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Citrus waste (CW) represents an example of a problem that could become a solution. Considering the rich composition
of CW in functional molecules, the valorization of CW through novel biotechnological approaches still remains a major
challenge for citrus processing industries (CPIs). Current studies have been mainly focused on valorization of CW
through 1st generation technologies reducing the high value of CW constituents to low cost fuels, fertilizers and animal
feed. The project will develop a novel zero-waste biorefinery exploiting a range of CPI waste for production of food
additives (essential oils (EO), pectin), biomaterials (bacterial cellulose) and bioenergy (biomethane) reducing
environmental impact, meeting market/societal needs and improving overall economics for production of a spectrum
of end-products. The production of EO will be conducted at pilot scale via a sono-assisted reactor enabling both
product isolation at high rates and biomass pretreatment for generating the rest of the commodities planned. Different
physical, chemical and biological pretreatment methods will be compared to identify the most efficient process for
polysaccharides’ hydrolysis and extraction of EO and pectin, while a sono-assisted acid hydrolysis pilot plant will be
constructed. A series of fermentation conditions in CW-hydrolyzates will be optimized to maximize productivity of the
advanced biomaterial. The composition of EO and pectin will be characterized, while the structure of bacterial cellulose
will be assessed to identify potential commercialization pathways and anaerobic digestion will be used to produce
biogas from remaining residues. Cost-benefit analysis and the commercialization plan will assist in maximizing the
potential for industrial application. The major goal of the project will be the production of EO at high rates soon after
project completion and the development of a sustainable waste valorization plan with applicability to other
agroindustrial sectors.

Τα απόβλητα εσπεριδοειδών (ΑΕ) αντιστοιχούν σε ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να γίνει η λύση. Δεδομένης της πλούσιας
σύνθεσης των ΑΕ σε λειτουργικά μόρια η αξιοποίησή τους μέσω καινοτόμων βιοτεχνολογικών προσεγγίσεων παραμένει μεγάλη
πρόκληση για τις βιομηχανίες επεξεργασίας εσπεριδοειδών (ΒΕΕ). Οι παρούσες εργασίες μελετούν κυρίως την αξιοποίηση των ΑΕ
μέσω τεχνολογιών 1ης γενιάς μειώνοντας την υψηλή αξία των συστατικών τους για παραγωγή χαμηλής αξίας καυσίμων,
λιπασμάτων και ζωοτροφών. Το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα καινοτόμο βιοδιυλιστήριο μηδενικών αποβλήτων για
εκμετάλλευση μιας σειράς αποβλήτων ΒΕΕ για παραγωγή βελτιωτικών τροφίμων (αιθέρια έλαια, πηκτίνη), βιοϋλικών (βακτηριακή
κυτταρίνη) και βιοενέργειας (βιομεθάνιο) μειώνοντας το περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ικανοποιώντας εμπορικές/κοινωνικές ανάγκες
και βελτιώνοντας τα οικονομικά της παραγωγής μιας γκάμας προϊόντων. Διαφορετικές φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι
προεπεξεργασίας θα συγκριθούν για προσδιορισμό της πιο αποδοτικής διεργασίας υδρόλυσης πολυσακχαριτών και εξαγωγής
αιθέριων ελαίων και πηκτίνης, ενώ θα κατασκευαστεί πρωτότυπη μονάδα πιλοτικής κλίμακας για κατεργασία με υπερήχους και
όξινη υδρόλυση. Θα μελετηθούν μια σειρά συνθηκών ζύμωσης σε υδρολύματα ΑΕ για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του
προηγμένου βιοϋλικού. Η σύσταση αιθέριων ελαίων και πηκτίνης θα χαρακτηριστούν, ενώ θα μελετηθεί η δομή της βακτηριακής
κυτταρίνης για προσδιορισμό δυνητικών εμπορικών εφαρμογών και θα χρησιμοποιηθεί αναερόβια χώνευση για παραγωγή
βιοαερίου από εναπομείναντα υπολείμματα. Η ανάλυση κόστος-οφέλους και το σχέδιο εμπορευματοποίησης θα μεγιστοποιήσουν
το ενδεχόμενο βιομηχανικής εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Στόχος είναι η εξαγωγή αιθέριων ελαίων σε αυξημένες
αποδόσεις αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος και η ανάπτυξη μιας προηγμένης στρατηγικής αξιοποίησης αποβλήτων με
εφαρμογή και σε άλλες αγροτοβιομηχανίες.
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We spend a big part of our lives in buildings and we require them to offer a comfortable and safe environment, and in
addition operated in a cost-effective manner. Therefore, many large-scale buildings are already equipped with Building
Automation Systems (BAS) and sub-systems that monitor and control air quality, lighting, water distribution, security, as
well as heating, ventilation and air-conditioning (HVAC). Current BAS solutions typically assume pre-deployed devices,
as well as pre-designed monitoring and control intelligence. However, the emerging level of maturity of the Internet of
Things (IoT) paradigm and the subsequent proliferation and high penetration of smart portable and embedded devices
(including sensors on mobile devices) that can be deployed in buildings, suggest a future where Building components
will interact with each other and the environment in a context-aware framework. Domognostics+ aims to exploit IoT
inherent flexibility and add seamless monitoring and control intelligence in Buildings, towards performing better
against certain Quality of Service (QoS) criteria related to occupants' comfort, energy efficiency, quality of the air,
robustness of the solution, and so on. The project will research, develop and evaluate an innovative low-cost intelligent
software/hardware solution designed for building operators who want to better monitor and control their building
systems, and reduce their operational expenses due to systems’ inefficiencies, as well as previously undetected events
(e.g., water leakages, energy wastes), based on state-of-the-art research-based data-analytics, machine-learning and
artificial intelligence methods. The Domognostics+ product comprises the Domognostics+ Platform, an IoT gateway
device, a semantically-enhanced supervisor system and a range of smart building apps. The product will be offered as a
Web service to building operators with decision support (from analytics, event detection and semantic
reasoning/inference).

Ξοδεύουμε μεγάλο μέρος της ζωής μας σε κτίρια και θέλουμε να μας προσφέρουν άνετο και ασφαλές περιβάλλον, καθώς και να
λειτουργούν με λογικό κόστος. Πολλά μεγάλα κρίτια διαθέτουν ήδη Συστήματα Αυτοματισμού, με υπο-συστήματα τα οποία
παρακολουθούν και ελέγχουν την ποιότητα του αέρα, το φωτισμό τη διανομή του νερού, την ασφάλεια των ενοίκων, καθώς και τη
θέρμανση, εξαερισμό και κατάσταση του αέρα. Οι τρέχουσες λύσεις Συστημάτων Αυτοματισμού Κτιρίων συνήθως υποθέτουν προεγκατεστημένες συσκευές και προ-σχεδιασμένες λύσεις παρακολούθησης και ελέγχου. Όμως, το ανερχόμενο επίπεδο ωριμότητας
του Διαδικτύου των Πραγμάτων και ο επακόλουθος πολλαπλασιασμός και η υψηλή διείσδυση των έξυπνων φορητών και
ενσωματωμένων συσκευών (συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων σε φορητές συσκευές) που μπορούν να αναπτυχθούν σε
κτίρια, υποδηλώνουν ένα μέλλον στο οποίο τα τμήματα του κτιρίου θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους σε
ένα πλαίσιο πλήρους αντίληψης της κατάστασης. Η πλατφόρμα Domognostics + στοχεύει στην αξιοποίηση της εγγενούς ευελιξίας
του Διαδικτύου των Πραγμάτων και προσθέτει απρόσκοπτη πληροφόρηση παρακολούθησης και ελέγχου στα Κτίρια, με στόχο την
καλύτερη αντιμετώπιση ορισμένων κριτηρίων ποιότητας που σχετίζονται με την άνεση των ενοίκων, την ενεργειακή απόδοση, την
ποιότητα του αέρα, την ευρωστία της λύσης κτλ. Το έργο θα διερευνήσει, θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει μια καινοτόμο έξυπνη
λύση λογισμικού/υλικού χαμηλού κόστους, σχεδιασμένη για τους υπεύθυνους των κτιρίων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν
και να ελέγξουν καλύτερα τα συστήματα του κτιρίου τους και να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα εξαιτίας των ανεπαρκειών
των συστημάτων (π.χ., διαρροές νερού, απώλειες ενεργειακά), με χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, μηχανικής
μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. Το προϊόν Domognostics + περιλαμβάνει την πλατφόρμα Domognostics +, μια συσκευή-πύλη
IoT, ένα σύστημα εποπτείας με σημασιολογική ενίσχυση και μια σειρά έξυπνων εφαρμογών κτιρίου.
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The general purpose of this project is to maximize the quality of rose-water obtained from roses of the species of Rosa
damascena Mill. (Rosaceae) (Damask Rose) simultaneously with an attempt to minimize the costs related to its
production while creating a more competitive product in terms of consumers’ satisfaction. We therefore aim to
improve the Cypriot rose-water and promote it to a capable product that can compete at an international level, not only
by economic criteria but mainly by qualitative properties. With this study we aim to improve the rose-water produced
at our facilities by finding the ideal conditions related to harvesting time, storage conditions and distillation parameters
and thus by developing a prototype of a standardised production protocol which will minimize the production costs.
This high quality rose-water can be promoted in pharmaceutical and cosmetic industries due to its therapeutic
properties.
The major objectives of this project are:
1)To examine the physical characteris cs of the R.damascena roses and the chemical composi on (including phenolic
profile and essential oils) of rose-water produced from the aforementioned,
2)To examine the role of harves ng me, storage condi ons and dis lla on condi ons in the resul ng quality of rosewater obtained from the flowers,
3)To examine the an microbial ac vity of rose-water in terms of harves ng me, storage condi ons and dis lla on
conditions.
4)To develop a prototype of a standardized produc on protocol that will ensure constant high quality produc on,
maximizing the efficiency of the procedure and thus, minimizing the production costs.

Γενικός στόχος του έργου DAROSA είναι η μελέτη των παραγόντων βελτιστοποίησης της ποιότητας του
ροδοστάγματος από τριαντάφυλλα του είδους Δαμασκηνή Τριανταφυλλιά, με απώτερο σκοπό την μείωση
του κόστους παραγωγής του ροδοστάγματος διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα του προϊόντος. Μέσα
από το έργο DAROSA στοχεύουμε στην βελτίωση του Κυπριακού ροδοστάγματος σε οικονομικό αλλά και
ποιοτικό επίπεδο αυξάνοντας τον ανταγωνισμό τόσο στην Κυπριακή αλλά και την Παγκόσμια αγορά.
Μελετώντας τους διάφορους παράγοντες βελτιστοποίησης της ποιότητας του ροδοστάγματος όπως τον
χρόνο συγκομιδής των τριαντάφυλλων, τις συνθήκες φύλαξης τους και την χρήση ανακυκλωμένου νερού
μέσα από εργαστηριακά πειράματα και επιτόπιες μετρήσεις στοχεύουμε στην ερευνητικά αποδεδειγμένη
αξιολόγηση της ποιότητας του ροδοστάγματος κάτι που μέχρι σήμερα γινόταν εμπειρικά.
Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:
1) Η μελέτη και αξιολόγηση των φυσικών χαρακτηριστικών του είδους Δαμασκηνή Τριανταφυλλιά καθώς
επίσης και η μελέτη της χημικής σύνθεσής του περιλαμβάνοντας την περιεκτικότητα σε φαινόλες και αιθέρια
έλαια.
2) Η αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του ροδοστάγματος με ιδιαίτερη έμφαση
στον χρόνο συγκομιδής, τις συνθήκες φύλαξης και την χρήση ανακυκλωμένου νερού.
3) Η αξιολόγηση της αντιβακτηριδιακής δράσης του ροδοστάγματος σε σχέση με τον χρόνο συγκομιδής, τις
συνθήκες φύλαξης και την χρήση ανακυκλωμένου νερού.
4) Η ανάπτυξη ενός πρωτότυπου τυποποιημένου πρωτοκόλλου παραγωγής που θα εξασφαλίζει σταθερή
παραγωγή υψηλής ποιότητας, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και
ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος παραγωγής.
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PROSTASONIC addresses a major social challenge such as treatment of prostate cancer using therapeutic ultrasound
under magnetic resonance imaging (MRI). Prostate cancer is one of the leading causes of death in males and therefore,
there is a need for improved therapeutic methods. The goal is to produce an advanced prototype robotic system with 4
degrees of freedom (DOF) that can ablate prostate tissue using magnetic resonance guided focused ultrasound
(MRgFUS). The intended application is to use this system for focal ablation of prostate cancer. The tissue heating can be
accurately monitored using MR thermometry. The proposed transducer will be compact (around 30 mm in diameter)
and will operate with a frequency close to 3 MHz. A software will be developed that will control this medical device.
The system will be evaluated in phantoms and by the end of the program all the necessary documents for
commercialization will be ready (patent, clinical trials-Phase I, and CE marking).

Το πρόγραμμα PROSTASONIC εξετάζει μια σημαντική κοινωνική πρόκληση, όπως η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη με τη
χρήση θεραπευτικών υπερήχων κάτω από μαγνητική τομογραφία (MRI). Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας από τις κύριες αιτίες
θανάτου σε άνδρες και ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη για βελτιωμένες θεραπευτικές μεθόδους. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός
προηγμένου πρωτότυπου ρομποτικό σύστημα με 4 βαθμούς ελευθερίας (DOF) που μπορεί να αφαιρέσει τον ιστό του προστάτη με
τη χρήση μαγνητικού συντονισμού καθοδηγείται εστιασμένο υπέρηχο (MRgFUS). Η σκοπούμενη εφαρμογή είναι να
χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα για την εστιακή εκτομή του καρκίνου του προστάτη. Η θέρμανση του ιστού θα παρακολουθείται
με ακρίβεια χρησιμοποιώντας MR θερμομέτρηση. Ο προτεινόμενος μετατροπέας θα είναι συμπαγής (περίπου 30 mm σε διάμετρο)
και θα λειτουργεί με συχνότητα περίπου 3 MHz. Θα αναπτυχθεί λογισμικό που θα ελέγχει αυτήν την ιατρική συσκευή. Το σύστημα
θα αξιολογηθεί σε πλασματικά υλικά και μέχρι το τέλος του προγράμματος όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την
εμπορευματοποίηση θα είναι έτοιμα (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κλινικές δοκιμές φάσης Ι και σήμανση CE).

ENTERPRISES/0618/0057

IoT based Continuous Environmental
Monitoring for Health Analytics

Demetris Antoniades

CY.R.I.C CYPRUS RESEARCH AND INNOVATION
PA 1: Erevnitiko
CENTER
Idryma
LTD P. L. Limited
PA 2: YGIA POLYCLINIC

268.186,20 €

199.967,14 €

‘Snow-IoT” aims to research the applicability of Internet of Things enabled continuous environmental monitoring for
better health care, better design of urban environments and in providing to the general public continuous awareness of
the environmental dangers, regarding health and sustainable livening, related to their habitat environment.
‘Snow-IoT’ will utilize data from IoT sensors as well as aggregated statistics from healthcare providers in order to better
plan IoT sensor installation, provide analytics and insights on the environmental conditions and research causality
models that can be derived by the data correlations observed. The results of the project will become available through
an enhanced insights platform providing additional data to health care providers as well as continuously analyzing risk
and offer awareness to the general public.

Το "Snow-IoT" στοχεύει στην χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) έτσι ώστε μέσω της συνεχής
παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς και τη συσχέτιση τους με συλλογικές τάσεις ασθενών από τις υπηρεσίες
υγείας να προσφέρει υπηρεσίες για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, καλύτερο σχεδιασμό αστικών περιβαλλόντων και συνεχή
ενημέρωση τους κοινού για τους κινδύνους που περικλείει το καθημερινό τους περιβάλλον σε σχέση με την υγεία τους καθώς και
συμβουλές για τη βιώσιμη αναβάθμιση των κατοικημένων περιοχών.
Το Snow-IoT θα χρησιμοποιεί δεδομένα από τους αισθητήρες IoT καθώς και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία από τους παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης για την καλύτερη σχεδίαση της εγκατάστασης αισθητήρων IoT, την παροχή αναλυτικών στοιχείων και
αποτελεσμάτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Στόχος είναι η επεξεργασία στατιστικών μοντέλων και μοντέλων
αιτιότητας που μπορεί να προκύψουν από τις συσχετίσεις δεδομένων που παρατηρούνται. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι
διαθέσιμα μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα παρέχει πρόσθετα δεδομένα στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
καθώς και τη συνεχή ανάλυση του κινδύνου για την ευαισθητοποίηση του κοινού.
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Cyanobacteria harmful algal blooms (Cyano-HAB) is an increasingly pressing environmental problem affecting inland
water bodies and aquatic ecosystems because of their ability to produce bioactive secondary metabolites (cyanotoxins)
that have detrimental effects on mammalian health and the ecocystem. Toxic-cyanobacteria have recently become
more prevalent and persistent due to eutrophication of surface waters, rising of CO2 in the atmosphere, and global
warming. Their presence in drinking water reservoirs pose a severe public health. Based on the above, there is an
evident need for a system able to detect diverse groups of cyanotoxins and provide an early warning for the prevention
of cyanobacteria blooming from public and private waterbody administrators.
The CyanoBox project aims to develop an innovative, remote system that can perform in-situ continuous monitoring of
the quality of cyanobacterial contaminated water in urban, rural, and isolated sites. It will provide an autonomous,
affordable, and reliable monitoring tool for cyano-HABs so that local communities can obtain an early warning on the
toxicity of a developing bloom and take all necessary actions to mitigate its effects with limited resources and funding.
CyanoBox combines development of novel cyanotoxin biosensors and assays, mechanical/electrical hardware and
software development, system integration, and field validation. A combined strategy of methods, processes and actions
will define the success of the project and deliver the desired results.
It is anticipated that such a system will sustain and even improve the quality of surface water resources and safeguard
public health and the wellness of the aquatic ecosystem. Its autonomous feature will provide remote, continuous water
monitoring, as an alternative to the traditional discrete (and in many cases costly) monitoring activities that lack the
ability to track short-term changes in water quality and toxicity.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της άνθησης των τοξικών γενών των κυανοβακτηρίων στα επιφανειακά ύδατα
εξαιτίας του φαινομένου του ευτροφισμού, της αύξησης της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα και της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς και τα υδάτινα οικοσυστήματα. Τα επιβλαβή γένη των
κυανοβακτηρίων έχουν την ικανότητα να παράγουν τοξικούς μεταβολίτες (κυανοτοξίνες) οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά με πολλές
μη-αντιστρεπτή την ευεξία των ζωντανών οργανισμών Η παρουσία τους στα επιφανειακά ύδατα αποτελεί σοβαρή απειλή για τη
δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την δημιουργία ένας αυτόνομου και αξιόπιστου
συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης ανίχνευσης κυανοτοξινών.
Το έργο με την ονομασία CyanoBox αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος το οποίο θα έχει την ικανότητα να
εκτελεί αυτόνομα συνεχή και επιτόπια παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων στα οποία παρατηρείται το
φαινόμενο της άνθησης των κυανοβακτηρίων. Η εφαρμογή του συστήματος μπορεί να γίνει σε υδάτινα συστήματα που γειτνιάζουν
με αστικές, αγροτικές αλλά κυρίως σε απομονωμένες περιοχές. Το CyanoBox είναι ένα αυτόνομο, προσιτό (σε σχέση με το κόστος),
εύκολο στην χρήση και αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης της συγκέντρωσης των κυανοτοξινών σε ένα υδάτινο σώμα, που θα
έχει την ικανότητα της έγκυρης προειδοποίησης για την τοξικότητα των κυανοβακτηρίων που αναπτύσσονται στο υδάτινο σώμα. Με
αυτό τον τρόπο θα λαμβάνονται εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισής του φαινομένου αυτού από την τοπική
αυτοδιοίκηση και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και θα περιορίζονται οι επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία και υδάτινο
οικοσύστημα.
Αναμένεται ότι ένα τέτοιο σύστημα θα βελτιώσει την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων από την άνθιση των κυανοβακτηρίων και
θα βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση με την διασφάλιση της δημόσιας υγεία και την προστασία των υδατικών πόρων.

ENTERPRISES/0618/0027

Novel Trustworthy Automatic
Anastasis Kounoudes
Metering IoT Solution for Smart Cities
Applications

SIGNALGENERIX LTD

PA 1: University of Cyprus
PA 2: WATER BOARD OF LEMESOS

250.820,00 €

199.964,00 €

Water is a vital natural resource, delivering essential services to our societies and economies, and thereby playing a key
role in European productivity and security. Excessive leakage and excessive consumption, especially in areas like Cyprus,
where there is water scarcity and drought, have a direct negative impact on the EU citizens’ health and on the economy.
Therefore, the need for developing and introducing advanced innovative metering and smart water data management
technologies is more evident than ever before.
The SME SignalGeneriX in collaboration with the University of Cyprus and the Limassol Water Board proposes a
revolutionary IoT-based system for intelligent real-time water management and leakage detection with unique
functionalities and data privacy management. The TAMIT project aims to significantly improve current technologies
developed by SignalGeneriX (US patent pending) and introduce additional novel technologies, so as to develop a new
product able to disrupt with its innovations the smart water management market and beyond.
Some of the innovative technologies and components that will be included in the TAMIT product are:
1) A novel low-powered, low-cost, universal automatic water metering add-on device that can provide water
consumption readings in real-time and communicate these to the cloud
2) Innovative signal processing algorithms and processes embedded in the device to provide robust water metering
readings
3) A cloud-based platform able to store a vast number of water meter readings and provide water management
interfaces and visualisation to utilities and consumers
4) Innovative water utility big data analytics algorithms and processes for intelligent water management embedded in
the cloud platform
5) Innovative algorithms and AI based processes for data privacy vulnerability management
6) Robust water leakage detection and early alerting processes
7) A mobile platform and application for enabling personalized water management

ENTERPRISES/0618/0122

Computer Aided Drug Design and
Discovery of Novel Alzheimer’s
Inhibitors

ENTERPRISES/0618/0016

Antreas Afantitis

Το νερό είναι ένας ζωτικός φυσικός πόρος για την κοινωνία και την οικονομία μας, διαδραματίζοντας έτσι
βασικό ρόλο στην ευρωπαϊκή παραγωγικότητα και ασφάλεια. Οι υπερβολικές διαρροές και η υπερβολική
κατανάλωση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κύπρος, όπου υπάρχει έλλειψη νερού και ξηρασία, έχουν άμεσο
αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των πολιτών της ΕΕ και στην οικονομία. Συνεπώς, η ανάγκη για ανάπτυξη και
εισαγωγή προηγμένων καινοτόμων τεχνολογιών μέτρησης και έξυπνης διαχείρισης δεδομένων νερού είναι
πιο εμφανής από ποτέ.
Η SignalGeneriX, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Υδατοπρομήθεια Λεμεσού, προτείνει
ένα επαναστατικό σύστημα βασισμένο στο IoT για έξυπνη διαχείριση νερού σε πραγματικό χρόνο και
ανίχνευση διαρροών με μοναδικές λειτουργίες και έξυπνη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Το
πρόγραμμα TAMIT στοχεύει στη σημαντική βελτίωση των σημερινών τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν από
την SignalGeneriX (Κατατέθηκε αίτηση για πατέντα) και στην εισαγωγή πρόσθετων νέων τεχνολογιών, ώστε
να αναπτυχθεί ένα νέο προϊόν ικανό να διαταράξει με τις καινοτομίες του την αγορά έξυπνης διαχείρισης των
υδάτων και πέραν αυτού.
Ορισμένες από τις καινοτόμες τεχνολογίες που θα συμπεριληφθούν στο προϊόν TAMIT είναι:
1) Μια νέα αυτόματη συσκευή μέτρησης νερού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, χαμηλού κόστους, που
θα μπορεί να παρέχει ανάγνωση κατανάλωσης νερού σε πραγματικό χρόνο
2) Καινοτόμοι αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος ενσωματωμένοι στη συσκευή για την παροχή αξιόπιστων
μετρήσεων νερού
3) Μια διαδικτυακή πλατφόρμα ικανή να αποθηκεύει έναν τεράστιο αριθμό και να παρέχει ένα περιβάλλον
διαχείρισης και απεικόνισης παραμέτρων διαχείρισης νερού
4) Καινοτόμοι αλγόριθμοι για την ανάλυση και ευφυή διαχείριση μεγάλων δεδομένων νερού
5) Καινοτόμοι αλγόριθμοι που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση ευπάθειας του
απορρήτου των δεδομένων
6) Αλγόριθμοι για την εύρωστη ανίχνευση διαρροής και έγκαιρης προειδοποίησης
7) Πλατφόρμα και εφαρμογή που επιτρέπει την εξατομικευμένη διαχείριση της κατανάλωσης

NovaMechanics Ltd

PA 1: Erevnitiko Idryma P. L. Limited

257.826,00 €

199.988,40 €

The project aims at using advanced computational techniques to identify potent and superior compounds used for the
treatment of Alzheimer’s disease (AD), a neurological disorder with no cure that affects millions of people with
devastating effects on the quality of life of patients. Specifically, the project aims at identifying novel potent dual b
secretase (BACE)/tau aggregation inhibitors, a class of disease modifying compounds, and therefore could be of
significant interest for the AD treatment. Additionally, dual inhibitors fall in the multi target drug ligands (MTDL) which
are recently thought to be superior than single target drugs for the treatment of complex diseases like AD. Towards this
end we will develop the necessary computational and experimental methods and tools in order to identify and optimize
potent BACE/tau aggregation inhibitors among compounds already synthesized and deposited in large databases.

