς
Γνωρίστε τον Ήλιο, τον ηλιακό άνεμο και την ηλιακή ακτινοβολία. Μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα 
και τον καιρό στην Γη; Ελάτε να προσομοιώσουμε τον ηλιακό άνεμο χρησιμοποιώντας την συσκευή 
Planeterrella του πανεπιστήμιου Frederick, μία από τις 33 μοναδικές συσκευές στον κόσμο, που προ-
σομοιώνει τον ηλιακό άνεμο αλλά και το πανέμορφο Βόρειο Σέλας. 
Μπορεί ο ηλιακός άνεμος να επηρεάσει το κλίμα και τον καιρό στον πλανήτη μας; Ελάτε να μάθουμε 
δύο νέα εργαλεία  που ανέπτυξε η ομάδα για την Ιονόσφαιρα και το Διαστημικό Καιρό του πανεπιστη-
μίου Frederick, που παρακολουθούν τον καιρό και προβλέπουν ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι 
οι πλημμύρες στην Ανατολική Μεσόγειο με την βοήθεια των παγκόσμιων δορυφορικών συστημάτων. 

#EUFunded

Η Εθνική Έκθεση Απογραφής Εκπομπών των Αέριων του 
Θερμοκηπίου και η επίδραση των μέτρων κατά του COVID 
στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Η Κύπρος και όλη η περιοχή της Μέσης Ανατολής πολύ πιθανόν να επηρεαστούν από τη κλιματική αλ-
λαγή. Ένας τρόπος παρακολούθησης των εκπομπών είναι oι εθνικές εκθέσεις απογραφής εκπομπών. 
Οι επισκέπτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύχρωμες κορδέλες για να κτίσουν ένα τρισδιάστατο 
δίκτυο εκπομπών ενώνοντας τους ρύπους με τη πηγή τους. Θα λάβουν μέρος σε ψηφιακές δραστηριό-
τητες για καλύτερη κατανόηση του όλου συστήματος και πιο συγκεκριμένα τι επίδραση είχαν τα μέτρα 
που ληφθήκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 πάνω στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

1η Δραστηριότητα
Τεχνητή Νοημοσύνη σε Καθημερινές Εφαρμογές 
Το φαινόμενο “Filter Bubble”: Πού πηγαίνετε για να μάθετε περισσότερα για την κλιματική αλλαγή; Έχετε 
ακούσει κάθε επιχείρημα εκεί έξω; Τι θα γινόταν αν σας λέγαμε ότι υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα γεγο-
νότων που δεν έχετε ξαναδεί; Δοκιμάστε τα εργαλεία που αναπτύξαμε και δείτε πώς τα αποτελέσματα 
αναζήτησης ή οι ροές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φιλτράρουν ορισμένες πληροφορίες και σας 
παρουσιάζουν μόνο αυτό που κρίνουν κατάλληλο για εσάς!
Το OpenTag: Μήπως οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν στα εργαλεία μηχανικής όρασης αντιλαμβάνονται 
λανθασμένα το τι παρουσιάζετε στην εικόνα;  Αν αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνταν για εντοπισμό συ-
γκεκριμένων φαινομένων ή αντικειμένων στο περιβάλλον θα ήταν αρκετά αποδοτικά; Πώς σκέφτεστε 
και αισθάνεστε για τις περιγραφές που δίνονται από αυτά τα εργαλεία; Χρησιμοποιώντας το OpenTag, 
μπορείτε να ανεβάσετε μια εικόνα και να λάβετε ετικέτες από τρεις παρόχους Computer Vision, συμπε-
ριλαμβανομένων των Google Vision, Amazon Rekognition και Clarifai.

2η Δραστηριότητα
Προσαρμογή της άγριας ζωής στην κλιματική αλλαγή
Ο τεράστιος αντίκτυπος της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον σε συνδυασμό με τη γεω-
γραφική θέση της Κύπρου έχει οδηγήσει σε ανησυχητικές αλλαγές στο κλίμα του νησιού. Οι αλλαγές 
αυτές δεν έχουν επηρεάσει μόνο τους κατοίκους του νησιού, αλλά έχουν αναμφίβολα δημιουργήσει 
μεγάλη πίεση στα οικοσυστήματα της χλωρίδας και της πανίδας. Για το σκοπό αυτό, η DeepCamera 
σε συνεργασία με την TerraCypria έχει αναπτύξει μια καινοτόμο συσκευή παρακολούθησης ζώων 
(WildEye) που έχει ως στόχο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής στην κυπριακή άγρια ζωή, επιτρέποντας στους ειδικούς να καθορίσουν και να πραγματοποιήσουν 
άμεσα τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων.

#EUFunded

Εξοπλισμός για την Μέτρηση της Ποιότητας του Αέρα
Η Κύπρος κατέχει κεντρική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο  και Μέση Ανατολή, μια περιοχή με πληθυ-
σμό περίπου 400 εκατομμύρια, που επηρεάζεται από αμμοθύελλες, ξηρασία, ακραίες θερμοκρασίες και 
υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση. Η περιοχή έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα λίγα σημεία ενδιαφέροντος 
της κλιματικής αλλαγής, με δυσμενείς συνέπειες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και κακής 
ποιότητας του αέρα (Π.Α), οι οποίες αναμένεται να ενταθούν στις προσεχείς δεκαετίες. Η χρήση και ανά-
πτυξη εξειδικευμένου εξοπλισμού για την μέτρηση της Π.Α είναι βασικής σημασίας για την περαιτέρω 
εκτίμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και για την αξιολόγηση στρατηγικών μετρίασης και 
προσαρμογής. Μέσω αυτής της επικοινωνιακής δραστηριότητας στοχεύουμε στην επίδειξη των αρχών 
λειτουργίας τέτοιου εξοπλισμού/τεχνολογιών με απλό και κατανοητό τρόπο. 

