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OPPORTUNITY/0916/MSCA/0004 Inside the bi-dialectal mind and brain: an 
electrophysiological study on executive 
functions

Kyriakos Antoniou University of Cyprus 150.000,00 € 150.000,00 € There is widespread impression in Western societies that monolingualism is the norm, but in fact most people function in
multilingual and/or bi-dialectal settings. Recently, there has been an upsurge of research on the cognitive effects of
bilingualism, with several studies reporting an enhancement of executive control skills in bilinguals. In contrast to
bilingualism, however, bi-dialectalism has so far received essentially no research attention. In this context, NeuroBid
proposes a multidisciplinary approach that uses both cognitive assessments and electrophysiological measures (Event-
Related Potentials) to achieve four goals. The first aim is to characterise the profile of bi-dialectals at both the cognitive and
the neural level, focusing on a specific neuro-cognitive system, executive control (EC). In achieving this goal, a second aim
will be accomplished, to establish the effect of language similarity on the neuro-cognitive outcomes of bilingualism. The third
goal is to explore previous failures to replicate the bilingual cognitive advantage in EC with young adults and to determine
whether a bilingual benefit will indeed surface when an experiment that avoids several methodological drawbacks of
previous research is implemented. The final aim is to provide data to adjudicate between theoretical accounts regarding the
specific locus of the bilingual EC benefit. With a fellowship to implement NeuroBid, the Candidate will provide results and
publications that will contribute to a better understanding of the bi-dialectal mind and brain, and will answer important,
theory-relevant questions in the neuro-cognitive research on bilingualism; he will also acquire new competences in
neuroscientific tools, and receive training in key transferable skills. This will strengthen his academic profile and help him
secure a permanent academic post in Europe.

Παρόλο που στο δυτικό κόσμο επικρατεί η εντύπωση ότι οι μονόγλωσσοι ομιλητές αποτελούν την πλειοψηφία, στην πραγματικότητα, το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης ζει σε πολύγλωσσες ή δι-διαλεκτικές κοινωνίες.  Πρόσφατα, υπήρξε μια σημαντική αύξηση του 
ερευνητικού ενδιαφέροντος σχετικά με τα γνωστικά αποτελέσματα της διγλωσσίας, με αρκετές μελέτες να αναφέρουν ότι το να μιλά 
κάποιος δύο γλώσσες ενισχύει τις εκτελεστικές του λειτουργίες. Οι δι-διαλεκτικοί ομιλητές, όμως, έχουν προσελκύσει μέχρι τώρα πολύ μικρό 
ερευνητικό ενδιαφέρον.  Στα πλαίσια αυτά, το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα προτείνει μια δι-επιστημονική μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει 
τόσο γνωστικές δοκιμασίες όσο και ηλεκτρο-φυσιολογικές μετρήσεις (προκλητά δυναμικά) για να επιτύχει τέσσερις στόχους.  Πρώτον, να 
εξακριβώσει το νευρο-γνωστικό προφίλ των δι-διαλεκτικών ομιλητών, με έμφαση σε ένα συγκεκριμένο νευρο-γνωστικό σύστημα, τις 
εκτελεστικές λειτουργίες. Ο δεύτερος στόχος είναι να κατανοηθεί καλύτερα το πώς η ομοιότητα μεταξύ των γλωσσών των δίγλωσσων 
ομιλητών επηρεάζει τα νευρο-γνωστικά αποτελέσματα της διγλωσσίας.  Ο τρίτος στόχος είναι να εξεταστεί ο λόγος για τον οποίο αρκετές 
προηγούμενες μελέτες δε βρήκαν γνωστικά πλεονεκτήματα σε δίγλωσσους ενήλικες και να διερευνηθεί αν τέτοια γνωστικά πλεονεκτήματα 
θα εμφανιστούν με την αποφυγή διαφόρων μεθοδολογικών προβλημάτων. Ο τελευταίος στόχος είναι να αντιπαρατεθούν διαφορετικές 
θεωρίες σχετικά με τις συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες που επηρεάζονται από τη διγλωσσία.  Με το παρόν πρόγραμμα, ο Ερευνητής θα 
παρέχει δημοσιεύσεις που θα συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του νου και του εγκεφάλου στους δι-διαλεκτικούς 
ομιλητές και θα απαντήσει σημαντικά θεωρητικά ερωτήματα σχετικά με τα νευρο-γνωστικά αποτελέσματα της διγλωσσίας. Επιπρόσθετα, 
θα αποκτήσει γνώσεις στη χρήση νευρο-επιστημονικών μεθόδων και θα εκπαιδευτεί σε μεταβιβάσιμες δεξιότητες.  Έτσι, θα ενδυναμώσει το 
ακαδημαϊκό του προφίλ και θα ενισχυθεί στην προσπάθειά του να αποκτήσει μία μόνιμη ακαδημαϊκή θέση.

OPPORTUNITY/0916/MSCA/0005 Advancement of Tree Structure Observation 
Algorithms for FOREST Monitoring

Diofantos Hadjimitsis Cyprus University of Technology 150.000,00 € 150.000,00 € The “FOREST” action aims to advance algorithms using emerging technologies related to full-waveform LiDAR, while assisting a young researcher to further improve 
her intellectual, transferable and scientific skills related to earth observation and environmental sciences, as well as give direct experience in participating in 
proposals. The concept of this project was initiated from the EngD (Doctor of Engineering) dissertation of the researcher and the need to expand and link these 
outcomes with complementary existing state-of-the-art technologies such as earth observation imagery and terrestrial LiDAR. This project will connect academic 
achievements with industrial research and development, further developing and transferring some of the new research outcomes into actual usage and linking 
expertise and need across several European organisations. In the longer term, the intention is to use the experience and knowledge acquired during the fellowship to 
initiate a larger project supporting sustainable reforestation, which itself contributes to European Union objectives in environmental protection and, ultimately, in 
limiting climate change.

Το ερευνητικό έργο "FOREST" έχει διττό στόχο: αφενώς στοχεύει στην ανάπτυξη αλγορίθμων με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών που 
σχετίζονται με το LiDAR πλήρους κυματομορφής και αφετέρου υποστηρίζει την νεαρή ερευνήτρια να βελτιώσει τις πνευματικές, και 
επιστημονικές δεξιότητές και γνώσεις σχετικά με την παρατήρηση της γης και τις περιβαλλοντικές επιστήμες. Η ιδέα αυτού του έργου 
πηγάζει μέσα από τη διατριβή της ερευνήτριας EngD (Doctor of Engineering) και την ανάγκη επέκτασης και σύνδεσης αυτών των 
αποτελεσμάτων με συμπληρωματικές, υπάρχουσες και σύγχρονες τεχνολογίες όπως την απεικόνιση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης και 
των επίγειων LiDAR. Το έργο αυτό αναμένεται να συνδέσει την ακαδημαϊκή έρευνα με τη βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη, αναπτύσσοντας 
και υλοποιώντας νέα ερευνητικά αποτελέσματα καλύπτοντας ανάγκες διάφορων ευρωπαϊκών οργανισμών. Μακροπρόθεσμα, αναμένεται 
να αξιοποιηθεί η εμπειρία και οι γνώσεις που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης για την έναρξη ενός ευρύτερου σχεδίου 
που θα στοχεύσει στην υποστήριξη της βιώσιμης αναδάσωσης, συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αφορούν τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

OPPORTUNITY/0916/MSCA/0006 Biological treatment of Bilge water using a 
hybrid system of Submerged Anaerobic 
Membrane Bioreactor followed by Moving Bed 
Biofilm Reactor

Ioannis Vyrides Cyprus University of Technology PA 1: ECOFUEL (CYPRUS) 
LTD

149.695,20 € 149.695,20 € Bilge water is the main pollutant of shipboard wastewater, while discharge of oil residue to marine environments is prohibited according to the International Maritime 
Organization (IMO) regulations (MARPOL 73/78) and the European directive 2000/59/EC. MicrobEatBilge project will develop an innovative low-cost technology 
consisting of hybrid bioreactors, Submerged Anaerobic Membrane Bioreactor (SAnMBR) and aerobic Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) for the treatment of real 
bilge water. The bioreactors and microbial inoculums will be developed and optimized at a laboratory scale at Environmental Engineering Laboratory (EEL) Cyprus 
University of Technology (CUT), then they will be operated at pilot scale at Ecofuel Cyprus ltd and the microbial profile  in bioreactors will be examined at 
Environmental Bioprocessing laboratory (EBL) at CUT.
The research will be mainly implemented by Dr Mazioti and will involve novel aspects from many disciplines and will also involve testing of bioreactors at industrial 
pilot scale level (Ecofuel Ltd). More specifically, novel aspects of the project involve the following: 1) isolation of anaerobic and aerobic strain able to biodegrade bilge 
2) testing of  strains bioaugmentation in anaerobic sludge 3) addition of osmoprotectant compounds (compatible solutes) to anaerobic biomass as a strategy to 
alleviate salinity inhibition 4) comparison of anaerobic granular sludge with anaerobic suspended sludge in SAnMBR as a strategy to reduce membrane fouling 5) 
assembly of aerobic microbial consortium that will be inoculated in MBBRs 6) testing of the adequate carriers for immobilization of the aerobic consortium 7) 
examination of the bioreactor sequence (SAnMBR followed by MBBR) or (MBBR followed by SAnMBR) for the treatment of bilge water 8) operation of pilot 
bioreactor for bilge treatment 9) correlation of the microbial profile with bioreactors performance at a pilot scale level.