Στόχος του προγράμματος είναι η χρήση προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών ώστε να εντοπιστούν νέες
δραστικές ενώσεις για τη θεραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ (ΝτΑ). Η ΝτΑ είναι μια νευρολογική διαταραχή,
για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία και επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους, με καταστροφικές συνέπειες
για την ποιότητα ζωής των ασθενών. Ειδικότερα μέσω του προγράμματος στοχεύετε η ταυτοποίηση νέων
ισχυρών διπλών αναστολέων β-σεκρετάσης/Τ-συσσωμάτωσης, μιας κατηγορίας ενώσεων που τροποποιούν
την ασθένεια και συνεπώς θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό ενδιαφέρον για τη θεραπεία της. Επιπλέον οι
διπλοί αναστολείς εμπίπτουν στους αναστολείς πολλαπλών στόχων (multi target drug ligands) οι οποίοι
θεωρούνται ότι είναι καταλληλότεροί από τα απλά φάρμακα ενός στόχου για τη θεραπεία σύνθετων
ασθενειών όπως η ΝτΑ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα αναπτυχθούν οι απαραίτητες πειραματικές
και υπολογιστικές μέθοδοι και εργαλεία ώστε να εντοπιστούν και να βελτιστοποιηθούν οι πιθανοί διπλοί
αναστολείς β-σεκρετάσης/Τ-συσσωμάτωσης μεταξύ των ενώσεων που έχουν ήδη συντεθεί και έχουν
καταχωρηθεί σε μεγάλες βάσεις δεδομένων.

MRI-guided focused ultrasound
Marinos Giannakou
robotic system for preclinical research

MEDSONIC LIMITED

PA 1: Cyprus University of Technology
PA 2: YGIA POLYCLINIC

180,987,20 €

150878

FUSROBOT’s main goal is to produce an MRI-guided focused ultrasound (MRgFUS) robotic system for preclinical use of
small and large animals. MRgFUS is becoming a very hot and attractive non-invasive modality for oncology (cancer),
and neurology (Parkinson). Therefore, the number of research institutions involved in this area is growing rapidly. There
is urgent need for these research institutions for affordable and functional preclinical MRgFUS robotic systems in order
to explore new applications in MRgFUS. The goal is to produce a preclinical robotic system (final product) with 4
degrees of freedom (DOF) that can sonicate phantoms, excised tissue or animals using MRgFUS. The tissue heating can
be accurately monitored using MR thermometry. The ultrasonic system will include a single element transducer
(ranging from 20-60 mm in diameter) and will operate with a frequency ranging from 0.5 to 4 MHz. A software will be
developed that will control this medical device. The system will be evaluated in phantoms, excised tissue and animals.
By the end of the program all the necessary documents for patent application will be ready.

Ο κύριος στόχος της FUSROBOT είναι να παράγει ένα ρομποτικό σύστημα MRGFUS με καθοδηγούμενη
μαγνητική τομογραφία (MRgFUS) για προκλινική χρήση μικρών και μεγάλων ζώων. Το MRgFUS γίνεται μια
πολύ θερμή και ελκυστική μη επεμβατική μέθοδος για την ογκολογία (καρκίνο) και τη νευρολογία
(Parkinson). Ως εκ τούτου, ο αριθμός των ερευνητικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται σε αυτόν τον τομέα
αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αυτά τα ερευνητικά ιδρύματα για προσιτά και
λειτουργικά προκλινικά ρομποτικά συστήματα MRgFUS προκειμένου να διερευνηθούν νέες εφαρμογές στο
MRgFUS. Ο στόχος είναι να παραχθεί ένα προκλινικό ρομποτικό σύστημα (τελικό προϊόν) με 4 βαθμούς
ελευθερίας (DOF) που μπορεί να υποστεί κατεργασία με υπερήχους σε πλασματικά υλικά, νεκρούς ιστούς ή
ζώα χρησιμοποιώντας MRgFUS. Η θέρμανση των ιστών μπορεί να παρακολουθείται με ακρίβεια
χρησιμοποιώντας τη θερμομετρία MR. Το υπερηχητικό σύστημα θα περιλαμβάνει έναν μετατροπέα ενός
στοιχείου (διαμέτρου 20-60 mm) και θα λειτουργεί με συχνότητα που κυμαίνεται από 0,5 έως 4 MHz. Θα
αναπτυχθεί ένα λογισμικό που θα ελέγχει αυτή την ιατρική συσκευή. Το σύστημα θα αξιολογηθεί σε
πλασματικά υλικά, νεκρούς ιστούς και ζώα.

ENTERPRISES/0618/0051

Intelligent Roll-to-Roll Processing of
Advanced Carbon Fabrics based on
Machine Learning and Non-Linear
Automatic Control

Vasileios Drakonakis

AMDM - Advanced Materials Design PA
& Manufacturing
1: Phoebe Research
Limited
and Innovation Ltd

285.631,20 €

199.941,84 €

The scope of Roll 'n' Roll is to develop a novel, intelligent, industrial R2R machine for enhancing the manufacturing
process as well as the quality control system of technical fabrics processing. The novel components of the Roll 'n' Roll
machine are 1st the innovative way of applying heat locally on the surface of technical fabrics and 2nd the adaptive nonlinear feedback control system which will be integrated with the machine. The latter is basically a machine-learningbased non-linear automatic feedback control system, which will be developed and consider the above described
process as a plant characterized by the state of the temperature at the fabric surface to be processed.
The project will involve three group of research and development activities:
1-the design and simulation of the process with the prototype development,
2-the non-linear automatic feedback control system development, and
3- the evaluation and the quality control of the process.
A detailed commercialization plan of the Roll 'n' Roll machine in the fields of
I- polymer composites and technical fabrics processing and
II- flexible organic electronics processing will be prepared together with a number of dissemination activities of the
project results.

Το πεδίο εφαρμογής του Roll 'n' Roll είναι η ανάπτυξη μιας νέας, ευφυούς, βιομηχανικής μηχανής R2R για την
ενίσχυση της διαδικασίας παραγωγής καθώς και του συστήματος ελέγχου ποιότητας της τεχνικής
επεξεργασίας υφασμάτων. Τα νέα συστατικά της μηχανής Roll 'n' Roll είναι ο πρώτον ο καινοτόμος τρόπος
εφαρμογής τοπικής θερμότητας στην επιφάνεια των τεχνικών υφασμάτων και δεύτερον η ενσωμάτωση στη
μηχανή ενός ευπροσάρμοστου μη γραμμικού συστήματος ελέγχου ανάδρασης. Το τελευταίο είναι βασικά
ένα μη γραμμικό σύστημα αυτόματης ανατροφοδότησης που βασίζεται στην μηχανική μάθηση, το οποίο θα
αναπτυχθεί και θα θεωρήσει την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία ως εγκατάσταση που χαρακτηρίζεται
από την κατάσταση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του υφάσματος που πρόκειται να υποστεί
επεξεργασία.
Το έργο θα περιλαμβάνει τρεις ομάδες δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης:
1 - σχεδιασμός και προσομοίωση της διαδικασίας με την ανάπτυξη πρωτοτύπου,
2 - η μη γραμμική ανάπτυξη του συστήματος αυτόματης ανάδρασης, και
3 - την αξιολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας.
Ένα λεπτομερές σχέδιο εμπορευματοποίησης της μηχανής Roll 'n' Roll στα πεδία
I- επεξεργασίας πολυμερών σύνθετων υλικών και τεχνικών υφάσματων και
II- επεξεργασίας εύκαμπτων οργανικών ηλεκτρονικών
θα προετοιμαστεί μαζί με μια σειρά από δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου

ENTERPRISES/0618/0052

Innovative Design for Improved
Application of Glass BIPVs on
Buildings

Fanos Karantonis

M.G.F.K. ENERGYLTD

256.360,00 €

197.758,00 €

This ImpAct-BIPV (Innovative Design for Improved Application of Glass BIPVs on Buildings aims to bring the novel
emerging glass BIPVs installation on facades in its next maturity level. Buildings account for 40% of the global energy
consumption and BIPVs are the answer in achieving the nearly zero energy buildings NZEB. The objective of this
consortium brought together is to develop a complete BIPV system abiding to all building regulations, according to the
resilience, safety and fire requirements to be installed in commercial buildings. Additionally the new product, will
enable natural light to enter the building whilst filter out harmful solar radiation whilst keeping a comfortable indoor
temperature for the occupants. This new glass BIPV product will be developed that can be installed on facades of
commercial buildings in Southern Europe, however as this is an installation on new buildings in Cyprus, it paves the way
for its wider application in similar climates as Cyprus. Therefore, this new product comes at a time that the market will
be seeking for opportunities to meet this requirement. The advanced development of glass BIPV technology, and the
launch of this novel product, will assist in the widespread application of BIPVs in the commercial sector in Cyprus. With
the expertise of the consortium partners, it is expected from the primary key stakeholders such as architects, buildings
owners, contractors, policy makers, to have a high influence in the BIPVs field. With the expertise of a large enterprise
such as Deloitte is, great significance will be given in raising awareness and promoting this new product in the public
and private sector, within Cyprus and worldwide. Moreover, this collaboration will be fruitful in raising awareness in
the construction world of this new product, as it is a collaborative work between an architectural/construction firm to
incorporate a BIPV facade for new commercial buildings in Cyprus.

Το έργο στοχεύει να φέρει τη νέα εμφάνιση BIPVs γυαλιού σε προσόψεις στο επόμενο επίπεδο ωριμότητάς
του. Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και τα BIPVs είναι η
απάντηση στην επίτευξη κτίριων με σχεδόν μηδενική ενέργειας NZEB.Ο στόχος αυτής της κοινοπραξίας είναι
να αναπτυχθεί ένα πλήρες σύστημα BIPV που θα τηρεί όλους τους οικοδομικούς κανονισμούς, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας, ασφάλειας και πυρκαγιάς για να εγκατασταθούν σε εμπορικά κτίρια.
Επιπροσθέτως το νέο αυτό προϊόν επιτρέπει σε φυσικό φως να εισέλθει στο κτίριο, ενώ φιλτράρει την
επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία διατηρώντας παράλληλα μια άνετη εσωτερική θερμοκρασία για τους ένοικους.
Αυτό το νέο γυάλινο προϊόν BIPV που θα αναπτυχθεί και θα εγκατασταθεί σε προσόψεις εμπορικών κτιρίων
στη Νότια Ευρώπη, αλλά και σε εγκατάσταση σε νέο κτήριο στην Κύπρο, θα ανοίξει το δρόμο για την
ευρύτερη εφαρμογή της σε παρόμοια κλίματα όπως και η Κύπρος. Αυτό το νέο προϊόν έρχεται σε μια εποχή
που η αγορά θα αναζητήσει ευκαιρίες για να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή. Η προηγμένη ανάπτυξη της
τεχνολογίας γυάλινου BIPV και η κυκλοφορία αυτού του καινοτόμου προϊόντος θα συμβάλουν στην ευρεία
εφαρμογή των BIPV στον εμπορικό τομέα της Κύπρου. Με την εμπειρία των εταίρων της κοινοπραξίας,
αναμένεται από τους πρωταρχικούς βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς όπως αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες
κτιρίων, εργολάβοι, διαμορφωτές πολιτικής να έχουν μεγάλη επιρροή στον τομέα των BIPV. Με την εμπειρία
μιας μεγάλης επιχείρησης όπως η Deloitte, θα δοθεί μεγάλη σημασία στην ευαισθητοποίηση και την
προώθηση αυτού του νέου προϊόντος στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εντός της Κύπρου και
παγκοσμίως. Επιπλέον, αυτή η συνεργασία θα είναι καρποφόρα για την ευαισθητοποίηση του
κατασκευαστικού κόσμου αυτού του νέου προϊόντος, καθώς πρόκειται για ένα συνεργατικό έργο μεταξύ
αρχιτεκτονικής / κατασκευαστικής εταιρείας για την ενσωμάτωση μιας πρόσοψης BIPV για νέα εμπορικά
κτίρια στην Κύπρο.

PA 1: University of Cyprus
PA 2: Deloitte Limited

ENTERPRISES/0618/0164

Smart Energy Platform Facilitating the Nicos Tofis
Cyprus Liberalized Energy Market

Eletoyia Estates Ltd

PA 1: University of Cyprus
PA 2: G.M EuroCy Innovations Ltd

231.580,00 €

180.139,60 €

Although Cyprus has adopted all the relevant prerequisites and adapted its national legislation and policy with regards
to energy regulation and energy markets as a full member state of EU, Cyprus energy market is still in its infantry levels
compared to the envisaged EU framework liberalization and competition levels.
Although recently a sum of 120 MWp photovoltaic plants have been licensed from Cyprus Energy Regulatory Authority
(CERA) and the plants are currently under construction, there is an obvious obstacle towards integrating this energy
into the new market model:
There is not a mechanism to facilitate this process and match the demand side with the supply side from the logistic
point of view nor the technological platform where the generated energy will be traded among the stakeholders.
Moreover, the entire electric power supply of the island is currently exclusively supplied by the state-owned Electricity
Authority of Cyprus (EAC). Efforts have been made towards expediting the model shift from a monopolised to a
liberalized electricity market in order to trigger the completion in the production and supply sides.
Although three other suppliers apart from EAC have been licenced, the market is not ready to integrate the new
ontologies. Apart from the actions that CERA has instructed the Transmission System Operator (TSO) to proceed with
there is a long way until the new electricity market is ready to be launched. This research proposal fills two major gaps
of the Cyprus electricity market:
1.Provides the means for applying the issued regula ons that regulate the rela onship between the genera on side
and the supplier side.
2.Provides the framework under which the prosumers will choose their supplier, by matching the net
consumption/injection profile with the most profitable energy plan/tariff of the supplier.
The EnergyXchange project, aims to bridge the aforementioned gaps, by bridging the academic and industry worlds and
exploiting the recent advances in intelligent ICT solutions.

Παρόλο που η Κύπρος ως πλήρες μέλος της ΕΕ έχει υιοθετήσει όλα τα σχετικά προαπαιτούμενα και έχει
προσαρμόσει την εθνική νομοθεσία και πολιτική της όσον αφορά τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, η αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο βρίσκεται στα σπάργανα συγκρινόμενη με τα προσδοκόμενα ευρωπαϊκά
επίπεδα ανταγωνισμού και το γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο απελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Επίσης, παρόλο που έχουν πρόσφατα αδειοδοτηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΚ)
φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 120 MW και τα οποία βρίσκονται υπό ανέγερση, υπάρχουν πραγματικά
εμπόδια που αφορούν την ένταξη της παραγόμενης αυτής ενέργειας στη ελεύθερη αγορά: Δεν υπάρχει
μηχανισμός που να διευκολύνει το συνταίριασμα της ζήτησης και της παραγωγής από λογιστικής άποψης
ούτε τεχνολογική υποδομή μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να υπόκειται σε αγοραπωλησία
από όλους τους ενδιαφερόμενους της αγοράς ενέργειας.
Έχουν καταβληθεί προσπάθειες προκειμένου να επιταχυνθεί η αλλαγή του μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας από μονοπωλιακή σε ελεύθερη προκειμένου να τονωθεί ο ανταγωνισμός. Παρόλο που ακόμη τρεις
προμηθευτές εκτός της ΑΗΚ έχουν αδειοδοτηθεί, η αγορά αδυνατεί να τους εντάξει στο σύστημα. Εκτός από
τις οδηγίες της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει
ακόμα πολύς δρόμος μέχρι την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.
Αυτό το έργο θα αναπτύξει μια πλατφόρμα – Χρηματιστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα διευκολύνει όλους
τους παίκτες της αγοράς είτε να συνάψουν διμερείς συμβάσεις μεταξύ τους ή να πωλούν την παραγόμενη
ενέργειά τους κατευθείαν στην ελεύθερη αγορά. Παρέχει όλα τα μέσα για την εφαρμογή και υλοποίηση των
κανονισμών που εκδόθηκαν και ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ της πλευράς του παραγωγού και της πλευρά του
καταναλωτή. Παρέχει επίσης το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι καταναλωτές-παραγωγοί θα επιλέγουν τον
προμηθευτή τους με βάση το συνταίριασμα του προφίλ παραγωγής/κατανάλωσής τους, έτσι ώστε να
επιλέγουν την πιο συμφέρουσα τιμολόγηση.

ENTERPRISES/0618/0041

Valorization of diabase mud for the
development of innovative building
materials

Pericles Savva

Latomia Pharmakas PLC

PA 1: Frederick Research Center
PA 2: RECS Civil Engineers & Partners L.L.C.
PA 3: University of Cyprus

248.748,00 €

199.917,60 €

The general objective of the DIAVAL project is to transform the diabase mud from waste to secondary raw material for
the production of innovative binders and, hence, of marketable pre-casted building materials which will be mainly
applied as paving blocks. The diabase mud is a residue coming from the regular production operations of the company.
More specifically, the diabase mud is generated from the crushing procedure and after the washing of the aggregates.
The washing results in the creation of a mud with a solid fraction, which is lower than 0.063 mm in size. Apart from the
low fraction, this mud has a humidity content of almost 30%, rendering it an “inappropriate raw material” for the
cement and concrete industry . The company has an annual production of diabase mud near 25000 tn, which is
disposed of in a landfill close to the production facilities of the company. According to the EU legislation, the diabase
mud should be recycled instead of disposed of in landfills. Up to 2012 this type of industrial waste had not even been
registered in the Cyprus National Report.
Towards this end, the scope of our work will be to setup a pilot production line for producing innovative building
materials (paving blocks) from waste diabase mud, based on the innovative technology of geopolymerisation. The pilot
products will be evaluated in terms of physicochemical and mechanical properties, as well as financial cost, to allow for
their full market potential and uptake within 2 years after the end of the project. To achieve this a) the full
characterization of the raw material will be carried out in the beginning along with the laboratory development of the
materials and measurement of the most crucial properties and b) the engineering of the paving blocks and the scaling
up to produce the prototype. At the end of the project the technoecoomical analysis as well as the business plan will be
designed and evaluated in order to make the best commercialization of the produced material.

Ο γενικός στόχος του έργου DIAVAL είναι να αξιοποιήσει ένα απόβλητο , την διαβασική λάσπη, σε
δευτερογενή πρώτη ύλη για την παραγωγή καινοτόμων συνδετικών υλικών και επομένως εμπορεύσιμων
προκατασκευασμένων δομικών υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κυρίως ως πλάκες πεζοδρομίου. Η
διαβασική λάσπη είναι ένα απόριμμα που προέρχεται από τις συνήθεις παραγωγικές εργασίες της εταιρείας.
Ειδικότερα, η διαβασική λάσπη παράγεται από τη διαδικασία σύνθλιψης και μετά την πλύση των αδρανών.
Το πλύσιμο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας λάσπης με ένα στερεό κλάσμα, το οποίο έχει μέγεθος
μικρότερο από 0,063 mm. Εκτός από το χαμηλό κλάσμα, αυτή η λάσπη έχει περιεκτικότητα υγρασίας σχεδόν
30%, καθιστώντας την "ακατάλληλη πρώτη ύλη" για τη βιομηχανία τσιμέντου και σκυροδέματος. Η εταιρεία
έχει ετήσια παραγωγή διαβασικής λάσπης σχεδόν 25000 τόνους, η οποία απορρίπτεται σε χώρο
υγειονομικής ταφής κοντά στις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, η
διαβασική λάσπη πρέπει να ανακυκλώνεται αντί να απορρίπτεται σε χώρους υγειονομικής ταφής.
Προς το σκοπό αυτό, το αντικείμενο της εργασίας μας είναι η δημιουργία μιας πιλοτικής γραμμής παραγωγής
για την παραγωγή καινοτόμων δομικών υλικών (πλάκες πεζοδρομίου) από τη λάσπη διαβροχής με βάση την
καινοτόμο τεχνολογία του γεωπολυμερισμού. Τα πιλοτικά προϊόντα θα αξιολογηθούν με βάση τις
φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες, καθώς και το οικονομικό κόστος, ώστε να μπορέσουν να εισαχθούν
στην αγορά μέσα σε 2 χρόνια μετά το τέλος του έργου. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται, α) ο πλήρης
χαρακτηρισμός της πρώτης ύλης που θα διεξαχθεί στην αρχή μαζί με την εργαστηριακή ανάπτυξη των υλικών
και τη μέτρηση των πιο κρίσιμων ιδιοτήτων και β) ο σχεδιασμός της παραγωγής των πλακών πεζοδρομίου
καθώς και η κατασκευή πρωτοτύπου. Στο τέλος του έργου θα σχεδιαστεί και θα αξιολογηθεί η
τεχνικοοικονομική ανάλυση καθώς και το επιχειρηματικό σχέδιο προκειμένου να γίνει η καλύτερη εμπορική
εκμετάλλευση του παραγόμενου υλικού.

ENTERPRISES/0618/0007

Development of an environmentally
friendly earth masonry system using
locally sourced raw materials

Michalis Tapakoudis

GIGANTAS ANTAIOS TOUVLOPIIO LTD
PA 1: Between the Lines Trading and Services ltd
PA 2: University of Cyprus

244.540,00 €

199.978,00 €

The project aims to develop an environmentally friendly earth masonry system that will be composed of Compressed
Earth Blocks (CEBs), which will be fabricated using locally sourced materials. It is anticipated that the research
conducted will promote (i) the use of sustainable building methods and (ii) the exploitation of local natural resources
for the production of construction materials. Experimental and computational research will be carried out. The primary
objectives will be to: (i) facilitate the production and use of CEBs, (ii) demonstrate the feasibility and technical quality of
the proposed solution, (iii) develop a background that can be commercially exploited by project partners (SMEs) for
substantially improving their products/services and (iv) promote the use of environmentally friendly earthen materials
in the building sector, setting the path for further research.
To achieve the above goals, an integrated approach will be adopted. This includes the analysis of the current state-ofthe-art, the characterization of local soils and of existing CEBs, the mix design and testing of new CEB compositions, the
production of optimized prototype CEBs and the testing of masonry elements constructed using the proposed units. The
experimental data obtained will be utilized for the implementation of computational analysis involving the use of
advanced numerical techniques and of calculation methods to evaluate the performance of the system when this is
incorporated in masonry structures.
The findings of the research program will be used for the development of a technical guide on CEBs that will act as a
basis for the production of masonry units and will assist in offering high quality services on earthen architecture. It is
thus anticipated that the project’s outcomes will become an essential tool for all practitioners (architects, engineers,
contractors etc.) active in the building sector.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβαλλοντικά φιλικού συστήματος γήινης δόμησης που θα
αποτελείται από Compressed Earth Blocks (CEBs), τα οποία θα κατασκευάζονται με τη χρήση πρώτων υλών
τοπικής προέλευσης. Αναμένεται ότι η έρευνα που θα διεξαχθεί θα προωθήσει (i) τη χρήση αειφόρων
μεθόδων δόμησης και (ii) την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων για την παραγωγή υλικών οικοδομής. Θα
λάβει χώρα πειραματική και υπολογιστική έρευνα. Οι κύριοι στόχοι θα είναι: (i) η υποβοήθηση της
παραγωγής και χρήσης CEBs, (ii) η επίδειξη της εφικτότητας και της τεχνικής αρτιότητας της προτεινόμενης
λύσης, (iii) η ανάπτυξη ενός υποβάθρου που μπορεί να τύχει εμπορικής αξιοποίησης από τους εταίρους του
έργου (ΜΜΕ) για σημαντική βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών τους και (iv)η προώθηση της χρήσης
περιβαλλοντικά φιλικών γήινων υλικών στον κατασκευαστικό τομέα, προετοιμάζοντας το έδαφος για
περαιτέρω έρευνα.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, θα υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτή θα περιλαμβάνει
την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, τον χαρακτηρισμό τοπικών χωμάτων και υπαρχόντων CEBs, το
σχεδιασμό μιγμάτων και τη δοκιμή νέων συνθέσεων CEBs, την παραγωγή βελτιστοποιημένων πρωτοτύπων
CEBs και τη δοκιμή δομικών στοιχείων τα οποία θα προκύψουν με την χρήση των προτεινόμενων μονάδων.
Τα πειραματικά δεδομένα που θα αποκτηθούν θα αξιοποιηθούν για την εφαρμογή ανάλυσης με ηλεκτρονικό
υπολογιστή που θα περιλαμβάνει την χρήση εξελιγμένων αριθμητικών τεχνικών και υπολογιστικών μεθόδων
για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος όταν αυτό ενσωματωθεί σε κατασκευές.
Τα ευρήματα του ερευνητικού έργου θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός τεχνικού εγχειριδίου για τα
CEBs που θα λειτουργήσει ως βάση για την παραγωγή . Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα του έργου θα
προσφέρουν ένα σημαντικό εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες (αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς,
εργολάβους κ.α.) που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα.