#MSCAFunded

Κάθε ανάσα που παίρνουμε
Ανακαλύψτε την εντυπωσιακή επιστήμη που λαμβάνει χώρα κάθε φορά που αναπνέουμε και πώς το 
περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία μας αυτή. Ελάτε να γνωρίσου-
με τα βασικά όργανα αναπνοής, τους πνεύμονες, τον μηχανισμό της αναπνοής και το τι μπορεί να πάει 
στραβά όταν καπνίζουμε, όταν υπάρχει ατμοσφαιρική ρύπανση και κακή ποιότητα αέρα. Επίσης ελάτε 
να δούμε πώς μοιάζει ένας υγιής πνεύμονας και πώς ένας πνεύμονας με καρκίνο. Θα μάθουμε πώς η 
αναπνοή είναι μια ζωτικής σημασίας και διαρκής ανάγκη, και για τον άνθρωπο αλλά και όλες τις μορφές 
ζωής στη Γη και άρα η κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα μάς επηρεάζει όλους: βλάπτει την υγεία 
μας και το περιβάλλον.

#EUFunded

15 Πανεπιστήμιο 
Frederick

16 Ινστιτούτο 
Κύπρου

17

18 Ινστιτούτο 
Κύπρου

Κέντρο 
Αριστείας 

CYENS

19 Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, 

Τμήμα 
Επιστημών 

Ζωής και 
Υγείας



8

Το έργο SLICES
Το έργο SLICES στοχεύει να υποστηρίξει μεγάλης κλίμακας, πειραματική έρευνα εστιασμένη σε πρω-
τόκολλα δικτύωσης, ραδιοτεχνολογίες, υπηρεσίες, συλλογή δεδομένων, παράλληλους και κατανε-
μημένους υπολογιστές και ειδικότερα υπολογιστικές αρχιτεκτονικές και υπηρεσίες που βασίζονται σε 
τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους. Η κοινοπραξία SLICES συγκεντρώνει εταίρους από 15 ευρωπαϊκές 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, που  έχουν δεσμευτεί να συνεισφέρουν πόρους και την 
πολιτική υποστήριξη 11 Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων.

#MSCAFunded

Εμπνέοντας Έξυπνους Πολίτες
Ακούμε καθημερινά για τις έξυπνες τεχνολογίες που ενσωματώνονται και εξυπηρετούν τους πολίτες. 
Πόσο άνετα νιώθουμε με την χρήση τους; Ελάτε να παίξουμε και να μάθουμε για τις τεχνολογίες νέ-
φους, τα μεγάλα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη, τις αποκεντρωμένες τεχνολογίες, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, την ρομποτική, την κυβερνοασφάλεια και άλλα πολλά.Στο περίπτερο μας θα μπορείτε να 
συνομιλήσετε με τους λειτουργούς του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής αλλά και να αλληλοεπι-
δράσετε με ένα ρομπότ τηλεπαρουσίας.

#EUFunded

Μελετώντας διαδραστικά την αρχιτεκτονική μας πολιτιστική 
κληρονομιά 
Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, επιβάλλεται η ανάπτυξη εργαλείων για την προστασία 
και την προώθηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, οι αρχές αειφορίας υπογραμμίζουν τη 
σημασία της χρήσης κτηρίων πολιτιστικής αξίας ως μέρος του οικοδομικού αποθέματος της κοινωνίας 
μας. Το ερευνητικό έργο «Πύλη για την ενσωμάτωση κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύγχρονο 
δομημένο περιβάλλον» (Urban PERIsCOPE - UP) στοχεύει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας και-
νοτόμου πλατφόρμας για την καταγραφή των χαρακτηριστικών παραδοσιακών κτηρίων. Το έργο UP 
αξιοποιεί σύγχρονες τεχνικές στους επιστημονικούς τομείς της Μοντελοποίησης Πληροφοριών Κτη-
ρίων (BIM), της τηλεπισκόπησης, των επίγειων και εναέριων τεχνικών τρισδιάστατης μοντελοποίησης 
και των μη καταστρεπτικών επιτόπιων δοκιμών. Η πλατφόρμα UP απευθύνεται στις δημόσιες αρχές 
και τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής (Τμήμα Πολεοδομίας και Στέγασης, Τμήμα Αρχαιοτήτων, 
Δήμοι) αλλά και τους επαγγελματίες του οικοδομικού τομέα (αρχαιολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες).

#EUFunded

Καινοτομία εν δράσει: από την ιδέα, στο πρωτότυπο και την αγορά
Η CyRIC Cyprus Research & Innovation Centre και το Gravity Incubator σας προσκαλούν στον κόσμο 
της Καινοτομίας και του Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things IoT). Έξυπνες Πόλεις, Αισθη-
τήρες και Βιοτεχνολογία, Drones και Προσβάσιμη Κινητικότητα είναι μερικές από τις δράσεις Έρευ-
νας και Καινοτομίας της CyRIC, χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Άμυνας και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Kαινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις από το 
Gravity Incubator επίσης παρουσιάζουν τα προϊόντα τους. Ερευνητές/τριες και επιχειρηματίες ελάτε 
μαζί μας στο συναρπαστικό αυτό ταξίδι.