Τα ελαιώδη και πετρελαιοειδή απόβλητα (bilge) από τα αμπάρια πλοίων θεωρούνται τοξικά απόβλητα και η απόρριψη τους στο περιβάλλον 
απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού International Maritime Organization (IMO) regulations (MARPOL 
73/78) καθώς και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 2000/59/EC. Στο έργο MicrobEatBilge θα αναπτυχθεί καινοτόμος τεχνολογία αποτελούμενη 
από 2 βιοαντιδραστήρες για επεξεργασία του αποβλήτου bilge: αναερόβιος αντιδραστήρας με εσωτερική μεμβράνη (SAnMBR) και αερόβιος 
αντιδραστήρας ρευστοποιημένης κλίνης (MBBR). Οι αρχικές μικροβιακές καλλιέργειες στους βιοαντιδραστήρες  καθώς και οι ιδανικές 
συνθήκες στους βιοαντιδραστήρες θα αναπτυχθούν σε εργαστηριακή κλίμακα στο εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και στη συνέχεια θα ελεγχθούν σε πιλοτική κλίμακα στην Ecofuel Cyprus ltd. Η μικροβιακή δυναμική των 
βιονατηδραστήρων θα εξεταστεί στο εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών στο ΤΕΠΑΚ. Το κύριο ερευνητικό κομμάτι θα υλοποιηθεί 
από τη Δρ Μαζιώτη στο ΤΕΠΑΚ και το πιλοτικό μέρος του προγράμματος θα υλοπιηθεί στην Ecofuel Ltd. Τα καινοτομα στοιχεία του έργου 
περιλαμβάνουν 1) την απομόνωση αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών που διασπούν το αποβλητο bilge 2) έλεγχος της προσθήκης 
των μικροβιακών στελεχών σε αναερόβια λάσπη 3) προσθήκη οργανικών συμβατών ουσιών στην αναερόβια λάσπη ως στρατηγική 
προσαρμογής σε υψηλή αλατότητα 4) σύγκριση της απόδοσης της αναερόβιας granular λάσπης και της αναερόβιας λάσπης από χωνευτήρα 
στον αναερόβιο βιοαντηδραστήρα SAnMBR 5) δημιουργία αρχικής αερόβιας μικροβιακής ομάδας όπου θα εμβολιαστεί στον MBBR 6) 
έλεγχος των κατάλληλων σωματιδιών του MBBR 7) έυρεση της κατάλληλης σειράς μεταξύ του αερόβιoυ (MBBR) και αναερόβιου 
βιοαντηδραστήρα SAnMBR 8) λειτουργία πιλοτικού συστήματος για επεξεργασία αποβλήτου bilge 9) συσχέτιση μικροβιακού προφίλ με την 
απόδοση του πιλοτικού βιοαντιδραστήρα.

OPPORTUNITY/0916/MSCA/0009 FRAGMENTA IAMBICA: SEMONIDEA, MINORA, 
ADESPOTA

Giorgos Xenis University of Cyprus 149.985,31 € 149.985,31 € Iambica constitutes a rigorous interdisciplinary study on a disparate, incomplete and ill-defined corpus of the early
phase (7th-4th century BC) of an ancient Greek poetic genre, iambos, comprising hundreds of fragments preserved on
scraps of papyri and as quotations incorporated in later writers. In Classical times iambos was one of the most versatile and
arguably resilient literary forms with a longevity spanning over 1,000 years; today, owing to accidents of survival, it is one of
the most elusive ancient poetic genres. The project will provide a definitive reference text (edition and commentary) on a
fraction of this early corpus, consisting of the poetry of the major iambic poet Semonides of Amorgos, minor iambic poets
and adespota, i.e. authorless texts of dubious provenance. This corpus has been, to date, and partly due to its poor
preservation, often neglected, but can shed considerable light on the development of the genre and of ancient poetry as a
whole. The work will dynamically complement and enhance the resurgence in the field of study of iambos, and specifically,
the international ongoing project to make these large and historically-significant corpora of the early phase
of iambos properly accessible for the first time to experts and non-experts alike. The nature of the project reflects larger
tendencies in the field of Classics, such as the progress in approaches to fragmentary literature, and the renewed scholarly
interest in lyric poetry, its contexts of production, performance and transmission, fueled by a steady stream of papyrological
discoveries (such as recently new fragments of Sappho), that continues to, often spectacularly, transform our understanding
of literary heritage, history and society of the ancient world. Iambica will provide rigorous training for the Researcher in the
skills of textual criticism and literary papyrology as well as the burgeoning field of digital Classics, fundamental to sustaining
the study of ancient texts.

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 μιας σειράς ολοκληρωμένων σχολιασμένων εκδόσεων που θα καλύπτουν μεγάλο μέρος του corpus του ιάμβου. Συγκεκριμένα, θα 
συμπεριληφθούν τα corpora των ιαμβογράφων του ιαμβικού κανόνα (α) Σημωνίδη του Αμοργίνου, καθώς και (β) αποσπάσματα των 
ελασσόνων ιαμβογράφων και (γ) αδέσποτα ιαμβικά αποσπάσματα της περιόδου που εκτείνεται από τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. έως και το 
θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου. Η εν λόγω έρευνα τοποθετείται στον πυρήνα της ανανέωσης του ερευνητικού ενδιαφέροντος που γνωρίζει το 
είδος την τελευταία δεκαετία, συμπληρώνοντας ένα μεγαλόπνοο διεθνές πρόγραμμα που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Με την 
ολοκλήρωσή του, το έργο θα καλύψει ένα μεγάλο κενό στη σχετική βιβλιογραφία, συμπληρώνοντας ουσιαστικά τον ερμηνευτικό σχολιασμό 
του ιάμβου συνολικά, όπως αυτός παρουσιάζεται στη μνημειώδη έκδοση του M. L. West Iambi et Elegi Graeci (1989-92) και θα αποτελέσει 
εφαλτήριο για περαιτέρω μελέτη στο οικείο πεδίο. Το ερευνητικό σχέδιο εγγράφεται σε μια συνολικότερη μεταβολή που παρατηρείται στο 
χώρο της μελέτης της αρχαίας ελληνικής ποίησης και συνοψίζεται (α) στην πρόοδο που σημειώνεται στη μεθοδολογία προσέγγισης των 
λογοτεχνικών αποσπασμάτων (β) στην αναζωπύρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για την αρχαϊκή λυρική ποίηση και τις συνθήκες 
σύνθεσης, παράστασης και διάδοσής της (γ) στις μεθοδολογικές εξελίξεις στη μελέτη της ποιητικής persona και των αρχαίων αντιλήψεων 
περί είδους, (δ) το ειδικό ενδιαφέρον για τους μετασχηματισμούς του ιάμβου στο πέρασμα των αιώνων, σε συνδυασμό με την ανερχόμενο 
κλάδο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.

OPPORTUNITY/0916/MSCA/0017 Biomimetic, biocompatible and anisotropic 
synthetic polymer scaffold for tendon stem cell 
therapy with guided stem cell differentiation

Andreas Anayiotos Cyprus University of Technology 145.920,00 € 145.920,00 € Worldwide there are 30 million cases of tendon and ligament injuries annually, and costs approximately €115 billion per year of health care expenditure, and is 
estimated to grow in the following years. Due to the low regenerative capacity of these tissue treating them requires long and painful rehabilitation periods and the 
recovery is usually incomplete. Cell-based therapies have shown some successful results when used for tissues such as tendons. The issue that all cell-based therapies 
have is the cell delivery to the injured site. Studies have shown that using the current cell delivery method, which is injecting the cells at the injured site, less than 5% 
of the cells reside at the site of injection. Therefore, it is imperative to develop better methods to deliver the cells. In tissue engineering the use of a biomaterial with 
usually a porous structure (known as a scaffold) is used to aid in tissue development. It functions by providing a temporary 3D structure to the cells with a viable 
environment for them to adhere and proliferate and develop their own extra cellular matrix while the scaffold is degrading. The POLYSTEM project is aiming to 
synthesise and fabricate a porous scaffold with the appropriate microstructure and mechanical properties to act as a stem cell carrier for tendon stem cell therapy, 
but also induce and guide tissue generation and stem cell differentiation.

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν 30 εκατομμύρια κρούσματα τραυμάτων τένοντα και συνδέσμων που κοστίζουν περίπου 115 δισ. Ευρώ ετησίως 
για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εκτιμάται ότι θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια. Λόγω της χαμηλής αναγεννητικής 
ικανότητας αυτών των ιστών απαιτεί μακρές και οδυνηρές περιόδους αποκατάστασης και η αποκατάσταση είναι συνήθως ατελής. Οι 
κυτταροθεραπευτικές θεραπείες έχουν δείξει μερικά επιτυχημένα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται για ιστούς όπως τένοντες. Το 
ζήτημα που έχουν όλες οι κυτταρικές θεραπείες είναι η παράδοση κυττάρων στον τραυματισμένο ιστό. Μελέτες έχουν δείξει ότι με τη χρήση 
της τρέχουσας μεθόδου χορήγησης κυττάρων, η οποία ενίει τα κύτταρα στην τραυματισμένη περιοχή, λιγότερο από το 5% των κυττάρων 
παραμένουν στη θέση της ένεσης. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν καλύτεροι μέθοδοι για την παροχή των κυττάρων. 
Στην τεχνική ιστών, η χρήση βιοϋλικού με συνήθως πορώδη δομή (γνωστή ως ικρίωμα) χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
ιστών. Λειτουργεί παρέχοντας μια προσωρινή τρισδιάστατη δομή στα κύτταρα με ένα βιώσιμο περιβάλλον για να προσκολλώνται και να 
πολλαπλασιάζονται και να αναπτύσσουν τη δική τους εξωκυτταρική μήτρα ενώ το ικρίωμα βιοαποικοδομήζετε. Το έργο POLYSTEM στοχεύει 
στη σύνθεση και κατασκευή ενός πορώδους ικριώματος με την κατάλληλη μικροδομή και μηχανικές ιδιότητες για να ενεργεί ως φορέας 
βλαστικών κυττάρων για θεραπεία του τένοντα με βλαστικά κύτταρα, αλλά επίσης να διεγείρει και να κατευθύνει τη δημιουργία ιστών και τη 
διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων.

OPPORTUNITY/0916/MSCA/0010 GRAFfiti-Mediterranean Dialogue Mia Trentin The Cyprus Institute 150.000,00 € 150.000,00 € GRAFMEDIA establishes historic graffiti as a key source for our understanding of the past. Reversing the traditional top-down perspective in historical research, 
GRAFMEDIA offers a bottom-up approach focusing on an understudied, yet of great emerging significance source that preserves visual and verbal insights into the 
daily life, religion, and cultural identity of past societies. The project focuses in the culturally rich region of the Eastern Mediterranean where during the Late Medieval 
and the Early Modern periods, maritime economic and cultural exchanges between Christian Europe and the Islamic Middle East irreversibly shaped the region’s 
history. Graffiti contain the ‘voices’ of pilgrims, travelers, merchants moving along the Adriatic and Eastern Mediterranean itineraries between the 14th and 18th 
centuries.

To έργο GRAFMEDIA θέτει τα ιστορικά χαράγματα ως κύρια πηγή για την κατανόηση του παρελθόντος. Αντιστρέφοντας την παραδοσιακή 
ιεραρχική προσέγγιση στην ιστορική έρευνα, το έργο GRAFMEDIA προτείνει μια διαφορετική οπτική, εστιάζοντας σε μια ανεπαρκώς 
μελετημένη, αλλά ταυτόχρονα μεγάλης σημασίας πηγή, η οποία προσφέρει οπτικές και λεκτικές πληροφορίες για την καθημερινή ζωή, τη 
θρησκεία και την πολιτισμική ταυτότητα των κοινωνιών του παρελθόντος. Το έργο επικεντρώνεται στην πολιτισμικά πλούσια  περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, όπου κατά τη διάρκεια της  Ύστερης Μεσαιωνικής και της Αναγεννησιακής Εποχής, το θαλάσσιο εμπόριο και οι 
πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της Χριστιανικής Ευρώπης και της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής , άλλαξαν αμετάκλητα την ιστορία της 
περιοχής.  Τα χαράγματα εμπεριέχουν τις «φωνές» προσκυνητών, ταξιδιωτών και εμπόρων που διέσχιζαν την Αδριατική και την Ανατολική 
Μεσόγειο από το 14ο αιώνα μέχρι τον 18ο αιώνα.

