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Ciliogenesis is a multistep process that begins in the cytosol, where basal bodies are generated, and ends at the apical surface with the projection of cilia. Cilia are involved in fundamental
Η δημιουργία των κροσσωτών κυττάρων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που ξεκινάει στο κυτταρόπλασμα και ολοκληρώνεται στην κορυφαία επιφάνεια ενός κυττάρου. Οι κροσσοί
processes during embryonic development and tissue homeostasis. Defects in the formation or function of cilia have been linked to a spectrum of diseases in humans, called ciliopathies, many εμπλέκονται σε πολλές λειτουργίες σημαντικές κατά τη διάρκεια της εμβρυική ανάπτυξης και την ομοιόσταση των οργανισμών. Ανωμαλίες στη δημιουργία και λειτουργία των τους συνδέονται
of which affecting the Cypriot population. Uncovering the genes and mechanisms underlying ciliogenesis is crucial in order to better understand the molecular basis of these diseases and
με μια κατηγορία ασθενειών, πολλές από τις οποίες εμφανίζονται στον κυπριακό πληθυσμό. Η ταυτοποίηση γονιδίων και μηχανισμών που εμπλέκονται στη δημιουργία των κροσσών είναι
develop diagnostic tools as well as therapies. Previous work from our group led to the discovery of the ciliary adhesion (CA) complex. This complex is composed of well characterized focal
απαραίτητη, για την κατανόηση του μοριακού υποβάθρου των ασθενειών αυτών και για την ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Προηγούμενη δουλεία της ομάδας μας
adhesion proteins, forms in close association with the basal bodies, in an integrin independent manner, and mediates complex interactions with the multiple actin networks formed in
οδήγησε στην ανακάλυψη του συμπλόκου προσκολλήσεως των κροσσών (ΣΠΚ). Αυτό το σύμπλοκο αποτελείται από πολύ καλά χαρακτηρισμένες πρωτεΐνες των εστιακών προσκολλήσεων των
multiciliated cells. Understanding these interactions is crucial given the central role of the actin cytoskeleton in numerous processes driving ciliogenesis and ciliary function. Four proteins
κυττάρων. Τα ΣΠΚ συνδέονται με τα βασικά σωμάτια των κροσσών, στην απουσία ιντεγκρινών, και αλληλεπιδρούν με διάφορα δίκτυα ακτίνης. Τα δίκτυα αυτά εμπλέκονται σε διαδικασίες
have so far been shown to localize at CAs; FAK, Paxillin, talin and vinculin and despite previous work on the role of FAK, the study of the complex is still in its infancy. This proposal aims to
καθοριστικής σημασίας για τη σωστή δημιουργία και λειτουργία των πολυκροσσωτών κυττάρων, γι’ αυτό η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων τους με τα ΣΠΚ είναι καίριας σημασίας. Μέχρι
dissect the role of the CA complex in ciliogenesis and ciliary function. At the same time we plan address a number of basic questions arising, with respect to the establishment of the complex,
στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερεις πρωτεΐνες, συστατικά των ΣΠΚ, η κινάση των εστιακών προσκολλήσεων (FAK), η παξιλίνη, η ταλίνη και η βινκουλίνη αλλά πολύ λίγα είναι γνωστά για τον
the discrete roles of individual CA proteins and their molecular interactions. This will be accomplished through the use of cutting edge loss of function approaches in combination with
advanced imaging modalities including FRET, FRAP and FLIP. Finally, we propose a novel Xenopus based assay that will allow screening of potential therapeutic agents for primary ciliary
ρόλο τους στα πολύκροσσωτά κύτταρα. Αυτή η πρόταση αποσκοπεί στην ταυτοποίηση του ρόλου των ΣΠΚ κατά τη δημιουργία και λειτουργία των πολύκροσσωτών κυττάρων. Ταυτόχρονα θα
dyskinesia and at the same time facilitate the study of the molecular basis of the disease.
συμβάλει σημαντικά ώστε να απαντηθούν βασικά ερωτήματα που αφορούν τον μηχανισμό με τον οποίο δημιουργούνται τα ΣΠΚ καθώς και τη λειτουργία διαφόρων πρωτεϊνών σε αυτά. Για τον

σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικές αιχμής για να προκαλέσουμε απώλεια της λειτουργίας συγκεκριμένων πρωτεϊνών σε συνδυασμό με εξελιγμένες τεχνικές απεικόνισης. Τέλος
προτείνουμε ένα καινοτόμο σύστημα για την διαλογή ουσιών με πιθανές θεραπευτικές ιδιότητες για την πρωτοπαθή δυσκινησία των κροσσών.
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Although modern technologies such as GPS and accelerometers have revolutionized the field of animal monitoring and habitat utilization, technical limitations prevent their use for smallsized reptiles. The general objective of this project is to tackle this problem and advance scientific knowledge in the fields of (a) reptile locomotion (b) behavioral analysis and (c)
conservation, through the development of novel monitoring techniques and approaches. The project will take place in Cyprus using two common species, a lizard (Stellagama stellio) and a
snake (Dolichophis jugularis).
For achieving those objectives two innovative techniques will be established. The first aims to enable the semi-autonomous and continuous remote tracking of reptiles to obtain fine-scale
locomotion data. This technique will be based on Angle-of-Arrival measurements acquired through Radio Direction Finding (RDF) technology which is able to calculate and project the location
of a VHF transmitter on a digital map. The second focuses on semi-autonomously recognizing and categorizing behavioral patterns of reptiles, tagged with small-size accelerometers. This
technique relies on analyzing acceleration curves through the use of pattern recognition software and linking them with a predefined behavioral pattern database.
The combination of those techniques with state-of-the-art technology in remote sensing, advance photogrammetry and image pattern recognition will allow the creation of fine scale microhabitat utilization maps, advancing site level management through the designing of more targeted, species based management and conservation actions.
For the successful implementation of this project, a number of activities are foreseen including developing of innovative tools, monitoring of reptiles, analyzing acceleration curves and
developing algorithms for predicting animals’ movements. Both techniques when fully developed will be tested in the field through a case study and their abilities for enhancing conservation
delivery will be evaluated.

Παρότι οι σύγχρονες τεχνολογίες, όπως GPS και επιταχυνσιόμετρα έχουν φέρει επανάσταση στον τομέα της παρακολούθησης ζώων και της χρήσης ενδιαιτημάτων, υπάρχουν τεχνικοί
περιορισμοί οι οποίοι εμποδίζουν την εφαρμογή τους σε μικρού μεγέθους ερπετά. Το παρόν έργο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα προωθώντας την επιστημονική γνώση στους τομείς
(α) μετακίνησης (β) συμπεριφοράς και (γ) διατήρησης ερπετών, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνικών και προσεγγίσεων παρακολούθησης. Η υλοποίηση του έργου στηρίζεται στη μελέτη δύο
κοινών ερπετών της Κύπρου, της σαύρας Stellagama stellio και του φιδιού Dolichophis jugularis.
Μέσω του έργου θα αναπτυχθούν δύο καινοτόμες τεχνικές. Η πρώτη στοχεύει στην ημιαυτόματη και συνεχή ανίχνευση ερπετών, επιτρέποντας την απόκτηση λεπτομερών δεδομένων κίνησης.
Με εφαρμογή της μεθόδου Radio Direction Finding και την αναγνώριση της γωνίας λήψης σήματος, καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός και η προβολή της θέσης ενός πομπού VHF σε ψηφιακό
χάρτη. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην ημιαυτόματη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση μοτίβων συμπεριφοράς ερπετών που φέρουν επιταχυνσιόμετρα μικρού μεγέθους. Μέσω της χρήση
λογισμικών αναγνώρισης μοτίβων είναι δυνατή η συσχέτιση των καμπυλών επιτάχυνσης με προκαθορισμένες συμπεριφορές που εμπεριέχονται σε σχετική βάση δεδομένων. Ο συνδυασμός
αυτών των τεχνικών με σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, φωτογραμμετρίας και αναγνώριση προτύπων από ψηφιακές εικόνες θα επιτρέψει τη δημιουργία λεπτομερών χαρτών χρήσης
μικρο-ενδιαιτημάτων, συμβάλλοντας έτσι στη διαχείριση σε τοπικό επίπεδο μέσα από το σχεδιασμό πιο στοχευμένων διαχειριστικών δράσεων.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, έχει προβλεφθεί μια σειρά από δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, η παρακολούθηση ερπετών, η ανάλυση καμπύλων
επιτάχυνσης και η ανάπτυξη αλγορίθμων για την πρόβλεψη της κίνησης των ζώων. Με την ολοκλήρωση των δύο τεχνικών, θα δοκιμαστεί και αξιολογηθεί η εφαρμογή τους στο πεδίο σε μελέτη
περίπτωσης και η ικανότητα τους να ενισχύσουν την αποτελεσματικότερη διατήρηση ειδών.

159.965,20 €

159.965,20 €

Light harvesting serves as a biological signal and the trigger for photosynthesis in plants and algae. As a source of energy, light can be unreliable, given that its intensity varies
globally from values below the threshold for an efficient photosynthetic process, to values far beyond the capacity of the photosynthetic apparatus. This can impair the native
biochemical components of the apparatus and compromise the efficient energy storage, which is crucial for their survival. Our goal is to advance scientific knowledge at a
fundamental level, using elaborate computational methodologies and experimental techniques, to probe the response of higher plants to a varying light intensity and the down
regulation mechanism of photosynthesis, at the atomic scale. All-atom and large-scale Classical Molecular Dynamics (CMD) and full Quantum (ab initio, QM) simulations will be
employed to probe the energy transfer and quenching dynamics in Light Harvesting Complexes (LHCs), as powerful tools. The knowledge of a qE-related LHC structureconformation and dynamics at the atomic level, can be used to reconstruct experimental observables in a complex connection between structure, experimental measurements
and function of LHC under quenching conditions. The elucidation of the down-regulation mechanism of Photosynthesis, called Non-Photochemical Quenching (NPQ), and
especially its major component (qE), has possible applications for the changing climate that leads to light, heat and salinity stress for crops. The research on NPQ (qE) proposed
herein, proves an important aspect of experimental biochemistry and computational biophysics. It is the focus of many research groups worldwide and a matter of
considerable debate in the ongoing challenge to cutting-edge fundamental scientific research. Thus, the results of this project will add to the state-of-the art literature and
promote Cyprus research production to a high level of recognition worldwide.

Η απορρόφηση φωτός λειτουργεί ως το βιολογικό σήμα και το έναυσμα για τη Φωτοσύνθεση σε φυτά και άλγες. Ως πηγή ενέργειας, το φως είναι αναξιόπιστο, καθώς η έντασή του κυμαίνεται
από τιμές κάτω από το όριο για μια αποδοτική φωτοσύνθεση, μέχρι τιμές που ξεπερνούν τις δυνατότητες του φωτοχημικού συστήματος. Οι διακυμάνσεις αυτές του φωτός μπορούν να
καταστρέψουν τα βιοχημικά συστατικά του συστήματος και να αποσταθεροποιήσουν την αποδοτική αποθήκευση ενέργειας, που είναι σημαντική για την επιβίωσή τους. Στόχος μας είναι η
προώθηση της επιστημονικής γνώσης σε βασικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας πολύπλοκες υπολογιστικές μεθόδους και πειραματικές τεχνικές, στη διερεύνηση της απόκρισης των ανώτερων
φυτών στην κυμαινόμενη ένταση φωτός και του μηχανισμού φωτοπροστασίας, σε ατομική κλίμακα. Θα πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής (CMD) και Κβαντικής
Μηχανικής (ab initio, QM) μεγάλης κλίμακας, για τη διερεύνηση της μεταφοράς ενέργειας και της δυναμικής απόσβεσης της περίσσειας ενέργειας στις πρωτεΐνες συγκομιδής φωτός (LHCs). Η
γνώση της δομής και της δυναμικής των LHCs, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αναπαραγωγή πειραματικών παρατηρήσεων στη βάση μιας πολύπλοκης σχέσης μεταξύ δομής, πειραματικών
παρατηρήσεων και λειτουργίας των LHCs σε συνθήκες απόσβεσης. Η διευκρίνιση του μηχανισμού φωτοπροστασίας, που ονομάζεται Μη Φωτοχημική Απόσβεση (NPQ), και κυρίως της
μεγαλύτερής του συνιστώτσας (qE), έχει πιθανές εφαρμογές που αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Η τελευταία οδηγεί σε συνθήκες στρες (φως, θερμότητα, αλατότητα) στις καλλιέργειες. Η
έρευνα πάνω στο μηχανισμό NPQ (qE) που προτείνεται εδώ, αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της πειραματικής Βιοχημείας και της Υπολογιστικής Βιοφυσικής. Αποτελεί ερευνητικό αντικείμενο
πολλών ομάδων διεθνώς και βρίσκεται συνεχώς υπό αντιπαράθεση σε μια συνεχή πρόκληση για την επιστημονική έρευνα αιχμής. Τα αποτελέσματα από αυτό το έργο θα αποτελέσουν
σημαντική προσθήκη στην επιστημονική βιβλιογραφία και θα ωθήσουν την ερευνητική παραγωγή της Κύπρου σε επίπεδο παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας.

University of Cyprus

159.999,98 € *

159.999,98 € *

Alport Syndrome (AS) is a severe inherited glomerulopathy caused by mutations in the a-chains of type IV collagen (COL4), the most abundant component of the glomerular
basement membrane (GBM). Typically, patients present with microhematuria since childhood and they progress to proteinuria, renal function impairment and end-stage renal
disease (ESRD) usually during the 2nd-3rd decade of life. Nearly half of mutations in AS are single aminoacid substitutions giving proteins that are secreted poorly, resulting in
defective GBMs. Recently MMRC research showed that impaired secretion of misfolded proteins results in activation of the Unfolded Protein Response (UPR) signaling cascade,
which when prolonged leads to impaired podocyte function and/or loss. It was also shown that UPR is activated when one collagen chain is downregulated, something that is
relevant to patients carrying truncating mutations (Pieri M et al, JASN 2014). The same paper included the first partial description of a knockin AS mouse, carrying the Col4a3p.G1332E mutation (corresponding to human COL4A3-p.G1334E, a founder mutation). Under study at MMRC is another hemizygous mouse we created, which carries the same
single mutant allele, Col4a3-G1332. Here we propose to use pharmacologically active synthetic chaperones, which proved beneficial for other disorders, to test if they could
guide the secretion of mutant COL4 and the formation of imperfect networks that might be better tolerated than null or impaired secretion. This is based on the fact that
positive collagen staining in some patient biopsies, was associated with better prognosis. This treatment will be done in an innovative setup: Three mouse models of AS, one
totally lacking collagen IV (knockout), one homozygous mutant (knockin), and one hemizygous mutant. The proposed project is an excellent paradigm of pre-clinical
translational medical research. The results will not only shed light on the molecular mechanisms behind COL4 mutations but will also set the basis for a new treatment for AS

Το σύνδρομο Άλπορτ (AΣ) είναι μια σοβαρή κληρονομήσιμη σπειραματοπάθεια που προκαλείται από μεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν τις α-αλυσίδες του κολλαγόνου τύπου IV
(COL4), το πιο άφθονο συστατικό της σπειραματικής βασικής μεμβράνης (ΣΒΜ). Συνήθως, οι ασθενείς παρουσιάζουν μικροαιματουρία, πρωτεϊνουρία και τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής
ανεπάρκειας, συνήθως κατά τη 2η-3η δεκαετία της ζωής τους. Σχεδόν οι μισές AΣ μεταλλάξεις είναι αμινοξικές αντικαταστάσεις που κωδικοποιούν πρωτεΐνες που δεν εκκρίνονται ή εκκρίνονται
ανεπαρκώς οδήγοντας σε ελαττωματική ΣΒΜ. Πρόσφατη έρευνα στο κέντρο MMRC έδειξε ότι διαταραγμένη έκκριση των μεταλλαγμένων μη αναδιπλούμενων πρωτεϊνών οδηγεί στην
ενεργοποίηση του μονοπατιού UPR, που παρατεταμένο μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της λειτουργίας ποδοκυττάρου και/ή απώλεια του (Pieri M 2014). Η ίδια μελέτη περιλάμβανε την
πρώτη μερική περιγραφή ενός knockin ΑΣ ποντικού, που φέρει τη μετάλλαξη Col4a3-p.G1332E (που αντιστοιχεί στην ανθρώπινη COL4A3-p.G1334E). Υπό μελέτη στο MMRC είναι ακόμα ένα
ημιζυγωτικό ποντίκι που δημιουργήσαμε και φέρει το ίδιο και μοναδικό μεταλλαγμένο αλληλόμορφο Col4a3. Εδώ προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε τις φαρμακολογικά δραστικές συνθετικές
πρωτεΐνες συνοδούς, που είναι ευεργετικές για άλλες διαταραχές ώστε ελέγξουμε εάν μπορούν να καθοδηγήσουν την έκκριση του μεταλλαγμένου COL4 από τα ποδοκύτταρα και το
σχηματισμό ατελών δικτύων στη ΣΒΜ, πιο ανεκτών από μια πλήρη έλλειψη δικτύου κολλαγόνου. Αυτό βασίζεται στη ύπαρξη κολλαγόνου που αποδείχθηκε σε ορισμένες βιοψίες ασθενών, που
είχαν καλύτερη πρόγνωση. Αυτή η φαρμακολογική θεραπεία θα γίνει με ένα πρωτοποριακό τρόπο: Σε 3 μοντέλα AΣ ποντικών, ένα με παντελή έλλειψη κολλαγόνου IV, ένα ομόζυγο για
μεταλλαγμένο κολλαγόνο IV, και το ημίζυγο. Το προτεινόμενο έργο είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό παράδειγμα προκλινικής ιατρικής έρευνας. Τα αποτελέσματα όχι μόνο θα ρίξουν φως σχετικά με
τους μοριακούς μηχανισμούς που συνδέονται με τις μεταλλάξεις COL4 αλλά θα θέσουν επίσης τη βάση για μια νέα θεραπεία για το AΣ
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Human papillomaviruses (HPVs) are associated with >5% of human cancers and are useful models for undestanding non-virally associated cancers. Defining the molecular
mechanisms implicated in the generation and maintenance of carcinogenesis is important in the development of improved methods for the prevention, diagnosis and
treatment of cancer.
Our lab is interested in the role of cancer-causing papillomaviruses in manipulating genes involved in stem cell biology. Recent evidence suggests that cellular plasticity and
cellular “stemness” may be implicated in the carcinogenic process. We have been using the human papillomavirus HPV16, the major cause of cervical cancer, as a model for
oncogenic viruses to study the role of acquired stemness in the viral lifecycle and carcinogenesis. Our proposed work will provide the first direct in vivo evidence for the
interplay between an oncogenic virus and stemness aiding in the elucidation of the reciprocal interaction between infection, cellular plasticity and cancer.
We have generated preliminary evidence that HPV16 can change tissue stem cell dynamics and promote acquired “stemness” in vitro and in vivo. In this proposal we aim to
examine the interplay of an increase in tissue stemness, through in vivo reprogramming, with the oncogenes of HPV16 E6 and E7. We plan to do this by combining the use of
transgenic and reprogrammable mouse models as well as reprogramming technologies and cell culture assays. Importantly, through these integrated technologies we aim to
use our findings to identify new putative players in cervical cancer which could be used in the development of improved cervical cancer diagnostics and therapeutics.

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) σχετίζεται με >5% των περιστατικών καρκίνου και είναι χρήσιμο μοντέλο για την κατανόηση άλλων ειδών καρκινογένεσης. Η κατανόηση των μοριακών
μηχανισμών που εμπλέκονται στη διαδικασία γένεσης και διατήρησης του καρκίνου είναι σημαντική για τη μελλοντική ανάπτυξη βελτιωμένων μεθόδων πρόληψης διάγνωσης και θεραπείας.
Το ενδιαφέρον του εργαστηρίου μας εστιάζεται στο ρόλο που έχουν οι ογκογόνοι ιοί των ανθρωπίνων θηλωμάτων στο χειρισμό γονιδίων που σχετίζονται με την κυτταρική
πλαστικότητα/βλαστική ικανότητα. Έχουμε χρησιμοποιήσει τον ανθρώπινο τύπο ιών των θηλωμάτων HPV16, ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ως μοντέλο
των ογκογόνων ιών για τη μελέτη του ρόλου της επίκτητης βλαστικής ικανότητας στον ιικό κύκλο ζωής και στην καρκινογένεση. Το προτεινόμενο μας έργο θα παρέχει την πρώτη άμεση in vivo
απόδειξη για την αλληλεπίδραση ενός ογκογόνου ιού και της βλαστική ικανότητας έτσι ώστε να διασαφηνιστεί η αμοιβαία αλληλεπίδραση μόλυνσης, βλαστικής ικανότητας και καρκίνου.
Προκαταρκτικά στοιχεία από το εργαστήριο μας έδειξαν ότι ο HPV16 μπορεί να αλλάξει τη δυναμική των βλαστικών κυττάρων των ιστών και να προωθήσει τη «βλαστική ικανότητα" in vitro και
in vivo. Στην πρόταση αυτή έχουμε ως στόχο να εξετάσουμε την αλληλεπίδραση της αύξησης της βλαστικής ικανότητας των ιστών, μέσω του in vivo επαναπρογραμματισμού, με τα ογκογονίδια
του HPV16 Ε6 και Ε7. Για το σκοπό αυτό συνδυάζουμε τη χρήση διαγονιδιακών και επαναπρογραμματιζόμενων ποντικών ως μοντέλα, καθώς και τεχνολογίες επαναπρογραμματισμού και
κυτταρικής καλλιέργειας. Είναι σημαντικό ότι, μέσω αυτών των ολοκληρωμένων τεχνολογιών στοχεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ευρήματά μας για τον εντοπισμό νέων παραγόντων
καρκίνου του τραχήλου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη βελτιωμένων διαγνωστικών του τραχήλου του καρκίνου αλλά και θεραπευτικά.

Functional characterization of transmembrane
protein TMEM147: A master regulator of
cholesterol biosynthesis in human cells?

Niovi Santama

University of Cyprus

159.820,00 €

159.820,00 €

We will establish a high-caliber Research Network, including a talented post-doctoral Researcher, to carry out an internationally competitive Project in molecular cell Biology.
We will investigate the provocative and novel hypothesis that the Endoplasmic Reticulum (ER)-based protein TMEM147 is a master regulator of cholesterol biosynthesis.
Compelling preliminary evidence in the HO group has revealed protein interactions between TMEM147 and the nuclear envelope protein Lamin B receptor (LBR), an intensively
studied protein involved in chromatin remodeling and transcriptional repression in the nucleus through its N-terminal domain. Intriguing work by research groups
internationally indicates a possible additional, dual biological function of LBR, based on its modular structure and ascribing a sterol reductase activity, critical for cholesterol
biosynthesis, to its distinct C-terminal domain. Consistently, the HO group has also demonstrated interactions of TMEM147 with enzymes DHCR7 and TM7SF2, key reductases
in cholesterol’s biosynthetic pathway.
In a concerted experimental plan, and using powerful state-of-the art tools we have already generated, we will functionally characterize TMEM147 in human cells. We will
conduct a targeted screen, based on RNA interference, to analyse silencing phenotypes and probe for an extended complement of ER proteins interacting with TMEM147. We
will independently confirm novel candidates by immunoprecipitation. We will conduct molecular mapping to delineate the TMEM147-interaction domain within LBR with the
aid of rationally designed constructs. Harnessing lipidomics and metabolomics, we will compare the lipid and metabolite signature in wild type- and TMET147-silenced cells,
thus directly evaluating and quantifying the role of TMEM147 as upstream repressor of LBR and sterol reductase activity.
We expect to establish and characterise a focal function of TMEM147 in cholesterol biosynthesis and thus make an important contribution to a frontier topic with great medical
significance.

Στόχος είναι η διεκπεραίωση ενός διεθνώς ανταγωνιστικού ερευνητικού Προγράμματος μέσω της δημιουργίας ενός υψηλού επιπέδου ερευνητικού Δικτύου με συμμετοχή μίας ταλαντούχου
μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας. Το θέμα του Προγράμματος είναι η διερεύνηση της συναρπαστικής υπόθεσης οτι η πρωτεΐνη του Ενδοπλασματικού Δικτύου (ΕΔ) ΤΜΕΜ147 λειτουργεί ως
κομβικός ρυθμιστής της σύνθεσης χοληστερόλης. Προκαταρτικά υποστηρικτικά δεδομένα στο εργαστήριο του ΑΦ αποκάλυψαν πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της TMEM147 και του
υποδοχέα Λαμίνης Β, LBR, στον πυρηνικό φάκελο, πρωτεΐνης διάσημης για το ρόλο της στη διαμόρφωση και μεταγραφική αποσιώπηση της χρωματίνης στον πυρήνα. Η λειτουργία αυτή
εδράζεται στο αμινοτελικό άκρο του LBR ενώ εικάζεται οτι το καρβοξυτελικό άκρο παρουσιάζει ενζυμική δραστικότητα αναγωγάσης στερολών λόγω μεγάλης δομικής ομοιότητας του με
ένζυμα-κλειδιά στο βιοσυνθετικό μονοπάτι της χοληστερόλης, όπως οι DHCR7 και TM7SF2, με τα οποία επίσης ταυτοποιήθηκαν αλληλεπιδράσεις της ΤΜΕ147 από την ομάδα του ΑΦ.
Με ένα αποτελεσματικά δομημένο ερευνητικό σχέδιο και χρησιμοποιώντας ισχυρά πειραματικά εργαλεία που ήδη κατασκευάσαμε, θα χαρακτηρίσουμε λειτουργικά την ΤΜΕΜ147. Θα
διενεργήσουμε στοχευμένη σάρωση, βασισμένη σε αποσιώπηση RNAi, για φαινοτυπική ανάλυση καθώς και ταυτοποίηση ευρύτερου φάσματος αλληλεπιδρωσών με την ΤΜΕΜ147 πρωτεϊνών
του ΕΔ και θα επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα με την ανεξάρτητη μέθοδο της ανοσοκατακρήμνισης. Θα χαρτογραφήσουμε μοριακά επί του LBR το επιτόπιο αλληλεπίδρασής του με την
ΤΜΕΜ147. Θα αξιοποιήσουμε μεθόδους Λιπιδομικής και Μεταβολομικής για να καθορίσουμε και συγκρίνουμε το λιπιδικό και μεταβολικό αποτύπωμα σε ανθρώπινα κύτταρα φυσικού τύπου
και κύτταρα με αποσιωπημένη την ΤΜΕΜ147. Έτσι θα αναδείξουμε και ποσοτικοποιήσουμε την πιθανολογούμενη ανασταλτική επίδραση της ΤΜΕΜ147 επί του LBR και των αναγωγασών
DHCR7 κ TM7SF2, ως πρώιμου ρυθμιστή της χοληστερόλης στα κύτταρα.
Συνολικά, προσδοκούμε να καταγράψουμε σημαντική συνεισφορά σε ένα πεδίο αιχμής με πολλές ιατρικές προεκτάσεις.

POST-DOC/0916/0222

Introducing the best of collaborative world
practices to care for patients with Rare
Disorders: planting the seeds for a state-ofthe-art global patient support in Cyprus

Michael Angastiniotis

Cyprus Alliance for Rare Disorders

159.724,00 € *

159.724,00 € *

Experts agree that suffering from a Rare Disorder often coincides with delayed diagnoses as well as underestimation of the true parameters of the disease. The often limited
national experience on RD and the costly cross-border consultation for both medical professionals and patients are some of the main causes.
For a patient suffering from a RD, the opportunity to discuss experiences with fellow patients and benefit from patient to patient care and psychosocial support is invaluable. It
has the potential of creating new knowledge and advice about the disease, as well as access to resources such as medication or simple ‘tricks and tips’ for everyday
management of the disease. For a doctor who is less experienced in treating RD, it is essential to have access points to support from more experienced health professionals in
distant locations, aiming at increasing accuracy in the diagnosis of a RD, better management and cost-effective regular patients’ follow up.
In light of these challenges, Rare-e-Connect will develop an electronic platform bringing together geographically dispersed healthcare professionals and patients, waiving the
need for physical travelling for expert knowledge dissemination and patients’ regular evaluations. In so doing, Rare-e-Connect will be working towards reducing inequalities
found in accessing facilities and time needed for the diagnosis of patients with RD, while contributing significantly to the reduction of the financial burden of diagnosis and
healthcare for such genetic, life-long, chronic diseases.
Data showcasing patient and doctor activity on this platform will be analyzed and conclusions will be drawn in regards to the impact of this technological infrastructure for
collaborative knowledge construction in regards to RD, patients’ psychosocial support. In turn, this data will help discern the potential of similar platforms as a sustainable
solution with long-term application for disease management and quality healthcare services.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η σπανιότητα είναι συνυφασμένη με καθυστερήσεις στη διάγνωση αλλά και υποτίμηση των πραγματικών επιπτώσεων, αφού η εμπειρία πολλών λειτουργών υγείας
και κοινωνικών υπηρεσιών είναι συχνά περιορισμένη. Σε αυτό έρχεται να προσθέσει και το κόστος της διασυνοριακής διαβούλευσης ασθενών και γιατρών με ειδικούς στο εξωτερικό.
Για έναν ασθενή που υποφέρει από μια Σπάνια Πάθηση (ΣΠ), η ψυχοκοινωνική στήριξη είναι αναγκαία λόγω των διαφόρων προβλημάτων που συνοδεύουν κάθε χρόνια πάθηση αλλά και της
απομόνωσης που αισθάνονται οι πάσχοντες, που πολλές φορές δεν βρίσκουν άλλους συμπάσχοντες για να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μοιραστούν τον πόνο και την αγωνία τους. Για ένα γιατρό,
όχι τόσο έμπειρο στη διαχείριση ΣΠ, επιβάλλεται η δημιουργία και προώθηση υπηρεσιών υποστήριξης από πιο έμπειρους ειδικούς υγείας, έτσι ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες ακριβούς
διάγνωσης, αλλά και καλύτερης, συχνότερης και οικονομικά συμφέρουσας διαχείρισης της ασθένειας.
Το Rare-e-Connect απαντά στις προκλήσεις με τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με δυνατότητα να ενώσει ασθενείς και γιατρούς ανά το παγκόσμιο, αντικαθιστώντας την ανάγκη,
την καθυστέρηση και το οικονομικό βάρος που επιφέρει ο ιατρικός τουρισμός. Με αυτόν τον τρόπο, το Rare-e-Connect συνεισφέρει στην προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων που
εντοπίζονται στην πρόσβαση κατάλληλων εργαλείων και υπηρεσιών για τη διάγνωση και διαχείριση τέτοιων κληρονομικών και χρόνιων ασθενειών.
Η ανάλυση δεδομένων από τη δραστηριότητα ασθενών και γιατρών στην πλατφόρμα θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της επίδρασης αυτής της τεχνολογικής υποδομής για τη
συνεργασία για τη δημιουργία γνώσης όσον αφορά στα ΣΠ, την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους ασθενείς και θα καταδείξει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης εφαρμογής
παρόμοιων δομών για τη διαχείριση ασθενειών και την παροχή ποιοτικών ασθενοκεντρικών υπηρεσιών υγείας.