#EUFunded

Έξυπνη Πλατφόρμα Επαυξημένης Πραγματικότητας για 
Υποβοηθήμενη Ζωή και Κοινωνική Αλληλεπίδραση Ηλικιωμένων 
- GUIDed EU AAL Project
Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας θα παρουσιαστούν υπηρεσίες έξυπνου σπιτιού και υπηρεσία πλοήγη-
σης επαυξημένης πραγματικότητας για την έξυπνη πόλη, καθώς και υπηρεσία τηλεπαρουσίας επαυξημένης 
πραγματικότητας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου GUIDed - EU AAL. Το κοινό θα αλληλεπιδρά 
χρησιμοποιώντας tablet ή smartphone που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή GUIDed, με τις διάφορες 
υπηρεσίες έξυπνου σπιτιού και έξυπνης πόλης, καθώς και θα υπάρχουν βίντεο προώθησης στις οθόνες 
της τηλεόρασης. Το GUIDed είναι ένα έργο έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύει στην ανάπτυξη έξυπνων 
υπηρεσιών και μιας κινητής εφαρμογής που καθοδηγούν με μεθόδους επαυξημένης πραγματικότητας (AR) 
και εικονικής πραγματικότητας (VR) τους ηλικιωμένους στο πως να εκτελέσουν με ευκολία  καθημερινές 
εργασίες και κοινωνικές δραστηριότητες στο σπίτι αλλά και στα πλαίσια μιας έξυπνης πόλης.  Το σύστημα 
GUIDed σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σεβασμό στις ανάγκες και τους περιορισμούς των ηλικιωμένων 
για την αντιμετώπιση της τεχνοφοβίας, τη διευκόλυνση της χρήσης των έξυπνων υπηρεσιών και την προ-
ώθηση της ενεργού και ανεξάρτητης ζωής. Αυτά θα καταστήσουν τη χρήση προηγμένων λύσεων τεχνο-
λογίας πιο συναφή και ευκολότερη για ηλικιωμένους τελικούς χρήστες. 

#EUFunded

Μηχανικά Υποβοηθούμενη Σκέψη προ της Πράξης
Το εργαστήρι υπολογιστικής νόησης  μελετά νοητικές διεργασίες που σχετίζονται με την ατομική και 
συλλογική νοημοσύνη: μάθηση, συλλογισμός, κατανόηση, επικοινωνία, συνεργασία.
Ιδιαίτερα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τυπικών υπολογιστικών μοντέλων διαφόρων πτυχών των 
νοητικών διεργασιών καθώς και στην ανάλυση των τυπικών τους επακόλουθων. 
«Έξυπνες οικολογικές πόλεις και ευαισθητοποιημένες κοινωνίες», «έγκαιρη διάσωση ναυαγών και 
θαλάσσιου οικοσυστήματος», «κινητοποίηση πολιτών για ενεργή κοινωνική συμμετοχή» είναι μερικά 
από τα τρέχοντα πεδία δράσης του εργαστηρίου που καλείστε να γνωρίσετε. 

#EUFunded

20 UCLan 
Cyprus

21 Κυπριακός 
Σύνδεσμος 

Πληροφορικής

22

23 CyRIC Cyprus 
Research & 
Innovation 

Center - Gravity 
Incubator

Ινστιτούτο 
Κύπρου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

24 Πανεπιστήμιο 
Frederick

25 Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, 
Εργαστήριο 

Υπολογιστικής 
Νόησης
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Υπολογιστική μοντελοποίηση από την ατομιστική στη μακροσκοπική 
κλίμακα
Στο Ινστιτούτο Κύπρου διεξάγεται έρευνα διεθνών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας υπολογιστική δύ-
ναμη τόσο από τοπικούς φορείς όσο και από κέντρα του εξωτερικού. Οι ερευνητικές μας δραστηριότητες 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών: από τη μοντελοποίηση σεισμικών κυμάτων μέχρι 
την προσομοίωση των πρώτων νανοδευτερολέπτων της γέννησης του σύμπαντός μας. Ο σκοπός αυ-
τής της βραδιάς είναι να σας φέρουμε σε επαφή με τον κόσμο των προσομοιώσεων χρησιμοποιώντας 
χιουμοριστικά κουΐζ και διαδραστικά παραδείγματα από την έρευνά μας.

#MSCAFunded

Έξυπνα εργαλεία για «ευφυή» συστήματα κρίσιμων υποδομών!
Ο κόσμος αλλάζει και είμαστε αντιμέτωποι με παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ενέρ-
γεια, το περιβάλλον, η υγεία και η ασφάλεια. Νέοι ερευνητές από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 
Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστήμιου Κύπρου αναπτύσσουν έξυπνα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις προσκλήσεις και να καταστήσουν τα συστήματα κρίσιμων υποδομών πιο έξυπνα, αποδοτικά 
και ασφαλή. Επισκεφθείτε το περίπτερο του «Κοίος» και μάθετε περισσότερα για τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας και τα έξυπνα συστήματα νερού. Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιώνει τη λειτουργία και 
απόδοση των drones σε επιχειρήσεις εντοπισμού, διάσωσης και άμεσης δράσης. Πώς έξυπνες τεχνολο-
γίες χρησιμοποιούνται για διαχείριση της κυκλοφοριακής κίνησης. Πώς τα συνδεδεμένα και αυτόνομα 
αυτοκίνητα μπορούν να διασχίσουν διασταύρωση χωρίς σήμανση και πώς βιοϊατρικά μηχανήματα και 
Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση διαφόρων τύπων καρκίνου, όπως 
ο καρκίνος του δέρματος και του μαστού. Επίσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για 
την έξυπνη πόλη του «Κοίος», ένα εργαλείο που βοηθά στη λήψη αποφάσεων για τη βιωσιμότητα, απο-
δοτικότητα, και ασφάλεια σύγχρονων πόλεων.