OPPORTUNITY/0916/MSCA/0012 Model-Data Integration for Unravelling Cancer 
Mechanopathology

Myrianthi Hadjichalarambous University of Cyprus FRO1: Institut National 
de la sente et de la 
recherche medicale( 
INSERM)
FRO2: King's College 
London (KCL)
FRO3: University of 
Michigan

145,272.00 145,272.00 Hepatocellular carcinoma (HCC) is a very aggressive cancer type, representing significant burden to patients and national healthcare systems. Current drug treatments 
are limited and have low survivability rates, mainly due to HCC’s resistance to conventional chemotherapy and limited understanding of the highly intricate nature of 
the disease. In-silico modelling has emerged as a powerful tool for deciphering the role of tumour biomechanical abnormalities to HCC pathophysiology and 
identifying novel treatment strategies. Nevertheless, clinical translation of in-silico models is hindered by limited data on HCC progression and microstructure, along 
with oversimplified material descriptions of tumour tissue. We propose a data-driven in-silico modelling framework that will exploit comprehensive rheological and 
imaging data of tumour macro- and microstructural behaviour. Our ambitious objective is to develop a novel, physiologically accurate, HCC modelling framework – an 
important step towards clinical translation of in-silico technology. Establishing a state-of-the-art experimental protocol, which will enable for the first time 
simultaneous imaging and rheological testing of animal HCC tumours, we will acquire novel and essential data to accurately characterise tumour biomechanics. This 
unique amalgamation of multimodal data will be merged with novel multiscale cancer growth models, producing reliable predictions of HCC progression. Data-driven 
models will then be generated using experiments on HCC treatments and will explore the effect of tumour–host microenvironment to the delivery of 
chemotherapeutics, and propose guidelines for effective HCC treatments. The in-silico framework will also be applicable in-vivo, paving the way for clinical use and for 
improving the life quality of cancer patients. The proposed research will enhance the applicant’s professional maturity, promote scientific excellence in Cyprus and 
foster international collaborations, contributing to the sustainable growth of the Cyprus RTDI system.

Το Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα (ΗΚΚ) είναι ένας επιθετικός τύπος καρκίνου, που συνιστά σημαντικό πρόβλημα για τους ασθενείς και τα 
εθνικά συστήματα υγείας. Οι υπάρχουσες θεραπείες είναι λίγες και με χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, λόγω της ανθεκτικότητας του ΗΚΚ στη 
χημειοθεραπεία και της πολυπλοκότητας της ασθένειας. Η χρήση υπολογιστικών μοντέλων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την 
αποκρυπτογράφηση του ρόλου των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων στην εξέλιξη του ΗΚΚ και για τον εντοπισμό νέων θεραπειών. Ωστόσο, η 
κλινική χρήση των μοντέλων παρεμποδίζεται από τα λιγοστά πειραματικά δεδομένα σχετικά με την εξέλιξή του όγκου ΗΚΚ, καθώς και από 
τις υπεραπλουστευμένες περιγραφές της μηχανικής συμπεριφοράς του. Προτείνουμε την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου και αξιόπιστου 
μοντέλου ΗΚΚ, βασισμένου σε λεπτομερή δεδομένα μακροσκοπικών και μικροσκοπικών ιδιοτήτων του καρκινικού ιστού.  Εφαρμόζοντας ένα 
πρωτοποριακό πειραματικό πρωτόκολλο που θα επιτρέψει για πρώτη φορά την ταυτόχρονη απεικόνιση και τη ρεολογική εξέταση ζωικών 
ΗΚΚ, θα συλλέξουμε δεδομένα απαραίτητα για τον ακριβή προσδιορισμό της μηχανικής συμπεριφοράς του όγκου. Ο πρωτοποριακός 
συνδυασμός πειραματικών δεδομένων θα ενσωματωθεί σε τελευταίας τεχνολογίας υπολογιστικά μοντέλα καρκίνου, που θα προβλέπουν με 
αξιοπιστία την εξέλιξη του ΗΚΚ. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθούν μοντέλα βασισμένα σε πειραματικές μελέτες για πιθανές θεραπείες ΗΚΚ, 
συμβάλλοντας στην κατανόηση του ρόλου του καρκινικού μικροπεριβάλλοντος στην αποτελεσματικότητα της χημειοθεραπείας, και 
δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές για επιτυχείς φαρμακευτικές θεραπείες του ΗΚΚ. Το προτεινόμενο πειραματικό και υπολογιστικό 
πρωτόκολλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε in-vivo εφαρμογές, προσφέροντας έτσι μελλοντικά τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής των καρκινοπαθών. Η προτεινόμενη έρευνα θα ενισχύσει την επιστημονική ωριμότητα του νέου ερευνητή, θα προωθήσει την 
επιστημονική αριστεία στην Κύπρο και θα ενθαρρύνει νέες διεθνείς συνεργασίες, συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη του κυπριακού 
συστήματος ΕΤΑΚ.

OPPORTUNITY/0916/MSCA/0016 Testing and Evaluating the Collection of 
Patient Reported Outcomes In Cancer CarE 
Using Innovative Approaches: The ePROM 
Digital Health Tool

Angelos Kassianos University of Cyprus PA1: Cyprus University of 
Technology

149,868.00 149,868.00 Patient Reported Outcome Measures (PROMs) are patients’ reports of their symptom experience, quality of life and functionality. These measures are used as an 
endpoint to clinical trials but rarely integrated into routine cancer care. Moreover, they are resource intensive and prone to retrospective biases. PRICE project aims 
to develop and evaluate a digital health tool (ePROM), collecting PROMs at the clinic and additional Ecological Momentary Assessment (EMA) of pain using a mobile 
application. This is the first study that will integrate EMA cancer data with an Ecological Momentary Intervention (EMI) based on Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) providing short messages to patients reporting severe pain. EMA can overcome biases and barriers in PROM assessment whilst EMI can offer an easy 
and possibly cost-effective intervention until patients re-visit the clinic. The researcher Dr Kassianos will be based at the University of Cyprus that leads the local 
eHealth reform. He is the Early Career Award winner of the European Health Psychology Society and a structured training including two Secondments for 
international/intersectoral mobility will foster his competencies. The project can contribute to monitoring patient data and achieve viable health systems, which is a 
top priority of HORIZON-2020. It is also timely since digital health tools are considered the future of oncology care but often lack robustness in development and 
evaluation. This project uses a theoretically informed process to overcome this problem with two Implementation Phases: (a) iteratively develop the prototype 
collecting early user data in three Focus Groups with patients, medical and nursing staff and (b) evaluating its routine use in a feasibility uncontrolled study in two 
large clinics in Cyprus. A dissemination strategy will ensure findings and innovation are available to the public, clinicians, students and policy-makers. A start-up in the 
end will ensure commercialisation of research.

Τα αποτελέσματα των αναφερόμενων αποτελεσμάτων ασθενών (PROM) είναι αναφορές των ασθενών για την εμπειρία των συμπτωμάτων, 
την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητά τους. Αυτά τα μέτρα χρησιμοποιούνται ως τελικό σημείο στις κλινικές δοκιμές, αλλά σπάνια 
ενσωματώνονται στην καθημερινή φροντίδα του καρκίνου. Επιπλέον, είναι και επιρρεπείς σε αναδρομικές μεροληψίες. Το έργο PRICE 
στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός ψηφιακού εργαλείου για την υγεία (ePROM), στη συλλογή PROMs στην κλινική και στην 
πρόσθετη οικολογική στιγμιαία αξιολόγηση (EMA) του πόνου χρησιμοποιώντας μια κινητή εφαρμογή. Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που θα 
ενσωματώσει τα δεδομένα για τον καρκίνο με μια οικολογική στιγμιαία παρέμβαση (EMI) με βάση την Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης 
(ACT) που παρέχει σύντομα μηνύματα σε ασθενείς που αναφέρουν σοβαρό πόνο. Το EMA μπορεί να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις και τα 
εμπόδια στην αξιολόγηση PROM, ενώ το EMI μπορεί να προσφέρει μια εύκολη και πιθανώς οικονομικά αποδοτική επέμβαση έως ότου οι 
ασθενείς επανεμφανιστούν στην κλινική. Ο ερευνητής Δρ Κασσιανός θα εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος θα καθοδηγεί την 
τοπική μεταρρύθμιση στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας. Είναι ο νικητής βραβείου Early Career Award της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Ψυχολογίας της Υγείας και μια δομημένη εκπαίδευση που περιλαμβάνει δύο υποδιαιρέσεις για διεθνή / διατομεακή κινητικότητα θα 
ενισχύσει τις ικανότητές του. Το έργο μπορεί να συμβάλει στην παρακολούθηση των δεδομένων των ασθενών και στην επίτευξη βιώσιμων 
συστημάτων υγείας, η οποία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του HORIZON 2020. Είναι επίσης επίκαιρο δεδομένου ότι τα ψηφιακά 
εργαλεία υγείας θεωρούνται το μέλλον της ογκολογικής φροντίδας, αλλά συχνά στερούνται ευρωστίας στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση. 
Αυτό το έργο χρησιμοποιεί μια θεωρητικά ενημερωμένη διαδικασία για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα με δύο φάσεις υλοποίησης: α) να 
αναπτύξει διαδοχικά το πρωτότυπο συλλογής δεδομένων πρώιμων χρηστών σε τρεις ομάδες εστίασης με ασθενείς, ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικo



OPPORTUNITY/0916/MSCA/0022 Borderlands as areas of mobility and 
connectivity during the third millennium BC: 
Examining regional ceramic technologies 
between the east Aegean islands, western 
Anatolia and Cyprus

Sergios Menelaou University of Cyprus 145.940,00 € 145.940,00 € BORDER is a large-scale, integrated study of ancient ceramics, dated to the third millennium BC (Early Bronze Age-EBA), deriving from different micro-regions of the 
Eastern Mediterranean. This project addresses four themes of cross-regional significance: 1) ancient craft technology, 2) mobility and connectivity, 3) the definition of 
cultural and geographical borders, 4) the interdisciplinary study of old ceramic material through a combination of traditional and modern analytical methods. The 
proposed project intents firstly to establish a micro-scale understanding of the local ceramic sequences at the island settlements of the eastern Aegean (i.e. Lemnos, 
Lesbos, Chios, Samos). This will be followed by the meso-scale, which will include the contextualisation of these islands with western Anatolia through an extensive 
comparative analysis of pottery, and ultimately the research will move towards the macro-scale level through the comparison of ceramic and cultural developments in 
Cyprus with a particular interest in the technological transfer and influences as observed in the proliferation of ceramic novelties and technological trends. This 
analytical programme will include the integration of macrosopic analysis, thin section petrography, microstructural analysis, and chemical analysis, combined with 
typological and contextual
information. Focusing on the seascape perspective, this project will provide a solid background for the interpretation of regional prehistoric networks taking also into 
account theories about the reflection of modern political boundaries between Turkey, Greece, and Cyprus. In contrast to the majority of the previous scholarship on 
the EBA east Aegean/western Anatolia interactions, this endeavour will base its results on the consideration of how shifts in the archaeological narratives are affected 
by biases in the modern political borders and changes in the intellectual currents brought about by contemporary socio-political preoccupations.