POST-DOC/0916/0235

Developing miRNA serum-based biomarkers
for muscular dystrophies

Leonidas Phylactou

The Cyprus Institute of Neurology and
Genetics

159.998,00 €

159.998,00 €

Muscular dystrophies are a group of heterogeneous genetic disorders characterized by progressive loss of skeletal muscle mass. Muscular dystrophies share clinical and
dystrophic pathological features on muscle biopsy. The most common muscular dystrophies includes Duchenne muscular dystrophy (DMD), Myotonic Dystrophy type 1 (DM1),
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD), Limb-girdle muscular dystrophies (LGMDs) and oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD). The identification of bloodbased biomarkers for muscular dystrophies would provide added value for the monitoring of the disease. Various scientific reports showed that extracellular circulating
miRNAs are stably present within serum and have the potential to be used as clinical biomarkers for various diseases and injury conditions. Several reports showed that
specific blood circulating miRNAs can be used as potential biomarkers of DMD. In particular, three miRNA biomarkers (miR-1, miR-133, and miR-206) were found highly
elevated in serum of DMD patients. These miRNAs were also found elevated in DM1 patients compared to controls, presumably, as a consequence of the degradation of
muscle tissue during muscle wasting. Although some significant and very important reports have been published regarding the development of new biomarkers for DMD and
DM1, there is little evidence regarding the other muscular dystrophies. Some experiments have been performed on animal models of muscular dystrophies underlying the
need for the development of blood-based biomarkers for this group of disorders. The proposed project aims to identify miRNA serum-based biomarkers for muscular
dystrophies including DMD, DM1, FSHD, LGMDs and OPMD.

Μυϊκές δυστροφίες είναι μια ομάδα ετερογενών γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από προοδευτική αδυναμία των σκελετικών μυών από βλάβες στις μυϊκές πρωτεΐνες, και από τον
θάνατο μυϊκών κυττάρων και ιστού. Βιοψίες μυϊκών δυστροφιών μοιράζονται κλινικά και παθολογικά χαρακτηριστικά. Οι πιο κοινές μυϊκές δυστροφίες είναι η μυϊκή δυστροφία Duchenne
(DMD), η μυοτονική δυστροφία τύπου 1 (DM1), η προσωποωμοβραχιόνιος μυϊκή δυστροφία (FSHD), η μυϊκή δυστροφία Limb-Girdle (LGMD) και η οφθαλμοφαρυγγική μυϊκή δυστροφία
(OPMD). Η ταυτοποίηση των βιολογικών δεικτών με βάση το αίμα για μυϊκές δυστροφίες θα παρέχει επιπλέον αξία για την παρακολούθηση της νόσου. Διάφορες επιστημονικές μελέτες
έδειξαν ότι η εξωκυτταρική κυκλοφορία των miRNAs είναι σταθερή εντός του ορού και έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως κλινικοί βιοδείκτες για διάφορες ασθένειες. Πολλές
μελέτες έδειξαν ότι συγκεκριμένα miRNAs που κυκλοφορούν στο αίμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιθανοί βιοδείκτες της DMD. Συγκεκριμένα, τρεις βιοδείκτες-miRNA (miR-1, miR-133
και miR-206) βρέθηκαν αυξημένοι στον ορό των DMD ασθενών. Αυτά τα miRNAs βρέθηκαν επίσης αυξημένα DM1 ασθενείς σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς, πιθανώς, ως συνέπεια της
διάσπασης του μυϊκού ιστού κατά τη συστηματικής απώλειας μυϊκής μάζας. Παρά το γεγονός ότι ορισμένες σημαντικές μελέτες έχουν δημοσιευτεί σχετικά με την ανάπτυξη νέων βιοδεικτών
για DMD και DM1, λίγα στοιχεία υπάρχουν σχετικά με τις άλλες μυϊκές δυστροφίες. Μερικά πειράματα έχουν διεξαχθεί σε ζωικά μοντέλα στηρίζοντας την ανάγκη για την ανάπτυξη των
αιματολογικών βιολογικών δεικτών για αυτή την ομάδα ασθενειών. Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους miRNA βιοδείκτες στον ορό για της μυϊκές δυστροφίες,
συμπεριλαμβανομένων των DMD, DM1, FSHD LGMDs και OPMD.

POST-DOC/0916/0012

Epigenetic modulation for the generation of
innovative cellular immunotherapies against
Graft versus Host Disease

Center for the Study of Haematological
Malignancies

POST-DOC/0916/0109

Human induced pluripotent stem cells as an in christodoulos xinaris
vitro model of podocyte development and
Alport disease

University of Nicosia

POST-DOC/0916/0044

Unveiling novel molecular mechanisms that
regulate colonization of dormant metastatic
breast cancer cells

Panagiotis Papageorgis

POST-DOC/0916/0243

Microparticles and microRNAs in the fight
against cancer: A novel diagnostic and
therapeutic tool for the prevention and
therapy of metastatic breast cancer.

POST-DOC/0916/0237

159.810,00 €

159.810,00 €

There is an urgent need for novel therapeutic strategies for graft versus host disease (GvHD) occurring after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT).
Whilst hypomethylating agents, such as Aza (5-azacitidine), have been shown to ex vivo generate immunoregulatory T cells, the major caveat in the use of these FOXP3+
regulatory T cells (Tregs) in clinical practice is the lack of specific surface markers for efficient purification. As indicated by our preliminary results, genes other than FOXP3 are
responsible for the suppressor function of Aza -induced Tregs. We have showed that short in vitro treatment of T cells with Aza induces immunosuppressive HLA-G expressing
T cells.
The ultimate goal of the EPICELL consortium, in a research collaboration, is to develop a novel, easily generated and easily purified cellular immunotherapy against GvHD.
Towards to this goal we plan to:
a) Induce maximum and stable HLA-G expression and suppressor function in human T cells in vitro and test them under GvHD-like conditions,
b) Generate clinical scale and clinical grade HLA-G+ Tregs, and
c) Cryopreserve in vitro Aza-induced HLA-G+ suppressor cells, under GMP conditions, which will upon clinical trial approval be used for the in vivo investigation in acute GvHD.
We anticipate that through EPICELL, we will ex vivo produce a new category of inducible regulatory T cells, the HA-induced HLA-G+ Tregs, with the perspective to enter clinical
practice and be used as adoptive cellular therapy for GvHD and other T cell mediated diseases.

Υφίσταται επείγουσα ανάγκη για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και στρατηγικών για την νόσο μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GvHD) που παρατηρείται μετά από αλλογενή
μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων (αλλο-HSCT). Ενώ παράγοντες υπο-μεθυλίωσης, όπως το 5-azacitidine (Aza), έχουν συσχετιστεί με την επαγωγή της ex vivo δημιουργίας Τανοσορυθμιστικών κύτταρων, το κύριο μειονέκτημα στη χρήση αυτών των FOXP3+ ρυθμιστικών Τ κύτταρων (Tregs) στην κλινική πρακτική είναι η έλλειψη ειδικών δεικτών επιφάνειας για την
αποτελεσματική απομόνωση τους. Προκαταρτικά μας αποτελέσματα προτείνουν ότι επιπλέων γονίδια εκτός του FoxP3 είναι υπεύθυνα για την κατασταλτική δράση των Aza -επαγόμενων
Tregs. Έχουμε δείξει ότι σύντομη in vitro αγωγή Τ-κυττάρων με Aza επάγει την παραγωγή ανοσοκατασταλτικών Τ-κυττάρων τα οποία εκφράζουν HLA-G.
Ο απώτερος στόχος του EPICELL, μέσω αυτής της ερευνητικής συνεργασίας, είναι η ανάπτυξη μιας νέας στοχευμένης και εύκολα εφαρμόσιμης κυτταρικής ανοσοθεραπείας κατά του GvHD.

PA 1 : The Cyprus Institute of
Neurology and Genetics

159.808,00 €

159.808,00 €

Chronic kidney disease affects 5-7 % of the population worldwide, and its incidence is increasing at an alarming rate. It is characterized by progressive loss of kidney function
and defects in glomerular filtration, which can lead to end-stage renal disease. The loss of podocytes, highly specialized cells unable to regenerate, play a key role in the decline
of GFR that leads to CKD. Therefore, there is an urgent need to develop new therapeutic approaches to stop cell death and replace lost podocytes in the mature kidney. Human
induced pluripotent stem cells (hiPSCs) are an important tool for studying disease mechanisms and developing strategies for regenerating damaged podocytes.
We, and others, have successfully differentiated hiPSCs into nephron progenitors and podocytes, but using these methods to create models of human disease in a “dish” has
not been explored yet. This is because the current protocols to differentiate hiPSCs are not very efficient or reproducible. Thus, the aims of this proposal are; first, to generate
reporter cell lines to optimize the differentiation of podocytes from hiPSCs and, second, to use this protocol to compare podocytes from mutant and control hiPSCs generated
from Alport disease (AD) patients. Specifically, we set out to study AD because it is a common genetic disorder in Cyprus with variable clinical characteristics that often leads to
CKD/ESRD, and there is a need to create human models of the disease.
Overall, our project will help to develop more efficient differentiation protocols to generate podocytes, and to reveal new therapeutic targets for treating AD, paving the way
for developing new cell therapies for CKD. Moreover, the use of cutting edge technologies, such as hiPSCs cultures and CRISPR/Cas9 genome engineering will establish the field
of Stem Cells and Regenerative Medicine in Cyprus. Apart from advancing biomedical research, this innovative project could also have a significant impact on society and
stimulate the biotechnology and pharmaceutical industries.

Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) επηρεάζει το 5-7% του παγκόσμιου πληθυσμού και χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια της νεφρικής λειτουργίας. Κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της νόσου
κατέχουν τα ποδοκύτταρα, κύτταρα υψηλής διαφοροποίησης και εξειδίκευσης που δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Ως εκ τούτου, η παραγωγή ποδοκυττάρων in vitro θα αποτελούσε ένα
σημαντικό εργαλείο για την αποτελεσματικότερη μελέτη των σπειραματοπαθειών και πιθανώς την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ποδοκυττάρων.
Σημαντικές προοπτικές προς αυτή την κατεύθυνση έχουν δημιουργήσει τα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (γνωστά ως iPSC), δηλαδή κύτταρα από ενήλικες που
επαναπραγραμματίζονται ώστε να γίνουν πολυδύναμα. Παρόλο που διάφορες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας παρήγαγαν ποδοκύτταρα από ανθρώπινα πολυδύναμα
βλαστοκύτταρα, ακόμα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε φαρμακολογικές ή θεραπευτικές μελέτες. Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι ότι τα πρωτόκολλα διαφοροποίησης αδυνατούν να
παράξουν ποδοκύτταρα με υψηλό βαθμό απόδοσης και επαναληψιμότητα.
Σε αυτή την μελέτη, θα παράξουμε κυτταρικές σειρές πολυδύναμων κυττάρων που θα εκφράζουν φθορίζουσες ουσίες όταν ενεργοποιούνται χαρακτηριστικά γονίδια των ποδοκυττάρων
(genetic-reporter hiPS cell lines), για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση της διαφοροποίησης των πολυδύναμων βλαστοκυττάρων σε ποδοκύτταρα. Ακολούθως θα παράξουμε πολύδυναμα
βλαστοκύτταρα από ασθενείς με σύνδρομο Alport, μία συχνή μορφή κληρονομικής σπειραματοπάθειας στην Κύπρο με ποικίλο φαινότυπο και κλινική εικόνα, και θα τα διαφοροποιήσουμε σε
ποδοκύτταρα για να εντοπίσουμε τους μηχανισμούς της νόσου και να αναδείξουμε νέους θεραπευτικούς στόχους.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα αποβούν καθοριστικά στην κατανόηση και θεραπεία του συνδρόμου του Alport και γενικότερα της (ΧΝΝ). Επιπρόσθετα η προκύπτουσα μεθοδολογία
θα αποτελέσει μία ισχυρή βάση για να ανοίξει το πεδίο των βλαστοκύτταρων και της αναγεννητικής ιατρικής στην Κύπρο, όχι μόνο στη νεφρολογία αλλά και σε άλλα πεδία των ιατρικών
επιστημών.

E.U.C. Research Centre Ltd

PA 1 : University of Cyprus

159.992,00 €

159.992,00 €

Metastasis, a multistep process during which cancer cells disseminate to secondary organs, represents the main cause of death for breast cancer patients. Treated breast
cancer patients often develop macrometastases after years of latency. This phenomenon represents a major clinical obstacle in cancer patient care. Therefore, it is critically
important to unravel the underlying mechanisms that elicit the escape from tumor dormancy, thus facilitating the development of novel therapeutic strategies. We hypothesize
that the escape of metastatic breast cancer cells from a dormant state is mediated via the accumulation of yet unidentified molecular alterations that allow metastatic cells to
colonize. Our main objective is to elucidate the molecular mechanisms underlying the escape from dormancy of metastatic breast cancer. Our Specific Aims are: 1. To isolate
distinct metastatic breast cancer cell populations from different stages during their dormancy period in vivo, 2. To define the gene expression patterns which are associated
with the escape from dormancy in breast cancer cells and 3. To assess the contribution of differentially expressed genes in controlling dormancy. In our approach we will utilize
an established in vivo model coupled with metastatic breast cancer cells expressing GFP to monitor the period during their dormancy until metastatic outgrowth in the lungs
and isolate these cells at different time points. Genome-wide gene expression microarray analyses are expected to reveal the microenvironment-induced transcriptional
landscapes which regulate dormancy of metastatic breast cancer. The clinical significance of identified targets will be evaluated by meta-analysis of available breast cancer
patient data and correlation with their RFS and DMFS. Finally, using inducible lentiviral expression and shRNA vectors transduced in metastatic breast cancer cells, we will
assess the functional implication of the identified effector genes in regulating transition from micro- to macrometastasis formation.

Η μετάσταση, κατά την οποία τα καρκινικά κύτταρα αποικίζουν δευτερεύοντα όργανα, αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου για τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Το φαινόμενο όπου
θεραπευμένοι ασθενείς συχνά αναπτύσσουν μεταστάσεις μετά από χρόνια χωρίς συμπτώματα αποτελεί ένα σημαντικό κλινικό εμπόδιο. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να
διαλευκάνουμε τους υποκείμενους μηχανισμούς που προκαλούν τη διαφυγή των μεταστατικών καρκινικών κυττάρων από την αδράνεια, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών
στρατηγικών. Υποθέτουμε ότι η διαφυγή των μεταστατικών καρκινικών κυττάρων μαστού από την αδρανή κατάσταση προκαλείται μέσω αγνώστων μοριακών αλλαγών που τους επιτρέπουν να
αποικίσουν άλλα όργανα και κύριος μας στόχος είναι να διερευνήσουμε αυτούς τους μοριακούς μηχανισμούς. Ειδικότερα στοχεύουμε α) να απομονώσουμε διακριτούς πληθυσμούς
μεταστατικών κυττάρων από διαφορετικά στάδια της περιόδου αδράνειας in vivo, 2. να προσδιορίσουμε τα πρότυπα έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με τη διαφυγή από την αδράνεια σε
κύτταρα καρκίνου του μαστού και 3. να αξιολογήσουμε λειτουργικά τη συμβολή των διαφορικά εκφραζόμενων γονιδίων στον έλεγχο της αδράνειας. Στην προσέγγισή μας θα
χρησιμοποιήσουμε ένα in vivo μοντέλο ποντικιών σε συνδυασμό με μεταστατικά κύτταρα μαστού που εκφράζουν GFP ώστε να παρακολουθούμε τη μετάβαση τους από το στάδιο αδράνειας
μέχρι τον αποικισμό στους πνεύμονες και να τα απομονώσουμε σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Αναλύσεις γονιδιακής έκφρασης με μικροσυστοιχίες αναμένεται να αποκαλύψουν
μεταγραφικές αλλαγές που προκαλούνται από το μικροπεριβάλλον και ελέγχουν την έξοδο από την αδράνεια. Η κλινική σημασία των νέων γονιδίων-στόχων που θα προκύψουν θα αξιολογηθεί
από μετα-ανάλυση διαθέσιμων στοιχείων ασθενών με καρκίνο του μαστού και συσχέτιση με την επιβίωση τους. Τέλος, μέσω επαγόμενης υπερέκφρασης ή αποσιώπησης γονιδίων σε
μεταστατικά κύτταρα μαστού, θα αξιολογήσουμε in vivo το ρόλο των νέων γονιδίων-στόχων στη ρύθμιση της μετατροπής των μικρο- σε μακρο-μεταστάσεων.
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MICROCURE aims to advance a new class of therapeutic agents, based on microparticles (MPs) derived from mesenchymal stem cells (MSCs) that can selectively target tumours
in vivo. These MPs are designed to enclose and deliver microRNAs (miRNAs) that affect the action of genes associated with cancer growth, neovascularisation and metastasis.
There is an urgent need to develop targeted strategies for cancer therapy and miRNAs have been proposed as a promising strategy due to their ability to target multiple
tumour-related genes. Furthermore, current treatments have yet to achieve complete tumour eradication, due mainly to difficulties in effectively blocking the complex cancer
growth process as well as due to inadequate delivery of therapeutic agents to the tumour site. The rationale for using MSCs derived from human umbilical cords is based on
the concept that these cells have the ability to home and engraft in solid tumours, are karyotypically stable and induce immunosuppression through cytokine inhibition. We are
developing a novel, licensable concept for delivery of therapeutic miRNAs via an engineered, tumor-targeting membrane vehicle that can enhance selective delivery to solid
tumours and improve treatment outcomes. In the present study, we will define the role of a novel oncoprotein in breast cancer biology and we will unveil the miRNA regulator
that targets and suppresses it in vivo. We will develop a metastasis-specific miRNA biomarker as a diagnostic tool and we will advance a novel therapeutic strategy based on
our patented miRNA-containing MPs, targeting both primary tumors and metastatic foci. What this project aims to achieve is to broaden the young researcher’s scientific
expertise with experience gained in other research domains, as well as to provide effective exposure to management and entrepreneurship principles that play a crucial role in
nurturing a new category of researcher: the “entrepreneurial academic”.

Η τεχνολογία MICROCURE στοχεύει στην προώθηση μιας καινοτόμας κατηγορίας θεραπευτικών παραγόντων, βασισμένη σε μικροσωματίδια (ΜΣ) που προέρχονται από μεσεγχυματικά
βλαστικά κύτταρα (ΜΒΚ) και είναι ικανά να στοχεύσουν επιλεκτικά όγκους in vivo. Τα ΜΣ έχουν σχεδιαστεί για να ενθυλακώνουν και να παραδίδουν microRNAs (miRNAs) σε καρκινικούς
όγκους /κύτταρα με στόχο την επιρροή της δράσης των γονιδίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, νεοαγγείωση και μετάσταση του καρκίνου. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν
στοχευόμενες στρατηγικές και τα miRNAs έχουν προταθεί ως μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τον καρκίνο λόγω της ικανότητάς τους να στοχεύουν ταυτόχρονα πολλαπλά ογκογονίδια.
Επιπλέον, οι τρέχουσες θεραπείες για τον καρκίνο δεν έχουν ακόμη επιτύχει την πλήρη εκρίζωση των όγκων, κυρίως λόγω της σύνθετης διαδικασίας ανάπτυξης του καρκίνου, καθώς και της
ανεπαρκούς παροχής θεραπευτικών παραγόντων στο κοντινό περιβάλλον του όγκου. Το σκεπτικό για τη χρήση των ΜΒΚ που προέρχονται από ανθρώπινο ομφάλιο λώρο, βασίζεται στην ιδέα
ότι τα κύτταρα αυτά έχουν την ικανότητα να ανακαλύπτουν και να προσροφούνται ενδοκυτταρικά από συμπαγείς όγκους, είναι καρυοτυπικά σταθερά και επάγουν ανοσοκαταστολή μέσω της
αναστολής των κυτοκινών. Θα αναπτύξουμε μία καινοτόμο ιδέα, για την παράδοση θεραπευτικών miRNAs μέσω ενός κυτταρικού ΜΣ που μπορεί να ενισχύσει την επιλεκτική παράδοση σε
συμπαγείς όγκους και να βελτιώσει τα αποτελέσματα της θεραπείας. Στην παρούσα μελέτη, θα καθορίσουμε το ρόλο μιας νέας ογκοπρωτείνης στη βιολογία του καρκίνου του μαστού και θα
παρουσιάσουμε τον ρυθμιστή miRNA που την καταστέλλει in vivo. Θα αναπτύξουμε ένα καινοτόμο διαγνωστικό εργαλείο και θα προωθήσουμε μια νέα θεραπευτική στρατηγική. Το
πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να διευρύνει την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη του Διδάκτωρ προσφέροντας εμπειρία και σε άλλους τομείς έρευνας, καθώς και στις αρχές της διαχείρισης
και της επιχειρηματικότητας που είναι απαραίτητο ώστε να γαλουχήσει μια νέα κατηγορία ερευνητών τον "επιχειρηματία ακαδημαϊκό ".
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Metal implants experience different levels of wear and corrosion due to the mechanical and biochemical environment at the implantation site. Many alloys used in
cardiovascular devices contain high levels of nickel, which if released in sufficient quantities can give rise to several adverse health effects. Despite a recent strong FDA interest,
there is currently no recognized standard test method for metal ion release from medical implants. While nickel release from these devices is typically characterized through in
vitro immersion tests, it is debatable whether in vitro to in vivo correlations are representative of the release rate following implantation in the body. To address this
uncertainty and improve nonclinical testing, this study aims to develop an in silico toxicokinetic model to determine concentrations of released nickel ions from cardiovascular
stents into the human body over time.
The proposed model will combine a toxicokinetic with a physics-based diffusion compartment and will be parameterized using data derived from in vitro immersion tests and
stent implantation studies in mice. The predictive value of the developed in silico model will be validated against clinical data and after successful extrapolation to reflect
human physiology, the fine-tuned model will be utilized to determine the distribution of nickel in the body based only upon relatively straightforward in vitro experiments.
The study will significantly improve the nonclinical methods used to evaluate corrosion in biomedical implants and will provide cardiovascular device manufacturers with a
useful analytical tool to assess corrosion susceptibility and nickel leach to meet the clinical acceptance criteria. The project offers a potential solution to a health care issue of
immense societal and economic importance and at the same time will act as a catalyst in assisting the Young Researcher to upgrade his research and innovation competencies
and accelerate his career development within the research infrastructure of Cyprus.
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Population forecasts and projections are crucial for many areas of public policy, and for a variety of planning applications, in the public, private, and third sectors of economy.
Understanding compositional aspects of human population and its structural changes are also important requirements for the Government and other Social agencies for
decision making and resource allocation on an objective basis. Interest in this area is growing fast and one of the key challenges in the upcoming years is the development of
stochastic dynamical population models for dealing with complex, distributed and uncertain dynamics.
Motivated by the aforesaid purposes, MultiPOP project will provide a general mathematical framework for the study of multidimensional stochastic dynamical models subject
to uncertainty and ambiguity, allowing the development of optimal and robust stochastic control policies, and enabling a widespread use of the developed theory in currently
under explored areas of population studies for policy and planning purposes.
Toward this end, we will utilise tools from the fields of systems and stochastic control, system identification and prediction to capture the effects of ambiguity on dynamic
models. In particular, we will develop a mathematical tool known as the Total Variation distance metric to codify the impact of incorrect dynamical models on the performance
of optimal decisions. Then we will develop and improve population modelling and Total Variation distance analysis as a practical tool for studying the population distribution of
Cyprus using simulated datasets with increasing complexity. In particular, we will deal with three promising areas of application: highly structured and complex models,
problems with limited data, and problems of policy making and planning with regard to immigration and various socio-economic programs. The methodologies that will be
developed and the knowledge gained are general and may have great impact in the applied population sciences throughout the twenty-first century.

Οι πληθυσμιακές προβλέψεις και προβολές είναι καθοριστικής σημασίας σε πολλούς τομείς της δημόσιας πολιτικής, όπως επίσης και σε μια πληθώρα εφαρμογών προγραμματισμού, στο
δημόσιο, ιδιωτικό, και τριτογενή τομέα της οικονομίας. Η κατανόηση της δομής και δυναμικής του ανθρώπινου πληθυσμού αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για την κυβέρνηση και
άλλους κοινωνικούς φορείς όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και την σωστή κατανομή των πόρων. Αυτή είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ραγδαία, και μία από τις
βασικές προκλήσεις των επόμενων χρόνων είναι η ανάπτυξη και η αντιμετώπιση πολύπλοκων, κατανεμημένων δυναμικών πληθυσμιακών μοντέλων που υπόκεινται σε αβεβαιότητα.
Ο σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι να παρέχει ένα γενικό μαθηματικό πλαίσιο για τη μελέτη πολυδιάστατων στοχαστικών δυναμικών μοντέλων που υπόκεινται σε αβεβαιότητα,
επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη βέλτιστων και εύρωστων πολιτικών ελέγχου, όπως επίσης και την ευρεία χρήση τους στην μελέτη του πληθυσμού για σκοπούς ελέγχου και σχεδιασμού. Για το
σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε εργαλεία από τα πεδία μελέτης συστημάτων και στοχαστικού ελέγχου, και αναγνώρισης και πρόβλεψης αβέβαιων συστήματων. Συγκεκριμένα, θα
αναπτύξουμε ενα μαθηματικό εργαλείο γνωστό και ως μέτρο απόστασης της ολικής διακύμανσης με σκοπό την κωδικοποίηση των επιπτώσεων των λανθασμένων δυναμικών μοντέλων στην
λήψη αποφάσεων ελέγχου. Επίσης, θα αναπτύξουμε πληθυσμιακά μοντέλα και θα χρησιμοποιήσουμε την απόσταση της ολικής διακύμανσης ως ένα πρακτικό εργαλείο για τη μελέτη της
πληθυσμιακής κατανομής στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας σύνολα δεδομένων. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με πολύπλοκα και μεγάλου βαθμού δομημένα μοντέλα, προβλήματα με
περιορισμένα δεδομένα, και προβλήματα χάραξης πολιτικής και σχεδιασμού σε σχέση με την μετανάστευση και διαφόρων κοινωνικο-οικονομικών προγραμμάτων. Οι μεθοδολογίες που θα
αναπτυχθούν και η γνώση που θα αποκτηθεί είναι γενικής φύσεως και μπορoύν να έχουν μεγάλη επίδραση στις εφαρμοσμένες επιστήμες του πληθυσμού κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα.
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Much of the energy measured near coastlines is contained in low frequency waves with periods of a few days, known as continental shelf waves (CSWs), existing due to the
interaction of depth changes and the Earth's rotation. CSWs decaying both away from the coast and along the shelf are called trapped CSWs (tCSWs) which show higher than
normal energy in the low-frequency horizontal velocity field, thus affecting the stirring, nutrient and pollution concentrations at certain areas of the shelf. They are also of
interest to pure mathematicians, studying the eigenvalues of differential operators. Recent analytical and numerical work, using the simplest model possible (unforced,
barotropic, rigid-lid approximations) suggests that a number of topographic features (e.g. bays, headlands, submerged valleys or ridges), even bays at lakes ends, can support
tCSWs, thus in reality it is a much more common phenomenon than previously thought.

Αρκετή από την ενέργεια η όποια έχει καταγραφεί κοντά στις ακτογραμμές, σχετίζεται με κύματα χαμηλής συχνότητας τα όποια έχουν περίοδο μερικών ημερών και είναι ευρέως γνωστά ως
κύματα υφαλοκρηπίδας (ΚΥ), τα οποία οφείλουν την ύπαρξη τους στον συνδυασμό της αλλαγής βάθους της θάλασσας και στην περιστροφή της γης. ΚΥ τα οποία εξασθενούν κατά μήκος αλλά
και κάθετα στην ακτογραμμή καλούνται εγκλωβισμένα κύματα υφαλοκρηπίδας (ΕΚΥ) και παρουσιάζουν υψηλή ενέργεια στο οριζόντιο πεδίο ταχύτητας. Ως εκ τούτου επηρεάζονται οι
συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών άλλα και της μόλυνσης στην υφαλοκρηπίδα. Πρόσφατα, αναλυτικά και αριθμητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ένας αριθμός των τοπογραφικών
χαρακτηριστικών (π.χ. όρμους, ακρωτήρια, βυθισμένες κοιλάδες ή κορυφογραμμές), ακόμα και όρμους λιμνών, μπορούν να υποστηρίξουν ΕΚΥ έτσι, στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο
σύνηθες φαινόμενο από ό, τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα.

The objective of the proposed work is to address a number of open questions regarding the trapping of CSWs, using more complicated models, taking into account the effect of
stratification, free-surface, wind forcing and mean currents, by utilising analytical and numerical methodologies. We aim to examine trapping along various shelf-coastline
geometries and at lake ends, including stratification and free-surface effects. The physical mechanisms exciting tCSWs will also be addressed, by adding wind forcing and tides
into the models. Analytical, asymptotic results will be sought for a weakly curving coast and a straight shelf with weakly curving isobaths, for the stratified, free-surface and
wind forcing models using regular asymptotic expansions or a WKBJ method. Numerical pseudospectral methods will be used to validate the asymptotic results and generalise
them. These methods are ideal for the non-constant coefficient equations arising from arbitrary stratification and topography, as well as, more complicated models which
include the free-surface, wind forcing and mean currents effects.