#MSCAFunded #EUFunded

Νέα γενιά ασύρματων επικοινωνιών
Τι ορίζεται ως πέμπτη γενιά (5G) τηλεπικοινωνιών; Πώς μπορούμε να μεταφέρουμε εκτός από πληρο-
φορία και ενέργεια ασύρματα; Στο περίπτερο αυτό θα ενημερωθείτε, μέσα από τον εξοπλισμό και τις 
μελέτες του εργαστηρίου IRIDA Research Centre for Communication Technologies, για τις τεχνολογίες 
που αποτελούν τα νέα συστήματα τηλεπικοινωνιών αλλά και τις τεχνολογίες των μελλοντικών ασύρ-
ματων δικτύων (5G and beyond/6G). Θα έχετε ακόμη την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό 
“software defined radio” του εργαστηρίου για να παρατηρήσετε διάφορα φαινόμενα που επηρεάζουν 
την ποιότητα ενός συστήματος τηλεπικοινωνιών. Τέλος, θα έχετε την ευκαιρία να κατανοήσετε τη δυ-
νατότητα ασύρματης φόρτισης από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μέσω πειραματικού μοντέλου που 
χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του εργαστηρίου “Power Cast”, ενώ θα ενημερωθείτε και για άλλες τεχνο-
λογίες ασύρματης φόρτισης.

#MSCAFunded #ERCFunded

Παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας του αέρα σε έξυπνα 
κτίρια και της ποιότητας του νερού σε έξυπνα δίκτυα διανομής νερού
Η διατήρηση υψηλής ποιότητας αέρα και νερού είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη μιας υγιούς, 
παραγωγικής και βιώσιμης κοινωνίας και για τη διασφάλιση θετικής συμβολής στην επίτευξη των στό-
χων της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν 
μέσω καινοτομιών, ξεκινώντας από την εκπαίδευση και την παροχή κινήτρων στο κοινό για το πώς να τις 
αποδεχτεί και πώς οι ενέργειές τους μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία των κλιματικά ουδέτερων, 
υγιών και έξυπνων πόλεων του μέλλοντος. Σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε ένα μικρό δίκτυο αισθητήρων 
ποιότητας αέρα και να επιτρέψουμε στους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο μαζί 
τους μέσω μιας πλατφόρμας ανάλυσης IoT. Για να ενδυναμωθεί το ενδιαφέρον και να μεγιστοποιηθεί 
η ανάμειξή των συμμετεχόντων, σκοπεύουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε μια εφαρμογή παιχνιδιών 
που είναι ευαίσθητη στην τοποθεσία μέσω της οποίας θα ενεργοποιήσουμε διαδραστικά σενάρια στις 
εγκαταστάσεις της εκδήλωσης. Οι δραστηριότητές μας βασίζονται σε τεχνολογίες υψηλού επιπέδου 
ως αποτελέσματα έρευνας, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο έργων που 
χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ.

#EUFunded

Youth Makerspace Larnaka - Μακέτα Έξυπνης Πόλης
Δημιούργησε το δικό σου κομμάτι της έξυπνης πόλης του Youth Makerspace Larnaka! Με τη χρήση του 
τεχνολογικού εξοπλισμού 3D pens και ηλεκτρονικών υλικών, οι συμμετέχοντες μπορούν να συν-δη-
μιουργήσουν μια πρωτότυπη μακέτα έξυπνης πόλης. Παιδιά, νέοι και νέες θα έχουν την ευκαιρία να 
φτιάξουν τις δικές τους κατασκευές, να επιλύσουν παζλ, να εξερευνήσουν τις εναλλακτικές πηγές ενέρ-
γειας και να αναπαραστήσουν, μέσω των δημιουργιών τους, την τροφοδοσία ηλεκτρισμού της έξυπνης 
πόλης μέσω αιολικού πάρκου.

26

Κέντρο 
Αριστείας για 

Έρευνα και 
Καινοτομία 

ΚΟΙΟΣ

27

28 Πανεπιστήμιο 
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Research 
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29 PHOEBE 
Research and 

Innovation, 
EUROCY 

Innovations 
& LELANTUS 

Innovations 

30 Οργανισμός 
Νεολαίας 

Κύπρου
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Έρευνα για τη ναυτιλία και τη θάλασσα για την προώθηση του 
θαλάσσιου εκγραμματισμού και της προστασίας της θάλασσας
Η παρουσίαση θα προβάλει το πώς η διεπιστημονική έρευνα και καινοτομία συμβάλλουν στην καλύ-
τερη κατανόηση των Ωκεανών και των οικοσυστημάτων του. Μέσα από εμβυθιστικές απεικονίσεις και 
την προβολή πρωτοπόρων τεχνολογιών, το CMMI επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα 
προστασίας της θαλάσσιας ζωής, της βιοποικιλότητας και της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταυ-
τόχρονα, το κοινό θα ενημερωθεί για τα γαλάζια επαγγέλματα και για τη βιώσιμη χρήση και διαχείριση 
των γαλάζιων πηγών.