Τα θεωρητικά μοντέλα πολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεγάλης κλίμακας αποτέλεσαν ένα πολυσυζητημένο ερευνητικό θέμα στην 
προϊστορική αρχαιολογία του Αιγαίου και της Ανατολίας, ωστόσο προηγούμενες μελέτες απέτυχαν να ενσωματώσουν το Ανατολικό Αιγαίο 
και την Κύπρο σε αυτές τις συζητήσεις. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της αρχαίας κεραμικής, η προτεινόμενη έρευνα επιχειρεί να 
κατανοήσει διαδικασίες παραγωγής και δίκτυα ανταλλαγής κατά την τρίτη χιλιετία π.Χ., μια περίοδο αυξανόμενης διαφοροποίησης, 
εντατικοποιημένης αλληλεπίδρασης και τεχνολογικής καινοτομίας. Η ολιστική εξέταση κεραμικής από διάφορες περιοχές του Ανατολικού 
Αιγαίου, που συμπεριλαμβάνει την μακροσκοπική, πετρογραφική, μικροδομική και χημική ανάλυση, θα κατανοηθεί στο πλαίσιο δικτύων 
οικονομικών επαφών, πολιτιστικών επιρροών και τεχνολογικών ανταλλαγών στα σύνορα Ανατολικού Αιγαίου, Νοτιοδυτικής Ανατολίας και 
Κύπρου. Μια άλλη σημαντική πτυχή της προτεινόμενης έρευνας περιλαμβάνει την εξέταση συγκριτικού υλικού από οικισμούς του Αιγαίου, 
της Ανατολίας και της Κύπρου που έχουν αναλυθεί από άλλους ερευνητές. Οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι είναι: 1) Ο συνδυασμός 
παραδοσιακών αρχαιολογικών θεωριών με διεπιστημονικές μεθόδους για τον εντοπισμό μορφών ανταλλαγής που προκύπτουν από την
διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με αρχαίες τεχνολογίες. 2) Η εξέταση της υπόθεσης εργασίας ότι η παράκτια περιοχή της Μικράς Ασίας 
και του ανατολικού Αιγαίου αποτελούσε κομβικό χώρο για τεχνολογική και πολιτιστική επικοινωνία. 3) Η εκτίμηση του ρόλου της Κύπρου σε 
αυτές τις αλληλεπιδράσεις και της θέσης της στα δίκτυα Αιγαίου-Ανατολίας. 4) Η οργάνωση μιας αναλυτικής βάσης δεδομένων κεραμικής 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το προτεινόμενο διεπιστημονικό έργο είναι σημαντικό και έγκαιρο. Μεταξύ άλλων, η έρευνα θα επωφεληθεί 
από τις βελτιωμένες πολιτικές σχέσεις κατά μήκος των ελληνοτουρκικών εθνικών συνόρων και θα ενισχύσει περαιτέρω συνεργασίες σε 
εθνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

OPPORTUNITY/0916/MSCA/0021 Cellular processes and resources allocation in 
the fast-growing bacterium V. natriegens and 
their application for the design of efficient 
synthetic microbial strains

Nicolas Kylilis University of Cyprus 145.944,00€ 145.942,95 € Microbial cell factories are used to convert available raw resources into high-value products. The useful biocatalytic functionality -which can be encoded by 
recombinant DNA- is supported by naturally-derived or genetically-modified microorganisms termed “chassis” that manufacture the necessary molecular machineries 
for the enzymatic pathways. Vibrio natriegens is the fastest growing organism known with a doubling time of 9.8 minutes, and it has recently emerged as a promising 
alternative chassis for its potential efficiency gains. The first research work package (WP) of this action will investigate the systems biology of this bacterium in regard 
to its remarkable growth phenotype. The research objectives in this WP will include the study of V. natriegens for: i) the identification of genetic traits that contribute 
to fast growth by comparative genomics, ii) the analysis of its dynamical molecular process by functional genomics and iii) the analysis of its cellular resource 
allocations by quantitative molecular microbiology. The second research WP will use the insights learnt from V. natriegens to manipulate the cellular resources 
allocation in E. coli (~20 minutes doubling time) to develop a more efficient bioproduction chassis. The research objective here is to develop a systematic design 
process for the engineering of fast growth phenotype using computer-aided design supported by mathematical models and synthetic biology genetic engineering 
approaches. The insights and the methodology developed in this action is expected to have applicability to more microbial species used in industrial biotechnology. 
The expansion of efficient cell-based manufacturing platforms can thus aid efforts to divert industrial production towards sustainable bio-based processes and away 
from traditional fossil-based technologies.

Οι μικροβιακοί οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρήσιμα εργαλεία  για τη μετατροπή διαθέσιμων πρωτογενών πόρων σε 
προϊόντα υψηλής αξίας. Η χρήσιμη βιοκαταλυτική λειτουργία - η οποία μπορεί να κωδικοποιηθεί από ανασυνδυασμένο DNA - 
υποστηρίζεται από ένα κυτταρικό υπόστρωμα το οποίο μπορεί να προέρχεται από φυσικούς ή γενετικά τροποποιημένους 
μικροοργανισμούς, που ονομάζουμε "σασί" και το οποίο κατασκευάζει τις απαραίτητες μοριακές μηχανές για τις ενζυμικές διαδικασίες. Το 
Vibrio natriegens είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος οργανισμός με χρόνο διπλασιασμού 9,8 λεπτών, και θεωρείται ως ένα πολύ 
υποσχόμενο εναλλακτικό "σασί". Το πρώτο πακέτο ερευνητικής εργασίας (WP) αυτής της δράσης θα διερευνήσει τη βιολογία του 
συστήματος αυτού του βακτηρίου όσον αφορά στον αξιοσημείωτο ρυθμό διπλασιασμού της μάζας του. Οι ερευνητικοί στόχοι σε αυτό το 
WP θα περιλαμβάνουν τη μελέτη του V. natriegens για: i) τον εντοπισμό των γενετικών χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην ταχεία 
ανάπτυξη με συγκριτική γονιδιωματική, ii) την ανάλυση των δυναμικών μοριακών του μηχανισμών για την έκφραση  γονιδίων (functional 
genomics) και iii) την ανάλυση της κατανομής των κυτταρικών του πόρων. Το δεύτερο πακέτο ερευνητικής εργασίας (WP)  θα 
χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που θα αποκτηθούν από την μελέτη του V. natriegens για να εφαρμοστούν στην κατανομή των κυτταρικών 
πόρων στο E. coli (χρόνος διπλασιασμού: ~ 20 λεπτά) ώστε να αναπτύξει ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο βιοπαραγωγής. Ο ερευνητικός 
στόχος είναι να αναπτύξουμε μια συστηματική διαδικασία σχεδιασμού του φαινοτύπου ταχείας ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια 
υπολογιστών και μαθηματικών μοντέλων και τεχνολογίες γενετικής μηχανικής & συνθετικής βιολογίας. Οι γνώσεις και η μεθοδολογία που θα 
αναπτυχθεί σε αυτήν τη δράση αναμένεται να έχουν εφαρμογή στην δημιουργία αποδοτικών πλατφόρμων παραγωγής με βάση 
μικροβιακούς οργανισμούς έτσι να βοηθηθούν οι προσπάθειες για την εκτροπή της βιομηχανικής παραγωγής προς βιώσιμες βιολογικές 
διεργασίες και μακριά από τεχνολογίες με βάση τα ορυκτά.

OPPORTUNITY/0916/MSCA/0020 Natural Language Processing Analysis on Pre-
release Consumer Buzz on Movies

Ioulia Kampani University of Cyprus 149.118,05 € 149.118,05 € The availability of Big Data has sparked a large body of work in the area of online word-of-mouth. While researchers have studied consumer generated content in an 
attempt to decompose and understand consumers’ online conversations, most research focuses on reviews shared after the release and use of a product. Yet, 
products with a short life-cycle present the necessity for immediate adoption and heavily rely on pre-release buzz. Further, the majority of texts measure word-of-
mouth by extracting conventional metrics – volume and valence – and overlook other important information traced in text data. As a result, the scientific community 
lacks understanding in how online pre-release buzz can be deconstructed and how its different components can be used to predict early sales. This action proposes to 
develop a new methodology for analysing pre-release consumer buzz and predicting early box office performance of upcoming movies. Two datasets of approximately 
28 million pre-release comments have been obtained from YouTube and Twitter for a two year period (Nov. 2015-Dec. 2017). Drawing from social psychology 
research and using network science analytics, the datasets will undergo network text analysis to reveal word networks. Network metrics will be generated to measure 
the audience consensus and the consistency of audience opinions, which will be used as potential predictors of opening weekend box office in a final prediction model.