Ο στόχος του προτεινόμενου έργου είναι να απαντηθούν μια σειρά από αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την παγίδευση των ΕΚΥ λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της στρωματοποίησης,
ελεύθερης επιφάνειας, επίδρασης του ανέμου και υποθαλάσσιων ρευμάτων, με τη χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε την παγίδευση κυμάτων σε
διάφορες γεωμετρίες για την ακτή και υφαλοκρηπίδα αλλά και στους όρμους λιμνών, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της στρωματοποίησης και της ελεύθερης επιφάνειας. Θα εξετασθεί
επίσης η συμβολή του ανέμου και της παλίρροιας στην δημιουργία ΕΚΥ. Θα εφαρμοστεί η κανονική ασυμπτωτική μέθοδος και η μέθοδος WKBJ σε μια ακτογραμμή με ασθενή καμπυλότητα και
σε ευθεία ακτογραμμή με ασθενή καμπυλότητα ισοβαθών. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν φασματικές, αριθμητικές μέθοδοι για την επικύρωση των ασυμπτωτικών αποτελεσμάτων και για
γενίκευση τους. Αυτές οι μέθοδοι είναι ιδανικές για τις εξισώσεις με μη-σταθερούς συντελεστές που προκύπτουν από την αυθαίρετη διαστρωμάτωση και την τοπογραφία, καθώς και πιο
περίπλοκα μοντέλα που περιέχουν την ελεύθερη επιφάνεια, τον άνεμο και υποθαλάσσια ρεύματα.

Laura Koumas Lioliou

Τα καρδιαγγειακά εμφυτεύματα (στεντ) υφίστανται επιφανειακή φθορά και διάβρωση λόγω των μηχανικών και βιοχημικών παραγόντων στην περιοχή εμφύτευσης, εκλύοντας σημαντικές
ποσότητες ιόντων νικελίου που μπορεί να προκαλέσουν επιπτώσεις στην υγεία του ασθενή. Παρά τις πρόσφατες προσπάθειες του Οργανισμού Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ, δεν
υπάρχει ακόμη τυποποιημένη μέθοδος ελέγχου για την έκλυση μεταλλικών ιόντων από ιατρικά εμφυτεύματα. Το φαινόμενο μελετάται συνήθως μέσω δοκιμών διάβρωσης, οι οποίες ωστόσο
δεν αντικατοπτρίζουν το ρυθμό έκλυσης των ιόντων μετά την εμφύτευση της συσκευής στο σώμα. Για την αντιμετώπιση αυτής της αβεβαιότητας και τη βελτίωση των προκλινικών δοκιμών, η
μελέτη αυτή έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα υπολογιστικό τοξικοκινητικό μοντέλο για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ιόντων νικελίου που εκλύονται από τα στεντ κατά τη διάρκεια της
εμφύτευσης τους στο σώμα.
Το προτεινόμενο μοντέλο θα συνδυάζει ένα τοξικοκινητικό τμήμα με ένα μοντέλο διάχυσης και οι διάφορες παραμέτροι θα εξαχθούν από δεδομένα εργαστηριακών δοκιμών διάβρωσης και
από μελέτες εμφύτευσης στεντ σε ποντίκια. Η προγνωστική αξία του υπολογιστικού μοντέλου θα αντιπαραβληθεί με κλινικά δεδομένα και θα τροποποιηθεί ανάλογα ώστε να αντανακλά την
ανθρώπινη φυσιολογία. Το τελικώς διαμορφωμένο μοντέλο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει την κατανομή του νικελίου στο σώμα βασιζόμενο μονάχα σε δεδομένα από
απλές εργαστηριακές δοκιμές.
Η μελέτη θα βελτιώσει σημαντικά τις προκλινικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της διάβρωσης σε βιοϊατρικά εμφυτεύματα και θα παρέχει στους κατασκευαστές τη
δυνατότητα αξιολόγησης της διάβρωσης και έκλυσης νικελίου ώστε να πληρούνται τα κλινικά κριτήρια αποδοχής. Το πρόγραμμα θα προσφέρει μια πιθανή λύση σε ένα υγειονομικό πρόβλημα
μεγάλης κοινωνικοοικονομικής σημασίας και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει ως καταλύτης στην αναβάθμιση των ερευνητικών ικανοτήτων του Νέου Ερευνητή και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας
του στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον της Κύπρου.
159.574,79 € Advancement and wider adoption of mobile health (mHealth) systems and services has been identified as a key priority both at a global and at the European level. The goal is
Η εξέλιξη και υιοθέτηση συστημάτων και υπηρεσιών κινητής υγείας (mHealth) έχει αναγνωριστεί ως βασική προτεραιότητα τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος είναι
to facilitate increased quality of care while reducing hospitalization times and associated costs. In terms of mHealth medical video communication systems, application
να διευκολυνθεί η βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας, η μείωση του χρόνου νοσηλείας και των συναφών δαπανών. Οι εφαρμογές χρήσης συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας ιατρικού
scenarios range from remote patient monitoring, diagnosis, and care, to emergency incident response and medical education. Once adopted in standard clinical practice, these βίντεο κυμαίνονται από την παρακολούθηση και διάγνωση του ασθενούς από απόσταση, την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, και της ιατρικής εκπαίδευσης. Η υιοθέτηση
systems are expected to transform healthcare delivery by fostering responsive emergency systems that will significantly improve patients’ quality of care and life.
τέτοιων συστημάτων στην κλινική πρακτική αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον ευρύτερο τομέα της υγείας, δια μέσου της ενίσχυσης της δυνατότητας ανταπόκρισης των
Despite the plethora of medical video communication systems in the literature, the adoption in standard clinical practice remains limited. This is primarily attributed to the fact συστημάτων έκτακτης ιατρικής φροντίδας από απόσταση, βελτιώνωντας σημαντικά τόσο την ποιότητα της περίθαλψης όσο και της ζωής των ασθενών.
that most studies rely on static implementations, are modality and technology specific, do not address computational complexity, and more importantly, do not facilitate
Παρά την πληθώρα των συστημάτων επικοινωνίας ιατρικού βίντεο στη βιβλιογραφία, η υιοθέτηση τους στην κλινική πρακτική παραμένει περιορισμένη. Αυτό αποδίδεται κυρίως στο γεγονός
efficient adaptation to time-varying real-time video communication constraints.
ότι οι περισσότερες μελέτες βασίζονται σε στατικές εφαρμογές, που κτίζουν γύρω από συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες και τεχνολογίες και δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψιν την
In this study we propose a top-down, video modality and underlying technology independent, scalable approach. The goal is to provide methods for real-time end-to-end
υπολογιστική πολυπλοκότητα. Το πιο σημαντικό δε, δεν παρέχουν αποτελεσματική προσαρμογή σε χρονικά μεταβαλλόμενους περιορισμούς που σχετίζονται με την μετάδοση βίντεο σε
systems that dynamically adapt to time-varying channel state while maximizing clinical video quality. The latter is expected to expedite the adoption of m-Health medical video πραγματικό χρόνο.
communications in standard clinical practice by preserving the quality thresholds for remote diagnosis and clinical decision making.
Στην παρούσα μελέτη προτείνουμε μια από πάνω προς τα κάτω (επίπεδο εφαρμογής), ανεξαρτήτως ιατρικής ειδικότητας, βίντεο, και τεχνολογίας, επεκτάσιμη προσέγγιση. Ο στόχος είναι η
παροχή μεθόδων και συστήματων πραγματικού χρόνου, που προσαρμόζονται δυναμικά στις χρονικά μεταβαλλόμενες ιδιότητες των ασύρματων καναλιών επικοινωνίας, μεγιστοποιώντας
παράλληλα την κλινική ποιότητα του μεταδιδόμενου βίντεο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναμένεται να επισπεύσει την χρήση βίντεο-συστημάτων κινητής υγείας στην κλινική πρακτική δια
μέσου της διατήρησης των κατώτατων ορίων ποιότητας για διάγνωση από απόσταση και τη λήψη κλινικών αποφάσεων.
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Fibrous-MultiFoam is proposed for the development of property-driven, tailor-made fibre reinforced polymer (FRP) composites in order to address properties of particular
applications (flammability, thermal & electrical conductivity, water resistance, and mechanical strength). This work examines the functionality of different epoxy foaming
systems (EFS) and their consolidation within the interlayer (area within 2 successive plies) of multilayer FRP composites. Utilisation of different and novel types of nanoreinforcements (NR) is the key driver in order to particularly enhance the properties of the foamed interlayer (driven by end application) for composites efficient tailoring &
effective multi-functionality.
Methodology for selection of the most appropriate NR and promising EFS for each property includes: Material selection & literature review; NR-EFS fabrication & experimental
evaluation; NR-EFS application in the interlayer of GFRP/CFRP composites; Numerical modelling of foaming process & NR placement;
Fibrous-MultiFoam is expected to generate significant research results with particular dimensions of industrial implementation. Construction materials, transportation, and
energy applications exhibit a continuous need for multifunctional composite materials.
A problem of dual nature has been addressed in all industrial fields of potential application. First, the continuous need for lighter materials without sacrificing other properties,
and second, the difficulty to apply multifunctional composites with tailor-made design for particular applications addressing the need for specific properties improvement.
Apart from multi-functionality, the proposed nano-reinforced EFS add further weight savings to the overall structure. Although, EFS structures are considered weak compared
to non-porous materials, the proposed NR processing strengthens the surface of foaming voids inhibiting crack initiation and defect formation, and allowing utilization in
applications that only bulk materials have been utilised so far.

Το πρόγραμμα Fibrous-MultiFoam αναπτύσει κατά-παραγγελία ινωδών συνθέτων υλικών (ΙΣΥ) με γνώμονα την ενίσχυση συγκεκριμένων ιδιοτήτων τους για χρήση σε συγκεκριμένες
εφαρμογές. Ιδιότητες όπως ευφλεκτότητα, θερμική & ηλεκτρική αγωγιμότητα, αδιαβροχότητα, καθώς και μηχανική αντοχή δύνανται να βελτιωθούν. Η εργασία αυτή εξετάζει τη λειτουργία των
διαφόρων συστημάτων εποξικών αφρών (ΣΕΑ) και την εδραίωση τους στο ενδιάμεσο στρώμα (περιοχή μέσα σε 2 διαδοχικών στρώσεων) πολύστρωτων ΙΣΥ. Η κύρια ιδέα είναι η ενίσχυση των
ιδιοτήτων των στρωμάτων αφρού που παρεμβάλλονται μεταξύ των ινωδών στρώσεων με διαφορετικούς και νέους τύπους νάνο-ενισχύσεων (ΝΕ) για αποτελεσματική προσαρμογή & πολυλειτουργικότητα.
Η μεθοδολογία για την επιλογή των βέλτιστων και καταλληλότερων ΝΕ και ΣΕΑ για κάθε ακίνητο περιλαμβάνει: Επιλογή υλικών & ανασκόπηση βιβλιογραφίας | Κατασκευή & πειραματική
αξιολόγηση Νάνο-ενισχυμένων ΣΕΑ (ΝΕ-ΣΕΑ) | Εφαρμογή ΝΕ-ΣΕΑ στην ενδιάμεση περιοχή ΙΣΥ άνθρακα & γυαλιού | Αριθμητική προσομοίωση της διαδικασίας δημιουργίας αφρού &
τοποθέτηση ΝΕ.
Το πρόγραμμα αναμένεται να αποφέρει σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα με συγκεκριμένες διαστάσεις σε βιομηχανική εφαρμογή. Οι τομείς των δομικών υλικών, μεταφορών, και της
ενέργειας παρουσιάζουν μια συνεχή ανάγκη για πολυλειτουργικά σύνθετα υλικά. Όλοι οι βιομηχανικοί τομείς αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα διπλής φύσης. Πρώτον, η συνεχής ανάγκη για
ελαφρύτερα υλικά χωρίς θυσία άλλων ιδιοτήτων, και δεύτερον, η δυσκολία εφαρμογής πολυλειτουργικών σύνθετων υλικών με κατά-παραγγελία σχεδιασμό για ειδικά διαμορφωμένες
ιδιότητες.
Εκτός από την πολύ-λειτουργικότητα, τα προτεινόμενα ΝΕ-ΣΕΑ σύνθετα υλικά προσδίδουν επιπλέον εξοικονόμηση βάρους στη συνολική δομή που εφαρμόζονται. Παρά το ότι, οι ΣΕΑ δομές
είναι γενικά αδύναμες σε σύγκριση με μη-πορώδη υλικά, η προτεινόμενη διαδικασία ΝΕ ενισχύει την επιφάνεια των πόρων των αφρώδων υλικών μην επιτρέποντας τη δημιουργία ρωγμών και
ατελειών, και επιτρέποντας τη χρήση σε εφαρμογές που ως τώρα χρησιμοποιούνται μόνο μη-πορώδη στερεά υλικά.
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Diseases of the circulatory system have been the cause of death for almost 2 million Europeans (38% of all deaths) in 2012 alone, the most important being atherosclerosis.
Traditional treatments have proven impotent as drug molecules act non-specifically by diffusing freely throughout the body, leading to undesirable side effects and
detrimenting the achievement of the required doses.
On the other hand, medical nanotechnological applications have proven proficient enough to deliver protagonistic clinical breakthroughs in the diagnosis and treatment of
atherosclerosis through the use of drug-carrying particles (DCPs). In such an endeavour, the optimally design of DCPs targeting atherosclerotic plaques is paramount. However,
current design of DCPs is sub-optimal due to several factors like low adherence to the endothelium and an overall inability to reach the designated target. Our goal in this
project is to optimize the targeted delivery of DCPs to treat atherosclerosis via the use of a systematic, hierarchical, approach, which includes both experimental and modelling
technics. We will employ non-equilibrium thermodynamics (NET) to develop a sophisticated mathematical model addressing the vascular flow of DCPs. Experimental data, and
coarse-grained (Dissipative Particle Dynamics) simulations will be employed to parametrize this model. Thereafter, it will be employed in direct Finite Element simulations in
atherosclerotic vessels which shall provide the database for training a predictive model, using a KNIME platform and the Host’s in-house produced Enalos KNIME nodes, which
is to be employed to compute the optimal particle characteristics for a specific in silico patient. The proposed research and training will establish a bidirectional skill transfer
where the applicant’s expertise in NET will be complemented by the Host’s in in-silico simulations, which in effect will enhance the fellow’s scientific potential and professional
maturity, and promote European research.

Οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος υπήρξαν η αιτία θανάτου για περίπου 2 εκατομμύρια Ευρωπαίους (38% των θανάτων) μόνο το 2012, με την πλέον σημαντική αιτία την
αθηροσκλήρωση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι θεραπείας παρουσιάζονται αναποτελεσματικές στη μεταφορά ικανοποιητικής ποσότητας φαρμάκου καθώς τα φάρμακα διαχέονται ελεύθερα σε
όλο το σώμα, κάτι που οδηγεί σε ανεπιθύμητες παρενέργειες και περιορίζει την επίτευξη των απαιτούμενων δόσεων φαρμάκου. Αντίθετα, οι ιατρικές εφαρμογές της νανοτεχνολογίας έχουν
αποδειχθεί αρκετά αποτελεσματικές στη διάγνωση και θεραπεία της αθηροσκλήρωσης μέσω της χρήσης φαρμακομεταφορικών σωματιδίων (ΦΜΣ). Προς τούτο, ο βέλτιστος σχεδιασμός ΦΜΣ
για την στόχευση αθηρωματικών πλακών είναι υψίστης σημασίας. Ωστόσο, οι παρούσες τεχνικές σχεδιασμού ΦΜΣ είναι υποβέλτιστες, κάτι που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως η
χαμηλή προσκόλληση στο ενδοθήλιο. Στόχος μας σε αυτό το προτεινόμενο έργο είναι η βελτιστοποίηση της χορήγησης των ΦΜΣ για τη θεραπεία της αθηροσκλήρωσης μέσω της χρήσης μιας
συστηματικής και ιεραρχικής προσέγγισης. Θα χρησιμοποιήσουμε την εκτός ισορροπίας θερμοδυναμική (ΕΙΘ) για την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου μαθηματικού μοντέλου που θα περιγράφει
την ροή των ΦΜΣ σε αγγεία. Η παραμετροποίηση του μοντέλου θα γίνει με χρήση πειραματικών δεδομένων και αποτελεσμάτων αδροποιημένων προσομοιώσεων. Εν συνεχεία, το νέο μοντέλο
θα χρησιμοποιηθεί σε αριθμητικές προσομοιώσεις πεπερασμένων στοιχείων σε αθηρωματικά αγγεία οι οποίες και θα παρέχουν τη απαραίτητη βάση δεδομένων για την κατάρτιση ενός ΚΝΙΜΕ
μοντέλου πρόβλεψης για τον υπολογισμό των βέλτιστων χαρακτηριστικών των σωματιδίων για κάθε εικονικό ασθενή. Η προτεινόμενη έρευνα και εκπαίδευση του Νέου Ερευνητή (ΝΕ) θα
δημιουργήσει μια αμφίδρομη μεταφορά δεξιοτήτων, όπου η εμπειρογνωμοσύνη του ΝΕ στην ΕΙΘ συμπληρώνεται με αυτή του ανάδοχου φορέα σε in-silico προσομοιώσεις. Συνολικά, η
προτεινόμενη έρευνα θα ενισχύσει το επιστημονικό δυναμικό και την επαγγελματική ωριμότητα του ΝΕ, καθώς και την προώθηση της ευρωπαϊκής έρευνας.
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The general purpose of this project is to explore the products of the Pistacia atlantica subsp. Cypricola species; specifically the resin and seeds of the tree known as ‘terebinth’.
The Pistacia Atlantica subsp. Cypricola is encountered mostly in the woodland of Pafos and its products had been used traditionally as pharmaceutical remedies for
centuries.1,2 Unfortunately, due to the usage of synthetically produced pharmaceuticals, this natural species is now in danger of extinction.This unique study will be the first to
fully explore the chemical composition of its two main products as well as their antimicrobial and antioxidant activities.
The major objectives of this study are: (1) to determine the chemical composition of gum (resin) and seeds of Pistacia Atlantica subsp. Cypricola including the phenolic profile
and the trace metal content quantifiable using Liquid and Gas Chromatography (LC and GC) and Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and Optical Emission
Spectrometry (ICP-MS and ICP-OES), respectively, (2) to evaluate the antioxidant activity of the mentioned products by employing different biochemical assays including Ferric
Reducing Antioxidant Power (FRAP) and 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging, (3) to evaluate the antimicrobial activity of the two products by examining
their action against Gram negative bacteria, Gram positive bacteria and fungi using microbiology-related methods, (4) to explore the influence of harvesting time and growing
site on the chemical characteristics of the two natural products by testing the chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities of gum and seeds collected at
different altitudes and different maturity stages and (5) to complete a comparison test between antimicrobial and antioxidant activities of Pistacia Atlantica subsp. Cypricola
and other natural-pharmaceutical products that have been used as traditional remedies such as Aloe Vera and Curcumin.

Το πρόγραμμα αφορά τη μελέτη και χαρακτηρισμό του καρπού και της πίσσας του κυπριακού φυτού Pistacia atlantica subsp. Cypricola (τρεμιθιά). Το φυτό απαντάται κυρίως σε διάφορες
περιοχές της Πάφου και σκοπός του προγράμματος είναι η αξιολόγησή του για τις αντιμικροβιακές και αντιοξιδωτικές ιδιότητες που προσφέρουν οι καρποί και η πίσσα του δέντρου.
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Sulphur compounds in liquid fuel are undesirable and the level of these compounds in diesel fuel is strictly regulated in the last 15 years for the European Union. These
stringent regulations are imposing an urgent requirement for fuel terminals to produce fuels having ultra low sulfur content. One of the technologies commonly used to tackle
this problem is the hydrodesulphurization that requires high temperatures and pressures and the exposure of crude oil fractions under severe conditions decreases the value
of the fuel. A promising “Eco Technology” is to employ Biodesulfurization (BDS) which it is a process that bacteria (liquid phase) are mixed with oil at ambient temperature and
pressure and remove selectively organosulfur from oil fractions without degrading the carbon skeleton of the compounds. This project’s aim is to develop BDS technology as a
strategy to remove Sulphur from oil. In addition, ultrasonication will be examined as an integrated process to increase BDS performance. During BDS process the BDS bacteria
cannot maintain activity for a long period of time due to the inhibition by 2-hydroxybiphenyl (2-HBP) which is the final product of BDS. Therefore, part of the objective of this
proposal is to create a microbial consortium able to perform Biodesulphurization in a high rate and not to be inhibited by 2-HBP. This can be alleviate due to 2-HBP
biodegradation by specific isolated strains. In addition, the integration of BDS with ultrasonication will be investigated as a strategy to increase BDS performance. Apart from
these, anaerobic biosedulfurization using Sulfate Reducing Bacteria will also be examined as a novel strategy for Sulphur removal from oil. Dr Marinos Stylianou (Nortest LtD)
Cyprus will be the young researcher of the project and Christos Kallis (Nortest LtD Cyprus) will be the co-coordinator. In addition, Dr Vyrides (WP3, WP5) and Prof. Damianou
(WP4) from CUT and Dr Agapiou (UCY) (WP7) will collaborate in this project.

Το Θείο στα υγρά καύσιμα είναι ανεπιθύμητο και με το επίπεδο του στα καύσιμα είναι αυστηρά ρυθμιζόμενο τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αυστηροί αυτοί κανονισμοί
επιβάλλουν επείγουσα ανάγκη στα διυλιστηρίων και τους τερματικούς σταθμούς να παράγουν καύσιμα με εξαιρετικά χαμηλό θείο. Η πλέον υποσχόμενη (Eco) οικολογική τεχνολογία» είναι η
χρήση Βιοαποθείωσης (Biodesulfurizatio-BDS), η οποία είναι μια διαδικασία όπου βακτήρια (υγρή φάση) αναμιγνύονται με πετρέλαιο σε ήπιες συνθήκες και επιλεκτικά αφαιρούν το Θείο από
τις οργανικές θειούχες ενώσεις από το πετρελαίο, χωρίς να υποβαθμίζει τον σκελετικό άνθρακα των ενώσεων. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας Βιοαποθείωσης BDS ως μια
στρατηγική για την απομάκρυνση του θείου από το πετρέλαιο. Επιπλέον, η χρήση υπερήχων θα εξεταστεί ως μια ολοκληρωμένη διαδικασία για την αύξηση της απόδοσης BDS. Κατά τη
διάρκεια της Βιοαποθείωσης τα biodesulfiriser βακτήρια δεν μπορούν να διατηρήσουν την δραστικότητα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της αναστολής τους από την 2υδροξυδιφαινυλ (2-ΗΒΡ), η οποία είναι το τελικό προϊόν της Βιοαποθείωσης. Ως εκ τούτου, μέρος του στόχου της παρούσας πρότασης είναι να δημιουργήσει μια μικροβιακή ομάδα που να
είναι σε θέση να εκτελέσει Βιοαποθείωση σε υψηλή απόδοση και να μην παρεμποδίζεται από την 2-HBP. Αυτό θα αντιμετωπιστεί μέσω εκλεκτικής βιοδιάσπασης της 2-ΗΒΡ από ειδικά
απομονωμένα στελέχη. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της Μικροβιακής Ομάδας Βιοαποθείωσης BDS με υπερήχους θα διερευνηθεί ως μια στρατηγική για την αύξηση της απόδοσης τους. Εκτός από
αυτά, θα εξεταστεί η αναερόβια αποθείωση με χρήση ειδικά απομονωμένων Sulfate Reducing Bacteria ως νέα στρατηγική για την αφαίρεση του θείου από το πετρέλαιο. Ο Δρ Μαρίνος
Στυλιανού θα είναι ο νεαρός ερευνητής του έργου και ο Χρήστος Καλλής (Nortest Ltd) θα είναι ο συντονιστής του έργου. Επιπλέον, ο Δρ Βυρίδης (ΠΕ3, ΠΕ5)και ο Δρ Δαμιανού (ΠΕ4) από το
ΤΕΠΑΚ, και ο Δρ Αγαπίου (Παν. Κύπρου) (ΠΕ7) θα είναι υπεύθυνοι συγκεκριμένων πακέτων εργασίας σε αυτό το έργο.
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Distributed Storage Systems (DSS) encompass the technology powering modern cloud data storage services such as DropBox and Google Drive that are used by millions of
users as networked platforms for collaborative applications and data storage.
Algorithms for DSS ensure data availability and survivability by replicating data in geographically dispersed network locations. However, a major problem with data distribution
is consistency, especially when the storage is accessed concurrently by multiple processes; a key to enabling collaboration. Numerous strategies have been devised to mitigate
these issues, however a robust and efficient solution remains elusive.
In this project, we propose a novel atomic DSS built on top of asynchronous, message-passing, failure-prone, commodity devices. Atomicity is the most natural consistency
guarantee as it provides the illusion of a centralised sequentially accessed storage. Our goal is to enhance the practicality of data storage by combining three services: (i)
Fragmentation, (ii) Reconfiguration, and (iii) Failure Prediction.

Οι Κοινόχρηστοι Αποθηκευτικοί Χώροι (ΚΑΧ) προσφέρουν την απαραίτητη τεχνολογία για την υλοποίηση μοντέρνων συστημάτων αποθηκευτικών χώρων νέφους, όπως το Dropbox και το
Google Drive, τα οποία χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια χρήστες ως διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων.
Αλγόριθμοι για KAX διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα και επιβίωση των δεδομένων αποθηκεύοντας αντίγραφά τους σε γεωγραφικά διασκορπισμένες συσκευές του δικτύου. Ωστόσο, ένα
μεγάλο πρόβλημα στη διασπορά των δεδομένων είναι η συνέπειά (consistency) τους, ιδιαίτερα όταν πολλαπλές διεργασίες έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, που είναι βασικό
συστατικό για επιτυχή συνεργασία. Πολλές στρατηγικές έχουν επινοηθεί για να μετριάσουν τα προβλήματα αυτά, ωστόσο, μια λύση που να υποστηρίζει αποτελεσματικά την συνεργασία δεν
έχει προταθεί.
Σε αυτό το έργο, προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου ατομικού ΚΑΧ, βασισμένο σε φθηνές συσκευές, που είναι επιρρεπείς σε σφάλματα, και επικοινωνούν ασύγχρονα μέσω ανταλλαγής
μηνυμάτων. Η ατομικότητα είναι η πιο λογική εγγύηση συνέπειας, καθώς παρέχει την ψευδαίσθηση ενός κεντρικού, συριακά προσβάσιμου αποθηκευτικού χώρου. Στόχος μας είναι η ενίσχυση
της πρακτικότητας του ΚΑΧ συνδυάζοντας τρεις υπηρεσίες: (1) Κατακερματισμού, (2) Αναδιάρθρωσης, και (3) Πρόβλεψης Σφαλμάτων.
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Congenital Heart Disease (CHD) is the leading cause of infant morbidity in the Western world affecting 6-8 newborns in every 1000 live births (Wessels, & Willems, 2010). Even
though there is an increasing body of research addressing the consequences of CHD in children’s development (difficulties in communication and motor skills, attention deficits
and, impaired executive function), research regarding children’s emotional adjustment is scarce. Thus, the present study aims to investigate the incidence of developmental
impairments and emotional morbidity in children with mild, moderate and severe CHD aged 2 to 5 years old and examine the medical factors, developmental risks and
parenting context (parental stress and quality of parent-child interaction) associated with their emotional adjustment. This is the first study that aims to use a systematic way
of examining emotional adjustment in early childhood using a variety of methods such self-report questionnaires from both the child’s parents and teacher/caregiver, ratings
from the child’s pediatrician-cardiologist on illness complexity/severity and an objective measurement of child’s capacity in self-regulation of emotion. A secondary aim of the
project is to standardize the screening tool Ages and Stages Questionnaire-3 in Greek; a tool that aims to monitor a child’s developmental progress. This is the first
developmental screening tool that will be culturally adapted and appropriately tested to provide norms in the Greek language for healthy children and children with CHD aged
2 to 66 months. Based on the present study’s findings, important research and clinical implications will be extracted regarding early identification of developmental
impairments and emotional problems in young childhood and more specifically children with CHD. A new culture on preventative health care and ongoing developmental
surveillance will be introduced in pediatric health care settings in Cyprus and Greece with important and innovative findings for the scientific community.

Οι Συγγενείς Καρδιοπάθειες (ΣΚ) είναι η κύρια αιτία παιδικής θνησιμότητας στον δυτικό κόσμο που επηρεάζει 6-8 νεογνά σε κάθε 1000 γεννήσεις (Wessels, & Willems, 2010). Ακόμα κι αν
υπάρχει μια αυξανόμενη έμφαση στη μελέτη των συνεπειών των ΣΚ στην ανάπτυξη των παιδιών (δυσκολίες στην επικοινωνία και κινητικές δεξιότητες, ελλειμματική προσοχή και εκτελεστικές
λειτουργίες), η έρευνα στον τομέα της συναισθηματικής τους προσαρμογής δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς. Έτσι, η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει τις αναπτυξιακές δυσκολίες
και τη συναισθηματική προσαρμογή σε παιδιά με ήπια, μέτρια και σοβαρή ΣΚ ηλικίας 2 έως 5 ετών και να εξετάσει τους ιατρικούς παράγοντες, αναπτυξιακούς παράγοντες ρίσκου και το πλαίσιο
ανατροφής των παιδιών (γονικό άγχος και την ποιότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ του γονέα και του παιδιού) που σχετίζονται με τη συναισθηματική τους προσαρμογή. Αυτή είναι η πρώτη
μελέτη που έχει ως στόχο να χρησιμοποιεί ένα συστηματικό τρόπο εξέτασης της συναισθηματικής προσαρμογής στην πρώιμη παιδική ηλικία σε παιδιατρικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας μια
ποικιλία μεθόδων, όπως ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς από τους γονείς του παιδιού και τους δασκάλους/φροντιστές του, αξιολογήσεις από τον παιδίατρο-καρδιολόγο του παιδιού σχετικά
με τη πολυπλοκότητα / σοβαρότητα της πάθησης και την αντικειμενική μέτρηση της ικανότητας του παιδιού στην αυτο-ρύθμιση του συναισθήματος. Δευτερεύων στόχος του έργου είναι η
στάθμιση του εργαλείου ανίχνευσης αναπτυξιακών δυσκολιών Ages and Stages-3 στα ελληνικά. Πρόκειται για το πρώτο εργαλείο αναπτυξιακού ελέγχου που θα προσαρμοστεί και θα
σταθμιστεί στα ελληνικά για υγιή παιδιά και παιδιά με ΣΚ ηλικίας 2-66 μηνών. Τα πορίσματα τηςμελέτης, θα συμβάλουν στον έγκαιρο εντοπισμό των αναπτυξιακών και συναισθηματικών
δυσκολιών σε παιδιά με ΣΚ. Επιπλέον, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας νέας κουλτούρας προληπτικής φροντίδας σε παιδιά υψηλού ρίσκου όπως παιδιά με ΣΚ στην Κύπρο και στην Ελλάδα
ενώ σημαντική θα είναι η ερευνητική συνεισφορά στην επιστημονική κοινότητα.
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A tourist looking for a specific location in a foreign city may use visuo-spatial information from a map and linguistic spatial information communicated from a local person to
reach his/her destination. A wide body of studies have investigated the integration of spatial information encoded through different sensory modalities (e.g., vision, haptics)
and from amodal inputs (i.e., language). A critical question is whether integration is a generalized process that applies to all combinations of information inputs or whether
distinct integration mechanisms that differ in efficiency exist across different modality-specific combinations. The proposed project aims at investigating spatial integration
across vision, haptics, and language using behavioral and neuroimaging measures. Neuroimaging data can provide evidence about the brain activation linked to the different
combinations of multimodal integration even when the associated behavioral data are ambiguous. In addition, such data may be more likely to provide valuable insights on
when integration takes place (i.e., during encoding or later) and the specific brain activation associated with multimodal integration. Overall, the project will contribute to our
understanding of how spatial reasoning, about information derived from different sources, takes place in the brain.