#EUFunded

Ο ζωντανός κύκλος του νερού και οι βιώσιμες χρήσεις του: 
Το παράδειγμα του Σχολείου του Δάσους
Στόχος της δραστηριότητας είναι να διαφανούν τρόποι χρήσης και εξοικονόμησης του νερού μέσα από 
επαναχρησιμοποίηση, και δημιουργικοί, καινοτόμοι, βιώσιμοι τρόποι χρήσης και επανάχρησης του. Θα 
προβάλουμε τον τρόπο χρήσης του νερού στο Σχολείο του Δάσους (ΣτΔ) στον Κόρνο/Πυργά για παιδιά 
ηλικίας 3-11.

#EUFunded

Αρχαίοι Κύπριοι: Θάλασσα, Χαλκός, Χώμα και Υγεία
Ελάτε ν’ ανακαλύψετε πώς η ενασχόληση με τη γη και τη θάλασσα στο παρελθόν διαφαίνεται στα οστά 
των Κύπριων προγόνων σας. Μάθετε πώς τεχνικές τελευταίας τεχνολογίας όπως τα ψηφιακά μικρο-
σκόπια υψηλής μεγέθυνσης, η σάρωση λέιζερ, οι σαρωτές μικροαξονικής τομογραφίας και η χημική 
και δομική απεικόνιση με τη χρήση ακτινοβολίας συγχρότρου (SR) χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό 
ιχνών που άφησαν οι δραστηριότητες εξόρυξης και τήξης χαλκού καθώς και η προμήθεια θαλάσσιων 
πόρων. Δοκιμάστε ν’ ανακατασκευάσετε θερμικούς χάρτες αρχαίων ανθρώπινων τριχών που επηρεά-
στηκαν από την έκθεση σε βαρέα μέταλλα. Δείτε δικές σας τρίχες στο μικροσκόπιο, τι θα βρείτε;

1η Δραστηριότητα 
Διαχωρισμός Αντικειμένων μέσω Ψηφιακού Παιχνιδιού: Διασχίζοντας 
υγιείς ωκεανούς και θάλασσες
H συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί ένα παιχνίδι το οποίο έχει αναπτυχθεί μέσω του περιβάλλοντος 
προγραμματισμού Scratch. Οι συμμετέχοντες/- ουσες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με 
το παιχνίδι διαχωρίζοντας διάφορα αντικείμενα σε ωφέλημα και μη για τους ωκεανούς και τις θάλασσες. 
Μέσω αυτής της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες/-ουσες θα πρέπει να συντονίσουν όραση και κίνηση 
χεριού έτσι ώστε να διαχωρίσουν τα διάφορα αντικείμενα. 

2η Δραστηριότητα
Παιχνιδοποίηση: Ψηφιακά παιχνίδια κιναισθητικής μάθησης
H συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί συνεργασία του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανε-
πιστημίου Frederick και της αμερικάνικης εταιρείας KINEMS. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
να αλληλοεπιδράσουν με τη βραβευμένη πλατφόρμα Kinems εκτελώντας ποικίλες δραστηριότητες 
παιχνιδοποίησης, εξατομικευμένης μάθησης και κιναισθητικής. Συγκεκριμένα, προωθείται η ανάπτυξη 
ποικίλων γνωστικών, επιτελικών και κινητικών δεξιοτήτων όπως: οπτικοκινητικό συντονισμό μνήμης 
και παρατηρητικότητα, επίλυση προβλημάτων, συντονισμό κίνησης και ισορροπία, σειροθέτησης, μέσω 
της αξιοποίησης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών ενσώματης μάθησης. 

Πώς είναι να ξυπνάς και να είσαι ένα πλάσμα του νερού;
Aν αύριο ξυπνούσες για να καταλάβεις ότι είσαι πλάσμα του νερού όπως μια προνύμφη ή ένα διάτομο 
ποια θα ήταν η καθημερινή σου ρουτίνα; Για λίγα λεπτά μπες στο ρόλο ενός πλάσματος του νερού, πώς 
ζει, τι τρώει, πώς υπηρετείς το υδάτινο οικοσύστημα και ζήσε όπως θα ζούσες αν δεν ήσουν άνθρωπος.

#MSCAFunded

Πώς ρέει το νερό; Υδρολογία σε δράση
Η ροή του νερού από τα βουνά προς στις πεδιάδες καθορίζει το σχηματισμό του τοπιού. Η κατανομή του 
νερού και η δημιουργία λεκάνων απορροής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα αγρο-οικοσυστήματα 
μας και καθορίζουν τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων. Στη δραστηριότητα αυτή θα επιδείξουμε τη 
δυναμική συμπεριφορά των λεκάνων απορροής ένα διαδραστικό εργαλείο επαυξημένης πραγματικό-
τητας, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αλλάξουν την μορφολογία του εδάφους και να παρακο-
λουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη σημασία του νερού σε σχέση με τη μελέτη της υδρολογίας και των 
γεω-επιστημών. Επιπλέον, οι ερευνητές/τριες θα δείξουν πώς μπορεί να επιτευχθεί ο προγραμματισμός 
άρδευσης και η εξοικονόμηση νερού με τη χρήση αισθητήρων υγρασίας εδάφους. Επίσης, οπτικοακου-
στικό υλικό θα προβάλει έξυπνες συνταγές και διαδικασίες για την προσαρμογή των υδάτινων πόρων 
στην κλιματική αλλαγή.