ENTERPRISES/0618/0167

Improve Energy Efficiency through
Personalised Energy Management
Services in Small Offices and Homes

Fenareti Lampathaki

Suite5 Data Intelligence Solutions Limited
PA 1: UBITECH LIMITED

284192

198.934,40 €

PERSEPHONE aims to design and deploy an innovative IT ecosystem for motivating end-users’ behavioural changes
towards the adoption of energy efficient lifestyles, building upon the evolution in the Internet of Things, Data Modelling
and Analysis and Recommendation and Gamification eras. Internet of Things technologies are exploited for the proper
and energy efficient interconnection of a heterogeneous set of sensor nodes (e.g. smart energy meters, sensors
interacting with microgeneration infrastructure, sensors in smart phones), the collection of data based on Mobile
Crowd Sensing Mechanisms exploiting the power of the collection of data from a critical mass of interested people and
the application of proper communication networking schemes with regards to data collection. Advanced Data
Modelling and Analysis techniques are applied for the modelling of the collected data –both from sensor networks as
well as directly from end users- and the extraction of advanced knowledge by exploiting the power of Semantic Web
techniques, Linked Data and Data Analytics. Focus is given on the development of personalised mobile applications and
games targeted at providing energy related information to end users, triggering interaction with relevant users,
increasing their awareness with regards to ways to achieve energy consumption savings in their daily activities and
adopt energy efficient lifestyles based on a set of recommendations and motives targeted to their culture and comfort
zone. The engagement and direct inclusion of end users within the diverse components of the provided IT ecosystem is
going to be strongly supported.

Το PERSEPHONE αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος πληροφορικής
που στοχεύει στην συμπεριφορική αλλαγή των τελικών χρηστών όσον αφορά την υιοθέτηση ενεργειακά
αποδοτικών τρόπων ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων,
μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων, παροχής προσωποποιημένων συστάσεων και σχεδιασμό τεχνικών
ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Οι τεχνολογίες Διαδικτύου των πραγμάτων αξιοποιούνται για την
κατάλληλη και ενεργειακά αποδοτική διασύνδεση ενός ετερογενούς συνόλου κόμβων αισθητήρων (π.χ.
έξυπνοι μετρητές ενέργειας, αισθητήρες που αλληλοεπιδρούν με υποδομή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
αισθητήρες σε έξυπνα τηλέφωνα), τη συλλογή δεδομένων από κινητές συσκευές από μια κρίσιμη μάζα
τελικών χρηστών και την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών δικτύων επικοινωνιών όσον αφορά τη συλλογή
δεδομένων. Οι προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιούνται για τη
μοντελοποίηση των συλλεγόμενων δεδομένων - τόσο από τα δίκτυα αισθητήρων όσο και απευθείας από
τους τελικούς χρήστες - και την εξαγωγή προηγμένης γνώσης με την αξιοποίηση της δύναμης των
τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού και των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη
εξατομικευμένων εφαρμογών και παιχνιδιών για κινητά με στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με την
ενέργεια στους τελικούς χρήστες, την αλληλεπίδραση μαζί τους, την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους όσον
αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στις καθημερινές τους δραστηριότητες και την υιοθέτηση ενεργειακά
αποδοτικών τρόπων ζωής, μέσω μιας σειράς από συστάσεις και κίνητρα.

ENTERPRISES/0618/0046

Sustainable Conferences and Events

Despina Papadopoulou-Kakkoura

Top Kinisis Travel Public Ltd

PA 1: AKTI PROJECT AND RESEARCH CENTRE

284.840,00 €

199.388,00 €

Conference Tourism is a major business sector; according to the International Congress & Convention Association, it has
witnessed a rapid growth during the last decade. Although the conference & events industry is highly contributing to
Cyprus economy, at the same time the arrival of hundreds of participants can overwhelm the local infrastructure,
creating a significant amount of waste and generating a large amount of greenhouse gases, which leave behind a big
carbon footprint. Stakeholders involved in the sector need to understand the carbon impact of the Conferences &
Events industry and undertake the responsibility of keeping the positive impact higher than the negative by educating
themselves and by using the right tools to plan and manage conferences/events in a sustainable way. Adapting
sustainability in planning conferences/events will lead to financial advantages, environmental improvements, social
benefits, create a positive image for the stakeholders involved and help raise awareness of climate change issues and
actions that must be taken to reduce or offset greenhouse gas emissions. Although there are several sustainability
standards and tools available in the market to help measure and track the overall sustainability of an event, Cypriot
enterprises in the tourism industry are not utilising them effectively for many reasons; lack of sustainability awareness,
insufficient legal framework & policy enforcement, misconceptions about the cost of sustainability adoption and lack of
“all-in-one” friendly user tools. This project will aim in contributing substantially towards the achievement of a
Sustainable future according to the EUROPE 2020 Strategy (EU strategy for smart, sustainable & inclusive growth)
through balancing the environmental, social and economic responsibilities of the conferences and events that are
organized by Top Kinisis, envisioning to become one of the top preferred providers for sustainable conferences &
events in Cyprus and Europe, and inspiring other organisations to do the same.

Ένας μεγάλος αριθμός συνεδρίων και εκδηλώσεων διοργανώνονται κάθε χρόνο στην χώρα μας, τα οποία αν
και προσφέρουν σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία, εντούτοις η μαζική κάθοδος τόσων ατόμων
συμβάλουν στην απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα προκαλώντας αύξηση του
φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη. Αν και στην αγορά υπάρχουν οδηγίες και
εργαλεία για την αντιμετώπιση και αντιστάθμηση αυτών των συνεπειών, οι Κυπριακές εταιρείες στον χώρο
του Συνεδριακού Τουρισμού και εκδηλώσεων δεν τις αξοιοποιούν για πολλούς λόγους; έλλειψη γνώσης
σχετικά με τα οικονομικά και άλλα οφέλη που ένας οργανισμός μπορεί να αποκομίσει υιοθετώντας αειφόρες
δραστηριότητες, αδύναμο νομικό πλαίσιο, η απουσία ενός δυναμικού, εύχρηστου και ολοκληρωμένου
εργαλείου το οποίο να τους καθοδηγεί στον σχεδιασμό και την διεξαγωγή πραγματικά αειφόρων συνεδρίων
και εκδηλώσεων αλλά και στην αντιμετώπιση των συνεπειών που προκυπτουν απο αυτά, λανθασμένες
εντυπώσεις σχετικά με το κόστος υιοθέτησης ενεργιεών βιωσιμότητας και άλλοι ίσως λόγοι οι οποίοι θα
εμφανιστούν μέσα από την έρευνα του προτεινόμενου έργου. Το έργο στοχεύει στην κάλυψη των
προαναφερθέντων αναγκών ώστε να διοργανώνονται συνέδρια και εκδηλώσεις με χαμηλές εκπομπές
άνθρακα και να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και γενικότερα της κοινωνίας σε
θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή του πλανήτη μας. Το έργο θα έχει ως στόχο να συμβάλει
ουσιαστικά στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (στρατηγική
της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη), με την εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών,
κοινωνικών και οικονομικών ευθυνών των διασκέψεων και των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Top
Kinisis, οραματίζοντας να γίνει ένας από τους κορυφαίους διοργανωτες για βιώσιμα συνέδρια και εκδηλώσεις
στην Κύπρο και την Ευρώπη και να εμπνεύσει άλλους οργανισμούς να πράξουν το ίδιο.

ENTERPRISES/0618/0131

Design and manufacturing of a novel
Low Density Polyethylene (LDPE) Film
for the construction industry,
using recycled agricultural plastic
waste (APW)

Panos Protopapas

Elysee Irrigation Ltd

PA 1: Ministry of Agriculture, Rural Development
and Environment
PA 2: Frederick Research Center

264.410,00 €

199.628,50 €

The project “Design and manufacturing of a novel Low Density Polyethylene (LDPE) Film for the construction industry,
using recycled agricultural plastic waste (APW) aims to the design and manufacturing of an innovative, environmental
friendly and economically viable Low Density Polyethylene (LDPE) film (Recy-Film) for applications in the construction
industry. The main innovation and environmental aspect of the proposed product is the raw material to be used, which
will be recycled agricultural plastic waste (APW), delivering a green building material which can be considered for green
public procurements. The main beneficiary of the product is Elysee Irrigation Ltd, the largest manufacturer and supplier
of plastic systems for agricultural, domestic and public use in Cyprus. Recy-Film will essentially replace the existing
LDPE film product of Elysee, whose current production line uses virgin, fossil fuel-based materials. LDPE films are
installed in buildings as vapor barriers, to reduce weed growth, and as a separating layer to accommodate differential
movements. The choice of construction LDPE films was selected due to the contamination of agricultural plastic waste
(APW) with chemicals, a fact that forbids its exploitation either for potable water pipes, or for irrigation plastics. For the
manufacture of the Recy-Film, a pilot recycling unit, which will be able to handle 6 tonnes of agricultural plastic waste
(APW) on a daily basis, will be installed at the industrial facilities of Elysee. The project will also investigate the supply
chains of agricultural plastic waste (APW) from the source to the recycling facilities for the design of a comprehensive
collection system. This initiative is welcome by both the Department of Public Works of the Ministry of Transport,
Communication and Works, and the Department of Environment of the Ministry of Agriculture, Rural Development and
Environment, as they have already expressed their interest to support the promotional activities of the project.

Το έργο «Σχεδιασμός και κατασκευή ενός καινοτόμου φύλλου πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE)
για την κατασκευαστική βιομηχανία, με την αξιοποίηση ανακυκλωμένων γεωργικών πλαστικών αποβλήτων»
αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός καινοτόμου, φιλικού προς το περιβάλλον δομικού υλικού
από ανακυκλώσιμη πρώτη ύλη, το οποίο θα δύναται να αξιοποιηθεί και στις πράσινες δημόσιες συμβάσεις.
Κύριος δικαιούχος του έργου είναι η εταιρεία Elysee Irrigation Ltd, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής και
προμηθευτής πλαστικών συστημάτων για τον γεωργικό και οικιστικό τομέα στην Κύπρο. Το νέο υλικό (Recy
Film) το οποίο θα προκύψει από το προτεινόμενο έργο αναμένεται να αντικαταστήσει στην αγορά το
συμβατικό υλικό της εταιρείας το οποίο στο παρόν στάδιο παράγεται από πρώτες ύλες με βάση τα ορυκτά
καύσιμα. Το φύλλο πολυαιθυλενίου χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα ως υδατοστεγανωτική
στρώση στο υπόστρωμα κτηρίων και υπηρεσιών κτηρίου, καθώς επίσης και στον τομέα της τοπιοτέχνησης. Το
συγκεκριμένο τελικό προϊόν έχει επιλεγεί λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων για επανάχρηση του
πλαστικού από τον γεωργικό τομέα, καθώς αυτό έχει μειωμένες μηχανικές ιδιότητες λόγω ηλιακής έκθεσης,
και δεν δύναται να αξιοποιηθεί για πόσιμο ή αρδεύσιμο νερό λόγω της χημικής του μόλυνσης από
φυτοφάρμακα και εδαφοβελτιωτικά. Στα πλαίσια του έργου θα
αναπτυχθεί γραμμή ανακύκλωσης του πλαστικού του γεωργικού τομέα στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του
ανάδοχου, η οποία θα τροφοδοτεί με πρώτη ύλη την υφιστάμενη γραμμή παραγωγής του προϊόντος. Θα
γίνει επίσης ενδελεχής ανάλυση της αλυσίδας τροφοδοσίας της πρώτης ύλης, με σκοπό την οικονομικά και
περιβαλλοντικά βέλτιστη περισυλλογή της πρώτης ύλης. Η πρωτοβουλία αυτή είναι ευπρόσδεκτη τόσο από
το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και του Τμήματος
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και οι δύο φορείς
έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για ενημέρωση για την πορεία υλοποίηση του έργου.

ENTERPRISES/0618/0147

Development of a Solar Energy
Storage unit for increasing the
efficiency and the capacity of solar
domestic hot water systems

Elisavet Theofanous

ENERES CPM LIMITED

PA 1: Cyprus University of Technology

238.695,00 €

197.500,50 €

Solar energy is a clean, abundant and easily accessible renewable energy source. Its intermittent and dynamic nature
makes thermal energy storage (TES) systems highly valuable for
many applications. Latent heat storage (LHS) using phase change materials (PCMs) is particularly well suited for solar
domestic hot water (SDHW) applications as it offers high
storage density and heat transfer at near- constant temperature. Hot water storage tank is the 'heart' of any SDHW
system. For these tanks it is very important to create and keep the
stratification both during heating up and during usage when there is a draw of water from the tank which is replaced by
city mains cold water. This affects directly the effectiveness the
solar system operation. With stratification it is possible to allow the hot water to “concentrate” at the top of the tank
and the cold water at the bottom. As the water that returns to the
solar collectors is from the bottom part of the storage tank, by keeping the stratification, relatively cold water is
directed to the collectors and this increases their efficiency. Therefore,
the main aim of this project is not only to improve the stratification characteristics of the storage tanks but also to
increase the solar fraction of the system and increase their storage
capacity by using PCM units. The main innovation of this project lies to the fact that, to the best of our knowledge, this
is the first time that a plug-n-play product will be designed, tested,
optimised and manufactured that will highly increase the efficiency of a SDHW system in the Cypriot market and
probably the European. This product will be ready-made and easy to
install to all commercially available hot water cylinders in Cyprus without altering the initial design of the cylinder and
thus the production lines of the manufacturers. For this purpose,
several different designs will be developed in terms of shape, mounting system, PCM used etc.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια καθαρή, άφθονη και εύκολα προσβάσιμη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. H δυναμική φύση της ηλιακής
ενέργειας καθιστά τα συστήματα αποθήκευσης θερμικής
ενέργειας εξαιρετικά πολύτιμα για πολλές εφαρμογές. Η αποθήκευση λανθάνουσας θερμότητας χρησιμοποιώντας υλικά αλλαγής
φάσης (ΥΑΦ) είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από ηλιακή ενέργεια, δεδομένου ότι προσφέρει υψηλή πυκνότητα αποθήκευσης και μετάδοση
θερμότητας σε σχεδόν σταθερή θερμοκρασία. Η
δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού είναι η «καρδιά» κάθε συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από ηλιακή ενέργεια. Για
αυτές τις δεξαμενές είναι πολύ σημαντικό να
δημιουργείτε και να διατηρείτε διαστρωμάτωση τόσο κατά τη διάρκεια θέρμανσης όσο και κατά τη χρήση όταν υπάρχει
κατανάλωση ζεστού νερού από τη δεξαμενή το οποίο αντικαθίσταται
με κρύο νερό με αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα η απόδοση του συστήματος. Με την διαστρωμάτωση επιτυγχάνεται η
συγκέντρωση του ζεστού νερού στο πάνω μέρος της δεξαμενής
και του κρύου νερού στο κάτω. Έτσι το νερό που επιστρέφει στους ηλιακούς συλλέκτες, το οποίο προέρχεται από το κάτω μέρος της
δεξαμενής, είναι ψυχρό με αποτέλεσμα να αυξάνεται
η απόδοσή τους. Ως εκ τούτου, οι κύριοι στόχοι του έργου είναι να βελτιώσει την διαστρωμάτωση των δεξαμενών αποθήκευσης, να
αυξήσει το ηλιακό κλάσμα του συστήματος και την
ικανότητα αποθήκευσης θερμότητας χρησιμοποιώντας ΥΑΦ. Η κύρια καινοτομία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι, εξ όσων
γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα προϊόν έτοιμο
για εφαρμογή θα σχεδιαστεί, δοκιμαστεί, βελτιστοποιηθεί και κατασκευαστεί για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ηλιακών
συστημάτων στην Κυπριακή αγορά και κατά πάσα
πιθανότητα στην Ευρωπαϊκή. Το προϊόν αυτό θα είναι έτοιμο για εφαρμογή και εύκολο στην εγκατάσταση σε όλα τα είδη εμπορικά
διαθέσιμων κυλίνδρων ζεστού νερού στην Κύπρο
χωρίς να αλλάζει τον αρχικό σχεδιασμό του κυλίνδρου και έτσι χωρίς να επηρεάζει τις γραμμές παραγωγής των κατασκευαστών.

ENTERPRISES/0618/0171

IrisPhone-Pro: The all inclusive,
accessible Smart Home Phone,
focused on the promotion of a
positive and intuitive lifestyle

Markos Demetriou

iResTech Ltd

PA 1: Cyprus University of Technology
272105.2
PA 2: CY.R.I.C CYPRUS RESEARCH AND
INNOVATION CENTER LTD
PA 3: SYMVOULIO KOINOTIKIS EVIMERIAS IDALIOU

199.951,00 €

The IrisPhone-Pro is a novel Smart Home Phone, one which aims to improve the user’s lifestyle through advanced and
intuitive interfaces, through the implementation of AI features, as well as life enriching features that will allow the
modernisation of the home. Specifically, apart from providing modern hardware that will be inter-connectable with
various smart devices for environment monitoring and control, as well as smart health devices and other peripherals, it
will allow the users to enjoy various smartphone and tablet applications that have been adjusted to work with our
adaptive user interfaces. This device will be of particular benefit to the senior community, as one of its primary aims is
to extend their independence in their home environment, regardless of their technological abilities and knowledge, and
promote their social standing within our digitally connected world.

Το IrisPhone-Pro είναι ένα νέο έξυπνο τηλέφωνο, το οποίο έχει ως στόχο να βελτιώσει τον τρόπο ζωής του χρήστη μέσα από
προηγμένες και ευκολοχρηστες διεπαφές, οι οποίες βασίζονται στη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και σε χαρακτηριστικά
εμπλουτισμού της καθημερινότητας και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα έχει καινοτόμο
λογισμικό, ενώ και το υλισμικό που θα αναπτυχθεί θα συνδέεται με έξυπνες συσκευές επιτρέποντας την παρακολούθηση και
έλεγχο του περιβάλλοντος χώρου και των ζωτικών σημάτων του χρήστη. Το IrisPhone-Pro θα είναι ιδιαίτερα επωφελές για τους
ηλικιωμένους, αφού ένας από τους βασικούς στόχους του είναι να έχουν ανεξαρτησία στο οικείο περιβάλλον τους, ανεξάρτητα από
τις γνώσεις και την οικειότητα τους με προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές και συσκευές.

ENTERPRISES/0618/0195

Development of a novel antimicrobial
absorbent food pad to extend the
shelf life and quality of fresh red
meat products

Panagiotis Sofokleous

P.T.A. Food Lab & Nutritional Services LTD

165.670,00 €

An innovative antimicrobial system will be developed, which relates to an antimicrobial absorbent food pad that
releases antioxidants to kill or inhibit the growth of foodborne pathogens in the meat liquid exudes and which will
confine the antimicrobial compounds and absorbed liquids so that they will not come in contact with the food product
and which those antioxidants break down to safe/inert bio-products that can be used as antimicrobials and oxidative
gases in vacuum sealed pre-packed meat products. Firstly, a combination of oxidizing agents will be incorporated into
absorbent food pads and their weights will be adjusted accordingly in order to follow the European regulations on
safety limits. Release studies will be performed to evaluate the concentrations of the antioxidants being produced when
the oxidizing agents come in contact with the liquid meat exudes. The antimicrobial activity of the absorbing food pad
will be evaluated in vitro and in realistic conditions. The volume of the gases CO2 and O2 being produce from the
decomposition of the antioxidants will be measure to evaluate if they are suitable to be used in modified atmosphere
food packaging (MAP) applications for red meat products. The last step of this project is to assess the shelf life and
possible deterioration in the quality/composition of the pre-packed red meat. The antimicrobial system has the
potential to: a) extent the shelf life of package food by inhibiting/eliminating food pathogens and therefore reduce food
waste, b) prevent antimicrobial resistance, c) degrade into largely benign products that have no effect in the
safety/quality of the packaged product, d) be cost-effective due to the cheap and easy access of the oxidizing agents, e)
decrease cost in MAP process by infusing naturally the gases CO2 and O2 into the package, f) conveniently
manufactured to fit at any size/type of package container, g) be mass produced and h) increase the competitiveness of
Cyprus in the active packaging industry.

Η μελέτη αυτή προβλέπει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου αντιμικροβιακού συστήματος, το οποίο βασίζεται στην ελεγχόμενη
απελευθέρωση οξειδωτικών ενώσεων από κάποιο απορροφητικό υλικό που περιέχει αντιοξειδωτικές ενώσεις, με σκοπό να
σκοτώσει/εμποδίσει την ανάπτυξη παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών στα υγρά που μαζεύονται από τις εκκρίσεις του
κρέατος. Το απορροφητικό υλικό και οι αντιμικροβιακές ενώσεις δεν έρχονται σε επαφή με το τρόφιμο και επίσης τα
αντιοξειδωτικά που απελευθερώνονται διασπώνται σε ασφαλή/αδρανή βιοπροϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
συσκευασίες τροποποιημένης ατμοσφαιρικής πίεσης για προϊόντα κρέατος. Αρχικά, θα μελετηθεί ο συνδυασμός των οξειδωτικών
ουσιών που θα ενσωματωθούν στο απορροφητικό υλικό και η ποσότητα τους θα προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να ακολουθούνται οι
ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με τα όρια ασφαλείας. Θα αξιολογηθούν οι συγκεντρώσεις των αντιοξειδωτικών που παράγονται
όταν οι οξειδωτικοί παράγοντες έρχονται σε επαφή με τα υγρά κρέατος. Η αντιμικροβιακή δράση του απορροφητικού φύλλου θα
αξιολογηθεί in vitro και σε ρεαλιστικές συνθήκες. Ο όγκος των αερίων CO2 και Ο2 που παράγονται από την δράση των
αντιοξειδωτικών θα είναι ένα μέτρο για να αξιολογηθεί εάν είναι κατάλληλα για χρήση σε εφαρμογές συσκευασίας τροφίμων
τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP). Το τελευταίο τμήμα της μελέτης είναι η αξιολόγηση της διάρκειας ζωής και της πιθανής
υποβάθμισης της ποιότητας του κόκκινου κρέατος. Το αντιμικροβιακό σύστημα έχει τη δυνατότητα: α) να επεκτείνει τη διάρκεια
ζωής του συσκευασμένου τρόφιμου και κατά συνέπεια να μειώνει τα απόβλητα τροφίμων, β) να αποτρέπει την ανθεκτικότητα των
μικροοργανισμών σε αντιμικροβιακά, γ) να μην εχει καμία αρνητική επίδραση στην ασφάλεια/ποιότητα του προϊόντος, δ) να είναι
οικονομικά αποδοτικό, ε) να μειώνει το κόστος της διαδικασίας ΜΑΡ με φυσική έγχυση των αερίων CO2 και Ο2 εντός της
συσκευασίας, στ) να κατασκευάζεται σε οποιοδήποτε μέγεθος/τύπο δοχείου συσκευασίας και ζ) να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα
της Κύπρου στον ενεργό κλάδο συσκευασίας.