Ένας τουρίστας ο οποίος ψάχνει για ένα συγκεκριμένο σημείο σε μια ξένη πόλη μπορεί να χρησιμοποιήσει οπτικο-χωρικές πληροφορίες από ένα χάρτη και λεκτικές χωροταξικές πληροφορίες
τις οποίες έχει επικοινωνήσει ένας ντόπιος για να φτάσει στον προορισμό του/της. Ένας ευρύ φάσμα μελετών έχει διερευνήσει την ενσωμάτωση χωροταξικών πληροφοριών τις οποίες οι
άνθρωποι κωδικοποιούν μέσω διαφόρων αισθήσεων (π.χ., όραση, αφή) και μέσω έμμεσων μέσων χωροταξικής μάθησης (δηλ., λεκτικά). Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι αν η ενσωμάτωση είναι μια
γενικευμένη διαδικασία που ισχύει για όλους τους συνδυασμούς των πληροφοριών ή αν διακριτοί μηχανισμοί ενσωμάτωσης που διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητα υφίστανται για
διαφορετικούς συνδυασμούς. Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο στοχεύει στη διερεύνηση της χωροταξικής ενσωμάτωσης οπτικών, απτικών και λεκτικών χωροταξικών πληροφοριών
χρησιμοποιώντας συμπεριφορικές και νευροαπεικονιστικές μεθόδους. Τα νευροαπεικονιστικά ευρήματα μπορούν να παρέχουν στοιχεία για την ενεργοποίηση του εγκεφάλου που συνδέεται
με τους διάφορους συνδυασμούς της ενσωμάτωσης αισθητηριακών και λεκτικών χωροταξικών πληροφοριών, ακόμη και όταν τα αντίστοιχα συμπεριφορικά ευρήματα είναι διφορούμενα.
Επιπλέον, τέτοια ευρήματα ίσως να είναι πιο πιθανό να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το πότε πραγματοποιείται η χωροταξική ενσωμάτωση (δηλ., κατά τη διάρκεια της
κωδικοποίησης ή αργότερα) και την συγκεκριμένη ενεργοποίηση του εγκεφάλου που συνδέεται με την ενσωμάτωση αισθητηριακών και λεκτικών χωροταξικών πληροφοριών. Συνολικά, το
προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα συμβάλει στην κατανόησή μας για το πώς η εκτέλεση χωροταξικών έργων, για πληροφορίες τις οποίες οι άνθρωποι κωδικοποιούμε από διαφορετικές πηγές,
λαμβάνει χώρα στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

159.480,00 € *

Sensor networks are an important part of modern cities and communities
with a wide range of applications. Indeed, the concept of the Internet
of Things has emerged from the conventional use of sensor networks but
with the ambition of incorporating sensors everywhere and with
continuous information exchange between them. Despite the benefits these
networks may provide, questions regarding their autonomy and energy
sustainability remain unanswered. The project IMPULSE, aims to address
these questions by proposing an alternative way of powering sensor
networks, namely through wireless powered communications. Transferring
energy wirelessly, guarantees a continuous and controlled power flow to
sensors but also discards the need for wires and batteries. To this end,
IMPULSE aims to provide a thorough understanding of the fundamental
limits and practical potentials of wireless powered sensor networks in
terms of their energy sustainability and performance efficiency. The
objective is to develop a new and complete theoretical framework for the
design, operation and performance evaluation of wireless powered sensor
networks. By comparison with existing studies that focus on simple
point-to-point topologies, IMPULSE turns its attention to large-scale
systems which provide new challenges in terms of information and power
transmission. The results of this project will have a profound impact on
future sensor, machine-to-machine and next generation mobile networks
and will fundamentally reshape the landscape of related industries.
159.979,00 € Recent research recognizes aerosols as a health risk factor leading the world health organization and the European Union in suggesting and enacting limitations in human
exposure to particulate matter (PM). Besides their health effects, aerosols play a key role on climate. However, large uncertainties prohibit the accurate assessment of these
effects. The health and climate effects of PM depend strongly on its physicochemical properties (e.g., particle size, morphology, and chemical composition) and concentration.
Apart from the chemical composition, the size and concentration of these airborne particles is one of the main properties for assessing their effects. Despite the significance of
PM on both human health and climate, its monitoring is scarce due to the significant cost of the associated instruments. In addition, their size and weight limit their usage
onboard lightweight, unmanned aerial vehicles (UAVs), which is an emerging tool in aerial atmospheric observations. Increasing the spatial and temporal resolution of PM
measurements will not only result in better understanding of the role of particles on climate (i.e., by reducing the associated uncertainties) but also it will provide to means for
protecting human health and for enforcing relevant environmental legislation. The development of a prototype portable and cost-effective PM monitoring system, which is the
main goal of PRECEPT, will help to overcome current limitations in air quality observations. The implementation of the project will be beneficial for the Young Research (YR) by
broadening his career perspectives, but also for the members of the consortium and the society in general, through the knowledge exchange, dissemination of the results and
exploitation of the end product. Both members have the specialization and the means, which combined with the expertise of the YR in the field of aerosol science and
mechanical engineering, will result in a successful and beneficial for all involved parties, implementation of the project.

159.480,00 € *

Τα δίκτυα αισθητήρων αποτελούν σημαντικό κομμάτι των σύγχρονων πόλεων και κοινοτήτων, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Συγκεκριμένα, η ιδέα του Internet of Things έχει
προκύψει από τη συμβατική χρήση των δικτύων αισθητήρων, με απώτερο σκοπό οι αισθητήρες να ενσωματωθούν παντού με δυνατότητα συνεχής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους.
Παρά τα πλεονεκτήματα αυτών των δικτύων, ερωτήματα σχετικά με την αυτονομία και την ενεργειακή τους βιωσιμότητα παραμένουν αναπάντητα. Το έργο IMPULSE, έχει ως στόχο την
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, προτείνοντας ένα εναλλακτικό τρόπο τροφοδοσίας αυτών των δικτύων, δηλαδή μέσω ασύρματων
τροφοδοτούμενων τηλεπικοινωνιών (wireless powered communications). Η ασύρματη μεταφορά ενέργειας εγγυάται συνεχή και ελεγχόμενη ροή ενέργειας σε αισθητήρες και επιτρέπει την
απαλλαγή από την ανάγκη καλωδίων και μπαταριών. Ως εκ τούτου, το έργο IMPULSE στοχεύει στην παροχή μιας βαθύτερης κατανόησης των πρακτικών δυνατοτήτων των δικτύων αισθητήρων
τα οποία τροφοδοτούνται ασύρματα. Ο κύριος στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα νέο και ολοκληρωμένο θεωρητικό πλαίσιο για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την αξιολόγηση αυτών των
ασύρματων δικτύων αισθητήρων. Σε σύγκριση με υπάρχουσες μελέτες που επικεντρώνονται σε απλές τοπολογίες, το IMPULSE στρέφει την προσοχή του σε μεγάλης κλίμακας συστήματα που
παρέχουν νέες προκλήσεις όσον αφορά τη μετάδοση πληροφορίας και
ενέργειας. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις σε δίκτυα αισθητήρων και κινητά δίκτυα επόμενης γενιάς και θα
διαμορφώσουν ριζικά σχετικές βιομηχανίες.

Πρόσφατες έρευνες αναγνωρίζουν τα αερολύματα ως παράγοντα κινδύνου για την υγεία, οδηγώντας τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνει και να θεσπίσει
περιορισμούς για την έκθεση των ανθρώπων στην σωματιδιακή ύλη (ΣΥ). Εκτός από τις επιδράσεις τους στην υγεία, τα αερολύματα παίζουν ρόλο και στο κλίμα. Παρόλα αυτά, μεγάλες
αβεβαιότητες αποτρέπουν την ακριβή εκτίμηση αυτών των επιδράσεων. Οι επιπτώσεις της ΣΥ στην υγεία, αλλά και στο κλίμα, εξαρτώνται από τις φυσικοχημικές της ιδιότητες (π.χ. μέγεθος,
μορφή, χημική σύσταση των σωματιδίων) και την συγκέντρωσή της. Εκτός από την χημική τους σύσταση, το μέγεθος και η συγκέντρωσή των σωματιδίων είναι από τις βασικές ιδιότητες για την
αξιόλογηση των επιδράσεων τους. Παρόλη την σημασία της ΣΥ τόσο στην υγεία όσο και στο κλίμα, η μέτρηση της είναι σπάνια λόγω του σημαντικού κόστους των σχετικών οργάνων.
Επιπρόσθετως, το μέγεθος και το βάρος αυτών των οργάνων περιορίζει την χρήση τους πάνω σε ελαφριά, μη επανδρομένα εναέρια οχήματα, τα οποία αποτελούν ένα αναδυόμενο εργαλείο για
εναέριες ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις. Η αύξηση της χωρικής και χρονικής πυκνότητας των μετρήσεων της ΣΥ θα έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την καλλίτερη κατανόηση του ρόλου τους στο
κλίμα, αλλά μπορεί και να δράσει ως εργαλείο προστασίας της υγείας και επιβολής της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η εξέλιξη ενός πρωτοτύπου φορητού και χαμηλού κόστους
σταθμού μέτρησης της ΣΥ, που είναι ο κύριος στόχος του PRECEPT, θα βοηθήσει στον υπερκερασμό αυτών των περιορισμών. Η εκπόνηση του σχεδίου θα είναι επωφελής για τον Νέο Ερευνητή
διευρύνοντας τις επαγγελματικές του προοπτικές, αλλά και επίσης για την κοινοπραξία και την κοινωνία γενικότερα, μέσω της ανταλλαγής γνώσης, της διάδοσης των αποτελεσμάτων και της
εκμετάλευσης του τελικού προϊόντος. Και τα δύο μέλη έχουν την ειδίκευση και τα μέσα, τα οποία σε συνδυασμό με την γνώση του ΝΕ στο πεδίο της επιστήμης των αερολυμάτων και της
μηχανολογίας, θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχή και επικερδή για όλα τα μέρη, εκτέλεση του σχεδίου.
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International news agencies and international media brands, have traditionally functioned as providers of international news content. With the digital turn, these media giants
adopted cutting-edge communication technologies and embraced the potentials of social media, reaching audiences directly or through news aggregators such as Google News
or Yahoo. Yet, their online presence and potential ability for setting the agenda on global crises using online means remains a vastly un-chartered research terrain. The current
refugee crisis exemplifies this gap. Despite that all key international media players covered it massively, their roles have yet to capture research attention. Against this
background, this project attempts to study the role of news agencies and international media in diffusing information and shaping meanings and beliefs on the refugee crisis in
the internet, which despite having a humanitarian angle still remains deeply political. In doing so, the study brings to the fore a perennial question in communication and
journalism studies: that of media power, and how media power is sustained and reproduced in the digital era.
The study aims to examine media 'power' at the macro and micro level, exploring all stages of the news process: production, content and reception. It’s main research
objectives, using as a case study the refugee crisis are (a) examine the power of visibility in the internet of key international news agencies and news media with a focus on
their social media strategies (b) shed light on online journalistic, communication practices and strategies to diffuse information and reach audiences (c) examine ‘power’ in the
media texts, exploring representations and frames and (d) examine adherence/questioning of media power focusing on the reception of refugee-mediated representations.

Τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και άλλοι διεθνείς, ισχυροί μιντιακοί οργανισμοί, παραδοσιακά λειτουργούν ως κύριοι παροχείς περιεχομένου και πληροφόρησης αναφορικά με διεθνή
γεγονότα. Με την «ψηφιακή στροφή», αυτοί οι γίγαντες της ενημέρωσης υιοθέτησαν σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας καθώς και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, φθάνοντας πλέον
απευθείας στο παγκόσμιο κοινό ή μέσω μηχανών αναζήτησης ειδήσεων όπως το Google News και το Yahoo. Ωστόσο, η διαδικτυακή τους παρουσία και η δυνατότητά τους να καθορίζουν την
ατζέντα σε διεθνείς κρίσεις χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο παραμένει μια αχαρτογράφητη ερευνητική περιοχή. Η πρόσφατη προσφυγική κρίση θέτει επι τάπητος την διερεύνηση αυτού του
ερευνητικού πεδίου. Παρά το ότι όλα τα ισχυρά μίντια παγκοσμίως, κάλυψαν ευρέως την κρίση, οι ρόλοι τους σε αυτή δεν έχουν διερευνηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο έργο επιχειρεί
να μελετήσει τον ρόλο των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων και των ισχυρών μίντια αναλύοντας πως διέχυσαν πληροφορίες για την κρίση, μέσω ποιών πρακτικών και τι είδους συμβολικές
κατασκευές της κρίσης ή αναπαραστάσεις προώθησαν. Η προτεινόμενη μελέτη θα εξετάσει την «δύναμη» των μίντια σε δύο επίπεδα εστιάζοντας σε όλα τα στάδια της επικοινωνίας: την
παραγωγή, το περιεχόμενο και την πρόσληψη από το κοινό. Οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι του έργου, έχοντας σαν μελέτη περίπτωσης την προσφυγική κρίση η οποία παρ'ότι ανθρωπιστική
είναι ταυχόχρονα και πολιτική κρίση, είναι (α) ανάλυση της δύναμης των κύριων διεθνών πρακτορείων ειδήσεων και άλλων ισχυρών μίντια διεθνώς στο διαδίκτυο με έμφαση στις πρακτικές
τους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (β) ανάλυση και ανάδειξη των αντίστοιχων διαδικτυακών πρακτιών των ίδιων των δημοσιογράφων (γ) ιδεολογική ανάλυση της δύναμης του μιντιακού
περιεχομένου αυτών των οργανισμών μέσω εις βάθους διερεύνησης των αναπαραστάσεων και πλαισιών της κρίσης και (δ) διερεύνηση αντιλήψεων κοινού αναλύοντας αν και στο βαθμό που
το κοινό αμφισβητεί ή υιοθετεί τις κύριες μιντιακές αναπαραστάσεις της κρίσης ή αν προσφέρει εναλλακτικές αναγνώσεις.
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The island of Cyprus, eastern Mediterranean, is best known for its Bronze Age past, whereas very little is known with regards to its earliest prehistory. This is particularly true
with regards to the Pleistocene period for which no archaeological evidence has yet been unearthed from anywhere on the island. Given that a) Cyprus is the biggest island in
the region, b) other islands in the area, for example Crete, are exploited by hunter-gatherers at this time and, c) evidence for human exploitation of insular landscapes is well
attested in other parts of the world, e.g. Australia, the lack of Pleistocene archaeology on Cyprus is peculiar. This project aims at addressing this issue by using predictive
modelling to establish the potential early routes and prime exploitation locales during the earliest human visitations to the island. Emphasis is placed on determining the fresh
water networks that would have existed on the island during the Pleistocene enabling humans to successfully manage the new environment. By doing so the project will
significantly enhance our current knowledge on one of the most exciting new topics in archaeological research worldwide, namely island colonisation, especially in a part of the
world where this phenomenon remains largely unexplored.

Η Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο είναι κυρίως γνωστή για τη Νεολιθική Περίοδο και Εποχή του Χαλκού ενώ πολύ λίγα είναι γνωστά σχετικά με την πιο πρώιμη προϊστορία του νησιού,
ιδιαίτερα όσον αφορά την Πλειστοκαινική περίοδο για την οποία δεν υπάρχει καμιά αρχαιολογική μαρτυρία πουθενά στο νησί. Με δεδομένο ότι α) η Κύπρος είναι το μεγαλύτερο νησί στην
περιοχή, β) άλλα νησιά στη Μεσόγειο, όπως για παράδειγμα η Κρήτη, φέρουν ίχνη ανθρώπινης εκμετάλλευσης κατά το Πλειστόκαινο και, γ) νησιωτικά περιβάλλοντα σε άλλες περιοχές του
πλανήτη, π.χ. Αυστραλία, χρησιμοποιούνται εκτενώς από τον άνθρωπο, η απουσία Παλαιολιθικής αρχαιολογίας από την Κύπρο είναι περίεργη. Στόχος του προγράμματος "Υδάτινες Διαδρομές
στον Αποικισμό των Νησιών από τον Άνθρωπο: Γεωχωρικά Μοντέλα για τη Μελέτη της Πλειστοκαινικής Κύπρου" είναι να αντιμετωπίσει αυτό το ερευνητικό κενό με την χρήση γεωχωρικών
αναλυτικών μεθόδων και να παρουσιάσει τις πιο πιθανές διαδρομές και περιοχές που θα είχαν πιθανώς χρησιμοποιήσει οι πρώτοι επικοιστές της νήσου Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις
πηγές φρέσκου νερού που θα ήταν απαραίτητες για την επιβίωση των ανθρώπων στο νησί. Η εκτέλεση του προγράμματος θα προσδώσει νέα γνώση σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για την
αρχαιολογική επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως, δηλαδή τον επικοισμό των νησιών από τον άνθρωπο, ειδικά σε μια περιοχή ιδιάζουσας σημασίας που όμως παραμένει στο περιθώριο
αυτού του είδους μελετών.

POST-DOC/0916/0231

The business elite of modern Cyprus, 18781959: social origins and entrepreneurial
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The proposed project (BEMC) seeks to open the “black box” of entrepreneurship in Cyprus by approaching historically the notion through an investigation of individuals that
led the business activity. The scientific objectives of the BEMC project are twofold. Firstly, it seeks to examine how the business elite in Cyprus was recruited in British period,
(1878-1959) by analyzing the social origins of leading entrepreneurs. With an in-depth analysis of their portrait we expect to reach firm conclusions concerning the variables
which determined the entrepreneurial habits of the Cypriot businessmen, namely the social class, social and geographical mobility, social networking, further roles in society
and public life. Secondly, it aims to examine the entrepreneurial aptitude and characteristics of these key business players based on established entrepreneurial typologies by
understanding their motives and examining their initiatives.The creation of a web application (searchable and indexed database) with public access, and the visualization of the
data analysis in a range of interactive Key Performance Indicators (henceforth KPIs) and spatial networks will allow the researchers to understand in depth the interactivity of
the social roles of the principal actors in the society and the ecosystem of modern Cyprus. The methodology to be followed will be based on a combination of historical and
archival research with multivariate analysis.The level of innovation and originality of the BEMC is considerably high both in terms of scientific and technological advances in
historical research. The benefit which is expected to emerge from the BEMC will be multi-dimensional for the HO and the Young Researcher, and considerably significant for
economic, social and technological progress at a national and international level.

Το ερευνητικό πρόγραμμα (BEMC) στοχεύει να αγγίξει την άγνωστη ιστορική πτυχή της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο μέσα από τη διερεύνηση του προφίλ των επιχειρηματιών οι οποίοι
πρωτοπόρησαν στο επιχειρηματικό σκηνικό. Οι επιστημονικοί στόχοι είναι διττοί. Αφενός, το BEMC στοχεύει να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώθηκε η επιχειρηματική ελίτ
της Κύπρου κατά την περίοδο μεταξύ 1878 και 1959 αναλύοντας τις κοινωνικές καταβολές της συγκεκριμένης ομάδας επιχειρηματιών. Με μια εις βάθος ανάλυση του πορτραίτου των
επιχειρηματιών αναμένεται ότι θα έχουμε σαφή συμπεράσματα σχετικά με τις παραμέτρους οι οποίες καθόρισαν την επιχειρηματική συμπεριφορά αυτών των ατόμων, όπως για παράδειγμα η
κοινωνική τάξη, η κοινωνική και γεωγραφική κινητικότητα, η κοινωνική δικτύωση και ο ευρύτερος ρόλος τους στην κοινωνία και τη δημόσια ζωή. Αφετέρου, το BEMC στοχεύει να εξετάσει την
επιχειρηματική ικανότητα και τα χαρακτηριστικά αυτών των κύριων προσωπικοτήτων της επιχειρηματικής ζωής στο νησί με βάση θεωρίες επιχειρηματικής τυπολογίας, οι οποίες θα μας
βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα κίνητρα και τις πρωτοβουλίες τους. Οι τεχνολογικοί στόχοι του BEMC είναι η ψηφιοποίηση και η γραφική απεικόνιση των ερευνητικών πορισμάτων. Μέσα
από τη δημιουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής (ψηφιακής βάσης δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης και ευρετηρίου), η οποία θα είναι προσβάσιμη στο κοινό, και την οπτική απεικόνιση
των δεδομένων σε ένα εύρος διαδραστικών δεικτών βασικής απόδοσης και χωρικών δικτύων οι ερευνητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν σε βάθος την αλληλεπίδραση των κοινωνικών ρόλων
των πρωταγωνιστών στην κοινωνία και το οικοσύστημα της νεότερης Κύπρου. Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί βασίζεται στο συνδυασμό ιστορικής και αρχειακής έρευνας με ανάλυση
πολλαπλών μεταβλητών. Ο βαθμός καινοτομίας και πρωτοτυπίας είναι υψηλός τόσο για την ιστοριογραφία όσο και την τεχνολογική καινοτομία στην ιστορική έρευνα. Το όφελος που
αναμένεται να προκύψει θα είναι πολυδιάστατο για τον ΑΦ και τη Νέα Ερευνήτρια και σημαντικό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
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The project seeks to examine a largely unexplored subject, namely the fascinating coexistence of different Christian confessional communities in Cyprus between ca. 1560 and
1670 (‘multiconfessionalism’) and the representation of this phenomenon in early modern literature (‘human geography’). The chronological limits of the project mainly stretch
from the last decade of Venetian rule in Cyprus (1560–1570) to the consolidation of Cypro-Ottoman elite in the later seventeenth century (ca. 1670). This transitional period
was critical for the history of both Cyprus and Western Europe, since it was marked by the incorporation of most of the Eastern Mediterranean into the Ottoman Empire, the
revival of the Crusading movement in the Renaissance world and the implementation of a policy of Catholic regeneration and expansion in East and West. The project will
extensively examine, for the first time ever, a variety of published and unpublished material from the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation, which treasure a
cornucopia of unpublished and little-explored material (including maps, manuscripts, early printed books, news bulletins and engravings) that provide invaluable information
on Christian ethnoreligious coexistence under the Venetians and the Ottomans. More specifically, the project aims at capturing the characteristics of Cypriot Christian
coexistence from the Late Venetian to the Early Ottoman period and focuses on their influence on local and Western European perceptions of Cypriot identity and human
geography. By employing an innovative interdisciplinary methodology, based on modern theories from the fields of social anthropology, sociology and psychology, the project
also plans to better understand how historical communities and individuals expressed or reshaped their ethnoreligious identity, so as to adapt in changing conditions and
contexts. It is expected that the project findings will be presented to both scholars and the wider public through publications, lectures, conference presentations

Το ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει ένα ανεξερεύνητο θέμα, δηλαδή τη σύμβιωση διαφορετικών χριστιανικών ομολογιακών κοινοτήτων στην Κύπρο μεταξύ του 1560 και του 1670
(«πολυθρησκευτικότητα») και την πρόσληψη της συμβίωσης αυτής από την πρώιμη νεότερη γραμματεία («ανθρωπογεωγραφία»). Τα χρονολογικά όρια του προγράμματος εκτείνονται, κυρίως,
από την τελευταία δεκαετία της βενετικής κυριαρχίας στην Κύπρο (1560–1570), έως και την εδραίωση της κυπρο-οθωμανικής άρχουσας τάξης κατά τον ύστερο 17o αιώνα (ca. 1670). Η
μεταβατική αυτή περίοδος ήταν καίριας σημασίας για την ιστορία τόσο της Κύπρου όσο και της Δυτικής Ευρώπης, εφόσον σηματοδοτήθηκε από την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου μέρους της
Ανατολικής Μεσογείου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την αναζωπύρωση του κινήματος των Σταυροφοριών στον αναγεννησιακό κόσμο και την εφαρμογή μιας πολιτικής ανανέωσης και
επέκτασης σε Ανατολή και Δύση εκ μέρους της Καθολικής Εκκλησίας. Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη απόπειρα να ερευνηθούν εκτεταμένα διάφορες πρωτογενείς πηγές από τις Συλλογές
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, το οποίο θησαυρίζει πληθώρα ανέκδοτου και κατά κόρον ανεξερεύνητου υλικού (π.χ., χάρτες, χειρόγραφα, παλαίτυπα, φυλλάδες και
γκραβούρες), παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την εθνοθρησκευτική συνύπαρξη των χριστιανικών κοινοτήτων υπό την κυριαρχία Βενετών και Οθωμανών. Εφαρμόζοντας μια καινοτόμο
διεπιστημονική μεθοδολογία, η οποία βασίζεται σε σύγχρονες θεωρίες από τα πεδία της κοινωνικής ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας, η έρευνα στοχεύει να κατανοήσει
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ιστορικές κοινότητες και άτομα εξέφραζαν ή (ανα)διαμόρφωναν την εθνοθρησκευτική τους ταυτότητα, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες
και πλαίσια που χαρακτηρίζονταν από ρευστότητα και αστάθεια. Αναμένεται ότι τα συμπεράσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν στο εξειδικευμένο και ευρύ κοινό μέσω
δημοσιεύσεων, διαλέξεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα φιλοξενηθούν ή διοργανωθούν από το Πολιτιστικό Ίδρυμα.

POST-DOC/0916/0251

The Spatiality and Materiality of Pilgrimage in Athanasios Vionis
Byzantine and Medieval Cyprus and Religious
Networks in the Eastern Mediterranean (11th16th century)

University of Cyprus

120.000,00 €

120.000,00 €

SpaMaP Cy aims to investigate the development of religious pilgrimage in Cyprus from the 11th to the 16th century. The proposed project will aim to interrogate the ensemble
of the relevant data and to create a corpus for pilgrimage sites and materials directly connected with pilgrimage practices during the period under examination. The corpus on
which this research will be based comprises of: material evidence (monuments, archaeological remains and portable pilgrimage artefacts), written sources, sacred topography
and landscape analysis. Another objective of the project is to provide new insights into the multicultural society of Cyprus, as well as the way that the pilgrimage sites acted as
religious, social and cultural operators on the island. Finally, one of the main purposes of the program is to identify the special position of Cyprus within the broader pilgrimage
routes and religious practices of the Eastern Mediterranean. The proposed project constitutes an innovative and interdisciplinary attempt to study pre-modern pilgrimage, that
combines traditional approaches (chronological categorisation of monuments, written sources, archaeological data) with contemporary digital techniques and tools
(digitisation of artefacts and monuments, statistical data, visualization of thematic maps, application of Geographic Information Systems (GIS)). The results of the project will
contribute inter alia to the digitization and management of the cultural heritage of Cyprus, something that will benefit greatly the local community where the monuments are
located, by promoting cultural tourism, and by contributing to a sustainable economic development. Finally, the findings of the project will advance our scientific knowledge of
the period and will contribute to a more thorough understanding of the history of Cypriot society and the existing current discourse on the peaceful coexistence of and
tolerance between different religious and/or ethnic groups on the island, from the medieval past to our times.

Το SpaMaP Cy έχει ως στόχο να διερευνήσει τη διαχρονική εξέλιξη των θρησκευτικών προσκυνημάτων στην Κύπρο από τον 11ο μέχρι τον 16ο αιώνα. Το έργο θα εξετάσει το σύνολο των
διαφόρων δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία «σώματος» σχετικού με τα προσκυνηματικά κέντρα και τα υλικά κατάλοιπα, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις προσκυνηματικές πρακτικές στην
υπό εξέταση περίοδο. Το σώμα δεδομένων θα αποτελείται από υλικά κατάλοιπα (μνημεία, αρχαιολογικά κατάλοιπα και κινητά αντικείμενα), γραπτές πηγές, ιερή τοπογραφία και ανάλυση
τοπίου. Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί νέα γνώση σχετικά με την πολυπολιτισμική κοινωνία της Κύπρου στην υπό αναφορά περίοδο. Θα διερευνηθεί, επίσης, ο ρόλος των
προσκυνηματικών κέντρων ως θρησκευτικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί φορείς του νησιού. Τέλος, ένας από τους κύριους σκοπούς του προγράμματος είναι να προσδιοριστεί η σημαντική
θέση της Κύπρου στο πλαίσιο των προσκυνηματικών διαδρομών και πρακτικών της Ανατολικής Μεσογείου. Το έργο αποτελεί μία καινοτόμα και διεπιστημονική προσπάθεια στη μελέτη των
μεσαιωνικών προσκυνημάτων, συνδυάζοντας παραδοσιακές μεθοδολογικές προσεγγίσεις (χρονολόγηση μνημείων, γραπτές πηγές, αρχαιολογικά δεδομένα) και σύγχρονες ψηφιακές τεχνικές
(ψηφιοποίηση έργων τέχνης και μνημείων, στατιστικές αναλύσεις δεδομένων, οπτικοποίηση αποτελεσμάτων μέσω θεματικών χαρτών, εφαρμογή Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών). Το
πρόγραμμα θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Επιπλέον, θα ωφελήσει τις κοινότητες που βρίσκονται τα μνημεία, μέσω
της προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού και θα συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, τα αποτελέσματα του έργου θα προάγουν την επιστημονική γνώση κατά την υπό
εξέταση περίοδο και θα συμβάλουν στην κατανόηση της ιστορίας της κυπριακής κοινωνίας. Επίσης θα συνεισφέρουν στην υφιστάμενη σημερινή συζήτηση για την ειρηνική συνύπαρξη και
ανεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών ή/και εθνικών ομάδων που ζουν στο νησί, από το μεσαιωνικό παρελθόν στη σύγχρονη εποχή.
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The MAS project essentially promotes museum-school collaboration in Europe through the use of technology-enhanced learning such as support, tools and services for schools
to utilize in order to implement their curriculum. MAS supports communities of teachers and educators seeking to establish museum-school partnerships as network
communities by creating an Infrastructure. The Portal offers a seek-find feature to discover partners based on their profile, while the virtual museum creator allows for
students to develop their own virtual exhibitions. The intention is to offer opportunities for free and continuing online professional development for educators and museum
staff. In particular, the intention is for school-teachers and museum educators and other museum staff as well students to be able to use a virtual platform themselves and in
collaboration with other parties from around Cyprus and the world, either through synchronous or asynchronous learning to develop learning activities deriving from
museums. There is specific focus on the development of the MAS project to accommodate for culturally and linguistically diverse students’ needs through the development of a
particular innovative conceptual framework that will be implemented during all phases of the research. It is anticipated that students will deepen their knowledge of cultural
heritage through participation in the partnership, while also become motivated to engage in museum learning, whether physically or online in the future.