#EUFunded

31 CMMI - 
Cyprus Marine 

and Maritime 
Institute

32 Σχολείο του 
Δάσους, 

Πανεπιστήμιο 
Frederick

33 Ινστιτούτο 
Κύπρου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΑΣ

34 Πανεπιστήμιο 
Frederick

35 Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, Τμήμα 
Χημικών 

Μηχανικών, 
Ερευνητική 

Ομάδα 
Οικοτοξικολογία

36 Ινστιτούτο 
Κύπρου



11

1η Δραστηριότητα
Παρατηρώντας τη Γη με άλλο μάτι (Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ)
Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες στοχεύει στην προαγωγή 
της παρατήρησης Γης με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης European Researchers’ Night η ομάδα μας μέσα από διαδραστικές εφαρμογές όπως επι-
τραπέζια παιχνίδια, χειροτεχνίες, χρωμοσελίδες, παζλς και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις θα δώσει την 
ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ενισχύσουν τις γνώσεις τους πάνω σε θέματα παρατήρησης Γης 
και τηλεπισκόπησης.
Απώτερος σκοπός του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ είναι να καταστεί παγκόσμιος κόμβος Ψη-
φιακής Καινοτομίας για την Παρατήρηση της Γης αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για τη συλλογή και 
επεξεργασία γεωχωρικών πληροφοριών. Το περίπτερό μας θα επικεντρωθεί σε θέματα προστασίας 
περιβάλλοντός όπως ανάλυση χρονοσειρών δεδομένων για την παρακολούθηση φαινομένων που σχε-
τίζονται με την κλιματική αλλαγή, υγιείς θάλασσες, παράκτια ύδατα, μείωση και διαχείριση πολλαπλών 
κινδύνων μέσα από έξυπνα συστήματα, διαχείριση υπόγειων υδροφορέων και βελτιστοποίηση της 
αποθήκευσης του νερού στο υπέδαφος, εκτίμηση κινδύνου ερημοποίησης, κ.λπ. μέσα από επίγειες και 
τηλεπισκοπικές παρατηρήσεις.

2η Δραστηριότητα
Είναι η ώρα για Παρατήρηση της Γης (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου)
Το εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος και το εργαστήριο Γεωδαισίας του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από μια σειρά διαδραστικών δράσεων όπως κουίζ, αντιστοιχίσεις, παζλ, 
κ.α., έχουν σαν στόχο να επικοινωνήσουν με τους επισκέπτες έννοιες σχετικά με την Τηλεπισκόπηση 
και τη Γεωδαισία, καθώς και να ενημερώσουν για τις διαθέσιμες Υπηρεσίες Copernicus που σχετίζονται 
με τις θεματικές που δίνονται για τη Βραδιά του Ερευνητή 2022.
Το κοινό επισκεπτόμενο το περίπτερό μας, θα δει μέσα από τα «μάτια» των δορυφορικών δεκτών 
Sentinels, Galileo και άλλων Ευρωπαϊκών δορυφορικών αποστολών τον πλανήτη μας από ψηλά. Με 
τη βοήθεια των ερευνητών/τριών μας θα μπορέσει να επεξεργαστεί δορυφορικές εικόνες και να δώσει 
τις δικές του ερμηνείες.
Οι δραστηριότητες μας στοχεύουν μέσα από συζητήσεις και ερωτήσεις στην ενίσχυση της κουλτού-
ρας της Διαστημικής Τεχνολογίας στην Κύπρο και σχετίζονται με την παρακολούθηση της υγείας των 
παράκτιων οικοσυστημάτων και της διάβρωσης, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, γεωκινδύνων 
όπως σεισμούς, κατολισθήσεις και τσουνάμι, κ.α.

#EUFunded

37 Κέντρο 
Αριστείας 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
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Περιβαλλοντικές και Ιατρικές Εφαρμογές Ραδιενέργειας/
Ραδιονουκλιδίων 
Η εν λόγω δραστηριότητα θα περιλαμβάνει βίντεο (MOOCS) για εφαρμογές της ραδιενέργειας/ραδιοπυ-
ρήνων για αποτελεσματική αντιμετώπιση επίκαιρων πυρηνικών και ραδιολογικών προκλήσεων,  όπως 
τα πυρηνικά ατυχήματα και η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, τον έλεγχο παράνομης διακί-
νησης πυρηνικού υλικού, τη ραδιενέργεια περιβάλλοντος, η παρασκευή νέων ραδιοφαρμακευτικών 
προϊόντων για την ακτινοδιαγνωστική και ραδιοθεραπεία κ.α. 
#MSCAFunded

Έξυπνη Εφαρμογή: Ρισκόμετρο Εγκεφαλικού Επεισοδίου
Η εφαρμογή Stroke RiskometerTM είναι διαθέσιμη δωρεάν για φορητές συσκευές και επιτρέπει την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την τροποποίηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο για 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Η εφαρμογή μπορεί να προβλέψει τον κατά προσέγγιση κίνδυνο εγκεφαλικού 
επεισοδίου των χρηστών, να εντοπίσει άτομα υψηλού κινδύνου και να προωθήσει τη δευτερογενή πρό-
ληψη. Η εφαρμογή Stroke RiskometerTM μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην Ελληνική γλώσσα 
για στόχευση ελληνόφωνων πληθυσμών. Είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία και η εφαρμογή έχει με-
ταφραστεί σε 13 γλώσσες.

Καινοτομία στην Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε διάφορους 
τομείς μέσω Ψηφιακών Διαδραστικών Παιχνιδιών
Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι προσομοιώσεις είναι ένας καινοτόμος τρόπος εκπαίδευσης που χρη-
σιμοποιεί η ομάδα της Technologos Research and Innovation Services σε ψηφιακές εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις που αναπτύσσει. Η ομάδα υλοποιεί ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν αυτές τις 
διαδραστικές μεθόδους για την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των χρηστών σε διάφορους τομείς, 
όπως η σεξουαλική υγεία, η επιστήμη δεδομένων (data science) και η ενσυνειδητότητα (mindfulness).