Η διαθεσιμότητα των Big Data προκάλεσε ενέπνευσε μεγάλοαριθμό ερευνών στον τομέα του διαδικτυακού "word of mouth" μάρκετινγκ. 
Ενώ οι ερευνητές έχουν μελετήσει το περιεχόμενο που δημιουργείται από καταναλωτές σε μια προσπάθεια κατανόησης των διαδικτυακών 
συνομιλιών, οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται σε κριτικές που μοιράζονται οι καταναλωτές μετά την κυκλοφορία και τη χρήση ενός 
προϊόντος. Ωστόσο, προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής παρουσιάζουν την ανάγκη για άμεση υιοθέτηση και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό στο 
buzz πριν από την κυκλοφορία τους. Επιπλέον, η πλειονότητα των ερευνών εξετάζουν τον αριθμό και το συναίσθημα (θετικό/αρνητικό) των 
κριτικών, παραβλέποντας άλλες σημαντικές πληροφορίες που εντοπίζονται σε δεδομένα κειμένου. Ως αποτέλεσμα, η επιστημονική 
κοινότητα στερείται κατανόησης σχετικά με τον τρόπο αποδόμησης του πρώιμου διαδικτυακού buzz πριν από την κυκλοφορία ενός 
προΐόντος, το οποίο μπορεί να είναι καταλυτικός παράγοντας στην πρόβλεψη αρχικών πωλήσεων. Σε αυτη την έρευνα, θα αναπτυχθεί μια 
νέα μεθοδολογία για την ανάλυση του πρώιμου buzz από καταναλωτές, για την πρόβλεψη αρχικών πωλήσεων μίας καινούργιας ταινίας. Η 
ανάλυση αυτής της έρευνας θα βασιστεί πάνω σε δύο βάσεις δεδομένων από περίπου 28 εκατομμύρια σχόλια που μοιράστηκαν πριν από 
την κυκλοφορία ταινιών, από το YouTube και το Twitter, κατά τη διάρκεια δύο ετών (Νοέμβριος 2015-Δεκέμβριος 2017). Με βάση την 
έρευνα κοινωνικής ψυχολογίας και τη χρήση αναλυτικών στοιχείων για την επιστήμη δικτύων, τα  δεδομένων θα υποβληθούν σε ανάλυση 
για να αποκαλύψουν δίκτυα λέξεων. Θα αναπτυχθεί μεθοδολογία για τη μέτρηση συνοχής των απόψεων του κοινού και για το ποσοστό 
συμφωνίας μεταξύ των καταναλωτών. Αυτές οι μετρήσεις θα χρησιμοποιηθούν ως πιθανοί προγνωστικοί παράγοντες για τις αρχικές 
πωλήσεις ταινιών στο box office .

OPPORTUNITY/0916/MSCA/0076 Using musculo-postural biofeedback in virtual 
reality for pain management in musicians

Christos Ioannou RESEARCH CENTRE ON 
INTERACTIVE MEDIA, SMART 
SYSTEMS AND EMERGING 
TECHNOLOGIES - RISE LIMITED

University of Cyprus 149.989,80 € 149.989,80 € Performing a musical instrument requires the coordination of repetitive motor patterns under sustained abnormal and unergonomically static postures and, as a 
result, exhibits one of the highest prevalence rates of work-related musculoskeletal disorders (WMSD). The aim of the TONE project is to develop an innovative tool to 
assist musicians in developing preventive and pain-management strategies against task-specific musculoskeletal pain. To achieve this, a virtual mirror biofeedback 
system will be developed in which muscular activities and postural parameters will be projected on a virtual character animated in real-time while musicians are 
executing their musical instruments. This system will be complemented by a VR game implementing attention distraction from pain during instrument playing. The 
effectiveness of the virtual mirror biofeedback tool in improving musculo-skeletal parameters during non-ergonomic postural activities will be assessed in a study with 
healthy musicians. In addition, the same system together with the VR game will be used in a rehabilitation program aiming to reduce perceived pain in pain-affected 
musicians. TONE is expected to contribute new research findings on the manifestation and treatment of pain in work-related musculoskeletal disorders, an issue that 
is not yet fully understood. As WMSDs exert great cost on economy -- equal to 3.3% of EU GDP -- there is a great necessity to develop and validate effective non-
pharmacological treatments. Project TONE aspires to provide a crucial step to that direction.

Η εκτέλεση μουσικού οργάνου απαιτεί τον συντονισμό επαναλαμβανόμενων κινητικών μοτίβων κάτω από παρατεταμένες μη φυσιολογικές, 
στατικές και ασύμμετρες σωματικές στάσεις. Ως αποτέλεσμα η συγκεκριμένη δραστηριότητα εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 
επικράτησης μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία. Ο στόχος του έργου TONE είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο 
εργαλείο για να βοηθήσει τους μουσικούς να αναπτύξουν στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης μυοσκελετικού πόνου που σχετίζεται 
άμεσα με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (εκτέλεση οργάνου). Για να επιτευχθεί αυτό, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα βιοανάδρασης 
εικονικού καθρέφτη στον οποίο θα προβάλλονται, κατά τη διάρκεια που ο μουσικός εκτελεί το μουσικό του όργανο, οι μυϊκές 
δραστηριότητες πάνω σε ένα εικονικό χαρακτήρα ο οποίος θα κινείται (μιμείται) τις κινήσεις του μουσικού σε πραγματικό χρόνο. Το 
συγκεκριμένο σύστημα θα συμπληρωθεί από ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας το οποίο ενώ ο μουσικός εκτελεί το μουσικό του 
όργανο το συγκεκριμένο παιχνίδι θα αποσπά την προσοχή από την αίσθηση του πόνου. Η αποτελεσματικότητα του εργαλείου 
βιοανάδρασης εικονικού καθρέφτη στη βελτίωση των μυοσκελετικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια μη εργονομικών σωματικών 
δραστηριοτήτων θα αξιολογηθεί σε μελέτη με υγιείς μουσικούς. Επιπλέον, το ίδιο σύστημα μαζί με το παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας 
θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης που στοχεύει στη μείωση της αντίληψής του πόνου σε μουσικούς που πλήττονται 
από τον πόνο. Το TONE αναμένεται να συνεισφέρει νέα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με την εκδήλωση και τη θεραπεία του πόνου σε 
μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία, ένα ζήτημα που δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητό. Δεδομένου ότι οι 
μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία δημιουργούν μεγάλο κόστος στην οικονομία - ίσο με 3,3% του ΑΕΠ της ΕΕ - 
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανάπτυξη και επικύρωση αποτελεσματικών μη φαρμακολογικών θεραπειών. Το Project TONE φιλοδοξεί να 
προσφέρει ένα κρίσιμο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

OPPORTUNITY/MSCA/0916/0024 Optical binding of micro and nanoparticles in 
ultrafast evanescent waves

Marios Sergides University of Cyprus 149.940,00 € 149.940,00 € Light-induced forces can influence matter by means of exchanging momentum and can be used to manipulate particles. Since its realisation, optical manipulation of 
small-scale particles has been one of the most advancing research fields in physics due to the numerous applications it can find in various academic and commercial 
sectors. Beyond conventional “optical tweezers” and its derivatives, a more ‘exotic’ light force can be used to manipulate particles: the optical binding force. This 
force allows for the synchronised control of multiple particles with high precision in the close vicinity of an interface. The planned research proposes an entirely new 
technique of integrating optical manipulation and ultrafast laser physics with the
prospect of enhancing optical confinement via the optical binding force and to investigate new phenomena. FastBind aims to demonstrate and study stable 
confinement of micro- and nano-objects into self-organised optically bound photonic matter, using evanescent surface traps generated by femtosecond laser pulses. 
The action engages aspects within the fields of optics, plasmonics, material sciences and biology in order to achieve the projected goals. The outcome of this project is 
expected to make valuable impact to the knowledge base of research communities involved in optical manipulation using modified light fields. Furthermore, the 
results of this project will lead to new applications and methodologies in the areas of
nano-engineering and biomedical sciences.

Οι δυνάμεις που προκαλούνται από το φως μπορούν να επηρεάσουν την ύλη μέσω της ανταλλαγής ορμής και να χρησιμοποιηθούν για τον 
χειρισμό σωματιδίων. O οπτικός χειρισμός σωματιδίων μικρής κλίμακας αποτελεί ένα από τους πιο εξελιγμένους ερευνητικούς τομείς στη 
φυσική λόγω των πολυάριθμων εφαρμογών που μπορεί να βρει σε διάφορους ακαδημαϊκούς και εμπορικούς τομείς. Πέρα από τα 
συμβατικά «optical tweezers» και τα παράγωγά τους, μια πιο «εξωτική» δύναμη φωτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χειρισμό 
σωματιδίων: η οπτική δύναμη δέσμευσης. Αυτή η δύναμη επιτρέπει τον συγχρονισμένο έλεγχο πολλαπλών σωματιδίων με υψηλή ακρίβεια 
κοντά σε μια διεπαφάνεια.  Η έρευνα προτείνει μια εντελώς νέα τεχνική ενσωμάτωσης της οπτικής χειραγώγησης και υπερταχέων λέιζερ με 
το προοπτική ενίσχυσης του οπτικού περιορισμού μέσω της οπτικής δέσμευσης για τη διερεύνηση νέων φαινομένων. Το FastBind στοχεύει 
στην επίδειξη και τη μελέτη σταθερού περιορισμού μικρο- και νανο-αντικειμένων σε αυτο-οργανωμένα φωτονικά υλικά, χρησιμοποιώντας 
επιφανειακές παγίδες που δημιουργούνται από παλμούς femtosecond λέιζερ. Η έρευνα εμπλέκει πτυχές από τους τομείς της οπτικής, της 
πλασμονικής, της επιστήμης υλικών και της βιολογίας προκειμένου να επιτύχει τους προβλεπόμενους στόχους. Το αποτέλεσμα αυτού του 
έργου αναμένεται να έχει πολύτιμο αντίκτυπο για τις ερευνητικές κοινότητες σχετικες με τον οπτικό χειρισμό χρησιμοποιώντας 
τροποποιημένα πεδία φωτός. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα οδηγήσουν σε νέες εφαρμογές και μεθοδολογίες στους 
τομείς της νανο-μηχανικής και των βιοϊατρικών επιστήμων.

OPPORTUNITY/MSCA/0916/0019 Do European states abide by human rights in 
migration and asylum? A study of compliance 
and implementation of Strasbourg Court 
rulings

Dia Anagnostou University of Cyprus 149.280,00 € 149.280,00 € Despite a long-standing scholarly and political debate on the power of international human rights law to influence and
constrain states in managing migration and asylum, there has not been any systematic empirical study on it even in Europe
where the legalization of human rights and their institutional enforcement is most robust. The LAWMIGRAS project seeks to fill this startling gap by specifically 
focusing on the human rights rulings related to migrants and refugees, which are issued by
the European Court of Human Rights (ECtHR) in what is one of the fastest growing areas of its case law. Do European
states comply with human rights in managing migration and asylum, or do they resist and seek to circumvent them, and what
factors account for variable compliance across countries? And do national authorities incorporate the norms prescribed in
international law in the domestic rules and practices related to migration and asylum? In addressing these questions, the
LAWMIGAS project promotes European scientific excellence by designing an original and large-scale, empirical study. Its
research combines an innovative quantitative and qualitative methodology to gauge the causes of variable state compliance
with human rights rulings, but also the factors that promote or conversely obstruct the implementation of the relevant norms
in domestic rules, laws and practices. By generating a wealth of empirically-based knowledge about the factors and
dynamics of human rights compliance and implementation, LAWMIGRAS shall form the basis for policy recommendations to
decision-makers and officials at the national and European level. It shall also provide us with a solid basis for assessing the
effectiveness of legal and human rights strategies that a large number of non-governmental actors have been pursuing to
defend the rights of migrants and asylum seekers.