236.672,00 €

ENTERPRISES/0618/0170

Isolation and Characterization of
Fusarium mycotoxins in Cereals and
by-products

Lygia Eleftheriou

cp foodlab ltd

309.800,00 €

199.000,00 €

The proposed study includes an investigation in Fusarium phytopathogens. The main objectives of the proposed project
are:
(i)the isola on and characteriza on of agriculturally signiﬁcant Fusarium phytopathogens (F. ver cillioides, F.
proliferatum, F. sporotrichioides, F. poae, F. graminearumand F. culmorum) from cereals (as raw materials), from fields
(as animal feed),) and cereal products (as end products) from Cyprus.
(ii)the determina on of their ecological ﬁtness characteris cs and their sensi vity to fungicides used against cereal
phytopathogens,
(iii)the development of biological and molecular techniques for rapid and reliable detec on and iden ﬁca on of
Fusarium phytopathogens in cereals,
(iv)the development of appropriate analy cal methods for simultaneous determina on of various Fusarium
mycotoxins (fumonisins, zearalenone and trichothecenes) in the field (as feed) and cereals (as raw materials) and their
byproducts, and
(v)The establishment of a training center for the educa on and training of farmers, producers, and consumers on the
dangers arising from the production and consumption of infected raw materials.
This will be the first study to measure the content of mycotoxins in cereals as raw material (i.e. before harvest) and in
the field (as residual feed) after harvesting has been completed. This is a high impact study as proactive identification
and quantification of mycotoxins on the onset of a production cycle (including collecting the samples as raw materials
before harvest) could benefit the producers and help prevent the release of dangerous goods to humans and animals
contaminated with mycotoxins. This study is even more important for Cyprus and other regions of the Mediterranean
due to the prevailing weather conditions that promote the production of mycotoxins on cereals.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την απομόνωση και χαρακτηρισμό των τοξινών Fusarium (F. verticillioides, F. proliferatum, F.
sporotrichioides, F. poae, F. graminearum και F. culmorum) από δημητριακά (ως πρώτες ύλες) ), και προϊόντα δημητριακών (ως
τελικά προϊόντα) από την Κύπρο. Αυτή θα είναι η πρώτη μελέτη για τη μέτρηση της περιεκτικότητας των τοξινών Fusarium στα
σιτηρά ως πρώτη ύλη (δηλαδή πριν από τη συγκομιδή) και στον αγρό (ως υπολειμματική τροφή) μετά τη συγκομιδή. Πρόκειται για
μια μελέτη υψηλού αντίκτυπου, δεδομένου ότι η ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των μυκοτοξινών κατά την έναρξη ενός κύκλου
παραγωγής θα μπορούσε να ωφελήσει τους παραγωγούς και να βοηθήσει στην πρόληψη της διάθεσης επικίνδυνων εμπορευμάτων
για ανθρώπους και ζώα μολυσμένα με μυκοτοξίνες . Η μελέτη αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική για την Κύπρο και άλλες περιοχές
της Μεσογείου λόγω των επικρατουσών καιρικών συνθηκών που προάγουν την παραγωγή μυκοτοξινών στα σιτηρά.

ENTERPRISES/0618/0176

Development of natural soap from
Saponaria plants

Miranda Tringis

CYHERBIA BOTANICAL PARK LTD

218.090,00 €

199.256,00 €

The main objective of the proposed project is the isolation of saponin extracts from Saponaria plants, a common
species and an endemic species found and grown in Cyprus, to develop antimicrobial soaps. The soaps, made from pure
saponin extracts with no chemicals or synthetic additives, will be highly suitable for sensitive and atopic skin. Saponaria
plants are highly enriched in saponins, a physical source of natural ingredients that exhibit foaming characteristics and
may be used in the production of antibacterial cleansing soaps.The methodology to be implemented includes the
development of seed germination protocols, the plantation of seedings, the collection of plant material from mature
plants and the production of crude extracts. Crude extracts will then be extracted further to isolate the saponin-rich
fraction. The saponin extract will be enriched with additional ingredients to form the natural soap products (final
products). The saponin extract will be further characterized in terms of its chemical composition, with the use of
analytical techniques and will be evaluated in
vitro. The in vitro studies will include the investigation of the antimicrobial properties of the saponin extract and the
determination of the stability of the final soap products. Saponin extracts from the common species have been
previously characterized and tested for their antimicrobial activity. The endemic species has never been investigated. In
this project, saponin extracts antimicrobial properties of the endemic species will be studied for the first time and
comparison of the saponin composition will be performed for the two species.
New knowledge on the saponin extraction methods and on the endemic species saponin extracts composition will be
gained. Finally, the endemic species will be utilized to make a natural soap, unique in its synthesis, properties and its
origin. In conclusion, this project will provide a great opportunity for the HO to develop a new competitive product
expected to sell to the local and foreign market.

Κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η απομόνωση εκχυλισμάτων σαπωνινών από φυτά του είδους Saponaria, ενός κοινού
και ενός ενδημικού είδους που βρέθηκε και καλλιεργείται στην Κύπρο, με σκοπό την ανάπτυξη αντιμικροβιακών σαπουνιών. Τα
σαπούνια, φτιαγμένα από αγνά εκχυλίσματα σαπωνινών χωρίς χημικά ή συνθετικά πρόσθετα υλικά, θα είναι κατάλληλα για
ευαίσθητα και ατοπικά δέρματα. Τα φυτά Saponaria είναι εμπλουτισμένα σε σαπωνίνες, μια πηγή φυσικών συστατικών που
αφρίζουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή αντιβακτηριακών σαπουνιών καθαρισμού. Η μεθοδολογία που θα
εφαρμοστεί περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτοκόλλων βλάστησης των σπόρων, την φύτευση βλασταριών, τη συλλογή φυτικού
υλικού από ώριμα φυτά και την παραγωγή ακατέργαστων εκχυλισμάτων. Από τα ακατέργαστα εκχυλίσματα θα απομονωθεί το
κλάσμα πλούσιο σε σαπωνίνες το οποίο θα εμπλουτιστεί με επιπλέον συστατικά για να σχηματίσει τα τελικά φυσικά σαπούνια. Στη
συνέχεια, η χημική σύσταση των εκχυλισμάτων σαπωνίνης θα χαρακτηριστεί με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών και θα μελετηθεί η
in vitro δράση τους. Οι in vitro μελέτες θα περιλαμβάνουν διερεύνηση αντιμικροβιακών ιδιοτήτων των εκχυλισμάτων σαπωνίνης και
προσδιορισμό της σταθερότητας των τελικών σαπουνιών. Εκχυλίσματα σαπωνίνης του κοινού είδους έχουν προηγουμένως
χαρακτηριστεί και η αντιμικροβιακή τους δράση δοκιμαστεί. Το ενδημικό είδος δεν έχει διερευνηθεί. Στο έργο αυτό, οι
αντιμικροβιακές ιδιότητες του εκχυλίσματος σαπωνίνης του ενδημικού είδους θα μελετηθούν για πρώτη φορά και θα
πραγματοποιηθεί σύγκριση της χημικής σύστασης εκχυλισμάτων σαπωνίνης ανάμεσα στα δύο είδη. Θα αποκτηθεί καινούρια γνώση
αναφορικά με τις μεθόδους εκχύλισης σαπωνινών και της χημικής σύστασης των εκχυλισμάτων σαπωνίνης του ενδημικού είδους.
Τέλος, το ενδημικό είδος θα χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη φυσικού σαπουνιού, μοναδικού στη σύνθεση, τις ιδιότητες και την
προέλευση. Εν κατακλείδι, το έργο αυτό θα δώσει την ευκαιρία στον ΑΦ να αναπτύξει ένα νέο ανταγωνιστικό προϊόν προς πώληση
στην τοπική και ξένη αγορά.

ENTERPRISES/0618/0013

Nano-Enabling of Carbon Fibre
Reinforced Composites for Improving
“Through Thickness” Electrical
Conductivity

Vasileios Drakonakis

AMDM - Advanced Materials Design PA
& Manufacturing
1 :Cyprus University
Limited
of Technology

263.946,00 €

199.075,80 €

e-NanoPrint aims to develop and produce a novel, highly conductive in the z-axis carbon fiber (CF) textile material
through the introduction of printed electrically conductive polymer droplet patterns on the two CF textile surfaces. The
electrically conductive polymer droplet patterns excessively enhance textile and eventually CF composite through
thickness electrical conductivity. e-NanoPrint presents the industrial development of an innovative textile-material, with
revolutionary through thickness electrical conductivity, in levels similar to in-plane carbon fabric electrical conductivity.
The general objectives of the proposed work can be summarized below:
1)To develop a new process for polymer nanocomposites prin ng on technical fabrics in a prototype level
2)To implement the newly developed process toward the direc on of increased technical fabrics through thickness
electrical conductivity
3)To design and plan the scale-up of the developed process for integra on with produc on of advanced
textiles/prepregs;
4)To research and evaluate the printed technical fabrics in order to reach the desired electrical conduc vity proper es
5)To establish and commercialize a new class of advanced tex les based on carbon ﬁbers

Το e-NanoPrint στοχεύει στην ανάπτυξη και παραγωγή ενός νέου, ηλεκτρικά αγώγιμου υφάσματος ινών άνθρακα (CF) στον z άξονα,
μέσω της εκτύπωσης ενός μοτίβου ηλεκτρικά αγώγιμων πολυμερικών νανοσύνθετων σταγονιδίων στις δύο επιφάνειες του
υφάσματος ινών άνθρακα. Τα ηλεκτρικά αγώγιμα μοτίβα των πολυμερικών σταγονιδίων ενισχύουν την ηλεκτρική αγωγημότητα του
υφάσματος στη διεύθυνση z και κατ’ επέκταση την ηλεκτική αγωγημότητα ενός πολύστρωτου σύνθετου υλικού από το ίδιο ύφασμα
στην ίδια διεύθυνση (z). Το e-NanoPrint παρουσιάζει τη βιομηχανική ανάπτυξη ενός καινοτόμου τεχνικού υφάσματος, με
επαναστατική ηλεκτρική αγωγιμότητα στη διεύθυνση z.
Οι γενικοί στόχοι της προτεινόμενης εργασίας μπορούν να συνοψιστούν παρακάτω:
1) Ανάπτυξη μίας νέας διαδικασίας/μηχανής για την εκτύπωση πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών σε τεχνικά υφάσματα σε
πρωτότυπη μορφή
2) Στην εφαρμογή της νέας διαδικασίας για την αύξηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας των τεχνικών υφασμάτων
3) Στο σχεδιασμό της νέας διαδικασίας για ενσωμάτωση σε βιομηχανικές εφαρμογές
4) Έρευνα και αξιολόγηση των εκτυπωμένων τεχνικών υφασμάτων για την επίτευξη των επιθυμητών ιδιοτήτων ηλεκτρικής
αγωγιμότητας
5) Να δημιουργήθει μια νέα κατηγορία προηγμένων υφασμάτων ως προϊόντα με βάση τις ίνες άνθρακα

ENTERPRISES/0618/0019

EventApe S.E.T Protocol - an
Giorgos Giorgakis
Autonomous Interoperable
BlockChain system that aims to create
transparent, secure and efficient
smart ticketing contracts

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD
PA 1: SmartApe Solutions Ltd

288611.2

199800.16

The goal of this poject is to bring to the forefront the notion of interoperability for BlockChain system, focused on the
ticketing industry. We will create an open ticketing ecosystem where all parties in the ticketing supply chain can work
together with more control, more internal operational transparency, and more security. By doing so, we will solve the
global issue of the ticket secondary market.

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να φέρει στο προσκήνιο την ιδέα της ανταλλαγής πληροφοριών σε ένα σύστημα BlockChain,
εστιασμένο στην βιομηχανία πώλησης των εισιτηρίων. Θα δημιουργήσουμε ένα ανοικτό οικοσύστημα όπου όλα τα μέρη στην
αλυσίδα των εισιτηρίων θα μπορούν να εργαστούν μεταξύ τους, με περισσότερο έλεγχο, περισσότερη εσωτερική διαφάνεια και
περισσότερη ασφάλεια. Μέσω αυτών των μεθόδων θα λύσουμε το πρόβλημα της δευτερεύουσας αγοράς των εισιτηρίων.

PA 1: Frederick Research Center
PA 2: MINISTRY OF HEALTH

“It has been reported that within the secondary ticket sale market (worth around 15 USD billions) tickets can be
«Έχει αναφερθεί πως μέσα στην δευτερεύουσα αγορά των εισιτηρίων (με μέγεθος 15 δισεκατομμύρια δολάρια) τα εισιτήρια μπορεί
expensive, fake, duplicate or counterfeit and as a result, this provides negative feedback to the event organizers and the να είναι ακριβά, πλαστά, διπλοτυπωμένα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται αρνητικά σχόλια τόσο για τους διοργανωτές όσο και
content creators”.
τους δημιουργούς».
We will design and develop an Ecosystem for interoperable BlockChain, using the design philosophy of the Internet
Architecture as the basis for identifying key design principles. We will identify all the challenges faced in the design of
interoperable BlockChain architecture. We will emphasize at interoperability as a crucial requirement for the
survivability of BlockChain autonomous system.

Θα σχεδιάσουμε και θα δημιουργήσουμε ένα Οικοσύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών στο BlockChain, χρησιμοποιώντας τη
φιλοσοφία του σχεδιασμού του Ίντερνετ σαν θεμέλιο για να εξακριβώσουμε τις βασικές αρχές του. Θα εξακριβώσουμε όλες τις
προκλήσεις της αρχιτεκτονικής ενός τέτοιου BlockChain συστήματος. Και θα δώσουμε έμφαση σε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών
ως ανάγκη για την επιβίωση του αυτόνομου BlockChain συστήματος μας.

Our overall goal is to develop a design philosophy of a blueprint model for interoperable BlockChain system which can
be applied to various industries.

Κύριοε στόχος είναι να σχεδιαστεί και αναπτυχθεί η φιλοσοφία ενός προσχεδίου για το BlockChain σύστημα μας.
Μερικά από τα άμεσα οφέλη του S.E.T. Protocol:

Benefits
For the event organizers / content creators:
More revenues. better control of ticket inventory, transparent and secure transactions, ability to set complex ticket
rules, lower financial risk, in-depth insights to better understand their audience, better pricing strategy.

Για τους διοργανωτές και τους δημιουργούς:
Μεγαλύτερα κέρδη, καλύτερος έλεγχος τω εισιτηρίων, διαφανείς συνδιαλλαγές, εύκολη εφαρμογή πολύπλοκων κανόνων στα
εισιτήρια, χαμηλότερο ρίσκο, εις βάθος ανάλυση του κοινού, καλύτερη πολιτική τιμολόγησης εισιτηρίων.

Για τους συμμετέχοντες:
For the fans / attendees:
Ορθή τιμή εισιτηρίων, ευκολία ανεύρεσης εισιτηρίων, αποκλεισμός πλαστών και διπλοτυπωμένων εισιτηρίων, δυνατότητα
Fair ticket prices, easily finding tickets to their favourite events, no more fake / void / duplicate tickets, ability to release επιστροφής του εισιτηρίου στο Marketplace, αποκλεισμός κρυφών χρεώσεων, ασφαλείς συναλλαγές, ειδικά πλεονεκτήματα από
the ticket in the marketplace if attendance is impossible, no hidden transaction costs, secure transactions, special
τους αγαπημένους καλλιτέχνες.
benefits form the event organizers of their favourite event creators.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι διαθέσιμα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Θα είναι ανεπτυγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να
The project results will be available in both GR and EN language thus will be developed in such a way so as to be flexible μπορούν να αναπροσαρμοστούν και σε άλλες γλώσσες στο μέλλον.
and adjustable in other contexts and EU countries in the future.

ENTERPRISES/0618/0034

Recycled Aggregates for the
Production of Concrete

Pericles Savva

Latomia Pharmakas PLC

PA 1: University of Cyprus
PA 2: Frederick Research Center
PA 3: Ministry of Transport, Communications and
Works
PA 4: RECS Civil Engineers & Partners L.L.C.

244.975,00 €

199.927,00 €

The proposed research aims in converting an otherwise waste material, recycled concrete aggregates (RAC), into a highvalue material, recycled aggregate concrete (RCA). Research will focus on enhancing the mechanical and durability
properties of RAC. It is expected that the effective introduction of RCA into the production processes will enhance the
state-of-the-art knowledge concerning the reuse of waste materials in construction industry and boost the recycling
process in Cyprus with all possible economic, technical and environmental benefits. The objectives of the proposed
research are in full agreement with the strategic objectives of the RPF RESTART 2016-2020 Programme, which
specifically states: "...the use of construction materials with high-added value, reduction in consumption of natural
resources, reduction of the environmental impacts and increase of reuse of available resources". The RCA will be used
in various forms in concrete mixtures, in order to select the best possible mixture design, ensuring the optimum
mechanical and durability properties. RCA will undergo surface treatment to remove part of the adhered mortar.
Additionally, RCA will be utilized as internal curing (IC) agents to deliver water to the material’s inner structure. The
effectiveness of the above will be investigated utilizing several standardised experiments. Further, a life cycle
assessment (LCA) that will allow the evaluation of the technoeconomic feasibility of incorporating the particular waste
materials as value-added constituents in “green” concrete will be performed.

Σκοπός της ερευνητικής πρότασης είναι η μετατροπή ενός, κατά τα άλλα, άχρηστου υλικού, όπως είναι τα μπάζα που προκύπτουν
από κατεδαφίσεις κατασκευών σκυροδέματος, σε ένα δομικό υλικό υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως είναι τα ανακυκλώσιμα
αδρανή σκυροδέματος (ΑΑΣ). Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και ανθεκτικότητας του
ανακυκλωμένου σκυροδέματος, που παρασκευάζεται με την χρήση ΑΑΣ. Αναμένεται ότι η αποτελεσματική χρήση των ΑΑΣ στην
παραγωγή σκυροδέματος θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανακύκλωση στην Κύπρο, με όλα τα θετικά οικονομικά, τεχνικά και
περιβαλλοντικά οφέλη. Οι στόχοι της πρότασης συνάδουν απόλυτα με τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος RESTART
2016-2020 του ΙΠΕ, όπου συγκεκριμένα αναφέρονται: “… χρήση δομικών υλικών με υψηλή προστιθέμενη αξία, μείωση της
κατανάλωσης των πόρων, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αύξηση της επαναχρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων”.
Τα ΑΑΣ θα εξεταστούν σε διάφορους συνδυασμούς προκειμένου να επιλεγεί το μίγμα σκυροδέματος με τις βέλτιστες μηχανικές
ιδιότητες και ανθεκτικότητα. Τα ΑΑΣ θα υποβληθούν σε επεξεργασία της επιφάνειας τους, προκειμένου να αφαιρεθεί μέρος του
προσκολλημένου τσιμεντοκονιάματος. Επιπλέον, τα ΑΑΣ θα χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν νερό στο εσωτερικό του υλικού
βάσει της μεθόδου της αυτοσυντήρησης. Η αποτελεσματικότητα των πιο πάνω θα εξεταστεί μέσω διαφόρων τυποποιημένων
δοκιμών. Η τεχνοοικονομική αξιολόγηση – βιωσιμότητα της
επαναχρησιμοποίησης των ΑΑΣ, ως υλικά υψηλής προστιθέμενης αξίας για την παραγωγή “πράσινου” σκυροδέματος θα γίνει μέσω
της αξιολόγησης του κύκλου ζωής τους.

ENTERPRISES/0618/0056

A Fully Autologous Cell-based System
for Delivery of Molecular
Therapeutics to Brain Malignancies

Andreani Odysseos

E.P.O.S IASIS RESEARCH AND DEVELOPMENT
PA 1: University
LTD
of Cyprus

258.271,20 €

199.924,00 €

Glioblastoma Multiforme (GBM) is the most frequent (3-5/100,000) and morbid brain tumour with median survival
15months. To improve clinical outcomes and decrease toxic side effects, more targeted, tumor-specific therapies are
being developed. Delivering anticancer payloads using tumour-tropic cells can greatly increase therapeutic distribution
to tumor sites, while sparing non-tumor tissues therefore minimizing toxic side effects. Induced Neural stem cells
(iNSCs) are tumor-tropic cells that can pass through normal organs quickly, localize to invasive and metastatic tumor
foci throughout the body, and cross the blood-brain barrier to reach tumors in the brain. Current strategies include NSCmediated enzyme/prodrug gene therapy, oncolytic virotherapy, and delivery of antibodies, nanoparticles, and
extracellular vesicles containing oligonucleotides. BRAIN-THROUGH introduces a new therapeutic solution that focuses
on the potential use of iNSCs as vehicles to deliver multi-targeted anticancer payloads selectively to tumor sites. These
iNSC will be autologous, thus generated with reprogramming of somatic cells derived from the same (or genetically
identical) animal, are engineered to produce and release miRNA (i.e. therapy with small, non-encoding nucleotide
sequences) that can target and downregulate multiple genes which are responsible for tumour generation and
progression. This miRNA will be tagged to a fluorescent probe , also enabling treatment monitoring in real time. iNSC
will be grown on biodegradable scaffolds yielding three-dimensional autoloogus organoids which will then be
implanted into the brain of the same animal that bears syngeneic GBM tumours and the sustained iNSC growth, tumour
homing and anti-tumour efficacies will be evaluated. While BRAIN-THROUGH will deliver a fully autologous solution for
brain tumours, the use of iNSCs in cancer treatment is applicable to other metastatic solid tumors, thus creating great
prospects for extended pipelines and sustained competitiveness.

ENTERPRISES/0618/0127

PULSE: a PUbLic SpEaking VR app

Kleanthis Neokleous

SILVERSKY3D VR TECHNOLOGIES LTDPA 1: University of Cyprus
PA 2: Youth Board of Cyprus

251.880,00 €

199.932,00 €

Public Speaking Anxiety is a highly prevalent problem among individuals of all ages often leading to reduced quality of
life. For most people, the anxiety they experience about speaking in
public does not cross the threshold for a clinical diagnosis and are thus unlikely to seek face-to-face therapy. Yet, even
these people could benefit from the presence of an easy-to-use selfadministered
tool that could be used to overcome their fear of public speaking. The proposed project aims at the (1) further
development and (2) clinical validation of a prototype Virtual
Reality (VR) application that is being developed as a self-administered intervention for the treatment of Public Speaking
Anxiety.

ENTERPRISES/0618/0168

Development of non-Destructive Fast
Spectroscopic Methods for the
Detection of Biological contaminants
in Water/Foods and Heavy
Metals/Nutrients in Agricultural Soils

Pavlos Aspris

P.T.A. Food Lab & Nutritional Services
PALTD
1: Cyprus University of Technology
PA 2: University of Cyprus

250.460,00 €

199.910,00 €

ENTERPRISES/0618/0044

Development of a novel,
Preimplantation Genetic Testing Kit

Philippos Patsalis

NIPD GENETICS PUBLIC COMPANY LIMITED

283.097,42 €

184.013,32 €

Preimplantation genetic testing (PGT) refers to the screening and/or diagnosis of genetic abnormalities utilizing
genomic material obtained from fertilized embryos following in-vitro fertilization (IVF). Overwhelming data
demonstrate that the great majority of preimplantation embryos are aneuploid and associated with high miscarriage
rates and high risk of congenital birth defects. Furthermore, parents-carriers of inherited monogenic diseases or
balanced translocations are also at risk of having an affected child. As these couples are phenotypically normal, they are
often identified as carriers after having an affected child or multiple miscarriages. Thus genetic testing of
preimplantation embryos is necessary to rule out the presence of embryo abnormalities, minimizing the chances of
pregnancy complications and thus increasing healthy pregnancy rates.
Although significant efforts went into the development of comprehensive solutions for the detection of aneuploidies,
structural rearrangements and point mutations the market is still in its infancy. NGS-based methods are being
commercially introduced yet several limitations prevent the provision of a cost-effective, comprehensive, single test. By
leveraging our in-house, proprietary and validated targeted capture enrichment assay and developing novel statistical
models and bioinformatics pipelines, we are aiming to develop for the first time an innovative, robust, comprehensive
PGS kit and an integrated visualization and analysis software for the ultrasensitive and accurate detection of
chromosome aneuploidies, unbalanced translocations and monogenic diseases in a single test. We envision that our
PGS solution will fulfil the needs of Health Care Providers for fast and reliable results while it will provide couples
undergoing IVF access to a cost-effective, robust test to ensure healthy embryo transfer, reducing in one hand the
adverse effects of IVF on the other hand improving the chances of a live birth.