Βλέποντας το κύτταρο με άλλο μάτι
Ελάτε μαζί μας για να εξερευνήσουμε τα δομικά στοιχεία της ζωής. Σε αυτήν τη δραστηριότητα θα 
ανακαλύψουμε από τι είναι φτιαγμένοι οι ζωντανοί οργανισμοί, δηλαδή τα κύτταρα. Πρώτα, θα μάθου-
με ποια είναι αυτά τα κύτταρα και πώς διαφέρουν τα ζωικά από τα φυτικά κύτταρα. Στη συνέχεια, θα 
εξερευνήσουμε το εσωτερικό ενός κυττάρου χρησιμοποιώντας μπισκότα κυττάρων που μπορείτε να 
φτιάξετε και στο σπίτι. Για τους πολύ γενναίους θα εξερευνήσουν αργότερα σε βάθος τον πυρήνα και 
τον γενετικό κώδικα μέσω ενός πειράματος που απομονώνει το DNA από φυτά και ζώα.

Ο ρόλος της έρευνας, της καινοτομίας και της ανοικτής επιστήμης 
στην αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων 
Η εφαρμογή της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ) με τη συμμετοχή της κοινότητας και της ανοικτής 
επιστήμης, διασφαλίζει ότι η Ε&Κ αντιμετωπίζει άμεσα και με επιστημονική προσέγγιση τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κλιματικής κρίσης, της πράσινης 
ενέργειας και της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτής της εκδήλωσης, η 
ομάδα μας θα ενθαρρύνει τους νέους και τα παιδιά να εξετάσουν μια καριέρα στην έρευνα και να κατανο-
ήσουν πώς ένας/μία ερευνητής/τρια μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Οι δραστηριότητές 
μας θα τονίσουν επίσης τη σημασία της Ανοικτής Επιστήμης και θα εξηγήσουν στα παιδιά τα οφέλη που 
προκύπτουν από την ανοικτή προσέγγιση στην επιστήμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
#EUFunded

Μου λεν τα μάτια σου!
Στόχος της δράσης αυτής είναι να παρουσιάσει τη λειτουργία της ανθρώπινης μνήμης και γλώσσας, 
και τη σημασία τους στην προώθηση της υγείας και της ποιότητας ζωής. Μέσω της δράσης μας, θα 
χορηγηθούν ποικίλες δοκιμασίες που μετρούν την ανθρώπινη μνήμη (χωρική μνήμη, μνήμη εργασία, 
μακρόχρονη μνήμη) μέσω τεστ σε χαρτί και θα παρουσιάσουμε διάφορους τρόπους μελέτης της γλωσ-
σικής χρήσης και ανάπτυξης, μεθόδους αξιολόγησης γλωσσικών δυσκολιών και τρόπους αντιμετώπισης 
τέτοιων δυσκολιών. Η δράση συνδέεται με το θέμα της φετινής εκδήλωσης (Mission: INSPIRE) γιατί 
επιχειρεί να εμπνεύσει το κοινό να ανακαλύψει τη λειτουργία της μνήμης και της γλώσσας με ιδιαίτερη 
έμφαση στη χρήση των επιστημονικών δεδομένων για προώθηση μιας υγιούς και ποιοτικής ζωής για 
την κοινωνία στο σύνολό της.
#EUFunded

Βιομαχία
Ποιος έχει το γρηγορότερο μυαλό και καλύτερη γνώση στη βιολογία; Στη Βιομαχία, οι μαχητές αγωνίζο-
νται ενάντια στον χρόνο και μεταξύ τους για να απαντήσουν ερωτήσεις βιολογίας. Η μάχη θα εκτυλιχθεί 
σε ένα online κουίζ που καλύπτει τους τομείς της βιολογίας, γενετικής, θαλασσαιμίας, του καρκίνου 
και άλλων ασθενειών στην Κύπρο. Κουίζ με τρία επίπεδα δυσκολίας θα είναι διαθέσιμα. Μπορούν να 
διαγωνιστούν από 2 μέχρι 20 ομάδες αντιπάλων στο κάθε κουίζ. 
Λεπτομέρειες σύνδεσης βρίσκονται στο περίπτερο μας και στα συνημμένα αρχεία. Ένα νέο κουίζ διάρ-
κειας 10 λεπτών αρχίζει κάθε φορά που έχουν μαζευτεί αρκετοί αντίπαλοί. Συνδέσου στα επίπεδα 1, 2 
ή 3 νωρίτερα για την κατάταξή σου σε μία ομάδα και για να αρχίσεις το κουίζ με την έναρξη της μάχης. 
Παρακολούθησε την πρόοδο όλων των ομάδων μέσω διαδικτύου. Στο τέλος του κάθε κουΐζ η ομάδα 
με τη ψηλότερη βαθμολογία θα αναδεικνύεται ο νικητής του γύρου για κάθε επίπεδο δυσκολίας.
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Ανακαλύπτοντας τη βιοποικιλότητα της Κύπρου
(α) Διαδραστική αναγνώριση των ερπετών της Κύπρου με τη βοήθεια τεχνολογίας augmented reality. 
Τα ερπετά του νησιού θα ζωντανεύουν στην οθόνη του κινητού με τη βοήθεια σκίτσων (QR codes) που 
θα βρίσκονται αναρτημένα στον τοίχο.
(β) Γνωριμία με ζωικούς οργανισμούς του γλυκού νερού με τη βοήθεια ζωντανών δειγμάτων ασπόν-
δυλων τα οποία οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να παρατηρήσουν με τη βοήθεια στερεοσκοπίων. 
Φορητοί υπολογιστές και μακροσκοπικές κάμερας θα προβάλουν κάποια από αυτά σε μεγάλη οθόνη 
για ευκολότερη παρατήρηση των χαρακτηριστικών τους. Για την αναγνώριση τους θα χρησιμοποιηθούν 
κλείδες οι οποίες θα παρέχουν και πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των οργανισμών που θα 
παρατηρηθούν. 
(γ) Δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών για τον γύπα με τη βοήθεια βιβλίου δρα-
στηριοτήτων, ενημερωτικών φυλλαδίων και επιδαπέδιων παιχνιδιών.