Το έργο MAS προωθεί ουσιαστικά τη συνεργασία μουσείων-σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης της μάθησης μέσω ΤΠΕ, όπως η τεχνική υποστήριξη, διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες
για τα σχολεία να χρησιμοποιούν προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα σπουδών τους. Το MAS υποστηρίζει τις κοινότητες των δασκάλων και των εκπαιδευτικών επιδιώκοντας να
εγκαθιδρύσει συνεταιρισμούς μουσείων-σχολείων ως διαδικτυακές κοινότητες συνεργασίες με τη δημιουργία υποδομής (Πύλη υποδοχής και ψηφιακό περιβάλλον δημιουργίας μουσειακής
μάθησης). Η Πύλη προσφέρει ένα χαρακτηριστικό επιδιώξει-βρείτε για να ανακαλύψετε τους εταίρους με βάση το προφίλ τους, ενώ το ψηφιακό περιβάλλον δημιουργίας μουσειακής μάθησης
επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις δικές τους εικονικές εκθέσεις. Η πρόθεση είναι να προσφέρει ευκαιρίες για την ελεύθερη και απρόσκοπτη επαγγελματική ανάπτυξη για τους
εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του μουσείου. Πιο συγκεκριμένα, η πρόθεση είναι για το σχολείο, τους δασκάλους και τους μουσειοπαιδαγωγούς και το λοιπό προσωπικό μουσείων, καθώς
και οι μαθητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι ή και σε συνεργασία με άλλους εταίρους από την Κύπρο και τον κόσμο την ψηφιακή πλατφόρμα, είτε μέσω σύγχρονης ή
ασύγχρονης μάθησης και να αναπτύξουν μαθησιακές δραστηριότητες που απορρέουν από τα μουσεία. Υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του έργου MAS για να φιλοξενήσει τις ανάγκες
των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά υπόβαθρα μέσα από την ανάπτυξη συγκεκριμένου καινοτόμου παιδαγωγικού πλαισίου που θα εφαρμοστεί σε όλα
τα στάδια της έρευνας. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της συμμετοχής στον συνεταιρισμό, ενώ, επίσης, να γίνει κίνητρο για να
συμμετέχουν στην εκπαίδευση μουσείο, είτε φυσικά ή διαδικτυακά στο μέλλον. Το έργο θα εξασφαλίσει ότι η συνεργασία μεταξύ των μερών προχωρά αποτελεσματικά υποστηρίζοντας τις
δράσεις τους μέσω επιμόρφωσης, ανάπτυξης παιδαγωγικών σεναρίων και πρότυπων σχεδίων μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς.

Nicos Souleles

PA 1: Ministry of Transport,
Communications and Works
PA 2: CYPRUS TOURISM
ORGANISATION

The project will ensure that collaboration between parties proceeds efficiently by supporting their actions through training, development of online learning scenarios and
resources for educators to use.

POST-DOC/0916/0068

Dynamics of Car Ownership

Sofronis Clerides

University of Cyprus

120.000,00 €

120.000,00 €

Understanding consumer behavior is an important task of economics. An automobile is the largest item most individuals will ever purchase (besides a home), hence
economists have dedicated much effort in analyzing the factors that determine automobile purchase decisions. Important methodological advances in the 1990s have made
possible the estimation of rich static demand models for differentiated products like automobiles.
More recently, attention has shifted to dynamic aspects of consumer behavior. Durable goods pose a challenge because consumer purchase decisions depend not only on the
currently available choices but also on expectations of future choices and their characteristics. They also depend on current holdings of the durable; consumers own a stock of
durables which they may expand, shrink or upgrade over their lifetime according to their needs. One of the limitations of existing research is that it relies primarily on
aggregate data as there is no information on consumers’ purchasing patterns over their lifetime.
The proposed project aims to make a contribution to the literature by exploiting a unique dataset that records every vehicle registered in Cyprus since 1970. As of 1987, the
dataset also records transfers of ownership and an identification number for the vehicle’s owner. Thus we can track every vehicle’s entire ownership history and each
individuals' automobile holdings over time. We are not aware of any existing work utilizing data of such scope. A comprehensive descriptive analysis of this unique dataset will
provide valuable insights into consumer behavior in durable good markets and will inform the development of tractable but also realistic dynamic models of consumer
behavior. Such models are important for evaluating the long-term effects – at both the microeconomic and the macroeconomic level - of policies such as taxation,
environmental regulation, scrapping subsidies, vehicle inspection regimes, and imports of used automobiles.

Η κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών αποτελεί σημαντικό στόχο της οικονομικής επιστήμης. Το αυτοκίνητο είναι το μεγαλύτερο αγαθό που θα αγοράσουν οι περισσότεροι
καταναλωτές (εκτός της κατοικίας), και για αυτό οι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο στην ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν την απόφαση για αγορά οχήματος. Σημαντικές
μεθοδολογικές καινοτομίες τη δεκαετία του 1990 επέτρεψαν την εκτίμηση πλούσιων στατικών μοντέλων ζήτησης για διαφοροποιημένα προϊόντα όπως τα αυτοκίνητα.
Πιο πρόσφατα, η προσοχή έχει στραφεί στις δυναμικές πτυχές της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η ζήτηση για διαρκή αγαθά όπως τα αυτοκίνητα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί γιατί οι
αποφάσεις των καταναλωτών δεν εξαρτούνται μόνο από τις διαθέσιμες επιλογές την τρέχουσα περίοδο αλλά και από τις προσδοκίες τους για τις επιλογές που θα είναι διαθέσιμες σε
μελλοντικές περιόδους. Εξαρτούνται επίσης από το απόθεμα αγαθού που κατέχουν οι καταναλωτές, το οποίο μπορούν να διευρύνουν, να συρρικνώσουν ή να αναβαθμίσουν ανάλογα με τις
ανάγκες τους. Ένας από τους περιορισμούς της υφιστάμενης βιβλιογραφίας είναι ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τις διαχρονικές επιλογές των καταναλωτών.
Το προτεινόμενο έργο ευελπιστεί να καλύψει αυτό το κενό με την αξιοποίηση μιας μοναδικής βάσης δεδομένων, η οποία καταγράφει κάθε εγγεγραμμένο όχημα στην Κύπρο και όλες τις
μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας. Δίνεται έτσι η δυνατότητα καταγραφής του πλήρους ιστορικού ιδιοκτησίας κάθε ατόμου, κάτι που δεν υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία. Μέσα από την
περιγραφική ανάλυση των δεδομένων θα προκύψουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη συμπεριφορά των καταναλωτών στην αγορά αυτοκινήτου, και γενικά στις αγορές διαρκών αγαθών. Η
νέα γνώση που θα δημιουργηθεί θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη νέων μοντέλων δυναμικής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Τέτοια μοντέλα είναι χρήσιμα για την ανάλυση των επιπτώσεων
διαφόρων πολιτικών όπως φορολογίας, περιβαλλοντικών ρυθμίσεων, επιδοτήσεις, και εισαγωγές μεταχειρισμένων οχημάτων.
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The general objective of this proposal is the promotion of the cultivation and exportation of prickly pear (Opuntia) in Cyprus
through the a) physicochemical, organoleptic and antimicrobial characterization of the Cypriot prickly pear, b) the classification of
the Cypriot Prickly pear vs those from other Mediterranean countries and c) the development of a new alcoholic beverage based
on prickly pears.This objective targets to a) promote an agriculture product that is cultivated in dry climates, thus, it is compatible
with the dry climate of Cyprus which will become in the next few years even dryer due to the climate changes from the
“greenhouse effect”, b) obtain direct economic benefit due to water savings from the promotion of cultivation of prickly pear and
from exportations of the prickly pear and their finished products from the process of prickly pear feedstock, c) combine the
expertise of a company and a university resulting in the transfer of knowledge and to advance scientifically the company, d) obtain
direct economic benefit to the company from the exploitation of the new knowledge that will be developed in the project, e)
involve a highly trained in industry post.doc. fellow with rich publication record to an advance technological project and finally f)
increase the income of producers and create a market, both local and international directly benefitting the country’s economy.

Γενικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι η προώθηση της καλλιέργειας και της εξαγωγής του φραγκόσυκου (Opuntia) στην Κύπρο
μέσω του α) φυσικοχημικού, οργανοληπτικού και αντιμικροβιακού χαρακτηρισμού του, β) της ταξινόμησης του κυπριακού φραγκόσυκου
έναντι εκείνων από άλλες μεσογειακές χώρες και γ) την ανάπτυξη ενός νέου αλκοολούχου ποτού βασισμένου στο φραγκόσυκο. Αυτοί οι
στόχοι αποσκοπούν: α) να προωθήσουν ένα γεωργικό προϊόν που καλλιεργείται σε ξηρό κλίμα το οποίο είναι συμβατό με το κλίμα της
Κύπρου (θα γίνει τα επόμενα χρόνια ακόμη πιο ξηρό λόγω των κλιματικών αλλαγών από το φαινόμενο του θερμοκηπίου) β) να έχουν
άμεσο οικονομικό όφελος λόγω της εξοικονόμησης νερού από την προώθηση της καλλιέργειας του φραγκόσυκου και από τις εξαγωγές
αυτου καθώς και των τελικών προϊόντων, γ) να συνδυάσουν την τεχνογνωσία μιας εταιρίας και ενός πανεπιστημίου με αποτέλεσμα τη
μεταφορά γνώσεων και την προώθηση της επιστήμης, δ) να έχουν άμεσο οικονομικό όφελος για την εταιρεία από την αξιοποίηση της
νέας γνώσης που θα αναπτυχθεί στο έργο, ε) να εμπλέξουν έναν άρτια εκπαιδευμένο στη βιομηχανία post.doc. με πλούσιο αριθμό
δημοσιεύσεων και τέλος στ) να αυξήσουν το εισόδημα των παραγωγών και να δημιουργήσουν μια νέα αγορά, τόσο τοπική όσο και
διεθνή, που θα ωφελέσει άμεσα την οικονομία της χώρας.

Cyprus University of Technology

€ 120,000.00

€ 120,000.00

The recent financial crisis amplified the need for rigorous stress testing in order to prevent any future adverse shocks for the
financial system. Although new methodologies introduced are more enhanced with statistical tools and offer a more broad view of
the risk underlying the daily financial activities, they still fail to capture the current globalization of the financial system and the
interconnection among financial institutions. Current stress testing frameworks still suffer from employing advance statistical
techniques, like deep learning, that capture better the nonlinear nature of adverse economic shocks. Furthermore usually stress
testing exercises look at solvency and liquidity risk as separate shocks and usually lack of second round effects modeling like
systemic contagion risk. Finally current stress testing methodologies attempt to simulate a financial system using several modelling
parts making the final integration a challenging task with significant estimation errors. In this proposal we introduce DeepStress, a
new generation of stress testing framework based on the combination of deep learning and stress testing methodologies. Our
vision is to create a state of the art paradigm capable to simulate real world scenarios in a holistic way modelling the interaction of
the financial system with the real economy, either for use on standalone basis or on a systemic level. This projects aims to
ameliorate major inefficiencies in current stress testing frameworks by introducing a new architecture for stress testing using deep
learning algorithms for each module of functionality. Our aim is to provide an out of the box statistical tool for regulatory
authorities and banks ready for use to perform automatic forecasting routines on all levels and across all possible of
macroeconomic scenarios without the need of any additional modelling. The proposed framework can serve as a robust early
warning system to prevent or increase awareness for future financial crises and predict individual banks insolvencies.

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση ενίσχυσε την ανάγκη για βελτίωση των μεθοδολογιών προσημείωσης ακραίων καταστάσεων,
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παρόλο που οι νέες
μεθοδολογίες που εφαρμόζονται εμπλουτίστηκαν με πιο προχωρημένα στατιστικά εργαλεία και προσφέρουν μια ευρύτερη εικόνα των
κινδύνων που εγκυμονούν οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες των τραπεζών, εξακολουθούν να μην αποτυπώνουν τη σημερινή
παγκοσμιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διασύνδεση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα τρέχοντα
μεθοδολογικά πλαίσια των ασκήσεων ακραίων καταστάσεων εξακολουθούν να μην κάνουν χρήση προχωρημένων στατιστικών τεχνικών,
όπως το Deep Learning, που προσφέρουν την δυνατότητα να αποτυπώσουν καλύτερα τον μη γραμμικό χαρακτήρα των δυσμενών
οικονομικών κρίσεων. Τέλος , οι σημερινές μεθοδολογίες ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων προσπαθούν να
προσομοιώσουν ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα χρησιμοποιώντας μια ομάδα από στατιστικά μοντέλα, καθιστώντας την συνολική
εκτίμηση της επίδρασης μια χρηματοπιστωτικής κρίσης στους ισολογισμούς των τραπεζών μια επίπονη διαδικασία με σημαντικά λάθη
εκτίμησης. Στην παρούσα πρόταση εισάγουμε το DeepStress, μια νέα γενιά πλαισίου ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
που βασίζεται στον συνδυασμό μεθόδων Deep Learning και Machine Learning. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο
τελευταίας τεχνολογίας ικανό να προσομοιώνει πραγματικά σενάρια λέξεων της οικονομίας με ολιστικό τρόπο, μοντελοποιώντας την
αλληλεπίδραση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με την πραγματική οικονομία, είτε για χρήση σε αυτόνομη βάση (ανά τράπεζα) είτε
σε συστηματικό επίπεδο. Στόχος μας είναι να παράσχουμε ένα στατιστικό εργαλείο τόσο για τις ρυθμιστικές αρχές και τις τράπεζες όσο
και για την ακαδημαϊκή κοινότητα, έτοιμο προς χρήση για την πραγματοποίηση αυτόματων ρουτινών πρόγνωσης σε όλα τα επίπεδα και
σε όλα τα δυνατά μακροοικονομικά σενάρια χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε πρόσθετης μοντελοποίησης.

University of Cyprus

€98.315,50

€98.315,50

This project proposes the implementation of first systematic variationist study of CG with data from Greek Cypriots living in
Nicosia, Cyprus. Linguistically Cyprus is characterized by diglossia: Greek Cypriots speak the local variety (Cypriot Greek) and a
standard language (Standard Modern Greek). The suggested methodology involves the innovative adaption of the ‘sociolinguistic
interview’ in order to study two sub-varieties of CG and examine speakers’ attitudes towards the L and H variety. Thirty
participants of both sexes and three different age groups will be interviewed. The study views sociolinguistic interviews as an
interactional resource, taking into account agentive notions of identity. Variation analysis will not only reveal how language is used
by people of different ages and sexes. It will also be sensitive to discourse functions and genres and show that examining language
attitudes and ideologies should play a central role in the study of language variation in diglossic communities. Upon completion of
the project, we will have formulated for the first time a description of two sub-varieties of CG, uncovered correlations between
linguistic and social variables (age, sex), examined how certain linguistic variables are used in the course of an interaction and
understand how people evaluate the L and H variety in Cyprus today. The first publicly available corpus of CG will also become a
reality while the tools used in this project will be made available to offer the potential of studying language in other areas of
Cyprus in the future. This project will enhance our understanding of diglossic communities in terms of how the H and L varieties
are used and evaluated and contribute to the idea that instead of dispensing with ‘old’ sociolinguistic methods, we should adapt
them in line with the current state-of-the-art. It will also contribute to the study of under-examined, non-standard languages and
promote linguistic diversity, concordant with the EU’s efforts to raise awareness about minority languages.

Το παρών έργο προτείνει την εφαρμογή της πρώτης συστηματικής κοινωνιογλωσσολογικής μελέτης (τύπου ποικιλικής γλωσσολογίας)
με δεδομένα από Ελληνοκύπριους που ζουν στη Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κύπρου. Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από κοινωνική
διγλωσσία: οι Ελληνοκύπριοι μιλούν την τοπική ποικιλία (κυπριακή ελληνική) και μια πρότυπη ποικιλία (Κοινή Νέα Ελληνική). Η
προτεινόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει την καινοτόμο προσαρμογή της κοινωνιογλωσσολογικής συνέντευξης ώστε να μελετηθούν
δύο υπο-ποικιλίες της κυπριακής ελληνικής και οι στάσεις των ομιλητών απέναντι στην υπερκείμενη και υποκείμενη ποικιλία. Τριάντα
συμμετέχοντες των δύο φύλων και τριών ηλικιακών ομάδων θα περάσουν από συνέντευξη. Σ'αυτό το έργο η κοινωνιογλωσσολογική
συνέντευξη θεωρείται διεπιδραστική πηγή δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τον ενεργό ρόλο του ομιλητή στην έκφραση της
ταυτότητας του μέσω της γλώσσας. Το παρών έργο δεν θα αποκαλύψει μόνο πως η γλώσσα χρησιμοποιείται από τα δύο φύλα
διαφόρων ηλικιών, θα αναδείξει και τις συνομιλιακές λειτουργίες γλωσσικών στοιχείων και θα δείξει ότι η εξέταση γλωσσικών στάσεων
πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι τέτοιων ερευνών. Με την ολοκλήρωση του έργου, θα έχει διατυπωθεί για πρώτη φορά περιγραφή
δύο υπο-ποικιλιών της κυπριακής ελληνικής, θα αναδειχθεί τυχών συσχετισμός μεταξύ γλωσσικών στοιχείων και κοινωνικών
μεταβλητών (ηλικία, φύλο), θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα γλωσσικά στοιχεία χρησιμοποιούνται στην διάρκεια μιας
συνομιλίας και πως οι ομιλητές αξιολογούν την υπερκείμενη και υποκείμενη ποικιλία. Επίσης, το πρώτο ηλεκτρονικό σώμα κειμένων της
κυπριακής ελληνικής θα γίνει πραγματικότητα ενώ τα εργαλεία της έρευνας θα δημοσιευτούν αυτούσια για να προσφερθεί η
δυνατότητα τέλεσης άλλων τέτοιων ερευνών σε άλλες περιοχές της Κύπρου στο μέλλον. Το έργο θα βοηθήσει στο πεδίο της
κοινωνιογλωσσολογίας, στη κατανόηση κοινοτήτων με κοινωνική διγλωσσία και θα συμβάλει στη μελέτη υποτιμημένων γλωσσικών
ποικιλιών προωθώντας έτσι την έννοια της γλωσσικής ποικιλομορφίας σύμφωνα με τις προσπάθειες της ΕΕ.

University of Cyprus

159.800,00 €

159.800,00 €

Neural tube closure (NTC) is a fundamental process during vertebrate embryogenesis, which leads to the formation of the central
nervous system. Defective NTC leads to neural tube defects, which are one of the most common human birth defects. Previous
work form our group revealed that NTC is largely driven by cell autonomous and asynchronous contraction events of
neuroepithelial cells which are regulated by cell autonomous calcium transients. Importantly, the autonomy and asynchrony of
these events are indispensable for NTC. How cell autonomous events are coordinated, generating precisely tuned forces in order
to accomplish NTC, remains poorly understood. Using Xenopus laevis embryos as a model system, we aim to explore how forces
generated by morphogenetic events within the neuroepithelium and neighbouring tissues influence cell autonomous events
during NTC. To do this, we will initially generate force maps of the neuroepithelium during NTC using three different techniques;
laser ablation, force inference and FRET based tension sensors. Subsequently, by inhibiting individual morphogenetic movements
of NTC as well as of mechanically coupled tissues (axial mesoderm and ectoderm), we will examine the distinct input of each
movement on the force landscape within the neural plate. Furthermore, we will address the interplay between the forces
generated within the neuroepithelium and the cell autonomous events necessary for NTC, to determine how tissue level force
distribution affects autonomous events leading to the correct spatial frequency and topology of contraction that shapes the neural
tube. Last, we plan to identify the major mechanosensory molecules facilitating the co-ordination of cell autonomous
morphogenetic events through force sensing. In summary, through the implementation of this proposal we will generate new
important data leading to a better understanding of the role of force generators and mechanotransduction in orchestrating NTC
through mechano-dependent cell autonomous events.

Το κλείσιμο του νευρικού σωλήνα αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία κατά την εμβρυογένεση των σπονδυλωτών, η οποία έχει ως
αποτέλεσμα τον σχηματισμό του κεντρικού νευρικού συστήματος. Δυσλειτουργικό κλείσιμο του νευρικού σωλήνα οδηγεί σε ανώμαλο
σχηματισμό του νευρικού σωλήνα, ένα από τα συνηθέστερα ελαττώματα κατά την ανάπτυξη των ανθρώπινων εμβρύων. Το εργαστήριό
μας έχει επιδείξει ότι το κλείσιμο του νευρικού σωλήνα διέπεται από αυτόνομες και ασύγχρονες κυτταρικές συστολές, οι οποίες
ρυθμίζονται από αυτόνομες ώσεις ασβεστίου. Επιπρόσθετα η ομάδα μας έχει δείξει ότι η αυτονομία και η ασύγχρονη εμφάνιση αυτών
των συμβάντων είναι απαραίτητες για τη σωστή μορφογένεση του νευρικού σωλήνα. Ωστόσο, είναι άγνωστο πώς τα αυτόνομα
κυτταρικά γεγονότα συντονίζονται ώστε να οδηγήσουν στη μορφογένεση του ιστού. Σε αυτό το έργο χρησιμοποιώντας έμβρυα Xenopus
laevis, στοχεύουμε να κατανοήσουμε πώς οι δυνάμεις που παράγονται από μορφογενετικά γεγονότα εντός του νευροεπιθηλίου και σε
γειτονικούς ιστούς συντονίζουν αυτόνομα κυτταρικά γεγονότα μέσω μηχανικής μεταγωγής, κατά τη διάρκεια του σχηματισμού νευρικού
σωλήνα. Για αυτό, πρώτα θα δημιουργήσουμε χάρτες δυνάμεων κατά το κλείσιμο του νευρικού σωλήνα χρησιμοποιώντας τρεις
διαφορετικές τεχνικές: laser ablation, Force inference και αισθητήρες δύναμης που βασίζονται στη τεχνολογία FRET. Στη συνέχεια θα
εξετάσουμε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι μορφογενετικών κινήσεις εντός του νευροεπιθηλίου και των γειτονικών ιστών στην
ανάπτυξη δυνάμεων κατά το κλείσιμο του νευρικού σωλήνα. Επιπλέον, θα εξετάσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των δυνάμεων που
αναπτύσσονται στο νευροεπιθήλιο και των αυτόνομων γεγονότων που είναι απαραίτητα για το κλείσιμο του νευρικού σωλήνα. Τέλος,
σχεδιάζουμε να εντοπίσουμε τις πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για την μεταγωγή μηχανικών ερεθισμάτων που ελέγχουν το
συντονισμό των αυτόνομων κυτταρικών γεγονότων. Συνοπτικά, τα δεδομένα που θα παραχθούν από αυτό το έργο θα αποκαλύψουν το
ρόλο της μηχανικής μεταγωγής στην ενορχήστρωση του κλεισίματος νευρικού σωλήνα.
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In this project proposal, we will develop monolithic high-efficiency fibre lasers for operation in mid-infrared wavelength range and
particularly at 3.5 um. The gratings will be inscribed directly inside to the active fluoride fibre using a new patented (CUT)
femtosecond laser inscription method, which according to the latest scientific reporting results looks very promising for the
development of monolithic fibre laser devices. The inscription method offers high controllability on the optical characteristics of
the FBGs, to minimise the additional losses typical of this type of inscription process, while special attention will be given to
improving the power slope efficiency of the laser. To address this, the Young Researcher will work in collaboration with Mirage
Photonics, a company from Australia, who are experts in fibre lasers and published a new patent related to the pumping method
of the lasers that can improve the power slope efficiency by more than eight times. Thus two patented technologies will be
combined to support the efforts of this proposal and produce high-efficiency continuous wave and mode-locked lasers for gas
detection and pollution measurements.

Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση στοχεύει στην ανάπτυξη μονολιθικών λάσερς σε οπτικές ίνες για εκπομπή στη μέση υπέρυθρη
ακτινοβολία και πιο συγκεκριμένα στα 3,5 μικρόμετρα. Τα φράγματα Bragg θα κατασκευαστούν απευθείας μέσα σε οπτικές ίνες από
φθόριο με τη χρήση μιας νέας πατέντας εγράφης που αναπτύχθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ενός λάσερ φεμτοδευτερολέπτου. Η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει το πλεονέκτημα ελέγχου σχεδόν όλων των χαρακτηριστικών μιας εγγραφής ενώ, με
βάση τις τελευταίες ερευνητικές αναφορές, μοιάζει ιδανική για ανάπτυξη μονολιθικών λάσερς σε οπτικές ίνες. Επίσης, έμφαση θα δοθεί
στην βελτίωση της αποδοτικότητα των λάσερς, η οποία λόγο των φυσικών ιδιοτήτων των ινών στα συγκεκριμένα μήκη κύματος του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος είναι πολύ χαμηλή. Το γεγονός αυτό θα αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με μια καινοτόμα εταιρία από την
Αυστραλία με μεγάλη εμπειρία στα λάσερς και με τη χρησιμοποίηση μιας δικής τους πατέντας, με την οποία μπορούμε να αυξήσουμε
την αποδοτικότητα των συγκεκριμένων λάσερς περισσότερο από οχτώ φορές. Έτσι, με των συνδυασμό αυτών των δυο καινοτόμων
τεχνολογιών, σε αυτό το ερευνητικό έργω προσβλέπουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων λάσερς σε οπτικές ίνες μεγάλης αποδοτικότητας,
συνεχόμενης και παλμικής εκπομπής με εφαρμογές στη φασματομετρία για εντοπισμό συγκεκριμένων αερίων και μόλυνσης.
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174.000,00 €
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Listeria outbreak, seem to be a weekly phenomenon, without proper way to monitor these bacteria, into the food supply. The
long monitoring procedure that takes week to provide a result, allows spreading of the bacteria, into products and
people.Vegetable and fruit sectors are key in EU agriculture (EU is the second largest producer of fruits and vegetables in the
world, but also the second largest importer with 10 million tons), weighting 6.8 % and 13,7%, respectively of the EU agricultural
output (EUROSTAT 2017) . Analysis for bacteria account for 60% of all chemical contamination tests. Because of costs and waiting
time, due to the volume of groceries that sell daily, only a small fraction of them is tested for bacteria before they reach the public.
Food safety control constitutes a major societal challenge with global health implications, engaging an impressive economic
activity which is expected to reach €4,3 billion in 2018, compared with a volume of €3 billion in 2013. The offer to demand ratio is
extremely low, since standard analysis methods for pesticide residues are very slow, delivering a test result within days or even
weeks with an additionally high-test cost (exceeding 100 € or more per test).

Οι συνεχόμενες εμφανίσεις επικίνδυνων βακτηρίων στα τρόφιμα, έχουν προκαλέσει απώλεια ζωών, χρημάτων και χρόνου στις
μεγαλύτερες υπεραγορές της Ευρώπης. Ο λόγος της εξάπλωσης των κρουσμάτων είναι η αύξηση του όγκου τροφίμων και η αδυναμία
επαρκών ελέγχων πριν βγουν τα προϊόντα στη αγορά. Η ΕΜΒΙΟ με της φορητές συσκευές της και τους βιοαισθητήρες θέλει να αναπτύξει
ένα βιοαισθητήρα για τη άμεση ανίχνευση της Λυστέριας εντός 3 λεπτών σε φρέσκα λαχανικά. Το συγκεκριμένο ζητήθηκε από μεγάλες
αλυσίδες Υπεραγορών για να μπορούν να προσφέρουν με ασφάλεια στους καταναλωτές τα τρόφιμα που είναι στα ράφια
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In this project we will aim: (a) the development of short, efficient and divergent syntheses to cathin-4-ones and azepinoquinolones; (b) the screening of the compounds against drug-resistant and non-resistant bacteria. For the synthesis part both lowand high-risk synthetic routes will be pursuit starting from appropriately substituted naphthyridones. For the antibacterial
screening we will use a growth inhibition assay to identify hit compounds which will be further characterized for their antibacterial
efficacy using additional established assays. The project will produce: (a) diverse libraries of two classes of compounds the canthin4-ones (> 30 examples) and the azepino-quinolones (ca. 20 analogues) (b) lead compounds with antibacterial activities against drugresistant and non-resistant bacteria. The project results will be disseminated via (a) publications in high impact journals (b)
poster/oral presentations in international conferences (c) posts in social media. Project impact: (a) The project will contribute to
research efforts that address the global problem of antibiotic resistance. In addition he project activities are in line with the Smart
Specialization Strategy for Cyprus (S3Cy), Sector Health, Subsector C: Development of safe and effective pharmaceuticals and the
Focus area C4: Reduction of antibiotic resistance. There is a clear and urgent National need for research on antimicrobial drug
discovery. (b) The research results will enhance the scientific reputation of the University of Cyprus by identifying compounds with
interesting biological activities. The discoveries will be marketable to medicinal chemists working towards drug discovery both in
industry and academia. (c) This project will offer many opportunities for Dr. Maria Koyioni to broad and diversify her expertise and
expand her network (through conference participation) which will have a significant impact on her future career development.