Η δύναμη του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων να δεσμεύσει και να περιορίσει τα κράτη στον τομέα της μετανάστευσης 
αμφισβητείται έντονα, ακόμη και στην Ευρώπη όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ισχυρή νομική βάση. Παρά την μακρά δημόσια 
συζήτηση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και πολιτική, γύρω από το θέμα αυτό, δεν υπάρχουν μελέτες που να ερευνούν συστηματικά την 
πραγματική επίδραση του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τρόπο που τα κράτη διαχειρίζονται τους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες. Το έργο LAWMIGRAS καλύπτει αυτό το κενό, εστιάζοντας στη μελέτη των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) που αφορούν μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Συμμορφώνονται τα ευρωπαϊκά κράτη με τις αρχές 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου; Ή αντίθετα αντιστέκονται σε αυτές και τις καταστρατηγούν; Σε 
τι βαθμό εφαρμόζουν τις αρχές αυτές στην πολιτική και στη διοικητική πρακτική στον τομέα της μετανάστευσης; Επιχειρώντας να απαντήσει 
σε αυτά τα ερωτήματα, το έργο LAWMIGRAS προάγει την επιστημονική αριστεία στην Ευρώπη μέσα από μια πρωτότυπη και μεγάλης 
κλίμακας εμπειρική μελέτη. Η προτεινόμενη έρευνα συνδιάζει ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Ερευνά τη συμμόρφωση των κρατών με τις 
αποφάσεις του ΕΔΑΔ, γιατί κάποια κράτη εκτελούν τις αποφάσεις αυτές πιο αποτελεσματικά από άλλα, και ποιοι παράγοντες προάγουν ή 
αντίθετα εμποδίζουν την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών στην εσωτερική πολιτική και διοικητική πρακτική των κρατών. Παράγοντας ένα 
μεγάλο όγκο εμπειρικών δεδομένων και γνώσης για τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις συμμόρφωσης με τις αποφάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, το έργο LAWMIGRAS θα διαμορφώσει προτάσεις πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μας επιτρέψει επίσης να 
κάνουμε μια αποτίμηση των στρατηγικών προσφυγών μη κυβερνητικών οργανώσεων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

OPPORTUNITY/MSCA/0916/0023 Plasma Transport of Reactive Species on 
Tumors

George Georghiou University of Cyprus 150.000,00 € 150.000,00 € The aim of PLASMA-TReatS-TUMORS is to shine a light in key open questions of cancer medicine field such as how cold plasmas can be incorporated in novel 
anticancer strategies and through which mechanisms plasma-mediated anticancer effects are obtained. This intersectoral project benefits significantly from 
knowledge transfer between expert researchers in physical, electrical and mechanical engineering, and pharmaceutical sciences. A fully customized plasma source will 
be used to produce a cold atmospheric pressure plasma jet (APPJ) in controlled gaseous atmospheres (dry and humid). The APPJ and its interaction with a solid tumor 
will be modeled using a technologically advanced multidimensional plasma numerical model. This model will be then combined with a novel multiscale, multiphysics, 
in-silico modelling framework (FEB3 Platform) that encompasses dynamic tumor growth, a feat that has not yet been attempted. As so, the interactions of APPJs with 
solid tumors will be modeled and simulated to interrogate how plasma components (such as electric fields and chemically reactive species) propagate though solid 
tissue and, hence, explore optimum APPJ-conditions for tumor regression. What’s more, the numerical tool will be verified and validated against experimental data of 
APPJ effects on 3D melanoma cancer cells (good models of solid tumors). Therefore, the plasma model will be able to predict the suitable dosage of plasma 
components produced with the APPJ, which is needed for cancer elimination and which will be validated with the experiments.

Ο στόχος του PLASMA-TReatS-TUMORS είναι να ρίξει φως σε βασικές ανοιχτές ερωτήσεις στον τομέα της ιατρικής του καρκίνου, όπως το 
πώς τα κρύα πλάσματα μπορούν να ενσωματωθούν σε νέες αντικαρκινικές στρατηγικές και μέσω των οποίων λαμβάνονται μηχανισμοί 
μεσολαβούμενες από πλάσμα αντικαρκινικά αποτελέσματα. Αυτό το διατομεακό έργο επωφελείται σημαντικά από τη μεταφορά γνώσεων 
μεταξύ ειδικών ερευνητών στη φυσική, ηλεκτρολογική και μηχανολογία και στις φαρμακευτικές επιστήμες. Μια πλήρως προσαρμοσμένη 
πηγή πλάσματος θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενός ψυχρού πίδακα ψυχρής ατμοσφαιρικής πίεσης (APPJ) σε ελεγχόμενες αέριες 
ατμόσφαιρες (ξηρές και υγρές). Το APPJ και η αλληλεπίδρασή του με έναν συμπαγή όγκο θα μοντελοποιηθούν χρησιμοποιώντας ένα 
τεχνολογικά προηγμένο πολυδιάστατο αριθμητικό μοντέλο πλάσματος. Αυτό το μοντέλο θα συνδυαστεί έπειτα με ένα νέο πολυκλίμακα, 
πολυφυσικό, πλαίσιο μοντελοποίησης σε silico (Πλατφόρμα FEB3) που περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη όγκων, ένα επίτευγμα που δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί . Οι αλληλεπιδράσεις των APPJs με συμπαγείς όγκους θα μοντελοποιηθούν και θα προσομοιωθούν ώστε να 
αναρωτηθούν πώς τα συστατικά του πλάσματος (όπως τα ηλεκτρικά πεδία και τα χημικά αντιδραστικά είδη) διαδίδονται μέσω του στερεού 
ιστού και, ως εκ τούτου, βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες APPJ για την υποχώρηση του όγκου. Επιπλέον, το αριθμητικό εργαλείο θα 
επαληθευτεί και θα επικυρωθεί έναντι πειραματικών δεδομένων των επιδράσεων του APPJ σε τρισδιάστατα καρκινικά κύτταρα 
μελανώματος (καλά μοντέλα συμπαγών όγκων). Επομένως, το μοντέλο πλάσματος θα είναι σε θέση να προβλέψει την κατάλληλη 
δοσολογία συστατικών πλάσματος που παράγονται με το APPJ, το οποίο απαιτείται για την εξάλειψη του καρκίνου και τα οποία θα 
επικυρωθούν με τα πειράματα.
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OPPORTUNITY/0916/ERC-StG/003 Uncovering the reciprocal interactions of 
viruses and stem cells

Katerina Strati University of Cyprus 700.000,00 € 700.000,00 € Discoveries made in the field of stem cell biology, particularly in the last decade have not only unveiled 
the unprecedented flexibility of cells to differentiate into distinct cell types, but also, and perhaps most 
strikingly, their ability to de-differentiate under certain conditions. Cellular plasticity, dependent in large 
part on the epigenetic landscape of the cell is now understood to play key roles in processes other than 
development. For example, initial evidence suggests that the interaction of stem cells with bacteria is 
crucial to tissue homeostasis and disease, such as cancer. Nevertheless, little is known about the 
interaction of stem cells with viruses. I propose to use papillomaviruses as a model to understand how 
stem cell dynamics and cellular plasticity are affected by viral infection. Furthermore I aim to uncover the 
role of stemness in the viral life cycle and eventual carcinogenesis. Strikingly, our preliminary evidence 
that oncogenic human papillomaviruses can change tissue stem cell dynamics and promote acquired 
stemness in vitro and in vivo. We propose that this can have profound repercussions in the maintenance 
of the virus in the tissue and possibly affect disease progression. We are already integrating technologies 
from the stem cell and virology fields to conclusively address these questions. We will combine an array 
of reprogramming technologies, transgenic mouse models, as well as mouse infection models, and 
genetic ablation to study the mechanisms through which papillomaviruses promote stemness. We aim to 
elucidate the reciprocal effects of papillomaviruses and stem cells. Since little is known how this specific 
virus-host interaction affects cancer and particularly the viral lifecycle our work will have a major impact 
in the field of basic virology and viral oncology and produce state of the art technologies which can be 
used by other labs.

Η πρόοδος που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία στον τομέα των βλαστοκυττάρων έχει 
οδηγήσει σε αυξημένη κατανόηση της κυτταρικής πλαστικότητας. Αυτή εξαρτάται από το 
επιγενετικό προφίλ των κυττάρων και ενδεχομένως να διαδραματίζει σημαντικούς ρόλους σε 
πολλές διαδικασίες εκτός από την ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση. Για παράδειγμα, τα αρχικά 
στοιχεία δείχνουν ότι η αλληλεπίδραση των βλαστικών κυττάρων με τα βακτήρια είναι ζωτικής 
σημασίας για την ομοιόσταση του ιστού και τη νόσο. Παρ 'όλα αυτά, λίγα είναι γνωστά για την 
αλληλεπίδραση των βλαστοκυττάρων με τους ογκογόνους ιούς. Προτείνω να χρησιμοποιήσω ιούς 
θηλωμάτων ως πρότυπο για να καταλάβω πώς επηρεάζεται η ιογενής λοίμωξη από τη δυναμική 
των βλαστικών κυττάρων και την κυτταρική πλαστικότητα. Επιπλέον, σκοπεύω να αποκαλύψω το 
ρόλο τους στον ιικό κύκλο ζωής και την  καρκινογένεση. Εντυπωσιακά, οι προκαταρκτικές μας 
αποδείξεις ότι οι ογκογονικοί ανθρώπινοι θηλωματοϊοί μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική των 
βλαστοκυττάρων των ιστών και να προωθήσουν το αποκτούμενο στέλεχος in vitro και in vivo. 
Προτείνουμε ότι αυτό μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στη διατήρηση του ιού στον ιστό και 
πιθανώς να επηρεάσει την εξέλιξη της νόσου. Έχουμε ήδη ενσωματώσει τεχνολογίες από τους 
τομείς των βλαστικών κυττάρων και της ιολογίας για να αντιμετωπίσουμε οριστικά αυτά τα 
ερωτήματα. Θα συνδυάσουμε μια σειρά από τεχνολογίες επαναπρογραμματισμού, διαγονιδιακά 
μοντέλα ποντικών, καθώς και μοντέλα μόλυνσης από ποντίκια, και γενετική απόσπαση για να 
μελετήσουμε τους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι θηλωματοϊοί προωθούν το στέλεχος. Στόχος 
μας είναι να διασαφηνίσουμε τις αμοιβαίες επιδράσεις των θηλωματοϊών και των βλαστικών 
κυττάρων. Δεδομένου ότι λίγα είναι γνωστά πώς η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση ιού-ξενιστή 
επηρεάζει τον καρκίνο και ιδιαίτερα τον ιικό κύκλο ζωής, η δουλειά μας θα έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στον τομέα της βασικής ιολογίας και της ιογενούς ογκολογίας και θα παράγει 
τεχνολογίες τελευταίας τεχνολογίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα εργαστήρια.
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OPPORTUNITY/0916/ERC-CoG/0003 Time-Varying Hyperbolic 
Geometric Graphs