Η προεμφυτευτική γενετική εξέταση (PGS) αναφέρεται στον έλεγχο και τη διάγνωση γενετικών ανωμαλιών απο γενετικό υλικό που
λαμβάνεται από γονιμοποιημένα έμβρυα μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Συντριπτικά δεδομένα δείχνουν ότι η πλειοψηφία
των εμβρύων αυτών είναι ανευπλοειδικά και σχετίζονται με υψηλά ποσοστά αποβολών και κινδύνου γέννησης νεογνών με
συγγενείς ανωμαλίες. Επιπλέον, γονείς-φορείς μονογονιδιακών ασθενειών και ισορροπημένων μετατοπίσεων έχουν υψηλό κίνδυνο
μετάδοσης των ασθενειών και μη ισορροπημένων χρωμοσομικών ανωμαλιών αντιστοιχα . Καθώς αυτά τα ζευγάρια είναι
φαινοτυπικά φυσιολογικά, ταυτοποιούνται συχνά ως φορείς μετά απο πολλαπλές αποβολές ή τη γέννηση παιδιού με γενετικές
ανωμαλίες. Επομένως, η προεμφυτευτική γενετική εξέταση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκλειστεί η παρουσία εμβρυικών
ανωμαλιών, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη και αυξάνοντας τα υγιή ποσοστά εγκυμοσύνης.
Παρόλες τις προσπάθειες για την διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων για την ανίχνευση ανευπλοειδών, δομικών ανωμαλιών και
μεταλλάξεων, η αγορά βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Σήμερα, οι μεθόδοι που εφαρμοζονται αντιμετωπίζουν
εμπόδια όσον αφορα την παροχή ενός οικονομικά αποδοτικού, ολοκληρωμένου τεστ. Σκοπός της πρότασης είναι η αξιοποιήση της
υφηστάμενης, ιδιόκτητης και επικυρωμένης μας τεχνολογίας στοχευμένου εμπλουτισμού, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα νέα
στατιστικά μοντέλα και κώδικες βιοπληροφορικής, για την διάθεση μιας καινοτόμας, ολοκληρωμένης λύσης για PGS
συμπεριλαμβανομένου λογισμικού ανάλυσης και απεικόνισης αποτελεσμάτων για την ακριβή ανίχνευση χρωμοσωμικών
ανωμαλιών και μονογονιδιακών ασθενειών σε ένα τέστ. Η ολοκληρωμένη μας λύση PGS θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των παρόχων
υπηρεσιών προεμφυτευτικης για γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα, ενώ θα παρέχει στα ζευγάρια που υποβάλλονται σε
εξωσωματική γονιμοποίηση πρόσβαση σε ένα αποδοτικό, ακριβές τεστ για τη διασφάλιση μεταφοράς υγιών εμβρύων, βελτιώνοντας
τις πιθανότητες εγκυμοσύνης και γέννησης ενός υγιούς παιδιού.

ENTERPRISES/0618/0184

Pollution Levels At and Near gas
Stations and their Effects on the
human Mind and Body

Chara Papastephanou

cp dppdlab ltd

287.020,00 €

200.000,00 €

The PLANS-EMB project is an Industrial (Applied) Research project that promotes collaboration of an analytical
laboratory with a research centre, in order to produce innovative services and policies. The main objectives of this
project are: i) to measure BTEX and MTBE levels at and near to different gas stations, ii) to investigate the total
exposure of gas station workers to such matter and (iii) to explore the correlation of pollutant exposure to behavioral
and electrophysiological changes and possible use of such changes as early warning signs. Additionally, as atmospheric
dilution can decrease the concentration of a gas as it moves away from its source, vertical and horizontal distribution
measurements of these pollutants will be designed, in order to estimate the corresponding concentrations and
exposure of the population living in proximity to gas stations. The results of the project will help the oil companies and
authorities plan their operations so workers in gas stations and the public in the surrounding areas are protected from
potentially harmful pollutants. This improvement of public health endow the project with high both social value and
economic benefits from prevention of medical conditions and loss of working days.

Το πρόγραμμα PLANS-EMB είναι ένα βιομηχανικό (εφαρμοσμένο) ερευνητικό πρόγραμμα που προωθεί τη συνεργασία ενός
αναλυτικού εργαστηρίου με ένα ερευνητικό κέντρο για την παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών. Οι κύριοι στόχοι του έργου αυτού
είναι: i) η μέτρηση των επιπέδων BTEX και MTBE στα διάφορα βενζινάδικα, ii) η διερεύνηση της συνολικής έκθεσης των
εργαζομένων σε πρατήρια βενζίνης σε ρύπους και iii) η διερεύνηση της συσχέτισης της έκθεσης στους ρύπους με την ανθρώπινη
υγεία. Επιπλέον, θα σχεδιασθούν μετρήσεις κατακόρυφης και οριζόντιας κατανομής αυτών των ρύπων, προκειμένου να εκτιμηθούν
οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις και η έκθεση του πληθυσμού που ζει κοντά σε βενζινάδικα . Τα αποτελέσματα του έργου θα
βοηθήσουν τις εταιρείες πετρελαίου και τις αρχές να σχεδιάσουν τις δραστηριότητές τους έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στα βενζινάδικα
και το κοινό στις γύρω περιοχές να προστατεύονται από δυνητικά επιβλαβείς ρύπους.

PA1. AAI Scientific Cultural Services Ltd

Ο καρκίνος συνιστά κύρια αιτία θνητότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Το γλοιοβλάστωμα, είναι ο πλέον συχνός και
θανατηφόρος όγκος εγκεφάλου με μέση επιβίωση 15 μήνες. Για να βελτιώσουμε τα κλινικά αποτελέσματα και να μειώσουμε την
τοξικότητα, νέες στοχευμένες θεραπείες έχουν αναπτυχθεί. Η μεταφορά αντικαρκινικών παραγόντων με καρκινοτρόπα κύτταρα
μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανομή της θεραπείας στην περιοχή του όγκου, ενώ παρακάμπτονται οι υγιείς ιστοί μειώνοντας
έτσι τις παρενέργειες. Τα νευρικά στελεχιαία κύτταρα (ΝΣΚ) είναι καρκινοτρόπα κύτταρα που μπορούν να περάσουν γρήγορα μέσα
από φυσιολογικά όργανα, να εντοπίσουν μεταστατικές εστίες σε όλο το σώμα και να διέλθουν μέσα από τον αιματοεγκεφαλικό
φραγμό, φθάνοντας έτσι σε όγκους μέσα στον εγκεφαλικό ιστό. Υφιστάμενες εφαρμογές με ΝΣΚ περιλαμβάνουν ενεργοποίηση προφαρμάκου, θεραπείες με ογκολυτικούς ιούς καθώς και μεταφορά νανοσωματιδίων και εξωκυτταρικών δομών που μεταφέρουν
γενετικό υλικό. Το πρόγραμμα BRAIN-THROUGH εισαγάγει μια νέα θεραπευτική δυνατότητα η οποία εστιάζει στη χρήση ΝΣΚ ως
οχημάτων που μεταφέρουν πολυδύναμο αντικαρκινικό φορτίο επιλεκτικά στα σημεία όπου βρίσκεται ο όγκος. Αυτά τα ΝΣΚ είναι
αυτόλογα, δηλαδή προέρχονται τον ίδιο ή γενετικά όμοιο οργανισμό, είναι τροποποιημένα να απελευθερώνουν αλληλουχία
νουκλεϊνικών οξέων η οποία στοχεύει και αναστέλλει πολλαπλά γονίδια τα οποία ευθύνονται για την καρκινογένεση. Τα ΝΣΚ θα
μεγαλώσουν πάνω σε βιοδιασπώμενα ικριώματα και θα μετεξελιχθούν σε τρισδιάστατα οργανίδια τα οποία θα εμφυτευθούν στον
εγκέφαλο του ιδίου πειραματοζώου το οποίο θα φέρει όγκους γλοιοβλαστώματος. Παράλληλα, θα μελετηθεί η σταθερή ανάπτυξη
των κυττάρων καθώς και η ικανότητα τους να εποικίζουν τον όγκο και να τον σκοτώνουν. Ενώ το πρόγραμμα μας θα παραδώσει
στην κοινωνία μια πλήρως αυτόλογη θεραπευτική επιλογή για όγκους εγκεφάλου, η χρήση των ΝΣΚ θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε
άλλους μεταστατικού όγκους, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές για επέκταση της γραμμής παραγωγής και αειφόρο
ανταγωνιστικότητα.

Το άγχος της δημόσιας ομιλίας είναι ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο πρόβλημα μεταξύ των ατόμων όλων των ηλικιών που συχνά οδηγεί
σε μείωση της ποιότητας της ζωής. Για τους
περισσότερους ανθρώπους, το άγχος που βιώνουν όταν χρειάζεται να μιλήσουν σε κοινό δεν υπερβαίνει το κατώφλι της κλινικής
διάγνωσης και συνεπώς δεν αναζητήσουν θεραπεία
πρόσωπο με πρόσωπο. Ωστόσο, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από κάποιο ευκολόχρηστο εργαλείο
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να
ξεπεράσουν το φόβο τους για δημόσια ομιλία. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην (1) περαιτέρω ανάπτυξη και (2) κλινική
επικύρωση ενός πρωτότυπο εργαλείου Εικονικής Πραγματικότητας
που προτείνεται για την αντιμετώπιση του άγχους της δημόσιας ομιλίας.
The BioMetal-Contaminants project will develop real time Laser Induced Breakdown spectroscopy (LIBS)-techniques
Το έργο BioMetal-Contaminants θα αναπτύξει τεχνικές φασματοσκοπίας κατανομής με επαγωγή λέιζερ σε πραγματικό χρόνο (LIBS)
and apply two existing vibrational techniques Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)/FTIR chemical mapping
και θα εφαρμόσει δύο υπάρχουσες δονητικές τεχνικές επιφανειακής φασματοσκοπίας Raman (SERS) / FTIR χημική χαρτογράφηση
with an ultimate goal to monitor the Bio-contamination in water and foods (E. coli and Salmonella enterica), and the
με απώτερο σκοπό την παρακολούθηση της βιο-μόλυνσης στο νερό και τα τρόφιμα (E. coli και Salmonella enterica), των μετάλλων
metal contamination and nutritious elements in Agricultural Soils and also to improve the efficiency and detection time. και των θρεπτικών στοιχεία στα γεωργικά εδάφη και επίσης τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του χρόνου ανίχνευσης. Η
The application of single pulse LIBS and development of dual-pulse LIBS (DPLIBS) and resonance-enhanced LIBS for
εφαρμογή του LIBS ενός παλμού και η ανάπτυξη LIBS διπλού παλμού (DPLIBS) και ενισχυμένου συντονισμού LIBS για τη μείωση του
decreasing the limit of detection and improving reproducibility of LIBS in heavy metal detection, agricultural
ορίου ανίχνευσης και τη βελτίωση της αναπαραγωγιμότητας του LIBS στην ανίχνευση βαρέων μετάλλων, θρεπτικών συστατικών σε
soil/nutrients and bacterial contamination in Water and Foods are the new research approaches. The implementation
γεργικά εδάφη και της βακτηριακής μόλυνση στο νερό και τα τρόφιμα είναι νέες ερευνητικές προσεγγίσεις. Η εφαρμογή των
of our findings will introduce new research approaches for developing better sensing spectroscopic techniques in food- ευρημάτων μας θα εισαγάγει νέες ερευνητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη καλύτερων τεχνικών ανίχνευσης φασματοσκοπίας στη
water-soil industry and agriculture than are available today. The application of robust and practical vibrational
βιομηχανία τροφίμων-νερού-εδάφους και στη γεωργία από ό, τι είναι σήμερα διαθέσιμες. Η εφαρμογή δυναμικών και πρακτικών
spectroscopic techniques and signal enhancement methods will also, via the use of nanoparticles in the case of
δονητικών φασματοσκοπικών τεχνικών και μεθόδων ενίσχυσης σήματος θα οδηγήσει επίσης στην ανάπτυξη διαφορετικών μεθόδων
nanoparticle-enhanced (NELIBS) will lead to the development of different methods for improving the sensitivity and
για τη βελτίωση της ευαισθησίας και της αναπαραγωγιμότητας, μέσω της χρήσης νανοσωματιδίων (NELIBS). Μεταλλικά
reproducibility. Metallic nanoparticles (NPs) and roughened metallic substrates have been used to enhance the Raman νανοσωματίδια (NPs) και τραχιά μεταλλικά υποστρώματα έχουν χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση του σήματος Raman μέσω
signal via surface plasmon resonance in SERS. The effect has been widely utilized in SERS measurements, not only does συντονισμού επιφανειακού πλασμονίου σε SERS. Το αποτέλεσμα έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στις μετρήσεις SERS, διότι όχι μόνο
it increases the local density of the bacteria, but it also makes bacteria contact the SERS substrate. The type of bacteria αυξάνει την τοπική πυκνότητα των βακτηρίων, αλλά επίσης τα βακτήρια αλληλεπιδρούν με το υπόστρωμα SERS. Ο τύπος των
could be differentiated in all cases studied along with the metabolic state (viable or heat killed). Water samples from
βακτηρίων θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν μαζί με τη μεταβολική κατάσταση (βιώσιμη
industries and agricultural strata tend to have a lot of pollutants making it harmful for consumption. The determination ή θανάσιμη με θερμότητα). Ο προσδιορισμός των τοξικών μετάλλων με της υψηλής ευαισθησίας τεχνικές των DPLIBS και RELIBS θα
of toxic metals by the high-sensitive techniques of DPLIBS and RELIBS will improve the limit of detection and also
παρέχει πολύτιμες πληροφορίες.
provide valuable information to those experiments performed by all partners.
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An estimated 10-40% of Europe’s available water is wasted because of leakages in the supply system. In developing countries the situation is much
worse, where water losses (mainly due to leakages) can reach 40-50% of the water supply. In Europe, this corresponds to more than 10 billion tons
of water lost each year, or, in financial terms, more than €10 billion of lost revenues per year for all the EU water utilities. Besides financial losses,
leakages can escalate to pipe breaks causing disruption of operation, water quality problems which could affect the well-being of the society, as well
as increasing energy usage and increased greenhouse gas emissions which affect climate-change. In 2015, cities and communities in Cyprus lost
more than 20-30% of their water due to leakages, corresponding to more than €10 million losses. Reducing this number by 5-10% would have a
significant and direct financial impact on these organizations, in the order of €0.5-1.0 million per year. Today, most of the water utilities rely a) on
consumers to report leakages, and b) on expert operators to monitor SCADA sensors for detecting events. However, a large volume of lost water is
caused by leakages which are never detected. Academic research has advanced significantly in the past years with intelligent ICT solutions which can
enhance the utilities efficiency and leakage detection capabilities. In the WaterAnalytics project, we aim to bridge the industry with state-of-the-art
research outputs. The general objective of the proposed innovation project is to conduct industrial research to develop and evaluate a novel
product, WaterAnalytics, which integrates state-of-the-art intelligent monitoring methods, and big-data analytics to help water distribution system
operators to improve system efficiency by 5-10%.

Περίπου 20-40% του διαθέσιμου νερού της Ευρώπης χάνεται λόγω διαρροών στο σύστημα διανομής, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες οι απώλειες
νερού μπορούν να φθάσουν στο 40-50% της παροχής νερού. Στην Ευρώπη, αυτές οι απώλειες αντιστοιχούν σε περισσότερο από €10 δισ.
απολεσθέντων εισοδημάτων για τις εταιρείες διανομής νερού. Εκτός από τις οικονομικές απώλειες, οι διαρροές μπορούν να προκαλέσουν
περαιτέρω προβλήματα, όπως βλάβες στους αγωγούς, καθώς και προβλήματα στην ποιότητα του νερού. Επιπρόσθετα, η αυξημένη κατανάλωση
ενέργειας εξαιτίας των διαρροών επιβαρύνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που έχουν επιπτώσεις στη κλιματική αλλαγή. Το 2015, οι πόλεις και
οι κοινότητες στη Κύπρο απώλεσαν λόγω διαρροών περισσότερο από το 20-30% του νερού που προοριζόταν για κατανάλωση. Αυτό αντιστοιχεί σε
απώλειες της τάξης των €10 εκατομμύριων. Η μείωση των απωλειών κατά 5-10% θα είχε μια σημαντική και άμεση οικονομική επίδραση σε όλους
τους οργανισμούς διανομής νερού, της τάξης του €0.5-1.0 εκατομμυρίου το χρόνο. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας διανομής
πόσιμου νερού στηρίζεται α) στους καταναλωτές για να εντοπίσουν φανερές διαρροές, και β) στους έμπειρους ανθρώπινους χειριστές που
παρακολουθούν τα όργανα ελέγχου για την ανίχνευση βλαβών. Δυστυχώς, πολλές διαρροές δεν είναι ορατές και ένας μεγάλος όγκος του νερού που
χάνεται προέρχεται από τις διαρροές που δεν ανιχνεύονται ποτέ. Τα τελευταία χρόνια, η ακαδημαϊκή έρευνα έχει προχωρήσει σημαντικά με τις
λύσεις ευφυών συστημάτων ICT που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις ικανότητες των οργανισμών διανομής νερού στη βελτίωση της
αποδοτικότητάς τους και στην ανίχνευση διαρροών. Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου σχεδίου καινοτομίας είναι να διεξαχθεί βιομηχανική
έρευνα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός νέου προϊόντος, το WaterAnalytics, το οποίο ενσωματώνει ευφυείς μεθόδους ανάλυσης μεγάλου
όγκου δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη, για να βοηθήσει τους χειριστές συστημάτων διανομής νερού να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των
συστημάτων τους κατά 5-10%.
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The GELY project seeks to develop a tailor-made geothermal collector pipe with unique advantages with respect to competition products in order to
overcome the limitations of existing market solutions.
Current geothermal collector pipes introduce single-sided characteristics, which are associated either with the external or internal geometry or with
materials. The GELY project aims to address this market gap in the lack of a truly holistic approach for geothermal collector pipes and to generate an
optimal combination of geometric characteristics and materials’ structures for these pipes. A combination of this type can achieve a considerably
better performance per meter geothermal pipe. The innovative GELY geothermal collector pipe will be produced through:
a) The incorporation of magnetoactive and thermally conductive (nano)fillers in HDPE geothermal pipes.
b) The orientation/alignment of the (nano)fillers in a radial direction along the pipe, by using an externally applied magnetic field during the
extrusion process.
c) The increase of surface roughness through a tailor-made internal texture to obtain an optimised relation between mass flow rate and heat
transfer.
d) The optimum external shape of pipe aiming to further increase the heat exchange between the fluid, the pipe wall and the outside domain
without affecting the mechanical properties of the pipe.
e) A detailed computational fluid simulation that will result to the optimum combination of materials and geometry versus the soil/ground
conditions and the pipe length.
f) The design and construction of a unique extrusion process that utilises a magnetic field and a specially designed die.
The proposed idea is originated from the effort of a local manufacturing company of plastic pipes and fittings for water supply, irrigation, sewage
and energy, named ELYSEE, a reputable research and innovation company, named CyRIC - Cyprus Research and Innovation Center and the
Department of Mechanical and Manufacturing Engineering of University of Cyprus (UCY-MME).

Το έργο με ακρωνύμιο GELY επιδιώκει να αναπτύξει μια καινοτόμο γεωθερμική σωλήνα με μοναδικά πλεονεκτήματα με μοναδικά πλεονεκτήματα
συγκριτικά με ανταγωνιστικά προϊόντα.
Οι υφιστάμενες γεωθερμικές σωλήνες κλειστού κυκλώματος φέρουν χαρακτηριστικά, τα οποία όμως σχετίζονται είτε με την εξωτερική ή εσωτερική
γεωμετρία είτε με τα υλικά, όχι και με τα τρία. Το έργο GELY στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς και την έλλειψη μιας πραγματικά
ολιστικής προσέγγισης. Μέσα από το έργο GELY θα παραχθεί μια γεωθερμική σωλήνα, που θα είναι αποτέλεσμα βέλτιστου συνδυασμού
γεωμετρικών χαρακτηριστικών (στο εσωτερικό και εξωτερικό τοίχωμα της σωλήνας) και δομής επιτυγχάνοντας σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση ανά
μέτρο γεωθερμίας. Η προτεινόμενη έρευνα συνδυάζει:
α) Ενσωμάτωση μαγνητοαποκρινόμενων και θερμικά αγώγιμων (νανο)υλικών σε σωλήνες HDPE.
β) Προσανατολισμό/ευθυγράμμιση των (νανο)υλικών σε ακτινική κατεύθυνση κατά μήκος του σωλήνα, με τη χρήση μαγνητικού πεδίου κατά τη
διέλαση.
γ) Αύξηση της τραχύτητας επιφάνειας μέσα από ένα μοναδικό σχεδιασμό του εσωτερικού τοιχώματος για βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ
ρυθμού ροής μάζας και μεταφοράς θερμότητας.
δ) Βέλτιστο σχεδιασμό της εξωτερική μορφής του σωλήνα με σκοπό την περαιτέρω αύξηση της εναλλαγής θερμότητας μεταξύ του ρευστού, του
τοιχώματος του σωλήνα και του εδάφους χωρίς να επηρεάζει τις μηχανικές ιδιότητες του σωλήνα.
ε) Λεπτομερή υπολογιστική ανάλυση ροής που θα οδηγήσει στο βέλτιστο συνδυασμό υλικών και γεωμετρίας λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εδάφους και γεώτρησης.
στ) Σχεδιασμό και κατασκευή διαδικασίας διέλασης όπου θα χρησιμοποιηθεί μαγνητικό πεδίο και μια ειδικά σχεδιασμένη μήτρα.
Η προτεινόμενη ιδέα δημιουργήθηκε μέσα από εμπεριστατωμένη μελέτη και έρευνα αγοράς της κυπριακής εταιρείας ΕLYSEE που εξειδικεύεται στην
κατασκευή πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, της εταιρείας CyRIC – Κυπριακό Κέντρο Έρευνας και
Καινοτομίας Ltd και του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (UCY-MME).
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The extraction of natural resources is frequently associated with environmental degradation due to the dispersion of potentially toxic substances.
For example, numerous abandoned mines (e.g. copper and gold mines) have left an environmental legacy of acidic drainage and toxic metals in
downstream watersheds, with adverse effects to human and ecosystem health. Imaging spectroscopy can effectively identify contamination and
determine its sources and downstream impacts on the water cycle and on vegetation health. In this context imaging spectroscopy represents a
comprehensive monitoring tool to assess the mining related environmental impacts and the progress of ecosystems restoration. Due to the societies
demand on abiotic natural resources extraction and the often associated environmental degradation processes, the scientific tasks related to the
natural resource management are twofold: Abiotic natural resources extraction and environmental degradation processes. The NaturaMine project
will develop areal time Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)-technique and apply two existing imaging techniques with an ultimate goal to
monitor the natural resources in the mining environments of Hellenic Copper Mines and improve the efficiency and sustainability of copper mining
operations. This will combine the disciplines of Laser spectroscopy and Mining Engineering to advance the mineral selectivity and extraction
efficiency without causing long term degradation of the environment.

Η εκχύλιση των φυσικών πόρων συνδέεται συχνά με υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω της διασποράς πιθανών τοξικών ουσιών. Για
παράδειγμα, πολλά εγκαταλελειμμένα ορυχεία (π.χ. χαλκού και μεταλλεία χρυσού) έχουν αφήσει περιβαλλοντική κληρονομιά όξινη απορροή και
τοξικά μέταλλα στις λεκάνες απορροής, με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των οικοσυστημάτων. Η φασματοσκοπία
απεικόνισης (Imaging Spectroscopy) μπορεί να εντοπίσει αποτελεσματικά τις μολύνσεις και να προσδιορίσει τις πηγές και τις επιπτώσεις τους στον
κύκλο του νερού και την υγεία της βλάστησης. Στο πλαίσιο αυτό, η φασματοσκοπία απεικόνισης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο
παρακολούθησης για την αξιολόγηση των σχετικών με τα μεταλλεία περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την πρόοδο της αποκατάστασης των
οικοσυστημάτων. Λόγω της απαίτησης των κοινωνιών για αβιοτική εξόρυξη φυσικών πόρων και των συχνά συνδεόμενων διεργασιών υποβάθμισης
του περιβάλλοντος, οι επιστημονικές εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των φυσικών πόρων είναι δύο ειδών: Η αβιοτική εξόρυξη φυσικών
πόρων και οι διεργασίες περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Το έργο NaturaMine θα αναπτύξει μια φασματοσκοπική τεχνική Laser Induced Breakdown
spectroscopy (LIBS) σε πραγματικό χρόνο και θα εφαρμόσει δύο υπάρχουσες τεχνικές απεικόνισης, με απώτερο σκοπό την παρακολούθηση των
φυσικών πόρων στο περιβάλλον εξόρυξης της Hellenic Copper Mines και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των
δραστηριοτήτων εξόρυξης χαλκού. Αυτό θα συνδυάσει τις αρχές της φασματοσκοπίας λέιζερ και της Μηχανικής των Μεταλλείων για την προώθηση
της επιλεκτικότητας του ορυκτού και της αποδοτικής εκχύλισης χωρίς να προκαλείται μακροχρόνια υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
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We propose the PERSONAS framework, which protects users against advanced cyberattacks. We follow a quite different approach compared to any
of the common strategies currently employed for dealing with software exploitation. We do not deliver a product with no vulnerabilities or software
that fixes the bugs of other programs. Quite the opposite, we assume that the user’s device is eventually compromised, but we aim at effectively
neutralizing the exploit.
We prevent threats originating from one world (e.g. the workplace) to another (e.g. the social world) and vice versa. For example, consider a user
that browses the web through an open access point of a coffee shop. If their web browser is compromised, any sensitive information related to their
work should not be affected. For a second example, consider a company that requires all the employees to install a plug-in that logs their actions
performed by their web browser (for security purposes). This software should not be able to track actions that are performed by the employee's web
browser outside their working environment.
PERSONAS virtualization framework enforces strict isolation of sensitive data used in a workplace from data used in the social world, and vice versa,
ensuring that on a particular device different virtualized instances of the same system can co-exist. A PERSONAS-enabled web browser, for example,
has two different instances, the corporate and the social one. The corporate instance and the social instance share the same configuration (e.g.,
cookies, site history, plug-ins, and passwords), however each instance has strict access to particular data. Each instance is activated based on
location and network access. Both instances can be compromised, however threats that originate from the coffee shop can only affect the social
instance, and vice versa. Finally, both virtualized instances run interchangeably in a transparent fashion, without the user taking notice of which
instance is actually used.