Σε αυτό το πρόγραμμα θα επιδιώξουμε: (α) την ανάπτυξη σύντομων και αποτελεσματικών συνθέσεων προς κανθιν-4-όνες και αζεπινοκοινολόνες, (β) τη μελέτη της δραστικότητας αυτών των ενώσεων ενάντια σε βακτήρια. Για το συνθετικό μέρος θα ακολουθηθούν
συνθετικές οδοί χαμηλού και υψηλού κινδύνου ξεκινώντας από κατάλληλα υποκατεστημένες ναφθυριδόνες. Για την αντιβακτηριακή
δράση θα χρησιμοποιήσουμε την ανάλυση αναστολής ανάπτυξης για να προσδιορίσουμε τις ενώσεις με τη καλύτερη δραστικότητα και
αυτές θα χαρακτηριστούν περαιτέρω για την αντιβακτηριακή τους αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας επιπρόσθετες καθιερωμένες
αναλύσεις. Το έργο θα παράξει: (α) βιβλιοθήκες δύο κατηγοριών ενώσεων τις κανθιν-4-όνες (> 30 παραδείγματα) και τις αζεπινοκινολόνες (περίπου 20 ανάλογα). Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα διαδοθούν μέσω (α) δημοσιεύσεων σε περιοδικά μεγάλου
αντίκτυπου (β) αφίσες/ προφορικές παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια (γ) αναρτήσεις σε κοινωνικά δίκτυα. Επιπτώσεις του έργου: (α) Το
έργο θα συμβάλει σε ερευνητικές προσπάθειες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος της αντοχής στα
αντιβιοτικά. Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες του προγράμματος είναι σύμφωνες με τη Στρατηγική Έξυπνης Ειδίκευσης για την Κύπρο
(S3Cy): τον Τομέα Υγείας, τον Υποτομέα Γ: Ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων και την περιοχή Γ4:
Μείωση της αντοχής στα αντιβιοτικά. Υπάρχει σαφής και επείγουσα εθνική ανάγκη για έρευνα σχετικά με την ανακάλυψη
αντιμικροβιακών φαρμάκων. (β) Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ενισχύσουν την επιστημονική φήμη του Πανεπιστημίου Κύπρου. (γ)
Το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες στη Δρ. Μαρία Κογιώνη να διευρύνει και να διαφοροποιήσει την τεχνογνωσία της
και να επεκτείνει το δίκτυό της που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μελλοντική σταδιοδρομία της.

Despite being the material culture and craft that connected the entire Mediterranean during medieval times, the extant
understanding of how glaze production had become prevalent is biased, relying on a single network that depicts the unilateral
movement a few innovative aspects of Islamic glaze technology using a single mechanism. As such, POLYTECH seeks to reexamine
the complexity - the directions of movement, mechanisms, and social processes - of technology transfer involved in the maturity
and spread and glaze production in medieval Mediterranean by examining for the first time the missing Byzantine link. This project
will focus on the Byzantine polychrome tradition (9th to 12th century AD), especially on how its new technical practices were
formed in relation to contemporaneous Egyptian, Islamic, and Western glaze traditions. A multidisciplinary methodology is
devised, combining the chaine operatoire approach, archaeological science (SEM-EDS, thin-section petrography, WD-XRF, and LIA),
database, statistical analysis, and anthropological theory of social dynamics and technological change. This project capitalises on
the unprecedented access to key archaeological materials (Greece, Bulgaria, Turkey, Israel, and Jordan) and the availability of
synergic expertise and infrastructures at the host and participating (both local and foreign) organisations. The new network of
technological transfer derived from this work will mark the starting point towards a more wholesale understanding of the cultural
interaction between the East and West, a theme that is highly relevant to present-day societies.

Παρά το γεγονός ότι ο υλικός πολιτισμός και η τέχνη είναι τα στοιχεία που συνδέουν ολόκληρη τη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια των
μεσαιωνικών χρόνων, η υπάρχουσα κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η παραγωγή του υαλώματος είχε επικρατήσει είναι
μεροληπτική, βασιζόμενη σε ένα ενιαίο δίκτυο που απεικονίζει τη μονομερή κίνηση μερικών καινοτόμων πτυχών της Ισλαμικής
τεχνολογίας του υαλώματος χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο μηχανισμό. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα POLYTECH επιδιώκει να
επανεξετάσει την πολυπλοκότητα – τις κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, τους μηχανισμούς και τις κοινωνικές διαδικασίες - της
μεταφοράς τεχνολογίας κατά την ωριμότητα και την εξάπλωση της παραγωγής υαλώματος στη μεσαιωνική Μεσόγειο μέσα από την
εξέταση, για πρώτη φορά, του χαμένου βυζαντινού συνδέσμου. Το έργο αυτό θα επικεντρωθεί στη βυζαντινή πολυχρωματική παράδοση
(9ος έως 12ος αιώνας μ.Χ.), ειδικά στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι νέες τεχνικές πρακτικές σε σχέση με τις Αιγυπτιακές,
Ισλαμικές και Δυτικές παραδόσεις υαλώματος της υπό μελέτη περιόδου. Θα ακολουθηθεί μια διεπιστημονική μεθοδολογία, που
συνδυάζει τη μελέτη των διαδοχικών σταδίων παραγωγής, την αρχαιολογική επιστήμη (SEM-EDS, πετρογραφία, WD-XRF, και LIA), τη
βάση δεδομένων, την στατιστική ανάλυση, και την ανθρωπολογική θεωρία της κοινωνικής δυναμικής και της τεχνολογικής αλλαγής. Το
έργο αυτό αξιοποιεί την άνευ προηγουμένου πρόσβαση σε σημαντικό αρχαιολογικό υλικό (Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, Ισραήλ και
Ιορδανία) και την ύπαρξη συνεργειών εμπειρογνωμοσύνης και υποδομών στις φιλοξενούντες και συμμετέχοντες (τοπικούς και ξένους)
οργανισμούς. Το νέο δίκτυο μεταφοράς τεχνολογίας που θα δημιουργηθεί από αυτό το έργο θα σηματοδοτήσει την αφετηρία για μια
πιο συνολική κατανόηση της πολιτιστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θέμα που έχει μεγάλη σημασία στις σύγχρονες
κοινωνίες.
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The ATLAS project brings together powerful tools for source reconstruction and post reconstruction analysis, including the latest
graph theoretical tools. These tools are combined into easy to use pipelines for non-invasive human electrophysiology, i.e. EEG
and MEG data analysis. Separate parts of a pipeline will deal with source reconstruction, post-reconstruction analysis and
connectivity between brain areas, maintaining in the implementation the logical organisation of the task. These pipelines will be
applied to key basic research and clinical questions related to sleep and addiction. For sleep, existing whole night MEG data will be
analysed. The new analysis will focus on deep and REM sleep stages and thus complete recent work on memory consolidation
confined to data from light sleep. The integration of new and old results, including graph theoretical description of periods within
each sleep stage, will furnish a complete account of processes during sleep. The key questions to be addressed are: first, what part
of memory consolidation takes place in each sleep stage and second, how through these processes the neural representation of
self (NRS) retains its identity while adapting to changes in the physical and social environment. The analysis of REM sleep MEG
data will also provide the first unambiguous account of Ponto-Geniculo-Occipital (PGO) waves in humans. For the second
application, the pipelines of ATLAS will be adapted for the analysis of existing EEG data from groups of smokers and control
subjects. The changes in the brains of smokers will be compared before and after two interventions for smoking cessation, the first
with neurofeedback and the second using switching to e-cigarettes. Similar to the sleep study, we will use graph theoretical tools
to provide a brain wide description of addiction-related activity and specifically how connectivity changes between modulating
centres for the reward and salience system and how these changes are reflected in the activity and connectivity of the NRS.

Το έργο ΑΤΛΑΣ συνδυάζει εξειδικευμένο λογισμικό για εντόπιση πηγών, στατιστική μετά-ανάλυση και γραφοθεωρητικά εργαλεία. Τα
εργαλεία αυτά προσφέρουν ισχυρές και ευκολόχρηστες δέσμες λογισμικού (ΔΛ, software pipelines) για ανάλυση δεδομένων μη
επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, δηλαδή ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) και
μαγνητοεγκεφαλογράφημα (MEG). Ξεχωριστά μέρη των ΔΛ υπολογίζουν την εντόπιση πηγών, στατιστική ανάλυση και συνδεσιμότητα
μεταξύ περιοχών (με θεωρία γράφων). Οι ΔΛ θα εξετάσουν βασικά ερευνητικά και κλινικά ερωτήματα που αφορούν τον ύπνο και την
εξάρτηση, δύο σημαντικούς τομείς της σύγχρονης νευροεπιστήμης και ιατρικής. Για τον ύπνο θα χρησιμοποιηθούν υπάρχοντα δεδομένα
MEG από ολονύκτιες μετρήσεις. Η νέα ανάλυση θα επικεντρωθεί στον βαθύ ύπνο και στο στάδιο REM, συμπληρώνοντας έτσι πρόσφατη
εργασία για την εμπέδωση της μνήμης που περιορίστηκε στον ελαφρύ ύπνο. Τα ερωτήματα που θα τεθούν είναι: πρώτον, τί μέρος τη
εμπέδωσης μνήμης γίνεται σε κάθε στάδιο ύπνου και δεύτερον, πώς μέσα από αυτές τις διαδικασίες η νευρωνική αναπαράσταση του
εγώ (ΝΑΕ) διατηρεί την ταυτότητα της και συνάμα μεταλλάζετε για να προσαρμόζεται στις αλλαγές του φυσικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος. Η ανάλυση των δεδομένων ύπνου στο στάδιο rapid eye movement (REM) θα επιτρέψει την πρώτη σαφή αναγνώριση
των Ponto-Geniculo-Occipital (PGO) κυμάτων στον άνθρωπο. Στην δεύτερη εφαρμογή, οι ΔΛ του ΑΤΛΑΣ θα αναλύσουν υπάρχοντα
δεδομένα EEG από ομάδες καπνιστών και ομάδες ελέγχου. Οι αλλαγές στον εγκέφαλο καπνιστών θα συγκριθούν πριν και μετά τις δύο
παρεμβάσεις για σταμάτημα καπνίσματος, η πρώτη με νευροανάδραση και η δεύτερη με χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Όπως και με την
έρευνα για τον ύπνο, γραφοθεωρητικά εργαλεία θα δώσουν μια συνολική εικόνα για τις αλλαγές συνδεσιμότητας σε όλον τον
εγκέφαλο που έχουν σχέση με την εξάρτηση, και ειδικά την συνδεσιμότητα μεταξύ κέντρων προσοχής και επιβράβευσης με τον φλοιό
και πως οι αλλαγές επηρεάζουν την δραστηριότητα και συνδεσιμότητα του ΝΑΕ.
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TaleTheory is designed to engender a first theory of the marginalized Greco-Roman and Early Byzantine tale through a study of
eighteen Greek miscellanies and collections of tales (i.e., paradoxography, Apophthegmata Patrum, miracle collections, and
collections of edifying stories) that were produced between the second and the seventh centuries CE. TaleTheory will also trace
the early history of the Greek tale, exploring its development and subsequent flourishing within a world that was becoming
progressively Christian. Critical readings of neglected, yet significant, ancient and Byzantine works will also be undertaken. This will
be the first time that a comparative study of tales produced within the time span of six centuries will consider categories,
subcategories, and characteristics, the role tales and collections played in their respective cultures, and their interrelationships in
tandem. TaleTheory will not just advance the comparative study of ancient and Byzantine texts that share a number of common
generic characteristics, but it will also promote the study of short narrative forms within Classical and Byzantine studies, where
there are vigorous discussions of longer narrative forms, such as the novel, saint’s life, historiography, and biography. TaleTheory
will thus open up new horizons for ancient and Byzantine narratology, as it will bring short fiction and some of its distinctive
characteristics to the fore. Further, by way of public events and workshops the research results from TaleTheory will be used to
promote storytelling and storywriting as therapeutic practices and as means of cultivating phantasy in our highly technological
cyber age.

Το πρόγραμμα TaleTheory αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πρώτης θεωρίας της ελάχιστα μελετημένης ελληνορωμαϊκής και
πρωτοβυζαντινής σύντομης διήγησης μέσα από την εξέταση δεκαοκτώ ελληνικών συλλογών με διηγήσεις (παραδοξογραφίες, πατερικά
αποφθέγματα, συλλογές θαυμάτων και συλλογές ψυχοφελών ιστοριών) που γράφτηκαν μεταξύ του δευτέρου και του εβδόμου αιώνα
μ.Χ. Το πρόγραμμα TaleTheory θα καταγράψει, επιπλέον, την πρώιμη ιστορία της σύντομης ελληνικής διήγησης, εξερευνώντας την
εξέλιξη και τη συνεπακόλουθη άνθισή της σε έναν κόσμο που σταδιακά μετατρεπόταν σε χριστιανικό. Θα επιχειρηθούν επίσης κριτικές
αναγνώσεις παραμελημένων αλλά σημαντικών αρχαίων και βυζαντινών έργων. Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που μια συγκριτική
μελέτη σύντομων διηγήσεων που γράφτηκαν σε μια περίοδο έξι αιώνων θα συνεξετάσει κατηγορίες, υποκατηγορίες και χαρακτηριστικά,
το ρόλο που οι διηγήσεις και οι συλλογές διαδραμάτισαν στην υπό εξέταση εποχή, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. Το πρόγραμμα
TaleTheory δε θα προάγει μόνο τη συγκριτική μελέτη αρχαίων και βυζαντινών έργων που έχουν έναν αριθμό κοινών ειδολογικών
χαρακτηριστικών αλλά, επιπλέον, θα προωθήσει τη μελέτη σύντομων αφηγηματικών μορφών στο πλαίσιο των Κλασικών και Βυζαντινών
Σπουδών, πεδία όπου ανθεί η συζήτηση εκτενών αφηγηματικών μορφών όπως το μυθιστόρημα, ο βίος Αγίου, η βιογραφία και η
ιστοριογραφία. Το πρόγραμμα TaleTheory θα ανοίξει, επομένως, νέους ορίζοντες για την αρχαία και βυζαντινή αφηγηματολογία, αφού
θα φέρει στο προσκήνιο τη σύντομη αφήγηση και τα χαρακτηριστικά της. Επιπλέον, μέσω δημοσίων εκδηλώσεων και εργαστηρίων, τα
ερευνητικά ευρήματα του προγράμματος TaleTheory θα επιστρατευθούν για την προαγωγή της αφήγησης και της λογοτεχνικής
συγγραφής ως θεραπευτικών μεθόδων και μέσων καλλιέργειας της φαντασίας στην αυστηρά τεχνολογική κυβερνοεποχή μας.
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The main aim of this proposed project is the embodiment of a young Post-Doctoral researcher to the Research, Technological
Development and Innovation (RTDI) system of Cyprus for the purpose of promoting high-level scientific research in the field of
lower atmospheric physics with a focus on the flood risk analysis and management. The ultimate objective is to embark on
innovative research activities in order to enhance the research potential in Cyprus, through the offering of a new post-doctoral
position to a young scientist at the upper atmospheric/Ionospheric Research Group of Frederick Research Center (FRC-IRG). His
incorporation into the FRC-IRG will be supported by constructive collaboration with established fellow scientists from the National
Observatory of Athens (NOA). This cooperation is important because it coincides with the recent initiative undertaken in Cyprus to
conduct experimental observations and modelling research at the newly established (since 2009) ionospheric group at FRC
covering not only upper atmospheric physics, but also expanding to lower atmospheric (tropospheric) physics investigation. The
specific and technological objective of the proposed project named Cyprus Flood Forecasting System (CyFFORS) is to increase flood
risk awareness and to promote preparedness against flooding. For this, a prototype flood forecasting system will be developed and
validated for Cyprus based on a state-of-the-art hydromoteorological modeling tool. This will be deployed in a pilot mode during
the implementation of the project in order to deliver ultra-high-resolution hydrological forecasts and flood warnings. A dedicated
web-based platform will be used for communicating the project’s outcomes, including the forecasting products and alerts, to the
general public and to the local authorities. The project will be also beneficial for the society and economy since it will introduce a
prototype flood forecasting system to support the efficient flood risk communication and to increase the citizens’ preparedness.

Ο βασικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι ενσωμάτωση ενός νέου επιστήμονα μεταδιδακτορικού επιπέδου στο σύστημα
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της Κύπρου για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου στο πεδίο
της φυσικής της κατώτερης ατμόσφαιρας με έμφαση την διαχείριση των πλημμυρών και την ανάλυση των έντονων ατμοσφαιρικών
συνθηκών που τις προκαλούν. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της επιστημονικής αριστείας στην Κύπρο μέσω της εμπλοκής του
νέου ερευνητή στην ομάδα διερεύνησης της ανώτερης ατμόσφαιρας/ιονόσφαιρας του Frederick Research Center (FRC-IRG) και της
εποικοδομητικής συνεργασίας της ομάδας αυτής με καταξιωμένους επιστήμονες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η συνεργασία
αυτή είναι σημαντική καθώς συμπίπτει με την πρωτοβουλία της ερευνητικής ομάδας του FRC να δραστηριοποιηθεί στην διερεύνηση όχι
μόνο της ανώτερης αλλά και της κατώτερης ατμόσφαιρας. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο έργο «ΣΥΠΠΛΗΚ» (Σύστημα Πρόβλεψης
Πλημμυρών στην Κύπρο) αντιμετωπίζει το πρόβλημα των πλημμυρών που αποτελεί την πιο συχνή καταστροφή που σχετίζεται με τις
καιρικές συνθήκες και συνδέεται με απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ο ειδικός στόχος του έργου είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης
σχετικά με τους κινδύνους των πλημμυρών και η προαγωγή της ετοιμότητας έναντι αυτών. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί και θα
επικυρωθεί ένα πρωτότυπο σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών με βάση ένα σύγχρονο υδρο-μετεωρολογικό εργαλείο προσομοίωσης. Το
σύστημα πρόγνωσης θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην Κύπρο και την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, προκειμένου να
παρασχεθούν υδρολογικές προγνώσεις πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης και προειδοποιήσεις για επικείμενες πλημμύρες. Μια ειδική
διαδικτυακή πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και των προϊόντων πρόβλεψης και των
προειδοποιήσεων, στο ευρύ κοινό. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να είναι εξαιρετικά επωφελής για την κοινωνία αφού
ότι θα θέσει τη βάση για την παροχή πρόωρων προειδοποιήσεων πλημμυρών.

159.600,00 €

159.600,00 €

It is now widely documented that individuals differ in the degree they are affected by their environmental context, with some
individuals reported being more sensitive to positive and negative influences from their immediate environment. A common trait
that has been suggested to reliable predict individual differences on contextual exposers is Environmental Sensitivity. More
recently, Sensory Processing Sensitivity (SPS) has been advanced as a reliable phenotypic trait of environmental sensitivity, and a
classification of individuals on ‘high’, ‘medium’ and ‘low’ sensitivity group justification has been proposed. Although independent
lines of research have suggested that early caring environmental (e.g., parenting style) and biological (i.e., cortisol levels)
contingencies, may interact with individual-level characteristics (i.e., temperament) to predict sensitivity to context, there is
currently no comprehensive model available to account for the potential interactions between broader caring environment
(parent/grandparent involvement), and interactive neurobiological mechanisms (biology x physiology) to predict affective
development. Most importantly, although a developmental ‘sequelae’ whereas intergenerational continuity of parenting
behaviour has been highlighted in the literature, the exact differential effects of such nurturing contributions are not yet well
understood. Understanding the complex environmental-neurobiological mechanisms associated with SPS on environments where
intergeneration continuity of parenting styles is common, will aid further understanding of why early childhood experiences are
linked to diverse psychosocial outcomes. The proposed study sought to delineate this area on inquiry by conducting a multi-level
investigation on the environmental, behavioural, neurobiological and biological constructs associated with the establishment of
SPS across generations.

Είναι πλέον τεκμηριωμένο ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς το βαθμό που επηρεάζονται από το ευρύτερο περιβάλλον τους, με
ευρύματα να υπογραμμίζουν ότι μερικά άτομα είναι πιο ευαίσθητα στις θετικές και αρνητικές επιδράσεις. Ένα κοινό χαρακτηριστικό που
έχει προταθεί στην βιβλιογραφία ως αξιόπιστος παράγοντας πρόβλεψης ατομικών διαφορών στις αντιδράσεις του περιβάλλοντος είναι
η Περιβαλλοντική Ευαισθησία. Πιο πρόσφατα, η Ευαισθησία Αισθητηριακής Επεξεργασίας (ΕΑΕ) έχει εγκαθιδρυθεί ως ένα αξιόπιστο
φαινοτυπικό χαρακτηριστικό περιβαλλοντικής ευαισθησίας και έχει προταθεί μια ταξινόμηση των ατόμων σε «υψηλή», «μέτρια» και
«χαμηλή» ευαισθησία. Αν και οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα πλαίσια πρώιμων περιβαλλόντων φροντίδας (π.χ. στυλ γονε'ι'κότητας) και
βιολογικών παραγόντων (π.χ. επίπεδα κορτιζόλης), μπορούν να αλληλεπιδρούν με ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ. ιδιοσυγκρασία) για να
προβλέψουν την ευαισθησία του ατόμου στο εκάστοτε περιβάλλον, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ένα μοντέλο που να υπολογίσει τις
πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ευρύτερου περιβάλλοντος φροντίδας (γονέων / παππούδων) και νευροβιολογικών μηχανισμών
(βιολογία x φυσιολογία) για την πρόβλεψη της συναισθηματικής ανάπτυξης. Αν και μια αναπτυξιακή αλληλουχία έχει περιγραφεί στην
βιβλιογραφία, όπου έχει επισημανθεί η διαγενεακή συνέχεια της συμπεριφοράς των γονέων, τα ακριβή διαφορικά αποτελέσματα
τέτοιων συμβολών στην ανατροφή του παιδιού δεν είναι ακόμη καλά κατανοητά. Η κατανόηση των σύνθετων περιβαλλοντικώννευροβιολογικών μηχανισμών που σχετίζονται με την ευαισθησία σε περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπου η διαγενεακή συνέχεια
συμπεριφορών γονεικότητας είναι κοινή, θα βοηθήσει στην περαιτέρω κατανόηση του γιατί οι εμπειρίες της πρώιμης παιδικής ηλικίας
συνδέονται με ποικίλα ψυχοκοινωνικά αποτελέσματα. Η προτεινόμενη μελέτη επεδιώκει την διασάφηνση αυτού του τομέα διεξάγοντας
μια πολυεπίπεδη έρευνα σχετικά με τις περιβαλλοντικές, συμπεριφορικές, και νευροβιολογικές συνιστώσες σχετιζόμενες με την
εγκαθίδρυση της ΕΑΕ μεταξύ γενεών.
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Recent developments in the gaming industry, and especially the rise of Virtual Reality (VR) technology in the last few years, have
created new ways of movement in space that go beyond the pure physical and imaginal movement of real life. For example, a
popular way of moving in VR games is via teleportation. With this method, the user can point to a particular location in the virtual
environment using a controller and instantaneously move there at a touch (or release) of a button. Anecdotal evidence from the
gaming industry suggests that although teleportation is an efficient way to move in large virtual environments without the motion
sickness of visually-simulated motion, it might lead to spatial disorientation during movement. The goal of the proposed research
is (1) to examine whether teleportation does indeed lead to disorientation, by studying its effects on spatial updating (i.e., our
ability to keep track of where things are in the environment as we move), and (2) to investigate the role of attentional processes in
spatial updating during physical movement and teleportation.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη βιομηχανία παιχνιδιών και ειδικά στην τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (ΕΠ) τα τελευταία χρόνια
έχουν δημιουργήσει νέους τρόπους κίνησης στο χώρο που διαφέρουν από την φυσική και φανταστική κίνηση της πραγματικής ζωής. Για
παράδειγμα, ένας δημοφιλής τρόπος κίνησης σε παιχνίδια ΕΠ είναι η τηλεμεταφορά. Με αυτήν τη μέθοδο, ο χρήστης μπορεί να
μεταφερθεί σε μια συγκεκριμένη θέση στο εικονικό περιβάλλον δείχνοντας σε αυτή με έναν μοχλό. Παρόλο που η τηλεμεταφορά είναι
ένας αποτελεσματικός τρόπος να κινηθεί κάποιος σε μεγάλα εικονικά περιβάλλοντα, φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε
αποπροσανατολισμό κατά τη διάρκεια της κίνησης. Ο στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι (1) να εξετάσει εάν όντως η
τηλεμεταφορά οδηγεί σε αποπροσανατολισμό, μελετώντας την επίδραση της στην χωρική ενημέρωση (δηλαδή στην ικανότητά μας να
παρακολουθούμε πού βρίσκονται τα πράγματα στο περιβάλλον μας καθώς κινούμαστε) και ) να ερευνήσει το ρόλο της προσοχής στη
χωρική ενημέρωση κατά τη διάρκεια της φυσικής κίνησης και της τηλεμεταφοράς.

Cyprus is one of the very few phyloxera free areas in the world that allows the plantation of vine in their own roots and is
dominated by indigenous cultivars, accounting for 3/4 of the total cultivated area. ‘Xynisteri’ is the reference Cypriot cultivar,
destined mainly for the production of premium white wines and ‘Commandaria’, a Protected Designation of Origin (PDO) dessert
wine, derived from dehydrated grapes. Despite its significant societal and economic impact, ‘Xynisteri’ is poorly characterized.
VASILIKO OINOPOIEIO KYPEROUNDAS LTD (Coordinator) is a leading company in the field of viticulture and oenology, located in
the mountainous area of Cyprus (1200 m) and ‘Xynisteri’ accounts for 50% of its total wine production. The aim of the current
project is to valorize the potential of ‘Xynisteri’ under variable vineyard practices (different regimes of irrigation and nitrogen
fertilization, leaf removal etc) through the determination of quality attributes and oenological properties. Special attention will be
devoted in the aromatic characterization of ‘Xynisteri’ grapes by means of sensory evaluation and volatile analysis through GC-MS
and Electronic nose. At the level of basic research, RNA sequencing for determining expression profiles of genes involved in aroma
biosynthetic pathways will be carried out. Towards the implementation of the aforementioned goals, four Research Units from
Academia with highly complementary expertise (vineyard management, determination of qualitative and sensorial attributes, gene
expression analyses) will be involved. The expected results of the project will contribute towards the improvement of the quality
of the ‘Xynisteri’ wine and release into the market of new added-value products. Furthermore, it will offer a significant
employment opportunity to a high profile young researcher with proven innovation research potential. In the long run, this
imitative is expected to increase employment opportunities in a remoted and neglected area of Cyprus (Kyperounda).

Η Κύπρος είναι μια από τις ελάχιστες περιοχές του κόσμου ελεύθερη από το έντομο της φυλοξήρας, η οποία επιτρέπει την καλλιέργεια
αυτόριζων αμπελώνων. Οι γηγενείς ποικιλίες συνιστούν τα 3/4 της ολικής καλλιεργήσιμης περιοχής. Το ‘Ξυνιστέρι θεωρείται ποικιλία
αναφοράς και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή λευκού οίνου, καθώς και για την παραγωγή του επιδόρπιου οίνου
‘Κουμανταρία’, που αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Παρά τον σημαντικό του αντίκτυπο στην κοινωνία και
στην οικονομία, η δυναμική της ποικιλιάς ‘Ξυνιστέρι’ δεν έχει διερευνηθεί σε επιστημονικό επίπεδο. Το ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ (Συντονιστής) είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία στην καλλιέργεια αμπελώνων και παραγωγής οίνου με το ‘Ξυνιστέρι’ να
αποτελεί το 50% της συνολικής παραγωγής του. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες της υπό εξέταση
ποικιλίας κάτω από διάφορες πρακτικές (εφαρμογή διαφορετικών καθεστώτων άρδευσης και αζωτούχας λίπανσης, αφαίρεσης φύλλων
κλπ) που θα εφαρμοστούν στους αμπελώνες μέσω προσδιορισμού ποιοτικών χαρακτηριστικών και οινολογικών παραμέτρων. Ειδική
στόχευση θα γίνει στον προσδιορισμό του αρωματικού του δυναμικού μέσω αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής (GC-MS, ηλεκτρονική
μύτη). Σε επίπεδο βασικής έρευνας, το προφίλ γονιδίων που εμπλέκονται στο βιοσυνθετικό μονοπάτι παραγωγής αρωματικών ουσιών
θα διερευνηθεί (τεχνολογία RNA sequencing). Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση ή/και δημιουργία νέων
οίνων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Για την υλοποίηση των ανωτέρων στόχων, ο Συντονιστής θα συνεργαστεί με 4 ερευνητικές ομάδες
από τον ακαδημαϊκό χώρο που θα του μεταφέρουν τεχνογνωσία (διαχείριση αμπελώνων, προσδιορισμός ποιοτικών και αισθητηριακών
χαρακτηριστικών, ανάλυση γονιδιακής έκφρασης) στα υπό εξέταση θέματα. Το παρόν πρόγραμμα θα προσφέρει σημαντική ευκαιρία
εργοδότησης σε μια μεταδιδακτορική ερευνήτρια με υψηλό ερευνητικό προφίλ και μακροπρόθεσμα θα αυξήσει τις ευκαιρίες
εργοδότησης στην απομονωμένη περιοχή που εδράζει ο Συντονιστής.

160.000,00 €

160.000,00 €

The novel properties of nanoscale materials has led to a multitude of new applications and enhanced materials. However, the
useful properties of NMs come at a potential cost, thus possible health and environmental hazards must be assessed in parallel.
Lack of long term data and the costs of experimental assessment currently prevent full risk assessment of NMs. Thus, NM risk
assessment requires advanced in silico methodologies that can extrapolate from existing experimental data to categorize and
group NMs and predict their biological and toxicological effects utilizing read across approaches. InSilicoSafeNano will address this
need by developing and delivering safe by design nanoinformatics predictive models founded on robust experimental datasets.
InSilicoSafeNano will develop computational tools to evaluate the correlation between structural / physicochemical / atomic
properties of a broad range of NMs (n=75) with their dissolution behaviour in solution and in situ in organisms following
internalization, and their biological responses (i.e., toxicity, biological activity) as a function of localization (externally adherent, in
gut / lungs, in cells of biological barriers, or following translocation), to obtain a comprehensive evaluation of NMs behavior and
hazard. Core activities include: (1) development of tools for automated data extraction and annotation to build the database, (2)
development of in silico approaches for generation NMs descriptors at atomic, molecular, structural and geometric levels and
surface interaction descriptors to determine which correlate best with NMs toxicity/biological activity; and (3) development of a
safe by design case study addressing NM dissolution, establishing where in a nanomedicine’s lifecycle intervention in the rate of
dissolution show the greatest reduction of bioavailability and toxicity to non-target organisms. All data and models generated will
be made available via the Enalos Cloud Platform and the NanoCommons knowledge hub to maximize end-user uptake and impact.