Fragkiskos Papadopoulos Cyprus University of Technology 560.400,00€ 560.400,00€ A decade ago we discovered a powerful and unique geometric framework explaining 
the ubiquitous common structure of complex networks and linking this structure to 
the optimality of their common functions. In this framework, network nodes are 
mapped to points in hyperbolic spaces, which lie beneath the observable topologies. 
The analysis of complex networks is then simplified significantly, as their discrete 
complex structure can be studied in purely geometric terms. This framework, known 
as hyperbolic geometric graphs (HGGs), has attracted a great deal of interest in 
mathematics, physics, computer science and biology. However, despite a decade of 
research, our knowledge and understanding of network geometry is essentially still 
limited to static HGGs and methods that can only infer the geometry of network 
snapshots. But real networks are complex dynamical systems, evolving over time with 
the addition and deletion of nodes and links, and there currently exists no principled 
theory that can model and predict their dynamics -- a grand-challenge open problem 
in modern network theory. The main aim of this project is to address this challenge by 
mapping the general problem of predicting network dynamics to the specific problem 
of predicting the motion of nodes in their hidden hyperbolic spaces. To this end, we 
aim to: (i) capture the motion of nodes in the hyperbolic spaces of real networks using 
Langevin dynamics; (ii) incorporate the discovered motion equations into sound 
generative models of time-varying hyperbolic geometric graphs (TV-HGGs), which will 
satisfy desired statistical properties such as unbiasedness, projectivity, exchangeability 
and sparsity, and which will explain both the structural and dynamical properties of 
real networks; and (iii) develop novel statistical inference methods based on these 
models and Fokker-Planck equations, which will be able to accurately forecast future 
connections and disconnections in real networks over different time scales.

Πριν από μια δεκαετία ανακαλύψαμε ένα ισχυρό και μοναδικό γεωμετρικό πλαίσιο που εξηγεί την 
κοινή δομή σύνθετων δικτύων και συνδέει αυτή τη δομή με τη βελτιστοποίηση κοινών τους 
λειτουργιών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κόμβοι δικτύων αντιστοιχούνται σε σημεία σε υπερβολικούς 
χώρους που βρίσκονται κάτω από τις παρατηρήσιμες τοπολογίες. Η ανάλυση των σύνθετων δικτύων 
στη συνέχεια απλοποιείται σημαντικά, καθώς η διακριτή σύνθετη δομή τους μπορεί να μελετηθεί 
καθαρά γεωμετρικά. Αυτό το πλαίσιο, γνωστό ως υπερβολικοί γεωμετρικοί γράφοι (HGGs), έχει 
προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον στα μαθηματικά, τη φυσική, την επιστήμη των υπολογιστών και τη 
βιολογία. Ωστόσο, παρά μια δεκαετία έρευνας, οι γνώσεις και η κατανόηση μας για τη γεωμετρία 
δικτύων περιορίζονται ουσιαστικά σε στατικούς HGG και μεθόδους που μπορούν να συμπεράνουν 
μόνο τη γεωμετρία στιγμιότυπων δικτύου. Ωστόσο, τα πραγματικά δίκτυα είναι σύνθετα δυναμικά 
συστήματα, μεταβαλλόμενα με την πάροδο του χρόνου με την προσθήκη και διαγραφή κόμβων και 
συνδέσμων, και δεν υπάρχει θεμελιώδης θεωρία που να μπορεί να μοντελοποιήσει και να 
προβλέψει τη δυναμική τους -- ένα μεγάλο ανοιχτό πρόβλημα στη σύγχρονη θεωρία δικτύων. Ο 
στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση αντιστοιχώντας το γενικό πρόβλημα 
πρόβλεψης δυναμικής δικτύων σε πρόβλημα πρόβλεψης κίνησης κόμβων στους κρυμμένους 
υπερβολικούς τους χώρους. Στοχεύουμε: (i) να περιγράψουμε την κίνηση κόμβων στους 
υπερβολικούς χώρους πραγματικών δικτύων χρησιμοποιώντας δυναμική Langevin, (ii) 
ενσωματώσουμε τις ανακαλυφθέν εξισώσεις κίνησης σε μοντέλα χρονικά μεταβαλλόμενων HGGs 
(TV-HGGs), τα οποία θα ικανοποιούν επιθυμητές στατιστικές ιδιότητες όπως αμεροληψία, 
προβολικότητα, ανταλλαξιμότητα και αραιότητα, και τα οποία θα εξηγούν τις δομικές και δυναμικές 
ιδιότητες πραγματικών δικτύων, και (iii) να αναπτύξουμε νέες μεθόδους στατιστικής 
συμπερασματολογίας βάσει των μοντέλων και εξισώσεων Fokker-Planck που να μπορούν να 
προβλέπουν μελλοντικές συνδέσεις και αποσυνδέσεις σε πραγματικά δίκτυα σε διάφορες χρονικές 
κλίμακες.



RPF PROPOSAL
NUMBER

TITLE COORDINATOR HOST ORGANIZATION PROJECT BUDGET RPF FUNDING PUBLISHABLE SUMMARY PUBLISHABLE SUMMARY 

OPPORTUNITY/0916/SME-I/0005 Engino Server Controller Costas Sisamos ENGINO- NET LIMITED 71.405,00 € 49.983,00 € The proposal idea is to develop an Engino Server Controller (ESC) that will replace all individual controllers which 
are used to control robotics models and subunits in a classroom environment. Thus, instead of requiring one 
controller for each student group, it will be possible to use one single server controller for the entire classroom. 
This server controller will be able to wirelessly control up to 20 different robotics models/users, each model being 
programmed individually as if a standalone unit. It will be able to communicate with all the peripherals in a 
classroom (up to 120 peripherals), unleashing the building potential and expandability and providing the 
opportunity for more collaborative work among children and bigger open-ended projects. By employing wireless, 
the mechanical flexibility of the Engino system is extended into the electronics domain. The hardware will be 
supported by equivalent multi-platform innovative graphical programming software, allowing children and adults 
to explore their creativity. Manual programming will be also an important element of the ESC, so that all students 
can access robotics.
This is a significant step towards achieving one of the four main strategic objectives of the strategic framework for 
European cooperation in education and training (ET 2020) [Official Journal C 119], i.e. in enhancing creativity and 
innovation, including entrepreneurship, at all levels of education and training. As only one central ‘server 
controller’ will be used, it is expected that the investment needed to create robotics labs will be significantly 
lowered, making this technology and new trend an affordable solution for schools. Two versions of the ESC will be 
offered, a school and a home edition.

H Engino θα ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική μελέτη για το νέο καινοτόμο προϊόν της εταιρείας ENGINO, 
ένα νέο σύστημα κεντρικής ρομποτικής ENGINO χωρίς καλώδια, το οποίο θα διαπρέψει χάρη στα ακόλουθα μοναδικά 
πλεονεκτήματα που θα προσφέρει όπως: (α) το νέο προϊόν θα πωλείται στην αγορά σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τα 
υπάρχοντα πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής. Με τον τρόπο αυτό, τα σχολεία θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν 
εργαστήρια ρομποτικής με το κόστος μόνο € 1.000 (έκδοση για σχολεία), ενώ όλοι οι ανεξάρτητοι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν απολαμβάνουν τα οφέλη που θα παρέχει το νέο σύστημα ρομποτικής μόνο με 100 ευρώ (έκδοση για ανεξάρτητα 
άτομα)· (β) οι χρήστες θα είναι σε θέση να ελέγχουν πολλά ρομπότ (έως και 8 διαφορετικά), με τη χρήση ενός και μόνου 
ελεγκτή/ εγκεφάλου ρομπότ, ενώ επίσης (γ) θα προσφέρει την ευκαιρία για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο για την 
προσθήκη ασύρματων περιφερειακών συμπεριλαμβανομένου κινητήρων και αισθητήρων (μέχρι 80 για κάθε ελεγκτή), 
χωρίς πλέον τα υπάρχοντα μειονεκτήματα που παρέχουν τα ενσύρματα περιφερειακά, όπως οι περιορισμοί στο χώρο, στην 
απόσταση τοποθέτησής τους και στον διαθέσιμο αριθμό, όπως ισχύει με όλα τα υπάρχοντα πακέτα. Το νέο σύστημα 
κεντρικής ρομποτικής ESC χωρίς καλώδια θα δώσει την απάντηση σε όλες τις υπάρχουσες ανάγκες της λιανικής αγοράς και 
του τομέα της εκπαίδευσης. Τα σχολεία πλέον θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν εργαστήρια ρομποτικής, λόγω του 
χαμηλού κόστους επένδυσης που θα απαιτείται και της δυνατότητας μέγιστης αξιοποίησής τους, αφού θα ανταποκρίνεται 
σε μαθητές δημοτικού μέχρι και λυκείου. Επίσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε οικονομική θέση να αγοράσουν την 
προτεινόμενη καινοτόμα λύση, ενώ
παράλληλα θα χρησιμοποιούν ένα εργαλείο το οποίο επιλύει όλα τα υφιστάμενα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
χρήστες εργαλείων ρομποτικής. Το νέον προϊόν ESC θα συμβάλει τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού 
οι εφαρμογές του θα έχουν αντίκτυπο και όφελος σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

OPPORTUNITY/0916/SME-I/0009 Berry Social – The First Automated 
Social Media Management Consultant

Antonis Iniatis Golden Telemedia Ltd 71.360,00 € 49.952,00 € In today’s fast paced markets, creating a solid and actionable social media strategy is a major imperative to 
compete
effectively against competitors, across industries. Companies need to be at the forefront with their social media 
strategy not
only to remain competitive, but also to communicate with a significant portion of their customers. Social media, 
help
companies become critical influencers on the things their customers really care for. Failing to understand where 
customers
hold conversations means that they lose a significant stake of the conversation and the opportunity. Under this 
view,
implementing the social media strategy effectively is what makes a good strategy really actionable. Berry will be 
the first
platform that will use expert knowledge embedded within its algorithm with the purpose of interpreting valuable 
data obtained
from past content, enabling agencies and clients to provide more relevant material on behalf of clients and 
consequently,
reach their goals utilising fewer resources. Based on advanced insights extracted from reactions to previous 
content, Berry
will evolve into an intelligent guiding tool that will make suggestions for more effective decisions. Berry will lead 
the market
by enabling users to create their most market-efficient strategy yet. Berry’s introduction to the EU and global 
market is now
imperative. Berry customers can tackle challenges as they arise and be proactive by building a content strategy 
that will
really make a difference in the market. Moreover, Berry seems more relevant to be released in the EU global 
market mainly
due to the rising influential role of social media. A prototype of Berry’s common features as a social media 
platform has