Προτείνουμε ένα νέο σύστημα, το PERSONAS, το οποίο προστατεύει τους χρήστες από προηγμένες κυβερνο-επιθέσεις. Ακολουθούμε μια σημαντικά
διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις υπάρχουσες για την αντιμετώπιση επιθέσεων λογισμικού. Δεν προσπαθούμε να κατασκευάσουμε
λογισμικό χωρίς προβλήματα, ή κάποιο πρόγραμμα που φτιάχνει τα λάθη σε άλλες εφαρμογές. Τουναντίον, θεωρούμε ότι η συσκευή ενός χρήστη
θα δεχθεί επιτυχημένη επίθεση και ο σΟτόχος μας είναι να αποτρέψουμε τις συνέπειες της επίθεσης.
Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουμε κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από έναν συγκεκριμένο κόσμο (π.χ., το περιβάλλον εργασίας) σε έναν άλλον
(π.χ., τον κοινωνικό) και τανάπαλιν. Σκεφτείτε έναν χρήστη, ο οποίος επισκέπτεται τον παγκόσμιο ιστό από ένα καφέ. Σε περίπτωση που web
browser του χρήστη κυριευθεί, τα ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας του δεν θα πρέπει να εκτεθούν. Από την άλλη, θεωρείστε ότι ένας οργανισμός
επιβάλει στους υπαλλήλους να εγκαταστήσουν ειδικό λογισμικό που παρακολουθεί τη δραστηριότητά τους (για λόγους ασφαλείας, κ.λπ.). Το εν
λόγω λογισμικό δεν θα πρέπει να καταγράφει τη δραστηριότητα των χρηστών όταν εκείνοι δεν βρίσκονται στον χώρο του οργανισμού.
Προτείνουμε το PERSONAS, ένα πλαίσιο τεχνικών virtualization, το οποίο απομονώνει ευαίσθητα δεδομένα σύμφωνα με τον "κόσμο" στον οποίο
βρίσκεται η συσκευή. Ένας web browser, όταν τρέχει στο πλαίσιο του PERSONAS, έχει πολλαπλές εικονικές οντότητες (για το εργασιακό περιβάλλον,
για το σπίτι, κ.λπ.). Ενώ οι διάφορες εικονικές οντότητες μπορούν να μοιράζονται τις ίδιες ρυθμίσεις και να φαίνονται ως μία, στην πραγματικότητα,
η κάθε μία οντότητα έχει περιορισμένη πρόσβαση στα αρχεία του χρήστη, είναι απομονωμένη από τις υπόλοιπες οντότητες, και όλες οι οντότητες
μπορούν να εκτελούνται -- η εκάστοτε κάθε φορά σύμφωνα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η συσκεύη -- χωρίς η εμπειρία του χρήστη να
επηρεάζεται.

ENTERPRISES/0916/0140

Dioxins as a Result of Chlorine in TransportChara
Fuel Papastephanou

cp foodlab ltd

PA 1: LabOil Services Ltd

195.630,00 €*

The proposed research seeks to quantify the levels of dioxin in the ambient air under everyday conditions of the typical year in Cyprus, and to
establish a correlation between dioxins and the chlorine content in fuels used for transportation. It will provide health professionals, consumers and
policy makers with an essential tool for the pursuit of solutions to a problem which is not yet understood to its full extent. The research team
involves two R&D technology leaders in Cyprus specializing in Energy, fuel and lubricant analyses (PO) and an environmental specialized laboratory
(HO).

Η παρούσα ερευνητική πρόταση έχει σκοπό την διερεύνηση του επιπέδου των διοξινών στον ατμοσφαιρικό αέρα της Κύπρου σε σχέση με τις
εκπομπές καυσίμων κίνησης από τα οχήματα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρμογή της πρότασης θα γίνει με μετρήσεις των ρύπων
στην ατμόσφαιρα καθώς επίσης και του επιπέδου χλωρίου στα ντεπόζιτα καυσίμων των αυτοκινήτων.

ENTERPRISES/0916/0083

Donkey Milk Bioactive Powder

P.E.S. KTIMA GEORGIADI LTD

PA 1: Cyprus University of TechnologyPA161.874,00
2: E.U.C. Research
€*
Centre Ltd

156.854,00 €*

Infants who are breast-fed have lower incidence as well as less severe infections and gastrointestinal illnesses compared to infants who are
exclusively fed infant formula (due to the lack of human milk); this is partly explained by the lack of bioactive and anti-infective factors from amino
acid or extensively hydrolysed milk formulae. Nonetheless, in formula-fed infants and immunocompromised, dietary interventions are effective
means of enhancing immunity; several in vitro and in vivo studies showed that donkey’s milk conveys constituents which have nutraceutical and
functional properties that can support immunity. However, it is recommended by paediatricians and clinicians that raw milk must be thermally
processed to render it safe for sensitive population (i.e. infants and immunocompromised). On the other hand, thermal processing is known to
reduce the bioactivity of milk. Consequently, the objective of this project is to produce safe, non-thermally processed, freeze-dried donkey milk
which will carry superior bioactivity.
Due to the nature of the processing methods that are going to be used in this project, the methodology has been designed in a way that will allow
the optimisation of each of the processing techniques, especially tailored on the chemical and microbiological composition of donkey’s milk
produced in the proposed farm. The milk processed under the optimised processing methods will be compared to raw milk in terms of bioactivity
and hence characterise the non-thermal processing method in terms of its ability to preserve bioactive compounds.
It is expected that the novel, non-thermal processing method which will be used will have minimal impact on bioactivity. Based on the expected
results, by the end of this project, three distinct products can emerge with each being applicable to a different niche market and of superior quality
than the existing products currently produced from Golden Donkey Farm; two of these products are applicable to the pharmaceutical and infant
market.

Τα βρέφη τα οποία τρέφονται με μητρικό γάλα έχουν λιγότερες πιθανότητες για σοβαρές λοιμώξεις και γαστρεντερικές ασθένειες σε σύγκριση με
αυτά που τρέφονται αποκλειστικά με βρεφικές τροφές. Αυτό εξηγείται εν μέρει από την απουσία των βιοενεργών και αντι-μολυσματικών
παραγόντων σε βρεφικές τροφές με τη μορφή εκτενώς υδρολυμένων πρωτεϊνών ή αμινοξέων. Παρ 'όλα αυτά, στα βρέφη που τρέφονται με βρεφικό
γάλα και στους ανοσοκατασταλμένους οι διατροφικές παρεμβάσεις είναι αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Διάφορες in vitro και in vivo μελέτες έδειξαν ότι το γάλα της γαϊδούρας μεταφέρει συστατικά που έχουν θεραπευτικές και λειτουργικές ιδιότητες
που μπορούν να υποστηρίξουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Ωστόσο, συνιστάται από παιδίατρους και ιατρούς ότι το νωπό γάλα πρέπει να είναι
θερμικά επεξεργασμένο ώστε να καταστεί ασφαλές για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Ωστόσο είναι γνωστό ότι η θερμική επεξεργασία μειώνει την
βιοδραστικότητα του γάλακτος. Ο στόχος της πρότασης είναι η παραγωγή ασφαλούς, μη-θερμικά επεξεργασμένης σκόνης από γάλα γαϊδούρας που
θα φέρει ανώτερη βιοδραστικότητα σε σύγκριση με παρόμοιο προϊόν το οποίο υπέστη θερμική επεξεργασία. Η μεθοδολογία έχει σχεδιαστεί κατά
τρόπο που θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση των μεθόδων επεξεργασίας, προσαρμοσμένες στη χημική και μικροβιολογική σύσταση του γαϊδουρινού
γάλακτος που παράγεται στη φάρμα-επιχείρηση. Το γάλα το οποίο θα έχει επεξεργαστεί σύμφωνα με τις βελτιστοποιημένες μεθόδους
επεξεργασίας θα συγκριθεί με το νωπό γάλα για βιοδραστικότητα. Με αυτό το τρόπο η μη-θερμική μέθοδος επεξεργασίας θα χαρακτηριστεί όσον
αφορά την ικανότητά της να διατηρήσει τις βιοενεργές ουσίες στο γάλα της γαϊδούρας. Αναμένεται ότι η νέα μέθοδος μη θερμικής επεξεργασίας θα
έχει την ελάχιστη δυνατή επίδραση στη βιοδραστικότητα. Με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τρία διαφορετικά προϊόντα μπορούν να
προκύψουν, δυο από αυτά έχουν εφαρμογή στη φαρμακευτική και στην αγορά που αφορά την διατροφή των νεογνών.

ENTERPRISES/0916/0159

SERVice for ImproviNg Galileo operation over
Agisilaos
CyprusAgisilaou

Geolmaging Ltd

PA 1: Frederick Research Center

199.947,00 €*

The objective of this proposal is to establish a single-frequency GNSS positioning regional ionospheric mitigation service over the eastern
Mediterranean based on the more accurate representation of the state of the ionosphere. This improvement will be possible through the
adjustment of the NeQuick-G algorithm, which is the basis for the ionospheric single-frequency GNSS correction algorithm adopted by GALILEO
GNSS system, using ionospheric characteristics measured over Cyprus.
The proposed service will depend on a modern digital digisonde (DPS-4D) and a collocated dual-frequency total electron content (TEC) monitor in
Cyprus in the frame of real time monitoring of ionospheric propagation predictions. This service will aid towards improved representation of the
regional ionosphere in its median (long-term) as well as near real-time representation and will therefore reduce ionospheric positioning errors both
in a climatological sense but also in a weather-like mode of NeQuick-G in the frames of the Galileo system operation.
The operation of this novel service will facilitate improvement of CCIR files that define the ionospheric electron density profile and therefore provide
a direct indication of the extent of the positioning errors which directly affect the trans-ionospheric propagation of GNSS satellite signals under quiet
geomagnetic conditions. The data observations will be processed and ingested into the NeQuick model by adjusting its relevant parameters (anchor
points of the electron density profile and the Az ionisation level) and the users will have the option to download files that represent more accurately
the median behaviour of the local ionosphere or even to update these files more often in a near-real time operation mode. This service will ultimately
propose a novel regional mode for ionospheric positioning error mitigation that may be fully or partially adopted in other parts of the globe as a
means to enhance the accuracy of single-frequency positioning devices.

Ο σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η εγκαθίδρυση μιάς υπηρεσίας βελτίωσης προσδιορισμού θέσης δεκτών μονής συχνότητας στην περιοχή της
Κύπρου μέσω της άμβλυνσης των επιδράσεων της ιονόσφαιρας. Η βελτίωση αυτή θα γίνει εφικτή μέσω της προσαρμογής του αλγόριθμου NeQuickG, ο οποίος αποτελεί την βάση για τη διόρθωση ιονοσφαιρικού σφάλματος GNSS δέκτη μονής συχνότητας του συστήματος GALILEO,
χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά της ιονόσφαιρας που έχουν μετρηθεί πάνω από την Κύπρο.
Η προτεινόμενη υπηρεσία θα βασιστεί σ’ ένα σύγχρονο ψηφιακό ιονοσφαιρικό ραντάρ (Digisonde DPS-4D) και ένα σταθμό διπλής συχνότητας για
την μέτρηση της ολικής περιεκτικότητας ηλεκτρονίων (total electron content, TEC). Η υπηρεσία αυτή θα συμβάλλει στην βελτίωση της
προσομοίωσης της ιονόσφαιρας, μειώνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τα σφάλματα προσδιορισμού θέσης του αλγόριθμου NeQuick-G τόσο σε
κλιματολογική όσο και σε βραχυπρόθεσμη βάση.
Η λειτουργία αυτής της πρωτοποριακής υπηρεσίας θα έχει ως αφετηρία την αναβάθμιση, με επίκεντρο την Κύπρο, των αρχείων CCIR που
προσδιορίζουν το προφίλ της ιονοσφαιρικής πυκνότητας ηλεκτρονίων παρέχοντας έτσι μία άμεση ένδειξη του βαθμού λάθους στον προσδιορισμό
θέσης που επηρεάζει άμεσα την μετάδοση μέσω της ιονόσφαιρας των δορυφορικών GNSS σημάτων κάτω από ήπιες γεωμαγνητικές συνθήκες. Τα
δεδομένα παρατήρησης θα εισάγονται στο μοντέλο NeQuick τροποποιώντας τις σχετικές παραμέτρους του μοντέλου (σημεία καμπής του προφίλ
πυκνότητας ηλεκτρονίων και βαθμός ιονισμού Az) και οι χρήστες θα έχουν την επιλογή να κατεβάσουν αρχεία ή ακόμα και να ανανεώνουν τα αρχεία
αυτά πιο συχνά σε φάση σχεδόν πραγματικού χρόνου λειτουργίας. Απώτερος σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να προτείνει μία πρωτότυπη
μέθοδο περιορισμού του ιονοσφαιρικού σφάλαματος προσδιορισμού θέσης σε περιφερειακή/τοπική κλίμακα που μπορεί να υιοθετηθεί και σε
άλλες περιοχές του πλανήτη ως μέσο βελτίωσης της ακρίβειας προσδιορισμού θέσης των συσκευών μονής συχνότητας.

Panagiotis Mousikos

238.200,00 €*

323.970,00 €*

234.183,60 €

ENTERPRISES/0916/0030

Development of Ultra Strong Multi-Functional
Vasileios
Carbon
Drakonakis
Fibre Textiles through Nanofibre - Fibre
AMDM
Effective
- Advanced
BondingMaterials Design & Manufacturing
PA 1: Cyprus
Limited
University of Technology 263.636,76 €*

ENTERPRISES/0916/0142

Cheminformatics aided discovery of novel COMT
Antreasinhibitors
Afantitisfor Parkison’s Disease Treatment NovaMechanics Ltd

ENTERPRISES/0916/0170

High Precision Cellular LocalizatiON SystemNikos Antoniou

SIGINT SOLUTIONS LIMITED

In transportation, there is a continuous need for lighter and at the same time stronger structures. The aim of this project is the development and
production in industrial scale of a novel, highly strong carbon fibre (CF) textile material through the introduction of additional effective load-transfer
mechanisms, which excessively enhance textile functionality and eventually CF composite strength. Carbon-NanoWeld presents the industrial
development of an innovative textile-material with microfibre-nanofibre-nanoparticle fractal networks that imitate the prototypical architecture of
natural structures such as feathers. This textile is more than 300% stronger and 8% lighter per volume unit compared to conventional CF reinforced
plastics.
Carbon-NanoWeld aims to generate and collect original research data which will assist in the optimization of the developed processes, products and
services, in further R&D activities of the consortium, and in scientific publications in peer reviewed journals where applicable.
Carbon-NanoWeld aims to involve researchers in original, high-tech industrial research work in the field of advanced polymer nano-composite
materials through novel activities of material design, processing, and experimental evaluation. Carbon-NanoWeld creates 2.33 scientifically
specialized job-positions (based on PDRA full-time person-months) with the aim to be sustainably supported by AMDM upon completion of the
project.
General objectives:
1-To develop a new adjustable Prototype Processing-Module
2-To implement the Prototype Processing-Module through customized industrial sub-processing techniques
3-To integrate and deliver the Prototype Processing-Module for innovative advanced textiles/prepregs
4-To research, evaluate, and optimize the product of the developed Prototype Processing-Module
5-To establish and commercialize a new class of advanced textiles based on carbon or other advanced fibres

Στον τομέα των μεταφορών υπάρχει μία συνεχείς ανάγκη για ελαφρύτερα και την ίδια στιγμή μεγαλύτερης αντοχής υλικά, ώστε να μειώνεται η
κατανάλωση καυσίμων και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα ενός
νέου, υψηλής αντοχής υλικού/υφάσματος ινών άνθρακα, βασισμένο στη δημιουργία επιπρόσθετων μικρό/νάνο-μηχανισμών μεταφοράς φορτίου
εντός του υλικού. Αυτοί οι μηχανισμοί αυξάνουν εξαιρετικά τη λειτουργικότητα των υφασμάτων και εν τέλει την αντοχή των σύνθετων υλικών που
βασίζονται σε αυτά. Το έργο παρουσιάζει τη βιομηχανική ανάπτυξη ενός καινοτόμου υλικού με κλιμακωτή δομή (μάκρο-μίκρο-νάνο) που μιμείται
την προτότυπη αρχιτεκτονική φυσικών δενδριτικών δομών, όπως τα φτερά. Το προτεινόμενο υλικό, ελεγμένο σε εργαστηριακό περιβάλον,
παρουσιάζει αύξηση αντοχής της τάξεως 300% και μείωση βάρους κατ’όγκο 8% σε σύγκριση με τα συμβατά σύνθετα υλικά βασισμένα σε ίνες
άνθρακα.
Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει δεδομένα αυθεντικής έρευνας που θα βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση των υπό ανάπτυξη διεργασιών,
προϊόντων και υπηρεσιών, στις περαιτέρω δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης των εταίρων, καθώς και στη δημοσιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων μέσα από επιστημονικά περιοδικά.
Επιπλέον, το σκοπεύει να απασχολήσει ερευνητές σε αυθεντική, υψηλής τεχνολογίας, βιομηχανική έρευνα στον τομέα των προηγμένων
πολυμερικών νανο-σύνθετων υλικών. Πιο συγκεκριμένα το έργο δημιουργεί 2.33 θέσεις εργασίας (βασισμένα σε full-time ανθρωπομήνες
ερευνητών) με στόχο τη βιώσιμη υποστήριξή τους από την AMDM και μετά τη λήξη του έργου.
Γενικοί Στόχοι:
1-Ανάπτυξη μίας νέας ειδικής πρωτότυπης διεργασίας
2-Εφαρμογή της νέας διεργασίας μέσω ειδικά προσαρμοσμένων βιομηχανικών τεχνικών.
3-Συναρμολόγηση και παράδοση μίας προγμένης πρωτότυπης διεργασίας για καινοτόμα και προηγμένα υφάσματα
4-Έρευνα, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των προϊόντων της ποραναφερθείσας διεργασίας
5-Καθιέρωση και εμπορευματικοποίηση μίας νέας κλάσης προηγμένων υφασμάτων απί ίνες άνθρακα και όχι μόνο.

PA 1: Erevni ko Idryma P. L.PA 2: The Cyprus
261.697,15
Ins tute
€ of Neurology and Gene
199.999,27
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The project aims at using advanced computational techniques to identify potent and superior compounds used for the treatment of Parkinson’s
disease (PD), a neurological disorder with no cure that affects millions of people with devastating effects on the quality of life of patients.
Specifically, the project aims at identifying novel COMT inhibitors, a class of compounds commonly used in the symptomatic treatment of PD, in
combination with L-DOPA and carbidopa, and aim to increase the availability of this drug to alleviate the symptoms. Accordingly, the objective of the
project is to identify compounds that are potent COMT inhibitors and therefore could be of significant interest for the PD treatment. Towards this
end we will develop the necessary computational and experimental methods and tools in order to: (i) identify potent COMT inhibitors among
compounds already synthesized and deposited in large databases and (ii) repurpose existing drugs that would also act as COMT inhibitors. To
accomplish our goal, computational tools developed within the project will be based on ligand- as well as structure- based techniques and will
generate strong evidence on the compounds potency to act as COMT inhibitors. Based on a consensus scheme that will incoorporate both ligandand structure- based methods and more filters that will be applied (including in silico toxicity assessment, Lipinski rule of five, ADME properties
assessment and investigating for Pan-Assay Interference Compounds (PAINS) – promiscuous compounds etc), a priority list of potential COMT
inhibitors will be proposed. Among those, the top ranked compounds and FDA approved drugs (repurposed drugs) will be sourced and tested in vitro
for the ability to inhibit COMT. Ultimately, some compounds that show strong inhibitory action will be identified. The most promising compounds
will be tested in vivo and compared to currently marketed drug, entacapone.

Σκοπός του έργου είναι η χρήση προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών για τον προσδιορισμό ισχυρά δραστικών ενώσεων οι οποίες να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον (Parkison Disease - PD). Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στον προσδιορισμό νέων
αναστολέων της δράσης των ενζύμων COMT, δηλαδή στον προσδιορισμό μιας κατηγορίας ενώσεων που χρησιμοποιούνται συνήθως στη θεραπεία
των συμπτωμάτων της PD, σε συνδυασμό με τις ενώσεις L-DOPA και carbidopa, και στοχεύει στην αύξηση της διαθεσιμότητας των φαρμάκων για την
ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε τις απαραίτητες πειραματικές και
υπολογιστικές μεθόδους και εργαλεία ώστε καταρχήν να εντοπιστούν οι ισχυροί αναστολείς COMT μεταξύ των ενώσεων που έχουν ήδη συντεθεί και
έχουν καταχωρηθεί σε μεγάλες βάσεις δεδομένων και στη συνέχεια να επαναεξεταστούν τα ήδη υπάρχοντα φάρμακα που θα μπορούσαν να
ενεργήσουν και αυτά ως COMT αναστολείς. Τα υπολογιστικά εργαλεία που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα
στηρίζονται σε ligand- και structure- based τεχνικές και θα παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ως προς τη δραστικότητα των ενώσεων και τη δυνατότητά
τους να λειτουργήσουν ως αναστολείς COMT. Με βάση ένα in silico consensus σύστημα που θα αναπτυχθεί και θα περιλαμβάνει εκτός από τις
προαναφερθείσες μεθόδους και επιπλέον φίλτρα (μεταξύ άλλων η in silico εκτίμηση της τοξικότητας, o κανόνας Lipinski rule-of-five, η εκτίμηση των
ADME ιδιοτήτων, ο εντοπισμός PAINS κ.λπ.), θα προταθεί μια ιεραρχημένη λίστα με πιθανούς αναστολείς COMT. Μεταξύ αυτών, οι ενώσεις και τα
επαναστοχευμένα φάρμακα που βρίσκονται πιο ψηλά στην κατάταξη, θα τροφοδοτήσουν πειράματα in vitro για πειραματικό έλεγχο της
δραστικότητάς τους ως αναστολείς COMT. Οι πιο ελπιδοφόρες ενώσεις που θα εμφανίσουν ισχυρή ανασταλτική δράση, θα ελεγχθούν και σε
πειράματα in vivo και θα συγκριθούν με το εμπορικά διαθέσιμο φάρμακο (entacapone).

PA 1: Open University of Cyprus

The main objective of the proposed project is to develop positioning algorithms and methodologies that will be implemented by the Host
Organization into the following new products:

Το παρόν Έργο έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη αλγορίθμων εντοπισμού θέσης και μεθοδολογιών, οι οποίοι/ες θα εφαρμοστούν από τον Ανάδοχο
φορέα στα παρακάτω δύο νέα προϊόντα:

(A)A primary product that will be called as: i-LocON and will provide a Cellular Localiza on Pla orm of increased accuracy that will allow cellular
operators to achieve increased localization accuracy detection of cellular users in both outdoor and indoor urban environments, including detecting
users in indoor multi-floor environments, a process which typically is not easily feasible since current cellular systems cannot provide such detection
granularity with typical localization tools and methodologies.

Α. Στην πλατφόρμα εντοπισμού θέσης i-LocON, η οποία θα παρέχει αυξημένη ακρίβεια εντοπισμού της θέσης των χρηστών κινητής τηλεφωνίας,
τόσο σε εσωτερικούς χώρους, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. Μέσω της πλατφόρμας i-LocON, αναμένεται να επιτευχθεί σημαντικά βελτιωμένη
ακρίβεια ακόμη και εντός πολυώροφων κτηρίων και συμπλεγμάτων όπου οι υπάρχουσες μεθοδολογίες αδυνατούν να επιφέρουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα.