Από την ανθρώπινη εξέλιξη στην πολιτιστική κληρονομιά
Η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους μέσα από μία σειρά τρισδιάστατων εκμαγείων ανθρώπινων κρανίων 
για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης και παιχνίδι με εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για την ει-
κονική περιήγηση σε ιστορικά μνημεία και αρχαιολογικές θέσεις της αγροτικής υπαίθρου στην Κύπρο.
#EUFunded

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου στο European 
Researchers’ Night
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου θα παρουσιάσει τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα του 1. 
ReTraPath και 2. ReInHerit με συντονιστή το Πολιτιστικό Ίδρυμα, τα οποία χρηματοδοτούνται το πρώτο 
από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, και το δεύτερο στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 καθώς και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα «Επιτρέψτε μου να συστηθώ αρχαιολόγος», και «Μορφή και σχήμα στο 
χώμα» κάτω από τον γενικό τίτλο #deneinaisxoleio.
#EUFunded

Εγκέφαλος εν δράσει 
Αποστολή και στόχος του Κέντρου είναι η μελέτη της ανθρώπινης φυσιολογικής και μη φυσιολογικής συμπερι-
φοράς και ψυχικών διεργασιών με βιολογικά βασισμένες διαδικασίες, μεθόδους και θεωρητικές προσεγγίσεις. 
Το ΚΕΝ γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της βασικής έρευνας και των κλινικών εφαρμογών μέσω καινοτόμων και 
πρωτοποριακών προγραμμάτων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία από διάφορους κλάδους, όπως την Ψυχολογία,  
τη Νευροψυχολογία, τη Γνωστική Νευροεπιστήμη, τα Μαθηματικά/Στατιστική και την Υπολογιστική Μηχανολογία.
#MSCAFunded

Κατανοώντας τον Ανθρώπινο Νου: Η Ψυχολογία Συναντά 
την Επιστήμη του Εγκεφάλου
Το κοινό θα συμμετέχει σε σύντομα, διαδραστικά πειράματα, που χρησιμοποιούν εργαλεία και εξοπλισμό 
τελευταίας τεχνολογίας. Η δραστηριότητα θα αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα μέρος θα αφορά τον υγιή 
εγκέφαλο και το πως μελετούμε ψυχολογικές διεργασίες όπως η συνείδηση. Το δεύτερο εστιάζει στον 
ασθενή εγκέφαλο: δηλαδή, πως κατανοούμε και μετρούμε μια εγκεφαλική βλάβη και πως προσπαθούμε 
να την αντιμετωπίσουμε και να επαναφέρουμε τον εγκέφαλο. 

Ο ντετέκτιβ του DNA!
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το DNA και τη κληρονόμηση του από γενιά σε γενιά. Επίσης, θα 
έχουν την ευκαιρία να παίξουν διάφορα παιχνίδια σχετικά με το DNA  και να απομονώσουν DNA από 
φρούτα, με υλικά που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα μας.

Ρόλος της πρωταρχικής ατμόσφαιρας της γης και των ηλεκτρικών 
εκκενώσεων στη δημιουργία ζωής στη γη
Η πρωταρχική ατμόσφαιρα της γης (4.6 δισεκατομμύρια χρόνια πριν) αποτελείτο από 97% CO2 και 3% Ν2, η 
οποία διαμορφώθηκε από τις συνεχείς ηφαιστειακές εκρήξεις. 2.7 – 2.2 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, κάτω από 
αυτές τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και υπό την παρουσία ηλεκτρικών εκκενώσεων δημιουργήθηκαν τα κυανο-
βακτήρια, τα οποία χρησιμοποίησαν την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή οξυγόνου. 

Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο με ασφάλεια / Ενίσχυση ελκυστικότητας 
παράκτιων ακτών / Χρήση ΤΠΕ για τη διδασκαλία και την εκπαίδευση 
των μαθητών με τρόπους συμμετοχής και αλληλεπίδρασης σε 
σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα
Η ερευνητική μας ομάδα παρουσιάζει 5 έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ:
1. WINDEXT: επικεντρώνεται στην αιολική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.
2. FARM: επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων για τη γεωργία με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων στο περι-
βάλλον.
3. Digi-Water: στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στον τομέα του νερού.
4. SocioCoast: ενίσχυση της ελκυστικότητας των παραλιών και των παράκτιων περιοχών μέσω του πληθωπο-
ρισμού.
5. CYberSafety: ένα διαδικτυακό παιχνίδι (eFollowMe) το οποίο εστιάζει στην έννοια του ψηφιακού αποτυπώματος.
Θα παρουσιαστούν εργαλεία πληροφορικής που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν σε αυτά τα έργα.
#EUFunded
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