Οι μοναδικές ιδιότητες που παρουσιάζουν τα υλικά στην νανοκλίμακα έχουν οδηγήσει στη χρήση αυτών σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος
εφαρμογών. Ωστόσο, τα νανοϋλικά είναι πιθανό να υποκρύπτουν κινδύνους τόσο για την υγεία όσο και για το περιβάλλον και για το
λόγο αυτό θα πρέπει σε αρχικό στάδιο οι πιθανοί αυτοί κίνδυνοι να συνεκτιμώνται. Η έλλειψη μακροχρόνιων πειραματικών δεδομένων
σε συνδυασμό με το σημαντικό κόστος των πειραματικών διατάξεων εμποδίζουν την πλήρη κατανόηση των κινδύνων που απορρέουν
από τη χρήση των νανοϋλικών. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν σημαντικά να βοηθήσουν οι υπολογιστικές (in silico) μεθοδολογίες οι
οποίες στηρίζονται σε διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα για να κατηγοριοποιήσουν, να ομαδοποιήσουν είτε να προβλέψουν τη
βιολογική δραστικότητα και την τοξικότητα των νανοϋλικών. Το έργο InSilicoSafeNano θα συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση, με
την ανάπτυξη προβλεπτικών μοντέλων νανοπληροφορικής τα οποία στηρίζονται σε σθεναρά πειραματικά δεδομένα, στοχεύοντας στο
σχεδιασμό ασφαλών νανοϋλικών. Στο έργο InSilicoSafeNano θα αναπτυχθούν τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλείο ώστε να
διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ των δομικών/φυσικοχημικών και ατομικών ιδιοτήτων των νανοϋλικών με την συμπεριφορά τους κατά
τη διάλυση τους και τη βιολογική τους απόκριση για να κατανοηθεί η συμπεριφορά αυτών και ο πιθανός κίνδυνος. Σημαντικές δράσεις
που θα υλοποιηθούν είναι: (1) η ανάπτυξη εργαλείων για την αυτόματη εξαγωγή δεδομένων προκειμένου να αναπτυχθεί η βάση
δεδομένων, (2) η ανάπτυξη in silico τεχνικών για την ανάπτυξη σχετικών νανο-δεικτών (σε ατομικό, μοριακό επίπεδο, είτε σχετικούς με
την επιφάνεια) για την αναζήτηση συσχετίσεων αυτών με τη βιολογική δράση και την τοξικότητα και (3) την μελέτη παραδείγματος
σχεδιασμού ασφαλών νανοϋλικών για την κατανόηση, με τη βοήθεια του ρυθμού διάλυσης, της βιοδιαθεσιμότητας και της τοξικότητας
των νανο-φαρμάκων. Τα δεδομένα και τα μοντέλα του έργου θα είναι διαθέσιμα μέσω του Enalos Cloud Platform και του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Υποδομής NanoCommons.

159.960,00 €

159.960,00 €

Immunotherapy is exponentially gaining interest as an effective therapeutic approach against many solid tumors; nonetheless, the
extent of its success is uncertain. Our hypothesis is that the pathophysiology of the tumor microenvironment mediates resistance
to immunotherapy, as the tumor microenvironment has mediated resistance to chemotherapy and nanomedicine. Effective
delivery of medicines is hindered by abnormalities in the structure of the tumor vasculature, which can reduce drastically tumor
perfusion and the systemic delivery of the medicine. In many tumors, blood vessels are hyper-permeable, which causes fluid loss
from the vascular to the interstitial space of the tumor. Furthermore, the rapid tumor growth in the confined space of the host
tissue, generates mechanical forces that can compress intratumoral blood vessels. Both vessel hyper-permeability and
compression reduce tumor blood flow, rendering tumors hypo-perfused and hypoxic. Impaired blood supply and hypoxia help
cancer cells evade the immune system and increase their invasive and metastatic potential. Normalization of the tumor
vasculature is based on i) the judicious use of anti-angiogenic agents to fortify the vessel wall structure, and fixing the chaotic
structure of the tumor vasculature and ii) the use of low dose drugs with anti-fibrotic properties to alleviate mechanical forces and
decompress vessels. Additionally, it has been recently found that immunotherapy can induce robust vessel normalization further
contributing to enhanced tumor perfusion. The objective of the proposed research is the in vivo evaluation of the combined
treatment of triple negative breast cancers with common anti-angiogenic and anti-fibrotic drugs along with immunotherapy. We
expect that this combinatorial strategy can optimize blood vessel functionality and efficacy of immunotherapy. Successful
completion of the proposed research will provide new insights for effective use of immunotherapies.

Η ανοσοθεραπεία είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη μέθοδος κατά του καρκίνου με το εύρος αποτελεσματικότητάς της να παραμένει
άγνωστο. Η υπόθεση της προτεινόμενης έρευνας είναι ότι η παθοφυσιολογία του καρκίνου εμποδίζει τη δράση της ανοσοθεραπείας,
όπως συμβαίνει και στην χημειοθεραπεία και νανοθεραπεία. Η αποτελεσματική μεταφορά φαρμάκων στον καρκίνο εμποδίζεται από
ανωμαλίες στην δομή του μικροπεριβάλλοντός του, που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της λειτουργικότητας των αιμοφόρων
αγγείων και κατά συνέπεια της μεταφοράς του φαρμάκου. Σε πολλούς όγκους τα αγγεία μπορεί να είναι υπερδιαπερατά με αποτέλεσμα
την απώλεια σημαντικής ποσότητας πλάσματος προς το εσωτερικό του όγκου. Επίσης η γρήγορη ανάπτυξη του όγκου στον περιορισμένο
χώρο του υγιούς οργάνου, προκαλεί την δημιουργία μηχανικών δυνάμεων που συμπιέζουν τα αγγεία. Η συμπίεση των αγγείων μειώνει
την ικανότητα τους να μεταφέρουν αίμα και μαζί με την υπερδιαπερατότητά μπορούν να ελαττώσουν την ροή αίματος σημαντικά με
αποτέλεσμα οι καρκινικές περιοχές να είναι υποξικές, ανθεκτικές στην ανοσοθεραπεία και να αυξάνεται η πιθανότητα μετάστασης.
Θεραπευτικές μέθοδοι που αποσκοπούν στην βελτίωση της αιμάτωσης περιλαμβάνουν την κανονικοποίηση των αγγείων για την μείωση
της διαπερατότητας και την κανονικοποίηση της εξωκυτταρικής μήτρας για την ελάφρυνση των μηχανικών δυνάμεων και την
αποσυμπίεση των αγγείων. Η κανονικοποίηση των αγγείων γίνεται με χρήση μικρών δόσεων αντι-αγγειακής θεραπείας, ενώ η μείωση
των δυνάμεων επιτυγχάνεται με την χρήση αντι-ινικών φαρμάκων. Επιπρόσθετα η ανοσοθεραπεία έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί
κανονικοποίηση των αγγείων βελτιώνοντας την αιμάτωση του καρκίνου. Ο στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι η πειραματική
μελέτη του συνδυασμού των τριών μεθόδων σε καρκίνους του μαστού σε πειραματάζωα με τη χρήση αντι-αγγειακών και αντι-ινικών
φαρμάκων και ανοσοθεραπείας. Επαλήθευση της υπόθεσης θα προσφέρει καινούργιες πληροφορίες για την αποτελεσματική χρήση της
ανοσοθεραπείας και την ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την αντιμετώπιση του καρκίνου.
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Online social networks, such as Twitter, Facebook and Instagram, have changed how individuals interact with society, how
information flows between them, and how people influence each other. These are all complex dynamic processes that are now
widely studied empirically and in a large scale, thanks to the availability of data from online social networks.
The proposed project will analyze and build a predictive model of entrepreneurs’ career success worldwide by looking at their
individual online social networks. In other words, the project aims to study how the way entrepreneurs, particularly founders,
appear in their social networking digital space (online social presence) can influence the degree of how much successful they are.
In particular, we will first access fine-grained historical data of founders regarding their success and then identify and isolate
founders with an online social network presence.
We then aim to identify any correlations between social presence and success of this subgroup of founders using state-of-the-art
econometric methods. Our goal here is to understand which elements of their social presence are critical for predicting success,
and to eventually develop the best predictive model of success.
Traditional econometric techniques cannot conclude any causal relation between social network presence and success. Actually,
one can suggest that success is what drives how a founder appears in the online social space and not the other way around.
Therefore, a novel pseudo-experimental methodology will be implemented in order to identify first the directionality of the effect
and then compute and isolate the causal estimates.
This interdisciplinary project has the potential to shape how organizations, firms and governments can predict success by shedding
light on the important research question of what are the building “social” elements of a successful manager/leader.

Τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, όπως το Twitter, το Facebook και το Instagram, έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι
αλληλεπιδρούν με την κοινωνία, το πώς η πληροφορία διαδίδεται μεταξύ τους και το πώς επηρεάζει ο ένας τον άλλο. Όλα αυτά
αντιστοιχούν σε πολύπλοκες διαδικασίες οι οποίες τώρα άρχισαν να μελετώνται ευρέως εμπειρικά και σε μεγάλη κλίμακα, χάρη στην
πληθώρα δεδομένων που διατίθεται στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα.
Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε την επαγγελματική επιτυχία επιχειρηματιών ανά τον κόσμο μελετώντας τα ψηφιακά κοινωνικά
τους δίκτυα, με σκοπό την ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόβλεψης της επιτυχίας. Ο στόχος είναι να μελετήσουμε σε ποιο βαθμό ο τρόπος
που οι επιχειρηματίες, προπαντός ιδρυτές, παρουσιάζονται στον ψηφιακό τους χώρο (ψηφιακή κοινωνική παρουσία) επηρεάζει το πόσο
επιτυχημένοι είναι.
Αρχικά, θα αποκτήσουμε υψηλής ανάλυσης ιστορικά δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική επιτυχία ιδρυτών και μετά θα
ξεχωρίσουμε όσους έχουν παρουσία σε κάποιο ψηφιακό κοινωνικό δίκτυο.
Θα μελετήσουμε δυνατές συσχετίσεις που μπορούν να υπάρχουν μεταξύ της ψηφιακής κοινωνικής παρουσίας και της επιτυχίας τους
χρησιμοποιώντας σύγχρονες οικονομετρικές μεθόδους. Ο στόχος εδώ αρχικά είναι να κατανοήσουμε ποια στοιχεία της κοινωνικής
παρουσίας είναι κρίσιμα για την πρόβλεψη της επιτυχίας και εν τέλει να αναπτύξουμε το καλύτερο δυνατό μοντέλο πρόβλεψης.
Πρακτικά, μπορεί να προτείνει κανείς ότι είναι η επιτυχία που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ένας ιδρυτής στο
ψηφιακό του δίκτυο και όχι το αντίστροφο. Επομένως, θα πρέπει να υλοποιήσουμε μια νέα ψευδο-πειραματική μεθοδολογία ώστε να
προσδιορίσουμε πρώτα την κατευθυντικότητα στη σχέση μεταξύ επιτυχίας και κοινωνικής παρουσίας κι έπειτα να εκτιμήσουμε το
βαθμό αιτιότητας.
Η διεπιστημονική αυτή εργασία έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι οργανισμοί, εταιρείες και
κυβερνήσεις προβλέπουν την επιτυχία ξεδιαλύνοντας τα «κοινωνικά» δομικά στοιχεία ενός επιτυχημένου διευθυντή.
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This project proposes forefront research in lattice Quantum Chromodynamics (LQCD) that will
i) elucidate the proton charge radius puzzle which emerged recently after the muonic hydrogen
experiment measured a smaller radius compared to the conventional electron-proton scattering
experiments ii) measure a non-zero neutron electric dipole moment (nEDM) emerging from a CP violating
term in the QCD Lagrangian, beyond the Standard Model (BSM), providing essential input in
the matter-antimatter asymmetry puzzle. In addition, it proposes the study of quantum computing algorithms for the
simulation of simple models which will pave the way for lattice gauge theories in the future.
Our scientific program is in line with the rich experimental activity at major laboratories
such as JLab in the US, PSI in Switzerland, MAMI in Germany and TRIUMF in Canada. For the
implementation of the LQCD scientific objectives we will utilize the most powerful supercomputers
in Europe and in the US in combination with novel computer architectures, such as Graphics
Processing Units (GPUs) and state-of-the-art algorithms
analyzing twisted mass fermions configurations generated with the physical parameters of
the theory accessible via our membership to the European Twisted Mass collaboration (ETMC).

Αυτό το έργο προτείνει πρωτοποριακή έρευνα στο πεδίο της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής στο
πλέγμα (LQCD) που θα οδηγήσει i) στη διαλεύκανση του παζλ της ηλεκτρικής ακτίνας του
πρωτονίου που προέκυψε πρόσφατα αφότου το πείραμα με μιονικό υδρογόνο βρήκε μικρότερη
ακτίνα σε σχέση με τα συμβατικά πειράματα σκέδασης ηλεκτρονίου-πρωτονίου ii) μέτρηση μη
μηδενικής ηλεκτρικής διπολικής ροπής στο νετρόνιο (nEDM) αναδυόμενη από ένα όρο που
παραβιάζει την συμμετρία CP στην ΚΧΔ, πέρα του Καθιερωμένου Προτύπου, παρέχοντας σημαντική
γνώση για το θέμα της ασυμμετρίας μεταξύ ύλης-αντιύλης. Επιπρόσθετα, προτείνει την μελέτη
αλγόριθμων για τις πρώτες κβαντικές μηχανές για την προσομοίωση απλών μοντέλων ανοίγοντας
έτσι τον δρόμο για θεωρίες βαθμίδος στο πλέγμα στο μέλλον. Το επιστημονικό μας πρόγραμμα
είναι ευθυγραμμισμένο με την πλούσια πειραματική δραστηριότητα σε σημαντικά κέντρα όπως στο JLab στις ΗΠΑ,
PSI στην Ελβετία, MAMI στην Γερμανία και TRIUMF στον Καναδά. Για την εκτέλεση του προγράμματος μας θα χρησιμοποιήσουμε
τις πιο εξελιγμένες υπολογιστικές μηχανές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθώς και καινοτόμες αρχιτεκτονικές
όπως οι Κάρτες Γραφικών (GPUs) καθώς και προηγμένους αλγόριθμους
για την ανάλυση δεδομένων από την προσομοίωση της θεωρίας με τις φυσικές τιμές των παραμέτρων στα οποία έχουμε πρόσβαση
μέσω της συμμετοχής μας στη ομάδα συνεργασίας European Twisted Mass (ΕΤΜ).

The project will fund a young talented scientist and a PhD student enabling them to perform highly
competitive research in Cyprus in a technologically-driven field of fundamental science (LQCD)
and in an emerging very promising technology called Quantum Computing
delivering competencies that will help them to develop as independent researchers and prepare
them for job opportunities both in academia and industry.
The project involves four academic institutions, two in Cyprus, one from Germany led by the spokesman
of the ETMC, and one from the US providing a world-wide consortium.

Το έργο θα χρηματοδοτήσει ένα νέο ταλαντούχο επιστήμονα καθώς και ένα PhD φοιτητή
επιτρέποντας τους να επιτελέσουν ανταγωνιστική έρευνα στην Κύπρο σε ένα τεχνολογικό
πεδίο θεμελιώδους επιστήμης (LQCD) και σε μια αναδυόμενη πολύ υποσχόμενη τεχνολογία
ονομαζόμενη κβαντική υπολογιστές εφοδιάζοντας τους με τις ικανότητες που θα τους
βοηθήσουν να εξελιχθούν ως ανεξάρτητοι επιστήμονες και να τους ετοιμάσουν για
ευκαιρίες απασχόλησης τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον βιομηχανικό τομέα.
Αυτό το έργο περιλαμβάνει 4 ακαδημαϊκά ινστιτούτα, δύο στην Κύπρο, ένα στη Γερμανία
και ένα στις ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας.
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According to the Alzheimer Disease (AD) amyloid hypothesis, the deposition of prefibrillar and fibrillar alpha-beta peptide sets off
pathogenic cascades of neuroinflammation and neurodegeneration that lead to synaptic and neuronal loss and cognitive decline.
The complement cascade has been found to modulate the disease even though the mechanism of action is highly controversial.
Animal experiments in the AD mouse model show that inhibition of the complement component C5a (a terminal product of
complement activation) reduces amyloid and alleviates the pathology. Macrophages and neutrophils carry C5a receptors. In the
mouse model for ATTR V30M neuropathy, C5a receptor inhibition exacerbates amyloid deposition while administration of the full
C5a agonist significantly reduces amyloid deposition. Yet, inhibition of the C5a receptor in the AD mouse model resulted in the
decrease of amyloid deposition. We believe the difference may lie in the fact that in TTR amyloidosis the amyloidogenic peptides
are imported from the circulation (produced in the liver), while in AD the alpha-beta peptides are locally produced so that
prolonged C5a stimulation may actually increase production of alpha-beta due to the increase in inflammation. C5a receptor
agonists have not been fully tested in AD and we hypothesize, based on preliminary data, that in fact they will have a beneficial
effect by clearing amyloid.
Thus, a modified C5a receptor agonist along with a C5a receptor antagonist will be intermittently administered to AD mice by
mouth. Following the completion of the treatment protocols, Thioflavin S, immunofluorescence, ELISA, immunoblotting, gene
expression assays and cognitive testing will be carried out to evaluate the effects of the aforementioned therapeutic molecules on
the pathophysiology of the disease.
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The Retrospective Analysis of Clonal Transformation (RETROCLONE) proposal, involves the analysis of the BCR repertoire and
genetic aberrations in CLL and B-LPDs. At least 50 patient samples will be analysed and compared with a matched paired sample of
the same patient, collected in an average 10 years prior to diagnosis (when the patient was registered as a volunteer bone marrow
donor at Karaiskakio Foundation, PA1). Patients follow up samples at several time point will be also analysed and results will be
compared with diagnosis and pre-diagnosis time points. Results will be then paralleled to paired samples from age matched
normal controls and patients with MBL. The unique opportunity of CSHM / Karaiskakio Foundation to access samples of patients
collected many years prior to their diagnosis and post diagnosis with a haematological malignancy provides a distinctive
opportunity to carry out a Retrospective Analsyis of Clonal Transformation (RETROCLONE) events involved in leukogenesis. We
hypothesize that one or more populations of pre-leukemic clones with distinct BCR sequences many years prior to diagnosis,
evolve distinctively based on a sequence of specific mutation events and emerged at presentation as the predominant malignant
clone. Our aims are a) to apply a novel NGS method coupled with network construction and population analysis of the BCR
rearrangement sequences, in B-LPDs diagnostic, pre-diagnostic and post-diagnosis samples, b) test the Somatic Hypermutation
(SHM) status and B-cell immunoglobulin stereotypy, c) Investigate gene mutation evolution in B-LPDs applying NGS sequencing for
genes correlated with LPDs and d) assess the expression of crucial markers for LPDs prognosis in order to identify their association
with pre-diagnostic clone characteristics. The outcome of this top quality high-impact project is expected to shed light in the
mechanisms of the disease evolution. This information will be of critical importance for improving patients’ monitoring and clinical
outcome.

Σύμφωνα με την θεωρία της παθογένειας της Νόσου Του Αλτσχαιμερ (AD), η εξωκυτταρική εναπόθεση Αβ αμυλοειδούς προκαλεί
νευροφλεγμονή και νευροεκφυλισμό στo εγκεφαλικό παρέγχυμα που οδηγούν σε απώλεια νευρώνων με αποτέλεσμα την διαταραχή
των γνωστικών ικανοτήτων. Το συμπλήρωμα έχει βρεθεί να ρυθμίζει την απώλεια νευρώνων στο μοντέλο ποντικού AD αλλά ο
μηχανισμός δράσης της είναι αμφιλεγόμενος. Πειράματα σε ποντίκια με AD δείχνουν ότι η αναστολή του υποδοχέα του C5a μειώνει τις
αμυλοειδικές πλάκες και βελτιώνει την παθολογία. Τα μακροφάγα και τα μικρογλοία είναι τα κύτταρα που φέρουν τους υποδοχείς του
C5a και η υπόθεση που προκύπτει είναι ότι η παρατεταμένη δράση των φαγοκυττάρων είναι ενδεχομένως αυτό που προκαλεί την
νευροφλεγμονή και την προοδευτική συσσώρευση αμυλοειδούς.
Σε αντίθεση με το AD, στο μοντέλο ποντικού με ATTR V30M αμυλοείδωση , η αναστολή του υποδοχέα του C5a επιδεινώνει την
εναπόθεση αμυλοειδούς ενώ χορήγηση του πλήρους αγωνιστή του υποδοχέα του C5a την μειώνει σημαντικά. Αυτή η διαφορά ίσως
οφείλετε στο γεγονός ότι στην αμυλοείδωση TTR τα αμυλοειδογόνα πεπτιδία εισάγονται από την κυκλοφορία (από το συκώτι) ενώ στο
AD παράγονται τοπικά (εγκέφαλος), έτσι ώστε η παρατεταμένη αύξηση της φλεγμονής αυξάνει και την παραγωγή του Αβ στο AD.
Με βάση προκαταρκτικά δεδομένα, υποθέτουμε ότι η περιοδική χορήγηση ενός μεταταγμένου αγωνιστή του υποδοχέα του C5a που θα
ακολουθητέε από την χορήγηση ενός ανταγωνιστή του υποδοχέα του C5a θα έχει ευεργετική επίδραση στην εκκαθάριση του
αμυλοειδούς.
Θα διενεργήσουμε μετρήσεις στα επίπεδα του αμυλοειδούς, καθώς και της παθολογίας του εγκεφάλου με την ειδική χρώση Thioflavin-S,
ανοσοφθορισμό, ELISA, ανοσοαποτύπωση καθώς και μοριακές τεχνικές μετρήσεως της γονιδιακής δραστηριότητας. Επίσης θα
χρησιμοποιηθούν τεχνικές μέτρησης της αντίληψης των ζώων .

To RETROCLONE περιλαμβάνει την ανάλυση των ρεπερτορίων των BCR ανοσοσφαιρινών και γενετικών μεταλλάξεων πριν και κατά την
διάγνωση των Χρόνιων Β λεμφοϋπερπλαστικών παθήσεων με σκοπό την κατανόηση του μοριακού μηχανισμού που εμπλέκεται στην
εξέλιξη της νόσου. Το Κυπριακό Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών, µέλος της ∆ιεθνούς Τράπεζας ∆οτών Μυελού των Οστών, ιδρύθηκε
από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, και έχει στρατολογήσει περισσότερους από 160.000 εθελοντές δότες τα τελευταία 18 χρόνια, καλύπτοντας
το 33% του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 35-45 ετών και το 20% των ενηλίκων ηλικίας 45-60 ετών στην Κύπρος. Έτσι, πολλοί από τους
ασθενείς που διαγνώστηκαν με αιματολογική κακοήθεια στην Κύπρο καταγράφηκαν ως δότες μυελού των οστών 5-15 χρόνια πριν από
τη διάγνωση. Η μοναδική ευκαιρία του CSHM, ως θυγατρικός οργανισμός του Καραϊσκάκειου Ίδρυματος, να έχει πρόσβαση σε δείγματα
των ασθενών πριν νοσήσουν αλλά και σε επακόλουθα δείγματα μετά την διάγνωση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσει
μια αναδρομική μελέτη των μοριακών συμβάντων που εμπλέκονται στην εξέλιξη της νόσου. Οι στόχοι μας είναι: α) να εφαρμόστει
αλληλούχιση επόμενης γενιάς για την ανάλυση των ρεπερτορίων BCR, σε διαγνωστικά και προ-διαγνωστικά δείγματα, β) τον έλεγχο της
παρουσίας ή οχι σωματικών μεταλλάξεων (SHM) καθεστώς και η παρουσία «στερεοτυπίας» στην ανοσοσφαιρίνη των Β-κυττάρων γ)
διερεύνηση της εξέλιξης των μετάλλαξεων σε γονίδια τα οποία έχουν συσχετιστεί με την νόσο και δ) αξιολόγηση της έκφραση
σημαντικών προγνωστικών δεικτών που σχετίζονται με αυτές τις κακοήθειες. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης αναμένεται να ρίξει φως
στους μηχανισμούς της εξέλιξης της νόσου. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της παρακολούθησης των
ασθενών και την μελλοντική κλινική έκβαση.
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The proposed research project, entitled ‘Hipponax of Ephesos: Introduction, Text, Commentary’, acronym ‘Hipponax’, aims to
produce a definitive reference text for the study of one of the most tantalizing fragmentary corpora of ancient Greek poetry, the
corpus of the 6th century BC Greek iambic poet, Hipponax of Ephesos. Due to accidents of survival, iambos is today one of the
most elusive ancient poetic genres, but in Classical times it was one of the most versatile and arguably resilient. Hipponax, more
specifically, is the most mature exponent of archaic iambos representing the genre’s most distilled phase. The project aspires to
dynamically complement and enhance the resurgence in the field of study of iambos over the last decade, as well as the
resurgence of interest in the understanding of the complexities of Hipponax, by offering the publication of the first complete
commentary in English (and any language) accompanied by a full introduction and an up-to-date text. The completed project will
make a substantial, and critical, contribution towards filling a major gap in scholarship by providing a complete and up-to-date
commentary on all archaic iambos as preserved in the monumental edition of M. L. West Iambi et Elegi Graeci (1989-92). The
advent of a sound philological and literary tool will ultimately shed further light on almost every aspect of the author and iambic
poetry more generally and assist in transforming our present intermittent and scanty knowledge of a highly fragmented corpus of
iambos into an in-depth understanding of the genre’s complex literary texture. The nature of such foundation work will inevitably
stimulate, and form a point of departure for future scholarship on the subject.

Το σχέδιο έρευνας αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης, καθώς και στη βελτίωση της κατανόησης ενός από τα πλέον
πολύπλοκα και ανθεκτικά ποιητικά είδη στην ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας – του ιάμβου. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται
η εκπόνηση της πρώτης ερμηνευτικής έκδοσης στην αγγλική γλώσσα ολόκληρου του ποιητικού corpus ενός όψιμου εκπροσώπου της
αρχαϊκής φάσης του ιάμβου, του ποιητή Ιππώνακτα από την Έφεσο (6ος αι. π.Χ.). Η ποίηση αυτή μας σώζεται δυστυχώς
κατακερματισμένη, τόσο από τα παπυρικά σπαράγματα όσο και από την έμμεση παράδοση. H προτεινόμενη ερμηνευτική έκδοση
έρχεται να συμπληρώσει ένα απροσδόκητο κενό στη διεθνή βιβλιογραφία περί ιάμβου και λυρικής ποίησης. H προσφορά της
μονογραφίας θα συνίσταται αφενός στην παρουσίαση μιας ενημερωμένης εκδοχής του κειμένου του West (Iambi et Elegi Graeci (198992)2), συνοδευόμενης από φιλολογική (συντακτική, μετρική, υφολογική) και λογοτεχνική ερμηνεία όλων των αποσπασμάτων, με
ιδιαίτερη έμφαση στην ανασύσταση των αφηγηματικότερων αποσπασμάτων. Στην εισαγωγή της ερμηνευτικής έκδοσης θίγονται με όσο
το δυνατόν διεξοδικότερο τρόπο θέματα που άπτονται της παράδοσης του corpus, του παραστασιακού του πλαισίου και των
γενικότερων χαρακτηριστικών της ποίησης του Ιππώνακτα. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που
αφορούν το φυσικό ακροατήριο του ποιητή, καθώς και προσπάθεια κατανόησης του ρόλου του Ιππώνακτα στην εξέλιξη του ιάμβου και
στη μεταγενέστερη πρόσληψή του.
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To address the issues with greenhouse gas emissions in the energy systems of today, the power sector has undergone significant
change in recent years. Renewable energy technologies have seen wide scale adoption, most significantly of wind and solar
photovoltaics at the utility scale, decarbonizing the energy mix yet presenting integration problems due to their associated
variability, unpredictability and asynchronicity of supply.

Για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα σημερινά ενεργειακά συστήματα, ο τομέας της
ενέργειας έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Οι τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν
υιοθετηθεί σε ευρεία κλίμακα, (αιολικά, φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα σε επίπεδο δικτύου) μειώνοντας εκπομπές στο ενεργειακό
μίγμα, ωστόσο παρουσιάζοντας προβλήματα ενοποίησης λόγω της μεταβλητότητας, μη προβλεψιμότητας και ασυχρονισμού του
εφοδιασμού.
Οι ΑΠΕ μικρής κλίμακας χρησιμοποιούνται λιγότερο και είναι λιγότερο αξιόπιστες. Περιλαμβάνουν σχετικά υψηλό προκαταρκτικό κόστος
για λόγους βιωσιμότητας και το κόστος εξοπλισμού παρακολούθησης είναι γενικά οικονομικά απαγορευτικό. Ένα βασικό πλεονέκτημα
των τοπικά εγκατεστημένων ΦΒ μικρής κλίμακας είναι η ενδυνάμωση του γενικού πληθυσμού με την αύξηση της αυτάρκειας και της
ενεργειακής ασφάλειας. Η υιοθέτηση τους οδηγεί επίσης σε αύξηση της γνώσης/δεξιοτήτων του πληθυσμού σε θέματα ΑΠΕ,
ευαισθητοποιώντας και κατανοώντας την ενεργειακή εικόνα. Το μελλοντικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα δίκτυο
κατανεμημένων ατόμων που καταναλώνουν την παραγωγή τους όταν είναι δυνατόν και αντλούν από το δίκτυο ή τροφοδοτούν το
δίκτυο όταν δεν είναι δυνατό.
Το έργο αυτό θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει ένα εργαλείο για την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση των ΦΒ συστημάτων μικρής
κλίμακας. Το εργαλείο προσφέρει βέλτιστη ανάλυση τοποθεσίας εγκατάστασης, εκτίμηση απόδοσης ενέργειας, πρόβλεψη, δυναμική
αξιολόγηση χώρου/χρόνου, αξιολόγηση των αναδυόμενων τεχνολογιών. Οι καινοτόμες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο εργαλείο θα
συνδυάζουν μοντέλα ΦΒ επιδόσεων με υβριδικά περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά δεδομένα από το έδαφος και το δορυφόρο,
τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, παρακολούθηση αναφοράς υψηλής ποιότητας. Το εργαλείο θα διατεθεί ελεύθερα για δημόσια χρήση
και θα επιταχύνει την ανάπτυξη ΦΒ μικρής κλίμακας, ενημερώνοντας παράλληλα τους διαχειριστές του δικτύου διανομής και
μεταφοράς, και επιτρέποντάς τους να εφαρμόσουν στρατηγικές μετριασμού.