(B)A secondary product that will be called as: i-BTS and will be a light So ware Deﬁned Radio (SDR) light cellular base sta on, which will be able to
act as an add-on to the primary product, and will be emulating a 4G TDD base station. The secondary product should be capable to be mounted in
the form of a payload to on an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) that will allow search and rescue teams to detect with increased accuracy a user in a
predetermined local outdoor or indoor environment. This secondary product will act as multiple virtual cellular base stations for localization
purposes, since its position will be dynamic and not fixed. The secondary product requires that the product users have knowledge of the rough
outdoor area or the building the cellular users are located. This information can be obtain by other using the primary product through a cellular
operator or through other means (e.g. product users are aware that a specific cellular user is within a building based on other provided information)

Β.Στον προγραμματιζόμενο φορητό σταθμό βάσης i-BTS, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με την πλατφόρμα i-LocON και θα εξομοιώνει
ένα τυπικό σταθμό 4G TDD. O i-BTS θα μπορεί να εφαρμοστεί σε αερόχημα (UAV) και θα δύναται να αποστείλει ακριβείς πληροφορίες αναφορικά
με τη θέση ατόμων σε κίνδυνο, μειώνοντας τον κρίσιμο χρόνο ανταπόκρισης των ομάδων διάσωσης. Ουσιαστικά ο i-BTS θα λειτουργεί ως ένα
πολλαπλό εικονικό δίκτυο σταθμών βάσης, αποκλειστικά για σκοπούς εντοπισμού θέσης, το οποίο θα υλοποιείται δυναμικά μέσω της ταχείας και
εύκολης μετακίνησης του UAV στο τρισδιάστατο χώρο.

252.050,00 €

199.968,49 €*

199.868,12 €

Proposed work will consider localization capabilities of all cellular technologies, i.e. 2G, 3G, 4G but it will mostly concentrate and use parameters
from 4G/LTE technologies since LTE technology can provide better localisation granularity.

ENTERPRISES/0916/0043

Double Sided Laser Machining System For Piotr
Lenses
Tokarski
Manufacturing

MSL MED SERVICES LTD

PA 1: Laserlabs Ltd

251.840,00 €

ENTERPRISES/0916/0055

SMART and FLEXible mobile DATA COLLECTOR
Elias for
Frentzos
GIS

GEONOESIS LTD

ENTERPRISES/0916/0160

Development of a Hybrid Ozone-BiologicalGeorge
ProcessKazamias
for the Treatment of Drill Cuttings

Innovating Environmental Solutions Center Ltd PA 1: Cyprus University of Technology 250.325,00 €

ENTERPRISES/0916/0076

Development of Wisdom Tools and Intelligent
Yiannis
Educational
Laouris Apps

Ekkotek Limited

171.528,00 €

PA 1: Cyprus University of TechnologyPA246.960,00
2: Ministry€of Transport, Communica
198.396,00
ons and €Works

PA 1: UCLAN CYPPRUS

200.000,00 €

284850.88 199.395,62 €

Κατά τη διάρκεια του προτεινόμενου έργου θα εξεταστούν οι δυνατότητες του πλήρους εύρους τεχνολογιών κινητής τηλεφωνίας, ήτοι 2G, 3G, 4G,
στο αντικείμενο εντοπισμού θέσης, πλην όμως η έρευνα και ανάπτυξη θα επικεντρωθεί στις παραμέτρους που συλλέγονται από το 4G/LTE οι οποίες
παρέχουν μεγαλύτερη διακριτότητα.

The aim of the project is the development of the Cypriot economy by: increasing the innovativeness of Cypriot enterprises, increase its
competitiveness, enhance the role of science in economic development, increasing the share of innovative products of the Cypriot economy in the
international market, creating a sustainable and highly specialized jobs and the increased use of information and communication technologies in the
economy. The proposal is to implement comprehensive research and development leading to the construction of new, advanced technology of laser
micro machining of optical lenses: intra ocular (IOL’s) and contact lenses (c.l.).The innovative technology process will allow to increase the product's
quality tremendously, as a result of using lasers for the whole process: cutting and polishing.The current production technology is based on a lathe
that cut out half-finished product, which then is processed on simple, manually controlled devices such as polishers and blockers.New technology
will significantly improve the efficiency and cost effectiveness of the production process. We expect that the complete manufacturing process can
be reduced from 3-4 days to 2-3 minutes. Actual cnc lathe cutting technology doesn't allow the manufacturers to produce the single IOL lens for
individual patient. The reason for that is the technical and economical non-effectiveness of actual technology.
The newly invented technology can open the door for another biotechnology products manufactured by use of the lasers. The orthopedics , the
cardiology and the neural surgery are one of the most developed surgical specialties which can benefit from implementing the new technology. The
possibility of implementing this technology are almost limitless, and it is difficult to estimate, especially in the era of an aging but wealthy society and
the continuous increase in demand for highly specialized, safe products for medicine.

Ο στόχος της πρότασης είναι η ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας αυξάνοντας την καινοτομία των Κυπριακών επιχειρήσεων και βελτιώνοντας το
ρόλο της επιστήμης στην οικονομική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, θα αυξήσει το μερίδιο των καινοτόμων προϊόντων της Κυπριακής οικονομίας στη
διεθνή αγορά και θα δημιουργήσει ένα βιώσιμο και υψηλά εξειδικευμένο κλάδο εργασιών.
Η πρόταση θα εφαρμόσει συγκεκριμένη περιεκτική έρευνα και ανάπτυξη που θα οδηγήσει στην κατασκευή νέας, προηγμένης τεχνολογίας οπτικών
φακών μέσω μικρομηχανικής laser (laser micromachining), και πιο συγκεκριμένα κατασκευής ενδο-οφθαλμικών φακών (IOL's – intra ocular lenses)
και φακών επαφής (CLs – contact lenses). Η καινοτόμος διαδικασία τεχνολογίας laser κοπής και γυαλίσματος-στιλβώματος (polishing) υλικών θα
αυξήσει την ποιότητα των προϊόντων ως αποτέλεσμα της χρήσης των laser. Η τρέχουσα τεχνολογία παραγωγής βασίζεται πάνω σε μηχανικό τόρνο ο
οποίος παράγει ημιτελή προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια υφίστανται επεξεργασία με άλλες απλές συσκευές που ελέγχονται με το χέρι
(χειροκίνητες). Η νέα τεχνολογία δεν απαιτεί καθόλου μηχανικά μέσα και θα βελτιώσει σημαντικά την απόδοση και οικονομική αποδοτικότητα της
διαδικασίας παραγωγής. Αναμένομε η πλήρης διαδικασία παραγωγής να μειωθεί από 3-4 μέρες σε 2-3 λεπτά. Η σημερινή CNC τεχνολογία κοπής με
τόρνο δεν επιτρέπει στους κατασκευαστές να παράγουν ενδο-οφθαλμικούς φακούς για τον κάθε ξεχωριστό ασθενή.

Much of the initial investment in modern GIS is spent on initial data collection. Traditional data collection performed with handheld GPS by foot,
increases the respective cost. In order to minimize the resources employed for the data collection process, major surveying instrument
manufacturers have presented several mobile mapping systems, having many advantages including this minimization of the resources in the field,
the review the data collection process and effectively document the GIS data. On the other hand, their cost is up to hundreds of thousand Euros,
whereas the usage and exploitation of the produced huge data sets make their use difficult and often counterproductive. Recently some lower cost
and lower accuracy systems have been proposed, however, their cost remains in the scale of several tens of thousands or Euros while the accuracy
they achieve remains questionable.
MOBILO aims to overcome these systems drawbacks. Specifically, we propose a low-cost mobile mapping system which consists of a GPS / GNSS
RTK, an inertial INS / IMU system gathering position and orientation data, as well as video cameras to collect image data. We propose the
development of two low cost alternative solutions (a) one with low-cost cameras (e.g., action cams) together with any existing RTK GPS, an
alternative which reduces the cost of employed hardware to several hundreds of Euros, and targets to a specific customer group i.e., professional
surveyors, and (b) high-end machine vision mission cameras together with RTK GPS / GNSS, INS / IMU which targets to more advanced users.
We have already employed the basic ideas of the proposal in a rather simple form, in order to record city infrastructure objects and road equipment.
Our final goal is to lower the typical errors achieved by the proposed system in its present form. The results so far establish that the proposed system
minimizes the data collection time, while providing the tools for high productivity in the office, thus reducing the costs of mapping large areas.

Η παραδοσιακή μέθοδος συλλογής δεδομένων με τα πόδια και με φορητά GPS, συνήθως αυξάνει το κόστος ανάπτυξης ενός συστήματος GIS. Για να
ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, διάφορα συστήματα κινητής χαρτογράφησης έχουν παρουσιαστεί, με πολλά πλεονεκτήματα όπως η
ελαχιστοποίηση των πόρων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο, η ευκολία στον έλεγχο της διαδικασίας συλλογής κ.α. Από την άλλη, το κόστος τέτοιων
συστημάτων είναι πολύ μεγάλο, ενώ η χρήση και εκμετάλλευση των παραγόμενων δεδομένων καθιστούν τη χρήση τους δύσκολη και συχνά
αντιπαραγωγική.
Το παρόν έργο (Mobilo) στοχεύει να ξεπεράσει αυτά τα μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, προτείνουμε ένα κινητό σύστημα χαρτογράφησης χαμηλού
κόστους αποτελούμενο από ένα GPS / GNSS RTK, ένα αδρανειακό σύστημα INS / IMU, καθώς και βιντεοκάμερες για τη συλλογή δεδομένων εικόνας.
Προτείνουμε την ανάπτυξη δύο εναλλακτικών λύσεων (α) μίας με κάμερες χαμηλού κόστους (π.χ. action cams) σε συνδυασμό με οποιοδήποτε
υπάρχον RTK GPS, μια εναλλακτική λύση που στοχεύει σε μια συγκεκριμένη ομάδα πελατών, δηλαδή, επαγγελματίες τοπογράφους μηχανικούς, και
(β) με κάμερες μηχανικής όρασης μαζί με RTK GPS / GNSS, INS / IMU που στοχεύει σε πιο προχωρημένους χρήστες.
Έχουμε ήδη αναπτύξει τις βασικές ιδέες της πρότασης σε μια απλή μορφή, προκειμένου να καταγράψουμε αντικείμενα αστικών υποδομών και
οδικού εξοπλισμού. Ο τελικός μας στόχος με το προτεινόμενο σύστημα είναι να μειωθούν τα τυπικά σφάλματα που υπάρχουν στην παρούσα μορφή
του, καθώς και να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το
προτεινόμενο σύστημα Η πρότασή μας ελαχιστοποιεί το χρόνο συλλογής των στοιχείων, ενώ παρέχει τα εργαλεία για υψηλή παραγωγικότητα στο
γραφείο, μειώνοντας έτσι το κόστος των μεγάλων περιοχών χαρτογράφησης.

The sustained low prices of oil and gas (O&G) and the structural changes that occur in the O&G industry have resulted in reconsidering of a wide
range of practices at a sector of outmost importance for Cyprus. Although Drill Cuttings (DC) constitute one of the most important residues of the
sector, their disposal causes environmental burden and their treatment contributes significant cost due to application of energy intensive thermal
methods. Although available soil treatments comprise physical, chemical and biological approaches, combined methods are considered as novel
competitive technologies often offering the most effective solution. The project aspires to develop a sophisticated hybrid ozone oxidationbioremediation system aimed to treat DC at pilot-scale and to produce added-value compost as well as a microbial consortium enhancing the
treatment capacity of DC bioremediation processes. Initially the pilot-plant will be designed and constructed based on the wide expertise of IESC in
developing full-scale applications, while the operation of ozonation and bioremediation will be tested separately to evaluate the efficiency of each
system. Consequently, the two methods will be combined to optimize a number of operational parameters aiming to maximize treatment efficiency.
The potential of the compost generated as end-product for application in agriculture will be explored through cultivation of plants, while a microbial
consortium adapted to the waste will be employed for biotreatment enhancement. Moreover, Next Generation Sequencing and qPCR will be applied
by CUT to quantitatively detect the expression of important genes involved in the process and to determine the composition of the microbial
community formed depending on operational parameters. Through the project an alternative and sustainable strategic waste valorization plan will
be constructed, while the company aims in moving the technology to process scale for the management of DC in Cyprus and internationally.

Η χαμηλή τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου καθώς και οι ριζικές αλλαγές στη βιομηχανία υδρογονανθράκων έχουν ως αποτέλεσμα την
επανεξέταση του συνόλου των δραστηριοτήτων σε ένα στρατηγικό τομέα για την Κύπρο. Τα Κατάλοιπα Γεωτρήσεων (ΚΓ) είναι ένα από τα πιο
σημαντικά υπολείμματα του τομέα, η απόθεση των οποίων επιβαρύνει το περιβάλλον ενώ η διαχείριση τους επιφέρει σημαντικό κόστος λόγω των
εφαρμοζόμενων ενεργοβόρων μεθόδων. Παρόλο που οι διαθέσιμες επεξεργασίες περιλαμβάνουν φυσικές, χημικές και βιολογικές προσεγγίσεις, οι
συνδυασμένες μέθοδοι θεωρούνται ως καινοτόμες τεχνολογίες προσφέροντας συχνά την πιο αποτελεσματική λύση. Το έργο φιλοδοξεί να αναπτύξει
ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα οξείδωσης όζοντος-βιοαποκατάστασης για την επεξεργασία των ΚΓ σε πιλοτική κλίμακα, την παραγωγή
λιπάσματος προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία ενός μικροβιακού προϊόντος για ενίσχυση της επεξεργασίας σε τεχνολογίες βιοαποκατάστασης
ΚΓ. Η μονάδα θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί βάση της εκτεταμένης εμπειρίας της IESC στην ανάπτυξη βιομηχανικών εφαρμογών, ενώ η
λειτουργία της οξείδωσης και της βιοαποκατάστασης θα διερευνηθεί ξεχωριστά για εκτίμηση της αποδοτικότητας του κάθε συστήματος. Στη
συνέχεια οι δύο μέθοδοι θα συνδυαστούν για βελτιστοποίηση μιας σειράς λειτουργικών παραμέτρων στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της
ικανότητας επεξεργασίας. Η χρήση του λιπάσματος που προκύπτει ως τελικό προϊόν για εφαρμογή στη γεωργία θα διερευνηθεί μέσω καλλιεργειών
φυτών, ενώ μια εγκλιματισμένη μικροβιακή καλλιέργεια θα χρησιμοποιηθεί για βελτίωση της διεργασίας. Μέθοδοι αλληλούχισης DNA νέας γενιάς
και qPCR θα χρησιμοποιηθούν από το ΤΠΚ για ποσοτική ανίχνευση της έκφρασης σημαντικών γονιδίων και για προσδιορισμό της σύστασης της
μικροβιακής κοινότητας σχετικά με διαφορετικές λειτουργικές παραμέτρους του συστήματος. Το έργο προσφέρει ένα εναλλακτικό και αειφόρο
στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης αποβλήτων, ενώ η εταιρεία στοχεύει στη μεταφορά της τεχνολογίας σε βιομηχανική κλίμακα για τη διαχείριση των
ΚΓ στην Κύπρο και διεθνώς.

WisdomApps will develop wisdom-harnessing methods and systems, and market them as “engines” for diverse company-owned applications, but
mainly as APIs for third-party applications. Two lines of products are foreseen: (a) Decision Support Systems (DSS): The problems we face today are
significantly more complex than a few decades ago, in all domains of human activity. Stakeholders and experts have different points of views. The
new systems will be capable to engage authentically and democratically hundreds of stakeholders and harness and exploit their collective
intelligence and wisdom towards taking better decisions. (b) Intelligent Educational Apps: Use structural modeling to represent learning skills of any
curriculum and use it to optimize the sequencing of presenting learning modules to a learner and thus shorten significantly the time required to
master a set of skills.

Η πρόσφατη εφεύρεση και εφαρμογή της τεχνολογίας laser θα ανοίξει το δρόμο και για άλλα προϊόντα βιοτεχνολογίας που θα κατασκευάζονται με
τη χρήση των laser. Οι τομείς της ορθοπεδικής, καρδιολογίας και νευροχειρουργικής είναι κάποιες από τις πλέον ανεπτυγμένες χειρουργικές
ειδικότητες που μπορούν να επωφεληθούν από αυτή. Οι πιθανότητες εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας laser είναι σχεδόν απεριόριστες και είναι
δύσκολο να εκτιμηθούν, ειδικά στην εποχή της ολοένα και γηραιότερης αλλά εύπορης κοινωνίας, και της συνεχούς σταθερής αύξησης της ζήτησης
για υψηλά εξειδικευμένα και ασφαλή ιατρικά προϊόντα.

Το έργο WisdomApps στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων τα οποία αξιοποιούν την συλλογική σοφία καθώς και στην προώθησή τους
είτε ως «εργαλεία» για διάφορες εταιρικές εφαρμογές είτε ως Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (APIs) για εφαρμογές τρίτων. Τα προϊόντα
που θα παραχθούν στο έργο αφορούν α) Συστήματα Υποστήριξης στη Λήψη Αποφάσεων (DSS): Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε
όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι πιο περίπλοκα από αυτά που αντιμετωπίζαμε πριν από μερικές δεκαετίες γι’ αυτό και οι
απόψεις διίστανται μεταξύ ενδιαφερομένων και ειδημόνων. Τα νέα συστήματα θα μπορούν να εμπλέξουν αυθεντικά και δημοκρατικά εκατοντάδες
ενδιαφερόμενους αξιοποιώντας και αναλύοντας τη συλλογική τους σοφία και εξυπνάδα δίνοντάς τους την ευκαιρία να λάβουν πιο σωστές
αποφάσεις. β) Έξυπνες Εκπαιδευτικές Εφαρμογές: Θα χρησιμοποιηθεί η δομική προτυποποίηση (structural modeling) για την αναπαράσταση των
δεξιοτήτων μάθησης οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος η οποία στη συνέχεια θα αξιοποιηθεί αλγοριθμικά για την βελτιστοποίηση της
The applicant company pioneers already internationally in the development and application of certain technologies that are capable of exploiting
ακολουθίας παρουσίασης των εκπαιδευτικών ενοτήτων στο μαθητή, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο τον οποίο χρειάζεται για να κατακτήσει
collective intelligence and wisdom for small groups. The new systems will scale up these processes, developing both the mathematical structures and κάποιες δεξιότητες.
the necessary computer methods and systems. Their technological approach is entirely different from solutions proposed and/or applied by their
Οι συντονιστές πρωτοπορούν ήδη διεθνώς στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαφόρων τεχνολογιών οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν τη συλλογική
competitors.
σοφία που παράγεται από μικρές ομάδες, ενώ τα καινούργια συστήματα θα κλιμακώσουν τις διαδικασίες αυτές αναπτύσσοντας παράλληλα και την
The outcomes of the project will result in three patent applications, three scientific publications and diverse dissemination activities. The project will αναγκαία μαθηματική και υπολογιστική θεωρία. Η τεχνολογική τους προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική από αυτές που εισηγούνται ή
produce professional business and commercialization plans and the products will be made available to customers through the company’s website
εφαρμόζουν οι ανταγωνιστές.
and established App stores.
Για τα προϊόντα που θα παραχθούν από το έργο, θα κατατεθούν τρία αιτήματα διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις και θα
πραγματοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες διάχυσης. Μέσα από το έργο θα δημιουργηθούν επίσης, επαγγελματικά επιχειρησιακά πλάνα ενώ τα
προϊόντα θα διατεθούν στους πελάτες μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας και καθιερωμένα καταστήματα εφαρμογών τύπου Apps



ENTERPRISES/0916/0080

Self operated vertically rising flood barrier Antonis Toumazis

Dion. Toumazis & Associates LLc

288.000,00 €

200.000,00 €

ORTHOFRAGMA (ortho=upright, fragma=barrier) is a planned research project aiming at the acquisition of new knowledge and skills in developing a
new innovative and smart product for the protection of the built environment and infrastructure from flood damage (Patent application filed to the
UK IPO). This vertical flood barrier is normally hidden below pavement level, in front of an opening through which flood water might enter a
protected area. On flood approach, hydrostatic pressure acting on a buoyant protrusion at the top of the barrier applies an upward force greater
than weight of OTHOFRAGMA, thus lifting the barrier automatically. The crest of the barrier is always above flood level, thus preventing the entry of
ﬂood water in the protected area. On ﬂood recess ORTHOFRAGMA lowers itself again automa cally.Dedicated design so ware will be developed
enabling the production of components forming the assemblies of the product. The aim is to have a fully automated production process, using
durable materials, with no human intervention. A prototype will be constructed for investigation in the in-house facilities, both for smooth vertical
movement and for effective water tightness. A pilot product will be constructed and installed in an environment prone to flooding. ORTHOFRAGMA
will also be promoted through videos, social media, demonstrations and exhibitions. Flooding is the number one natural catastrophic phenomenon
which is likely to become more frequent and more intense due to climate change. The EU Floods Directive promotes the motto “living with the
floods” whereby flood damage is avoided by implementing flood adaptation measures. Automatic flood barriers are adaptation measures and their
market share is growing. The challenge is to bring an effective new product to the international market at a competitive price. The success of
ORTHOFRAGMA will increase the competitive capacity of the firm and create jobs in Cyprus and the EU.

Το ORTHOFRGAMA (όρθιο φράγμα) αποτελεί σχεδιασμένη έρευνα για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη ενός νέου
καινοτόμου και ευφυούς προϊόντος που αποσκοπεί στην προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών από πλημμύρες (αίτηση
ευρεσιτεχνίας υπεβλήθη στο IPO UK). Το κατακόρυφο αυτό φράγμα είναι συνήθως κρυμμένο κάτω από το δάπεδο, μπροστά από άνοιγμα μέσω του
οποίου η πλημμύρα μπορεί να εισέλθει σε προστατευόμενο χώρο. Όταν προσεγγίζει η πλημμύρα, η υδροστατική πίεση, που ασκείται σε ελαφριά
προεξοχή στο πάνω μέρος του φράγματος, προκαλεί άνωση μεγαλύτερη από το βάρος του προϊόντος, ανυψώνοντας έτσι αυτόματα το φράγμα. Η
στέψη του φράγματος είναι πάντοτε πάνω από τη στάθμη της πλημμύρας, αποτρέποντας έτσι την είσοδο νερών στην προστατευόμενη περιοχή. Με
την υποχώρηση της πλημμύρας το φράγμα υποχωρεί και πάλιν αυτόματα. Θα αναπτυχθεί ειδικό λογισμικό το οποίο επιτρέπει την παραγωγή
στοιχείων που αποτελούν τμήματα του προϊόντος. Στόχος είναι να υπάρχει πλήρως αυτόματη διαδικασία παραγωγής, χρησιμοποιώντας υλικά
ανθεκτικά στο χρόνο, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Θα κατασκευαστεί πρωτότυπο για διερεύνηση της ομαλής κίνηση πάνω και κάτω και της
στεγανότητας. Θα κατασκευαστεί και εγκατασταθεί επίσης πιλοτικό φράγμα σε περιβάλλον ευάλωτο σε πλημμύρες. Η προώθηση του
ORTHOFRAGMA θα γίνει επίσης με φιλμάκια, κοινωνική δικτύωση, επιδείξεις και εκθέσεις. Η πλημμύρα είναι το μεγαλύτερο φυσικό καταστροφικό
φαινόμενο και εκτιμάται ότι θα συμβαίνει πιο συχνά και πιο έντονα λόγω κλιματικών αλλαγών. Η Οδηγία για τις πλημμύρες προωθεί το σύνθημα
«συμβίωση με την πλημμύρα» όπου οι ζημιές αποτρέπονται με την εφαρμογή μέτρων προστασίας και ταχείας αποκατάστασης. Τα αυτόματα
αντιπλημμυρικά φράγματα είναι μέτρα προσαρμογής και η διείσδυση τους στην αγορά αυξάνεται. Η πρόκληση είναι η είσοδος στη διεθνή αγορά
ενός νέου αποτελεσματικού προϊόντος σε ανταγωνιστική τιμή. Η επιτυχία του έργου θα αυξήσει την ανταγωνιστική ικανότητα της εταιρείας και
δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην Κύπρο και την ΕΕ.

ENTERPRISES/0916/0066

Smart Standardized Marine Sensor Cable Interface
Daniel Hayes

CYPRUS SUBSEA CONSULTING AND SERVICES C.S.C.S.
PA 1: Erevnitiko
LIMITED Idryma P. L

198.280,00 €

147.526,00 €

The goal of this project is to develop an innovative, programmable interface meeting standardization benchmarks for data and communication. This
"Smart Standardized Marine Sensor Cable Interface" will be able to replace normal marine sensor cables because of its small size, pressure tolerance,
and low power requirements, and will allow sensor users and manufacturers to very easily "standardize" a wide variety of sensors by specifying
command syntax and sensor metadata in a simple SensorML file used in the PUCK protocol. This will also make it easier for platform integration
since the platform will only have to develop a software module to communicate with all such standardized sensors once. Most importantly, the
smart cable interface will be programmed by users in order to carry out on board processing and formatting according to their needs. Investing in
the required technical and strategy development will lead to a tremendous opportunity to capitalize on a particular need in the marine technology
industry. A huge number of sensors are deployed in the world’s oceans for variety of purposes. The measurement of multiple environmental
parameters is often needed, so several sensors may need to be integrated into a single operating platform. Even for systems that undergo the
necessary development, the lack of standardization and inclusion of sensor metadata is a threat to the reusability of the collected data. However,
the lack of standardization schemes in communication and storage of measurement data, sensor and platform metadata and control, combined
with the large number of sensor and platform manufacturers, results in unnecessary complications in development and commercialization of
observing systems. The Smart Standardized Marine Cable Interface will reduce development and operational cost for platform and sensor
manufacturers, provide the marine cable industry with advanced capabilities, and allow the marine observations collected now be accessible and
usable indefinitely.

Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο, προγραμματιζόμενο προσαρμοστικό κύκλωμα το οποίο ικανοποιεί τα
προτυπα τυποποίησης για δεδομένα και επικοινωνία. Αυτό το "Έξυπνο τυποποιημένο καλώδιο διασύνδεσης για θαλάσσιους αισθητήρες" θα είναι σε
θέση να αντικαταστήσει κανονικά καλώδια θαλάσσιων αισθητήρων λόγω του μικρού μεγέθους του, της αντοχής στη πίεση και της χαμηλής
απαίτησης ισχύος, και θα επιτρέπει στους χρήστες του αισθητήρα και τους κατασκευαστές να "τυποποιήσουν" μια μεγάλη ποικιλία από αισθητήρες
πολύ εύκολα καθορίζοντας την σύνταξη των εντολών και των μεταδεδομένων του αισθητήρα σε ένα απλό SensorML αρχείο που χρησιμοποιείται
στο πρωτόκολλο PUCK. Αυτό θα διευκολύνει, επίσης, στην ολοκλήρωση της πλατφόρμας αφού θα πρέπει μόνο να αναπτυχθεί μια ενότητα
λογισμικού για την επικοινωνία με τέτοιους τυποποιημένους αισθητήρες μια φορά. Το πιο σημαντικό είναι ότι το έξυπνο προσαρμοστικό κύκλωμα
θα μπορεί να προγραμματιστεί από χρήστες για τη εκτέλεση επεξεργασίας και μορφοποίηση των δεδομένων πάνω στη πλατφόρμα. Επενδύοντας
στην απαιτούμενη τεχνική και στρατηγική ανάπτυξης θα οδηγήσει σε μια τεράστια ευκαιρία να επωφεληθούμε από μια ανάγκη στη βιομηχανία
θαλάσσιας τεχνολογίας. Η μέτρηση των πολλαπλών περιβαλλοντικών παραμέτρων είναι συχνά απαραίτητη και γ΄αυτο το λογο διάφοροι
αισθητήρες χρειάζεται να ενσωματωθούν σε μια ενιαία πλατφόρμα λειτουργίας. Ωστόσο, η έλλειψη συστημάτων τυποποίησης στην επικοινωνία και
την αποθήκευση των μετρήσεων, των μεταδεδομένων και ελέγχου του αισθητήρα και της πλατφόρμας σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό των
κατασκευαστών αισθητήρων και των πλατφόρμων, έχει ως αποτέλεσμα περιττές επιπλοκές στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση των
συστημάτων παρακολούθησης. Το έξυπνο τυποποιημένα καλώδιο διασύνδεσης θα μειώσει το κόστος ανάπτυξης και λειτουργιάς για τους
κατασκευαστές πλατφόρμων και τον αισθητήρων, θα παρέχει τη θαλάσσια βιομηχανία καλωδίων με προηγμένες δυνατότητες, και θα επιτρέψει την
επ 'αόριστον εύκολη πρόσβαση και χρήση παρόντων θαλάσσιων παρατηρήσεων.

ENTERPRISES/0916/0072

Innovative Enhancement of the NavarchosIoannis
Fleet Management
ConstantinouSystem

Istognosis Ltd

286.632,00 €

200,000,00 €

With the increasing complexity of operations in transportations, there is an urgent need for companies with fleets to increase drivers and fleet
productivity as well as to minimize their operational costs; therefore there is a significant demand for highly-capable, yet easy-to-use Fleet
Management Systems (FMS).
Existing state-of-the-art FMS operate mainly on the cloud as a service and provide significant graphical information system capability and capacity as
well as address the majority of operational and maintenance management requirements. On the other hand, existing solutions seem to exhibit a gap
towards transforming the plethora of telemetry and tracking data into rich insights and, especially, into cost-efficient, eco-friendly consultation for
both drivers and fleet managers.
The current version 1 of Navarchos FMS operates on a single-server as a web service and provides mainly monitoring and reporting functionalities to
fleet managers. Therefore, fleet managers are expected to analyze the plethora of available data manually, in order to infer driver behavior insights.
Furthermore, Navarchos lacks of important, state-of-the-art features such as routing and scheduling, real-time visually-appealing notifications and
recommendations to drivers as well as intelligent metrics and indicators about drivers’ eco-driving behavior and productivity to fleet managers.
The main goal of this proposal is the technological and innovation-driven upgrade of Navarchos to NAVARCHOS 2 so as to compete world-class
related platforms. The main features that will be designed and implemented in the frameworks of NAVARCHOS 2 include: a) real-time driver-centric
notification and recommendations algorithms for eco-driving behavior, b) intelligent metrics and analytics for empowering fleet managers to have a
more comprehensive overview and complete control of their fleet, c) routing optimization and scheduling tools for increased fleet productivity, and
d) scalable, highly available and high performance cloud-based infrastructure.

Με την ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα των εργασιών στις μεταφορές, δημιουργείται επιτακτικά η ανάγκη στις εταιρείες που διαχειρίζονται
στόλους αυτοκινήτων να αυξήσουν την παραγωγικότητα των οδηγών καθώς επίσης και να ελαχιστοποιήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Ως εκ
τούτου, υπάρχει σημαντική ζήτηση Συστήματα Διαχείρισης Στόλου (ΣΔΣ).
Τα ΣΔΣ τρέχουν κυρίως σε υπολογιστικό νέφος, παρέχουν υψηλού επιπέδου γραφική απεικόνιση των πληροφοριών του συστήματος καθώς επίσης
καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις διαχείρισης της λειτουργίας και της συντήρησης του στόλου. Παρόλα αυτά, οι υπάρχουσες λύσεις
φαίνεται να παρουσιάζουν ένα σημαντικό κενό ως προς τη δυνατότητα επεξεργασίας των διαθέσιμων δεδομένων τηλεμετρίας σε σημαντικές
πληροφορίες τόσο προς τον οδηγό όσο και προς τον διαχειριστή του στόλου για αποδοτικότερη, οικονομικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον
οδήγηση.
Η τρέχουσα έκδοση 1 του ΣΔΣ “Ναύαρχος” τρέχει σε πάνω σε ένα εξυπηρετητή ιστού και παρέχει κυρίως λειτουργίες παρακολούθησης και
αναφοράς γεγονότων στο διαχειριστή του στόλου. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές στόλου αναγκάζονται να αναλύσουν χειρωνακτικά την πληθώρα των
διαθέσιμων δεδομένων έτσι ώστε να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των οδηγών. Επιπλέον, το ΣΔΣ “Ναύαρχος” δεν
ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, όπως δρομολόγηση και χρονοπρογραμματισμός σε πραγματικό χρόνο, συστάσεις προς τους οδηγούς για
οικολογική οδήγηση, καθώςμετρικές και δείκτες για την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών.
Ο κύριος στόχος της παρούσας πρότασης είναι η τεχνολογική αναβάθμιση του ΣΔΣ “Ναύαρχος” σε “Ναύαρχος 2”, έτσι ώστε να είναι σε θέση να
ανταγωνιστεί αντίστοιχα συστήματα παγκόσμιας κλάσης. Οι κύριες προσθήκες στο ΣΔΣ “Ναύαρχος 2” περιλαμβάνουν: α) αλγόριθμο παραγωγής
κοινοποιήσεων και για οικολογική οδήγηση, β) μετρικές και αναλυτικά στοιχεία προς τους διαχειριστές στόλου για επισκόπηση και έλεγχο του
στόλου, γ) βελτιστοποίηση δρομολόγησης οχημάτων και εργαλεία χρονοπρογραμματισμού εργασιών, και δ)υποδομής που να βασίζεται στο
υπολογιστικό νέφος.

ENTERPRISES/0916/0025

Herbal essential oils: Potential for development
Pavlina
asOnisiforou
low-risk pesticides, plant growth promoters
Meydan
and produce
Solutions
sanitizers
Ltd

PA 1: Cyprus University of Technology 214.672,80 €

197.231,00 €

Widespread use of synthetic insecticides has led to negative consequences resulting in increasing attention to alternatives, such as essential oils.
Essential oils contain a variety of molecules that act as pesticides and affect biological parameters such as growth rate. The share of eco-pesticides in
the global market is constantly increasing yielding opportunities for SMEs, such as Meydan Solutions Ltd. In this context, PlantSafe project
objectives are: 1) to conduct research in order to obtain novel results for the efficacy of a new product containing essential oils of eucalyptus and
rosemary and its effects on treated plants and non-target mammalian species, 2) increase the participation of SMEs on the Cypriot RTDI system and
3) to support long term employment of young researchers. For materializing the objectives, the project is structured in five Working Packages (WPs).
WP1 contains administrative and financial management. For supporting research novelty, internationally renowned scientific experts will participate
forming the Scientific Committee. WP2 tasks and activities implementation will maximize project impact and visibility at national and international
level. In WP3, industrial research to determine product’s effectiveness against key pests and a model natural enemy will be conducted in the
laboratory and greenhouse. Moreover, research on the synergistic effects of the two essential oils present in the formulated compound in plants and
its potential use as plant growth promoter and as an alternative and eco-friendly sanitizer during postharvest storage will be conducted (WP4).
Finally, in WP5 side effects of the eco-pesticide on mammals and mammalian cells will be researched. The Project is fully compatible with the
RESTART program call for research in enterprises and will be implemented with the synergy of Meydan Solutions Ltd and the Cyprus University of
Technology (CUT).

Η εκτεταμένη χρήση των συνθετικών φυτοφαρμάκων έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η προσοχή σε
εναλλακτικά σκευάσματα, όπως αυτά που περιέχουν αιθέρια έλαια. Τα αιθέρια έλαια περιέχουν μίγμα ουσιών που δρουν φυτοπροστατευτικά και
επηρεάζουν παραμέτρους της ανάπτυξης των οργανισμών. Το μερίδιο των προϊόντων αυτών στην παγκόσμια αγορά αυξάνεται κάθε έτος και
δημιουργεί ευκαιρίες για ΜΜΕ όπως είναι η Meydan Solutions Ltd. Οι σκοποί του ερευνητικού έργου PlantSafe είναι: 1) η μελέτη της
αποτελεσματικότητας και της τοξικότητας ενός νέου προϊόντος που περιέχει μίγμα αιθέριων ελαίων ευκάλυπτου και δενδρολίβανου, 2) η συμμετοχή
της ΜΜΕ στο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της Κύπρου και 3) η στήριξη της εργοδότησης νέων ερευνητών. Για
την επίτευξη των σκοπών, το έργο δομείται σε πέντε πακέτα εργασίας (ΠΕ). Το πρώτο (ΠΕ1) περιλαμβάνει δραστηριότητες για τη διαχείριση και τον
οικονομικό έλεγχο. Επίσης, προσθέτει τη συμμετοχή τριών επιφανών επιστημόνων, ειδικών στα θέματα του έργου. Στο ΠΕ2 θα πραγματοποιηθούν
δραστηριότητες για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Στο ΠΕ3 θα πραγματοποιηθεί έρευνα τόσο στο
εργαστήριο όσο και στο πεδίο (θερμοκήπιο) για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας του προϊόντος σε σημαντικούς εχθρούς των καλλιεργειών όπως
επίσης και της τοξικής του δράσης έναντι ενός αρπακτικού ακάρεος. Στο ΠΕ4 θα πραγματοποιηθεί έρευνα με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης του
προϊόντος στην ανάπτυξη των φυτών και της πιθανής απολυμαντικής του χρήσης μετασυλλεκτικά σε αποθηκευμένα προϊόντα. Τέλος, στο ΠΕ3 θα
μελετηθεί η επίδρασή του σε σημαντικά είδη μη στόχους, όπως θηλαστικά. Το έργο είναι πλήρως συμβατό με τις επιδιώξεις της πρόσκλησης του
RESTART 2016-2020 για έρευνα στις επιχειρήσεις. Το έργο θα εκτελεστεί μέσα από τη συνέργεια της ΜΜΕ Meydan Solutions Ltd και του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

ENTERPRISES/0916/0028

Developing an evidence-based Competence
Ralph
Assessment
Becker-Heins
Tool for the Soft Skills of Seafarers Safebridge Cyprus Ltd

256.622,97 €

171.937,39 €

The main objective of the project is to develop a multi-language, evidence-based Competence Assessment Tool for the Soft Skills of Seafarers (CATSSS). The proposed tool addresses the need of the local and global shipping industry to identify low performing masters and chief officers and
provide them with targeted training and support, thus developing high performance crews and preventing human errors and associated loss of lives
and cargo. Under the current proposal Safebridge Cyprus aims to significantly improve the existing online tool that the company is offering by
undertaking a rigorous research program. More specifically, the existing test of soft skills will be translated and adapted from English to Greek and
Tagalog and an evidence base will be built to provide norms and support its validity and reliability for assessing marine masters and chief officers that
are native speakers of these languages. Furthermore, a prototype platform will be designed and developed to deliver fully automatized, online
assessment and reporting of the results in an fair and unambiguous way. The proposed actions will lead to the development of a one of a kind
product that is not currently existing in the market. The originality of the product is determined by the combination of its properties: industryspecific, online administration and reporting, standardization, established reliability, validity and norms for English, Greek and Tagalog versions . This
makes CAT-SSS a tool that is professionally, ethically and legally justified to use by shipping and crewing management companies allowing them to
perform cost-effective, large scale assessments, identify low performers and implement interventions to prevent accidents.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αναπτύξει ένα πολλαπλών γλωσσών και τεκμηριωμένων ικανοτήτων εργαλείο αξιολόγησης για τις δεξιότητες
των ναυτικών (CAT-SSS). Το προτεινόμενο εργαλείο απευθύνει την ανάγκη της τοπικής και της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας για τον
εντοπισμό χαμηλών επιδόσεων των πλοιαρχών και των επικεφαλή αξιωματούχων και να τους παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη,
αναπτύσσοντας έτσι τις υψηλές επιδόσεις των πληρωμάτων και την πρόληψη ανθρωπίνων λαθών και πιθανές απώλειες ζωών και φορτίων.
Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, η Safebridge Cyprus στοχεύει να βελτιώσει σημαντικά το υπάρχων ηλεκτρονικό εργαλείο που η εταιρεία
προσφέρει, επιχειρώντας ένα αυστηρό πρόγραμμα έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, το υπάρχων τέστ δεξιοτήτων θα μεταφραστεί και θα προσαρμοστεί
από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και στα Τανγκαλόνγκ και μια βάση στοιχείων θα κατασκευαστεί για να παρέχει πρότυπα και να υποστηρίζει την
εγκυρότητα και την αξιοπιστία του για την αξιολόγηση των των πλοιαρχών και των επικεφαλή αξιωματούχων οι οποίοι είναι φυσικοί ομιλητές των
γλωσσών αυτών. Επιπλέον, μια πρωτότυπη πλατφόρμα θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί για να παραδίδει μια πλήρες αυτοματοποιημένη,
ηλεκτρονική αξιολόγηση και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα με ένα δίκαιο και σαφή τρόπο. Οι προτεινόμενες πράξεις θα
οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός μοναδικού προϊόντος το οποίο δεν υπάρχει σήμερα στην αγορά. Η αυθεντικότητα του προϊόντος καθορίζεται από
τον συνδυασμό των ιδιοτήτων της: συγκεκριμένου κλάδου , ηλεκτρονική διαχείριση και αναφορά, τυποποίηση, καθιερωμένη αξιοπιστία, εγκυρότητα
και πρότυπα για Αγγλικές, Ελληνικές και Τανγκαλόγκ εκδόσεις. Αυτό καθιστά το CAT-SSS, ένα εργαλείο το οποίο είναι επαγγελματικώς, ηθικώς και
νομικώς αιτιολογημένο να χρησιμοποιηθεί από ναυτιλιακές και εταιρείες διαχείρισης πληρωμάτων, επιτρέποντας τους να εκτελούν αποδοτικά,
μεγάλης κλίμακας αξιολογήσεις, να εντοπίζουν χαμηλές επιδόσεις και να εφαρμόζουν παρεμβάσεις για την πρόληψη ατυχημάτων.

ENTERPRISES/0916/0040

Boosting Employability and Entrepreneurship
George
via Centres
Milis of Learning and Co-operative Creativity
G.M EuroCy Innovations Ltd

183.204,00 €

The EU Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility clearly emphasised that investing in people is key to economic
growth in the EU . Since 2011, Member States have been advised to implement prevention policy initiatives and measures towards improving skills
and overcoming the challenges related to school-to-work transitions. One of the measures to address skills mismatches has been the strengthening
of the links between education and labour market, involving companies and social partners in the development of curricula and training content and
methods to ensure catching up with the changing needs of the economy. Moreover, many EU countries strive to provide more opportunities to
young people, ranging from improving the quality of the early childhood education, supporting children at risk of exclusion, equipping teachers with
appropriate education and training to work effectively with young persons, etc.
Recognising the above challenge and opportunity, the B2ECloC project aims to develop a “Learning and Co-Creativity Product Package” (L2CP), so as
to: i) increase the hard and soft employability skills of children, i.e., soft skills related to team working, behaviour, problem solving, etc., and hard
skills on specific subject areas widely recognised as key skills in approaching the labour market (e.g., ICT, digital games, machine programming and
service robots); ii) implement courses based on an innovative learning methodology thus achieving higher self-motivation and engagement of
children. The implemented methodology will value several qualities like team trust-building, significant degree of experimentalism, importance of
positive relationships between teachers and children, flexible organisation of the time and work, learning outside the classroom; iii) offer validation
and accreditation of learning outcomes, by applying for becoming an accredited education package by education authorities, first in Cyprus and then
in other countries with potential customers.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για την Απασχόληση έχει υπογραμμίσει ότι η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα είναι το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη
της ΕΕ. Μετά το 2011, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πολιτικές πρόληψης και μέτρα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση των
προκλήσεων που σχετίζονται με τις μεταβάσεις από το σχολείο στην εργασία. Ένα από τα μέτρα που έχει αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση της
αναντιστοιχίας δεξιοτήτων κι εργασίας είναι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και
κοινωνικών εταίρων στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, καθώς και περιεχομένου μεθόδων εκπαίδευσης για να εξασφαλιστεί ο
εκσυγχρονισμός με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας. Επιπλέον, πολλές χώρες της ΕΕ προσπαθούν να παρέχουν περισσότερες
ευκαιρίες στους νέους, οι οποίες περιλαμβάνουν: βελτίωση ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης, υποστήριξη παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο
αποκλεισμού, εφοδιασμό δασκάλων με κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση για αποτελεσματική εργασία με νεαρά άτομα, κ.α.
Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις και ευκαιρίες, το έργο B2ECloC στοχεύει στην ανάπτυξη του πακέτου-προϊόντος “Learning and CoCreativity”, ώστε να:
1-αμβλύνει την απασχολησιμότητα και τις δεξιότητες των παιδιών, (ομαδική εργασία, επίλυση προβλημάτων, κλπ.) καθώς και δεξιότητες σε
συγκεκριμένους τομείς που αναγνωρίζονται ευρέως την αγορά εργασίας (ΤΠΕ, ψηφιακά παιχνίδια, προγραμματισμός, ρομπότ, κλπ.)
2-εφαρμόσει μαθήματα που βασίζονται σε μια καινοτόμο μεθοδολογία με στόχο την ανάπτυξη ίδιο-κινήτρων και την ουσιαστική εμπλοκή των
παιδιών σε δραστηριότητες. Η μεθοδολογία αξιολογεί την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε ομαδικό επίπεδο, τη συμμετοχή στον πειραματισμό, τη
σημασία των θετικών σχέσεων εκπαιδευτικών-παιδιών, την ευέλικτη οργάνωση χρόνου και εργασίας, τη μάθηση εκτός τάξης κ.α.
3-προσφέρει επικύρωση και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ώστε να αναγνωριστεί το πακέτο εκπαίδευσης από τις εκπαιδευτικές
αρχές, για πρώτη φορά στην Κύπρο και μετά σε άλλες χώρες.

ENTERPRISES/0916/0134

Fleet Information Sharing

200.000,00 €

The aim is to develop an innovative platform solution, Fleet Information Sharing (FISH), rooted on clear-market needs and fully business oriented,
addressed to the maritime industry. FISH perfectly matches the objectives of the Programme and the Call “Research for Enterprises” as it
contributes to the increased competitiveness and growth of a Cypriot company through the development of an innovative solution and utilization of
research findings during this process. FISH aims to validate and bring to the market a solution that simplifies, organises, and virtualizes the ship
inspection process, by enabling users to review a ships’ data at any time. FISH targets to eliminate the administrative burden of the ship inspections
by providing an economically beneficial solution for its users, and stakeholders.
FISH is expected to be managed effectively and timely by using standard Project Management procedures. Our company holds an ISO 9001
accreditation, therefore all Risk Management & Quality Assurance procedures will be followed strictly based on ISO. We have a dedicated team that
will work on the project materialization, using state of the art software & hardware applications, and by employing top notch software development
procedures. We will disseminate and communicate our project’s results to the intended stakeholders, based on the dissemination strategy we have
developed for our proposed project, taking into consideration activities in line with National Policy for ‘Open Access’.
We are expecting that our proposed project will radicalize the maritime industry, by proposing a totally new method of performing ship controls,
while on the same time providing our targeted audience major time and cost savings on the procedure. We are also expecting to help the Cyprus R&I
system to develop further by actively contributing to it, boosting the national economy by creating new job positions, and finally, helping to expand
the current research on paperless maritime solutions.

Ο στόχος του ερευνητικού έργου «FISH» είναι να αναπτύξει μια καινοτόμο πλατφόρμα συλλογής δεδομένων από τα πλοία, λαμβάνοντας υπόψη τις
σαφείς ανάγκες της αγοράς με ένα πλήρως επιχειρηματικό προσανατολισμό. Η πλατφόρμα απευθύνεται στον ναυτιλιακό τομέα. Το έργο «FISH»
ταιριάζει απόλυτα με τους στόχους του Προγράμματος και της Πρόσκλησης «Έρευνα για Επιχειρήσεις», δεδομένου ότι συμβάλλει στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη τόσο της κυπριακής επιχείρησης όσο και της κυπριακής οικονομίας. Ταυτόχρονα αναμένεται να επιτευχθεί
και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του έργου, και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η πλατφόρμα
«FISH» έχει σαν στόχο να επικυρώσει και να εισαγάγει στην αγορά μια οργανωμένη λύση που απλοποιεί, οργανώνει, και καθιστά διαθέσιμα
δεδομένα πλοίων απρόσκοπτα, επιτρέποντας στους χρήστες της πλατφόρμας να εξετάσουν δεδομένα των πλοίων ανά πάσα στιγμή. Η
προτεινόμενη λύση κρίνεται ως μια οικονομικά συμφέρουσα λύση για τους χρήστες της. Το ερευνητικό έργο «FISH» αναμένεται να διεκπεραιωθεί
ακολουθώντας διαδικασίες Διαχείρισης Έργου, και ακολουθώντας αυστηρά όλες τις διαδικασίες της πιστοποίησης ISO9001 που κάτεχει η εταιρεία
μας. Έχουμε μια ειδική εξειδικευμένη ομάδα που θα εργαστεί για την υλοποίηση του έργου. Η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου μας θα γίνει
με βάση τη στρατηγική διάχυσης που έχουμε αναπτύξει, λαμβάνοντας υπόψη και δραστηριότητες σύμφωνα με την εθνική πολιτική «Ανοικτής
Πρόσβασης». Αναμένουμε ότι το προτεινόμενο έργο θα ριζοσπαστικοποιήσει τη ναυτιλιακή βιομηχανία, προτείνοντας μια εντελώς νέα μέθοδο
εκτέλεσης των ελέγχων των πλοίων, ενώ την ίδια στιγμή η λύση θα παρέχει στο στοχευμένο κοινό μεγάλη εξοινονόμηση χρόνου και κόστους. Μέσω
της συμμετοχής μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλουμε ενεργά στο Κυπριακό σύστημα ΕΤΑΚ, συνεπώς βοηθώντας την
ανάπτυξή του. Τέλος, το έργο μας θα συμβάλει στην τόνωση της εθνικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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