However, small-scale renewables have seen less adoption and are typically less reliable. Small-scale renewables include relatively
high up-front costs for viability considerations and the cost of monitoring equipment is generally economically prohibitive. A key
benefit of small-scale localized photovoltaic installations is the empowerment of the general population by increasing levels selfsufficiency and energy security. Adoption of such systems also leads to increased human capital in renewable energy, raising
awareness and understanding of the energy picture in general. The future electricity network is a network of distributed
prosumers, self-consuming their generation when possible and drawing from or feeding into the network when not.
This project will develop and deploy a tool for the automated wide-area assessment of small-scale photovoltaic systems. The tool
will offer optimum installation location analysis, energy yield prediction and forecasting; dynamic space and time value assertion;
and assessment of emerging technologies such as bifacial and tandem modules. The innovative techniques employed in the tool
will combine photovoltaic performance models with hybrid ground and satellite derived environmental and meteorological data;
image processing techniques; and high-quality reference monitoring. The tool will be made freely available for public use and will
accelerate the deployment of small-scale photovoltaic systems whilst informing the distribution and transmission system network
operators of the effects, allowing them to implement mitigation strategies.
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Diabetes is undoubtedly one of the most serious health issues worldwide. The major risk factor for developing diabetes is obesity
which has reached epidemic proportions in developed, and is rapidly increasing in developing countries imposing a huge economic
burden on national healthcare systems worldwide. Despite practiced guidelines for the management of diabetes which include
lifestyle changes and glycemic control it still remains a global healthcare emergency with an increasing trend at an alarming rate.
Hence, novel, innovative approaches for treatment are urgently required. Towards this end, the understanding of the underlying
molecular pathomechanisms and the development of powerful animal models for testing the efficacy of therapeutic agents is a
prerequisite.
Recent data suggest that the levels of hepatic glycogen and the extent of endoplasmic reticulum (ER) stress influence the severity
of pathological conditions associated with obesity, such as insulin resistance, glucose intolerance and hepatic steatosis, suggesting
that targeting glycogen metabolism and the ER stress response may provide novel approaches for treatment. Our preliminary data
indicate that the ER-transmembrane, glycogen-binding protein Stbd1 links glycogen metabolism to ER stress suggesting that Stbd1
knockout mice may provide a novel animal model featuring combined abnormalities in glycogen metabolism and ER stress which
could be applied for obesity- and diabetes-related research. The proposed project addresses the above hypothesis through the
metabolic, histological and molecular characterization of Stbd1 knockout mice and furthermore investigates the role of Stbd1 as a
potential modifier of diet-induced obesity and insulin resistance in mice.

Ο διαβήτης αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας παγκοσμίως. Ο κύριος παράγοντας επικινδυνότητας
είναι η παχυσαρκία η οποία έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας σε αναπτυγμένες ενώ αυξάνεται ραγδαία σε αναπτυσσόμενες χώρες
επιβάλλοντας τεράστια οικονομική επιβάρυνση στα εθνικά συστήματα υγείας. Παρά τις πρακτικές για τη διαχείριση του οι οποίες
περιλαμβάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής και ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης, ο διαβήτης παραμένει ένα μείζων πρόβλημα υγείας
με ανησυχητικά αυξητική τάση. Υπάρχει επομένως άμεση ανάγκη για νέες, πρωτοποριακές θεραπείες. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η
κατανόηση των μοριακών παθογενετικών μηχανισμών και η δημιουργία κατάλληλων ζωικών μοντέλων για τη μελέτη της δράσης
θεραπευτικών σκευασμάτων.
Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι τα επίπεδα του ηπατικού γλυκογόνου όπως και ο βαθμός του ER stress επηρεάζουν τη σοβαρότητα
παθολογιών που συνδέονται με την παχυσαρκία όπως η ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη, η διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη και η
ηπατική στεάτωση. Αυτό υποδηλώνει ότι ο μεταβολισμός του γλυκογόνου και η απόκριση στο ER στρες μπορούν να αποτελέσουν νέους
θεραπευτικούς στόχους. Προκαταρκτικά αποτελέσματα από το εργαστήριο μας καταδεικνύουν ότι η πρωτεΐνη Stbd1 η οποία βρίσκεται
στη μεμβράνη του ER και προσδένει γλυκογόνο συνδέει το μεταβολισμό του γλυκογόνου με το ER στρες. Αυτό υποδηλώνει ότι τα Stbd1/- ποντίκια μπορούν να αποτελέσουν ένα νέο ζωικό μοντέλο που συνδυάζει πιθανές διαταραχές στο μεταβολισμό του γλυκογόνου και
στο ER στρες το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για περεταίρω μελέτες σχετικές με την παχυσαρκία και το διαβήτη. Το
προτεινόμενο έργο διερευνά την πιο πάνω υπόθεση μέσω της μεταβολικής, ιστολογικής και μοριακής διερεύνησης των Stbd1-/ποντικών και εξετάζει επίσης το ρόλο της πρωτεΐνης Stbd1 ως πιθανού ρυθμιστή της επαγόμενης από τη διατροφή παχυσαρκίας και
ανθεκτικότητας στην ινσουλίνη.

The project objectives of study 1 is to provide evidence to: 1) whether and at what velocity passive stretch and/or eccentric
exercise in spastic muscles in individuals with cerebral palsy (CP) will produce positive fibre strain, 2) whether and at what velocity
passive stretch and/or eccentric exercise will deactivate/reduce activation of spastic muscles in individuals with CP, 3) whether the
employed velocities of exercise produce microscopic damage to the spastic muscles in individuals with CP and the pattern of
muscle recovery after the induced injury. For study 2 the specific objectives are: 1) Whether spastic muscle fibre length is
increased using a 12-week protocol based on the results of Study 1 and 2) whether such an increase in the length of spastic muscle
fibre is associated with altered posture and walking abilities in CP. In study 1 the specific objectives mentioned above will be
examined using a combination of dynamometry, electromyography, ultrasonography, motion analysis and blood sample analysis
techniques. In study 2 after completion of the training programme, assessment of muscle fascicle length, standing posture and
gait/walking biomechanics will be examined using a combination of dynamometry, electromyography, ultrasonography, motion
analysis, force plates and inverse dynamics as well as clinical tests will be used for assessing the study outcomes. A high-velocity
stretching regime which satisfies most of three assumed pre-requisites can induce a long-lasting increase in the spastic muscles’
fibre length after 12 weeks. 2) An increase in the length of spastic quadriceps muscle fibres following training regime above is
related with improvement in standing posture and walking abilities. The project may lead to a real positive impact on the
functional capacity of a person after training and will open several avenues for future research: From a clinical perspective, it is
crucial to decide whether and how the mode, velocity and volume of training should be considered in the rehabilitation plans.

Οι στόχοι του έργου για τη 1η μελέτη είναι να δοθούν στοιχεία: 1) κατά πόσο και με ποια ταχύτητα η παθητική έκταση και/ή η έκκεντρη
άσκηση στους σπαστικούς μύες σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) θα παράγει θετική τάση ινών, 2) εάν και σε ποια ταχύτητα η
παθητική επιμήκυνση ή/και η έκκεντρη άσκηση θα απενεργοποιήσει/μειώσει την ενεργοποίηση των σπαστικών μυών σε άτομα με ΕΠ, 3)
αν οι ταχύτητες άσκησης προκαλούν μικροσκοπική βλάβη στους σπαστικούς μυες και το πρότυπο αποκατάστασης μυών μετά τον
τραυματισμό. Για τη 2η μελέτη οι ειδικοί στόχοι είναι οι εξής: 1) Η αύξηση του μήκους των σπαστικών μυϊκών ινών χρησιμοποιώντας ένα
πρωτόκολλο 12-εβδομάδων βάσει των αποτελεσμάτων της 1ης μελέτης και 2) εάν μια τέτοια αύξηση του μήκους των σπαστικών μυϊκών
ινών σχετίζεται με αλλοιωμένη στάση και ικανότητα βάδησης. Στη 1η μελέτη οι ειδικοί στόχοι που αναφέρθηκαν παραπάνω θα
εξεταστούν χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό δυναμομετρίας, ηλεκτρομυογραφίας, υπερηχογραφίας, ανάλυσης κίνησης και τεχνικών
ανάλυσης δείγματος αίματος. Στη 2η μελέτη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησης θα αξιολογηθεί το μήκους των μυϊκών
ινών, η στάση του σώματος και η βάδιση με συνδυασμό δυναμομετρίας, ηλεκτρομυογραφίας, υπερηχογραφίας, ανάλυσης κίνησης,
πλάκας εφαρμογής δύναμης και αντίστροφης δυναμικής. για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης. Ένα τέντωμα υψηλής
ταχύτητας το οποίο ικανοποιεί τις περισσότερες από τις τρεις προϋποθέσεις μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια αύξηση στο μήκος των
ινών των σπαστικών μυών μετά από 12 εβδομάδες. 2) Η αύξηση του μήκους των σπαστικών μυϊκών ινών του τετρακέφαλου μετά το
παραπάνω καθεστώς άσκησης σχετίζεται με τη βελτίωση της στάσης του σώματος και των ικανοτήτων βάδησης. Το σχέδιο μπορεί να
οδηγήσει σε πραγματικές θετικές επιπτώσεις στη λειτουργική ικανότητα ενός ατόμου μετά την άσκηση και θα δημιουργήσει διάφορες
κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα. Από κλινική άποψη, είναι σημαντικό να αποφασιστεί η λειτουργία, η ταχύτητα και ο όγκος της
άσκησης που θα χρησημοποιηθεί στην αποκατάσταση.
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The goal of SPACES is to provide the missing technology required to implement precision agriculture, by developing radically new
means of direct and real-time condition monitoring technology for soil, with minimum cost. This will enable the deployment of
high-density sensor networks in the open fields, increasing food output whilst concurrently saving valuable resources. SPACES will
establish the core sensing technologies and accompanying instrumentation for several soil parameters, with the ability of the
sensing array to be placed underground for a long period of time. This could enable real-time readings to be part of a closed
feedback control loop, for the farmer to optimise the use of water and fertilisers.

Ο στόχος του έργου SPACES είναι να δημιουργήσει την απαραίτητη τεχνολογία για την εφαρμογή «γεωργίας ακριβείας» μέσω
καινοτόμων αισθητήρων που θα παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση του εδάφους, σε σχέση με χημικές και
άλλες σημαντικές παραμέτρους της γεωργίας. Η τεχνολογία αυτή θα πρέπει να είναι χαμηλού κόστους και να επιτρέπει την μελλοντική
ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων, υψηλής πυκνότητας, σε αγροτικά χωράφια. Το έργο SPACES θα δημιουργήσει την βάση για τις
επερχόμενες τεχνολογίες αισθητήρων, σχεδιασμένες για χρήση στο υπέδαφος. Η ικανότητα των αισθητήρων να τοποθετηθούν υπόγεια
για μεγάλο χρονικό διάστημα θα αποτελέσει την βασική καινοτομία, καθώς επίσης και η λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, ως
μέρος ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου. Η μέτρηση των διαφόρων παραμέτρων του εδάφους θα κάνει εφικτή τη
βελτιστοποίηση της παροχής νερού και των λιπασμάτων, χωρίς την εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα.

Determination of blood alcohol concentration (BAC) in the human blood, is needed in a multitude of situations. Driving under the
influence (DUI) of alcohol, interferes with the brain’s ability to effectively send and receive information and is responsible for
approximately a quarter of all road fatalities in the European Union, with a toll of over 6400 lives unnecessarily lost in 2016. Cyprus
has the worst performance in EU regarding the average annual percentage change in the number of road deaths, over 2001-2010
period, with a staggering 18% increase compared to an average EU decrease of 2.3%. According to recent European Commission
Communication, efficient means to control alcohol intake and advice users on their ability to drive, are critical to prevent
accidents. For this reason, the development of methods and products for detecting alcohol consumption by drivers, is of major
importance, leading the driver to a conscious decision of not driving under alcohol influence. This project aims to develop a noninvasive infrared (IR)-based portable electronic prototype device, able to detect and measure Tissue Alcohol Concentration (TAC)
and to further convert TAC measurement to an estimated Blood Alcohol Concentration (BAC). Measurements of Ethanol
concentration levels in blood vessels of skin tissue will be conducted by using IR-spectroscopy, where skin tissue will be
illuminated with infrared beam and the response light, which carries Ethanol’s absorptivity information, will be collected by
developed mixed-signal electronics. The development of IREDA prototype system aims to demonstrate a technological feasibility
and to provide the technological basis for future CyRIC products that will help Cyprus to deal with the critical socioeconomic
problem of DUI.

Ο προσδιορισμός του επίπεδου της αλκοόλης στο αίμα, είναι απαραίτητος σε πολλές και διαφορές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου
και της οδήγησης κάτω από την επήρεια αλκοόλ, κατά την οποία ο εγκέφαλος χάνει την ικανότητα να στέλνει και να λαμβάνει
πληροφορία, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί στην πρόκληση μέχρι και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Περίπου το ¼ των τροχαίων
ατυχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδίδονται στην οδήγηση κάτω από τη επήρεια αλκοόλ, που είχε ως αποτέλεσμα την
απώλεια πάνω από 6400 ανθρωπίνων ζωών, κατά το έτος 2016. Η Κύπρος κατά την περίοδο 2001-2010, παρουσίασε ποσοστιαία αύξηση
του 18% σε τροχαία θανατηφόρα δυστυχήματα, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, που παρουσίασε κατά μέσο όρο
μείωση τους, της τάξης του 2.3%. Όλα τα πιο πάνω καθιστούν αναγκαία την δημιουργία μεθόδων και προϊόντων που θα μετρούν τα
επίπεδα αλκοόλης στο αίμα και θα ενημερώνουν τον οδηγό κατά πόσο είναι ικανός να οδηγήσει το όχημά του, μειώνοντας έτσι την
πρόκληση τυχών ατυχημάτων. Η παρούσα ερευνητική πρόταση στοχεύει στη δημιουργία μιας πρωτότυπης ηλεκτρονικής συσκευής που
θα χρησιμοποιεί φωτισμό στο υπέρυθρο φάσμα για την ανώδυνη ανίχνευση των επιπέδων της αλκοόλης στον ιστό του δέρματος,
προσδιορίζοντας περαιτέρω προσεγγιστικά τα επίπεδα αλκοόλης στο ανθρώπινο αίμα. Η συσκευή θα φωτίζει μέρος του δέρματος και
θα μετρά, και θα αναλύει τη πληροφορία για την απορρόφηση του υπέρυθρου φωτός από την Αιθανόλη. Η δημιουργία του πρωτότυπου
συστήματος IREDA στοχεύει να παρουσιάσει και να αποδείξει την καθ’ αυτή τεχνολογική δυνατότητα, καθώς και να προσφέρει τις
τεχνολογικές βάσεις για μελλοντικά προϊόντα, παραγόμενα από τη Κυπριακή εταιρία CyRIC, τα οποία θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση
του φαινομένου της οδήγησης κάτω από την επήρεια αλκοόλ.

FRO1: FrederichAlexander University

CY.R.I.C CYPRUS RESEARCH AND
INNOVATION CENTER LTD

199.172,00 €

159.337,60 €

FRO1: Wake Forest
Baptist Medical Center
FRO2: First Faculty of
Medicine, Charles
University Prague

University of Cyprus

159.999,00 €

159.999,00 €

MUC1 Kidney Disease (MKD) or Autosomal Dominant Tubulo-interstitial Kidney Disease due to MUC1 mutations (ADTKD-MUC1) is
caused by mutations in the MUC1 gene encoding the protein Mucin-1. It is a rare congenital disease characterized by variable
progression rate of end stage renal disease and bland urine findings. The reasons affecting disease progression are still not known.
Confident diagnosis is usually impeded by the lack of solid pathognomonic criteria. The most frequent genetic event triggering the
disease is a frameshift mutation caused by a single C-insertion at the variable tandem repeat region of MUC1. In Pafos Cyprus,
resides a large cohort of ADTKD-MUC1 patients; notably, 1 in every 580 individuals living in Pafos have the C-insertion in MUC1.
Collectively, our ADTKD-MUC1 cohort at the Molecular Medicine Research Center (MMRC), University of Cyprus, includes 158 Cinsertion positive patients. This project is designed to study clinical and molecular aspects in Cypriot patients with ADTKD-MUC1.
The general objectives of this project are: A. To establish a clinical trial cohort to test a repurposed drug as a candidate treatment
for ADTKD-MUC1, B. To identify diagnostic and prognostic biomarkers, that will facilitate confident monitoring of the progress of
patients and their response to the candidate treatment, C. Update and enrich the existing registry of ADTKD-MUC1 patients of the
MMRC and identify new mutations in MUC1 or other ADTKD related genes explaining the tubulointerstitial nephropathy observed
in patients genotyped negative for the common mutation in MUC1.

Η Νεφροπάθεια MUC1 (NM1) ή Αυτοσωμική Επικρατούσα Διαμεσοσωληναριακή Νεφροπάθεια MUC1 (ΑΕΔΝ-MUC1) προκαλείται από
μεταλλάξεις στο γονίδιο MUC1 που που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη Mucin-1. Είναι μια σπάνια γενετική νόσος που χαρακτηρίζεται
κυρίως από διακυμάνσεις στην ηλικία εμφάνισης νεφροπάθειας τελικού σταδίου και απουσία ευρημάτων στα ούρα. Οι λόγοι που
επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου παραμένουν ακόμη άγνωστοι. Η αποτελεσματική διάγνωση της νόσου είναι συχνά δύσκολη λόγω της
απουσίας σαφών παθογνωμονικών κριτηρίων. Η πιο συχνή μετάλλαξη σχετική με τη νόσο προκαλείται από την ένθεση ενός
νουκλεοτιδίου κυτοσίνης σε μια περιοχή με πολυμορφικές επαναλήψεις στο γονίδιο MUC1 και προκαλεί μετατόπιση του αναγνωστικού
πλαισίου. Στην επαρχία Πάφου, εντοπίζεται μια πολυπληθής ομάδα ασθενών. Συγκεκριμένα, 1 στους 580 κατοίκους στην Πάφο έχει την
μετάλλαξη ένθεσης κυτοσίνης. Συνολικά, το αρχείο ασθενών του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
απαριθμεί 158 ασθενείς με την μετάλλαξη ένθεσης κυτοσίνης. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αποσκοπεί στη κλινική και μοριακή
μελέτη των Κύπριων ασθενών με ΝΜ1. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι: Α. Η ετοιμασία μιας ομάδας ασθενών για την
μελλοντική διεξαγωγή κλινικής μελέτης για τη θεραπεία της ΝΜ1, Β. Ο εντοπισμός διαγνωστικών και προγνωστικών βιοδεικτών, για την
διευκόλυνση της παρακολούθησης της εξέλιξης της νόσου αλλά και της απόκρισης των ασθενών στην θεραπεία κατά την μελλοντική
κλινική μελέτη, Γ. Την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος αρχείου ασθενών με ΝΜ1 στο ΚΕΜΙ και την ανακάλυψη
νέων μεταλλάξεων στο γονίδιο MUC1 ή σε διαφορετικά γονίδια σχετικά με άλλες διαμεσοσωληναριακές νόσους, οι οποίες θα εξηγούν
την κλινική εικόνα που παρατηρείται σε ασθενείς που δεν φαίνεται να φέρουν την συχνή μετάλλαξη στο MUC1.
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Bilge water is the main pollutant of shipboard wastewater and the discharge of oil residue to marine environments is prohibited.
However, only biological treatment appears to be a viable option in ex-situ applications because of its low cost compared to other
bilge water treatment physicochemical technologies. In Cyprus, Ecofuel Ltd, the sole company that receives and treats this type of
wastewater in Cyprus, is using a three step treatment process consisting of: i) Dissolved Air Flotation ii) treatment in 200 m3
Moving Bed Biofilm Reactor and iii) ozonation. However, the COD removal during aerobic MBBR treatment is only 30-50% and
considerable amount of energy is consumed during the ozonation step, increasing significantly the total treatment cost.
The main aim of the “BC-ELECTRODES” project is to investigate 2 emerging technologies based on electrodes for the treatment of
bilge water: a) the electrocoagulation (EC) process and b) the electrolysis inside an anaerobic bioreactor EC-AD. Both technologies
will be examined independently and in a sequence with each other, i.e. EC followed by EC-AD and EC-AD followed by EC. Based on
the laboratory results a pilot system will be developed at Ecofuel Cyprus. Potential success of the project could lead to immediate
application of the research findings by the HO but also to future commercialization of the results.
The “BC-ELECTRODES” will go beyond the state of the art for two emerging technologies EC and EC-AD by modifying the electrode
surface (EC) or by developing new electrodes (EC-AD). We will optimize those systems and we will operate this independently and
in sequence. In addition, despite several studies that have operated these systems under laboratory scale little research has been
done on those systems at a pilot scale level. The final objective of the “BC-ELECTRODES” proposal is therefore to examine these
technologies under real conditions in a pilot scale level.

To απόβλητο bilge είναι ο κύριος ρυπαντής από τα απόβλητα των πλοίων λόγο της μεγάλης περιεκτικότητας του σε πετρέλαιο,
μηχανέλαια και θαλάσσιο νερό. Ωστόσο, μόνο η βιολογική διεργασία φαίνεται να είναι μια βιώσιμη τεχνολογία για την επεξεργασία του
σε σύγκριση με τις υπάρχουσες φυσικοχημικές τεχνολογίες. Η Κυπριακή εταιρία Ecofuel είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που
λαμβάνει και επεξεργάζεται τo απόβλητο bilge και χρησιμοποιώντας μια διαδικασία επεξεργασίας τριών σταδίων που αποτελείται από:
i) Επίπλευσης με διαλυμένο αέρα (DAF), ii) Βιοαντιδραστήρα με Βιοφίλμ (200 m3 MBBR) και iii) οζόνωση . Ωστόσο, η απομάκρυνση του
Χημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) είναι μόνο 30-50% και σημαντική ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται κατά το στάδιο της
οζόνωσης αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος επεξεργασίας.
Ο κύριος στόχος του έργου “BC-ELECTRODES” είναι να εξετάσει 2 ανερχόμενες τεχνολογία βασιζόμενες σε ηλεκτρόλυση για την
επεξεργασία του αποβλήτου bilge. Η πρώτη τεχνολογία είναι η ηλεκτροχημική κροκίδωση (ΗΚ) και η δεύτερη η ηλεκτρόλυση μέσα σε
αναερόβιο βιοαντιδραστήρα (ΗΛ-ΑΝ). Και οι δύο τεχνολογίες θα εξεταστούν ανεξάρτητες αλλά και σε σειρά .π.χ. ΗΚ σε σειρά με την ΗΛΑΝ και ΗΛ-ΑΝ σε σειρά με τη ΗΚ. Με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα θα στηθεί πιλοτικό σύστημα στον ανάδοχο φορέα Ecofuel
Cyprus. Η πιθανή επιτυχής ολοκλήρωση της έρευνας θα οδηγήσει σε άμεση εφαρμογή των αποτελεσμάτων της από τον Ανάδοχο φορέα.
Η κύρια μεθοδολογία στο έργο βασίζεται στη σύνθεση νέων προηγμένων ηλεκτροδίων για την διεργασία ΗΛ-ΑΝ καθώς και στην
επεξεργασία της επιφάνειας τους για την διεργασία ΗΛ.Αυτές οι παράμετροι δεν έχουν μελετηθεί ευρέως στις διεργασίες ΗΚ και ΗΛ-ΑΝ
και αποτελούν καινοτόμα στοιχεία στο έργο “BC-ELECTRODES” . Αφού βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες στις διεργασίες ΗΚ και ΗΛ-ΑΝ για
την επεξεργασία του αποβλήτου bilge θα ακολουθήσει πιλοτική εφαρμογή των διεργασιών στον ανάδοχο φορέα Ecofuel.
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Food is an integral part of human life and culture. The study of food and foodways often functions as a tool with which to explore
larger questions relevant to cultural change, political systems, social complexity, urbanization, migration, trade, and cultural
transmission. Thus, perhaps more than any other daily practice, studied by archaeologists, foodways will bring us closer to the
people and their daily lives

Η τροφή αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και του πολιτισμού του ανθρώπου. Το τι τρώμε, πως το προμηθευόμαστε, πως το
τρώμε και υπό ποιες προϋποθέσεις, αποτελούν στοιχεία που προσδιορίζουν κάθε κοινωνία και την διαφοροποιούν ταυτόχρονα από
άλλες. Γι’ αυτό και η μελέτη των διατροφικών συνηθειών συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για να εξερευνήσει κανείς την κοινωνία που
αυτές χαρακτηρίζουν και τις διαδρομές της μέσα στο χώρο και το χρόνο. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι
διαδικασίες που συνδέονται με την προετοιμασία και την κατανάλωση της τροφής αφήνουν ευδιάκριτα κι αναγνωρίσιμα αρχαιολογικά
Cyprus during the Bronze Age (c. 2500/2400-1050 B.C) offers an ideal case-study for exploring long-term trends in food preparation ίχνη, κάνουν την μελέτη της ιδιαίτερα χρήσιμη στην διερεύνηση των κοινωνιών του παρελθόντος.
habits and attitudes towards consumption. Important innovations in cooking and heating technologies, new faunal introductions Η Κύπρος της Εποχής του Χαλκού προσφέρει μια ιδανική περίπτωση μελέτης των κοινωνικών εθίμων που σχετίζονται με το φαγητό και
and the appearance of novel elements in the island’s ceramic repertoire suggest a real expansion in the range of foods and drinks την κατανάλωση, καθώς ριζοσπαστικές μεταμορφώσεις συνέβησαν σε όλες τις πτυχές της κοινοτικής ζωής, ως αποτέλεσμα εσωτερικών
being prepared and consumed along with new rules in commensality and ritualized consumption. FOODCultur is developed in
διεργασιών και αλληλεπιδράσεων με τις γειτονικές περιοχές. Η εμφάνιση νέων μαγειρικών σκευών για την προετοιμασία και
order to explore foodways and cultural interactions in Bronze Age Cyprus, with a major focus on animal bone assemblages. Moving παρουσίαση των γευμάτων και η εισαγωγή ενός μεγάλου ζώου, της αγελάδας από τη γειτονική Ανατολή, υποδηλώνουν μια πραγματική
beyond procurement and production, this work’s broader aim is to provide an insight into daily domestic activities and socialities
επέκταση της γκάμας των διαθέσιμων τροφίμων, καθώς επίσης και την εμφάνιση νέων κανόνων και τελετουργιών που σχετίζονται με
developed in the context of “kitchen” spaces and to decipher the role of culinary traditions and innovations into shaping Cyprus’
την κατανάλωση του κρέατος.
social and historical landscape over long periods of time.
The main methodological approach to the data will partially be to work from the bones backwards by undertaking a multivariate
Βασικός στόχος του FOODCultur είναι να εξετάσει τις διατροφικές συνήθειες και τα κοινωνικά έθιμα που σχετίζονται με την
taphonomic analysis in order to search for macroscopic and microscopic evidence for human-induced modifications (i.e., cutπροετοιμασία, τη συντήρηση και την κατανάλωση του φαγητού στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού (2500/400-1050
marks, fragmentation patterns, burning traces). Another important component of this work will be the application of stable
π.Χ.). Μέχρι στιγμής, οι διατροφικές συνήθειες στην προϊστορική Κύπρο έχουν μελετηθεί μέσα από το πρίσμα των μαγειρικών
isotopes in order to further investigate the role of the newly introduced cattle in Bronze Age economy, society and cosmology.
κεραμικών σκευών. Η καινοτομία της έρευνας αυτής έγκειται: α) στη μελέτη των οστών ζώων, τα οποία αποτελούν άμεσα υπολείμματα
Experimentation with different heat-treatment methods will be a core innovation of FOODCultur
προϊστορικών γευμάτων, β) στη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει για να απαντήσει βασικά ερωτήματα.
Εκτός από την ταυτοποίηση των ζωικών ειδών, η έρευνα αυτή θα ακολουθήσει μ
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The main aim of this proposal is the embodiment of a young researcher to the Research, Technological Development and
Innovation (RTDI) system of Cyprus through the introduction of Dr. Antonios Constantinides as a new post-doctoral researcher at
Cyprus Ionospheric Research Group (CyIRG) at Frederick Research Center for high-level scientific research in the field of HF
Communications. He will be supported by Dr. ing. B. A. Witvliet from the Department of Electronic & Electrical Engineering at the
University of Bath (UK) who has more than 25 years of experience in HF systems and is a well-recognized scientist in the area of HF
Communications, with a high-level of expertise in spectrum management and extended experience on Near Vertical Incidence
Skywave (NVIS) propagation. THe principal scientific goal of the project is to extend the capabiities of the existing dedicated HF
interference monitoring system to provide effective measurement and analysis of bandwidth, azimuthal and NVIS interference.

Ο βασικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι η ενσωμάτωση ενός νέου ερευνητή στο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) της Κύπρου μέσω της εργοδότησης του Δρ. Αντώνη Κωνσταντινίδη ως μεταδιδακτορικού ερευνητή στην ερευνητική
ομάδα πειραματικών ιονοσφαιρικών μελετών του Ερευνητικού Κέντρου Φρεντερικ για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας στο
πεδίο συστημάτων επικοινωνιών HF που λειτουργούν στο φάσμα συχνοτήτων 1-30 MHz με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση του
ερευνητικού δυναμικού της Κύπρου. Η πρωτοβουλία αυτή θα υποστηριχθεί από τον διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητή Dr. ing. B. A.
Witvliet από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Bath με πολύχρονη (πάνω από 25 χρόνια) εμπειρία σε
συστήματα επικοινωνιών HF. Ο πρωταρχικός επιστημονικός στόχος της πρότασης είναι η επέκταση του υφιστάμενου εξειδικευμένου
συστήματος για την αποτελεσματική μέτρηση και την ανάλυση της φασματικής κατοχής υψηλών συχνοτήτων (HF) που θα υποστηρίζει
τον σχεδιασμό για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του φάσματος HF στην Κύπρο.