Στις σημερινές ταχέως αναπτυγμένες αγορές, η δημιουργία μιας σταθερής και εφαρμόσιμης στρατηγικής σχετικά με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ σημαντική για την ανταγωνιστικότητα όλων των εταιρειών. Οι εταιρείες οφείλουν 
να είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την επιλογή της στρατηγικής του σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι 
μόνο για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, αλλά και για να επικοινωνούν με ένα σημαντικό μέρος των πελατών τους. Τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκτήσει τέτοιο ηγετικό ρόλο και λόγο, που έχουν πλέον την δύναμη να επηρεάζουν 
σημαντικά την κοινή γνώμη. Εάν οι εταιρείες αποτύχουν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό τον διάλογο σημαίνει ότι χάνουν 
ένα σημαντικό ποσοστό της επηρεαστικής τους δύναμης στις αγορές που λειτουργούν και συναλλάσσονται. Υπό αυτή την 
άποψη, η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτό που καθιστά μια καλή 
στρατηγική τελειοποιημένη και ανταγωνιστική. Η καινοτόμος πλατφόρμα «Berry» θα χρησιμοποιεί εξειδικευμένες γνώσεις 
ενσωματωμένες στον αλγόριθμό της με σκοπό την ερμηνεία πολύτιμων δεδομένων, επιτρέποντας στους οργανισμούς και 
τους πελάτες να παρέχουν πιο σχετικό υλικό για λογαριασμό των πελατών τους και, κατά συνέπεια, να επιτύχουν τους 
στόχους τους χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους. Η πλατφόρμα «Berry» θα εξελιχθεί σε ένα ευφυές εργαλείο 
καθοδήγησης που θα δρα συμβουλευτικά ώστε η κάθε εταιρεία να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις, να δημιουργεί 
και να εφαρμόζει την στρατηγική μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης βιωσιμότητας θα είναι η 
επιβεβαίωση τη δυναμικής που μπορεί να επιτύχει η πλατφόρμα «Berry» στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά και η 
ταυτόχρονη επιβεβαίωση του επιχειρηματικού μοντέλου ως βιώσιμο και αποδοτικό σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις 
παγκόσμιες αγορές.

OPPORTUNITY/0916/SME-I/0011 Portable and foldable robotic wheelchair 
ramp with no installation footprint, 
disrupting the universal accessibility of 
wheelchair users and people with 
impaired mobility

MICHAEL POTAMITIS GIVOTECH LTD 71.428,57 € 50.000,00 € Concerns about accessibility in Europe are growing with wheelchair users encountering many problems in making their way 
into private and public buildings and places. On a global scale, accessibility is primarily an issue mainly for morphological- 
architectural, sociological and cultural reasons. A large portion of the non-accessible buildings and places do not have the 
architectural properties to do so whilst on the other hand, buildings with cultural heritage and historical significance won’t 
approve any intrusions to their current infrastructure. 
Currently, no existing product fulfills the needs and offers a holistic approach in resolving this major issue. For this, we have 
designed Ramba, a portable, foldable and extendable, autonomous wheelchair accessibility system with unique features. 
There are four major topics that Ramba aims to tackle; Accessibility, Versatility, Portability and Cost effectiveness. 
In a breakthrough, Ramba is fully compatible with any application infrastructure (both indoor and outdoor) while its flexible and 
modular design makes it easily adaptable to various locations in a single building. Non-accessible stairs and elevated surfaces 
can now be transformed to fully accessible premises.
A key aspect in achieving success is the product’s differentiation compared to competition and its ability to achieve its purpose 
without the limits generated by the existing, bulky and space consuming devices or by the expensive stair climbing systems.
The commercial disability-access market is a vastly growing market every year. We believe that the new era of accessibility 
evolvement is already taking place and a promising future for the worldwide community of wheelchair users lies ahead. The 
growing recognition of the individual nature of the word ‘’accessibility’’ will steer new innovators and policymakers in the right 
direction. The opportunity presented by Ramba is far beyond any modest improvement that we have seen so far, disrupting the 
existing accessibility market.

Σε παγκόσμια κλίμακα η προσβασιμότητα αναπηρικών αμαξιδίων σε κτίρια και δημόσιους χώρους επηρεάζεται άμεσα από την αρχιτεκτονική, 
κοινωνιολογική και πολιτισμική φύση του εκάστοτε κτιρίου ή χώρου. Ένα μεγάλο μέρος των μη προσβάσιμων κτιρίων και δημόσιων χώρων δεν 
έχει τις αρχιτεκτονικές υποδομές, ενώ πολλά κτίρια με βαθιά πολιτιστική κληρονομιά και αρχαιολογικοί χώροι εγκρίνουν συγκεκριμένες 
παρεμβολές προσβασιμότητας που πολλές φορές μετατρέπει ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις σε μη προσβάσιμες.
Το προϊόν Ramba είναι ένα φορητό, πτυσσόμενο και επεκτάσιμο, αυτόνομο σύστημα προσβασιμότητας για αναπηρικά αμαξίδια με μοναδικά 
χαρακτηριστικά. Υπάρχουν τέσσερα σημαντικά θέματα τα οποία το Ramba στοχεύει να αντιμετωπίσει και αφορούν την προσβασιμότητα, 
ευελιξία, φορητότητα και κόστος.
Το Ramba είναι πλήρως συμβατό με οποιαδήποτε εσωτερική και εξωτερική τοποθεσία, ενώ ο ευέλικτος και αρθρωτός σχεδιασμός του καθιστά 
εύκολη την προσαρμογή του σε διάφορα σημεία εντός του κτιρίου. Οι μη προσβάσιμες σκάλες και οι υπερυψωμένες επιφάνειες μπορούν τώρα 
να μετατραπούν σε πλήρως προσβάσιμες εγκαταστάσεις.
Βασική πτυχή για την επίτευξη της επιτυχίας είναι η διαφοροποίηση του Ramba σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό και η ικανότητά του να 
επιτύχει το σκοπό του χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν στα υφιστάμενα συστήματα (όγκος και υψηλό κόστος). 
Ο τομέας συστημάτων προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή κινητικά προβλήματα είναι εξαιρετικά αναπτυσσόμενος. Μια νέα εποχή στη 
εξέλιξη του έχει ήδη ξεκινήσει και η παγκόσμια κοινότητα προσβλέπει σε ένα καλύτερο μέλλον. Η συνεχόμενη αποδοχή της λέξης 
«προσβασιμότητα» θα οδηγήσει νέους πρωτοπόρους και φορείς προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ευκαιρία που προσφέρει το Ramba υπερβαίνει 
κατά πολύ τη μέτρια βελτίωση που έχουμε δει μέχρι σήμερα, αφού ορίζει καινούργιες και καινοτόμες βάσεις.

OPPORTUNITY/0916/SME-I/0010 Drug development of a novel multi-acting 
therapeutic for Parkinson's disease and 
Alzheimer's disease

ATHANASIOS SPATHIS SYNOESIS THERAPEUTICS LTD €71.444,49 €50.000,00 We have recently designed and patented a novel selective therapeutic for a known target for Parkinson’s disesase (PD) that 
covers at the same time multiple so far both disease modifying and symptomatic unmet needs of the disease in vivo in 4 PD 
mouse models. Furthermore, it shows memory-enhancing properties in vivo in a mouse model of Alzheimer’s disease, opening 
new perspectives for its treatment. To capitalize on our multi-level preclinical therapeutic efficacy in the lab and develop it 
towards commercialization in the market through clinical trials we need to minimize uncertainty and design the best growth and 
exit strategy for our business development.
Uncertainty in any incurable disease therapeutics involves the possible side effects of the prototype under investigation and 
questions the innovative competitive advantage of the company in the market. To derisk the project we follow a 3-tier approach: 
we will prepare a feasibility study mostly aiming to conduct a competition analysis, we will perform very low budget proof of 
concept toxicology experiments to include in the feasibility study to justify further development and we will compare our product 
with another compound that was associated non-specifically to our mode of action but has dubious results.
To identify the requirements for the growth of our company so as to design the capitalization tools and exit strategy accordingly, 
we will conduct a technical, manpower and financial analysis. Anticipating multiple novel intellectual property to be readily 
produced, we will study the landscape to specify our options for the management of our IP. Finally, we will decide whether we 
will follow a single branch- or multiple subsidiary-approach based on the several applications that we need to associate with 
funding and exit.
The outcome of this project will be a comprehensive and well-documented feasibility study with appropriate ready-to-apply 
tools to be used in a business plan accordingly to justify further development of our business.

Πρόσφατα κατοχυρώσαμε με αίτηση πατέντας ένα καινοτόμο θεραπευτικό μόριο με πλειοτροπική δράση για τη νόσο του Πάρκινσον, το οποίο 
παρουσιάζει αποτελέσματα σε 4 μονέλα ποντικών της νόσου, ενάντια τόσο στην πρόοδο της παθολογίας της νόσου, όσο και στις 
συμπτωματολογικές παρενέργειας της τρέχουσας αγωγής. Επιπρόσθετα, αυξάνει τη μνήμη σε ένα μοντέλο ποντικού της νόσου του Αλζχάιμερ, 
ανοίγοντας νέες προοπτικές για τη δυναμική του. Προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική μέσω της ςμπορευματοποίησης του 
πρωτοτύπου μας μέσω της επιτυχίας του σε κλινικές δοκιμές, πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο αποτυχίας του και να σχεδιάσουμε την 
καλύτερη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας.
Η αβεβαιότητα του εγχειρήματος αφορά στις τυχόν παρενέργειες του πρωτοτύπου και αποδυναμώνει το αναταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
εταιρείας στην αγορά. Προκειμένου να μειώσουμε αυτό το ρίσκο, ακολουθούμε μία στρατηγική με 3 κατευθύνσεις: 1) θα ετοιμάσουμε μία μελέτη 
σκοπιμότητας που θα περιλαμβάνει μία ανάλυση του ανταγωνισμού 2) θα κάνουμε πολύ χαμηλού προϋπολογισμού πειράματα τοξικολογίας το 
αποτέλεασμα των οποίων να δικαιολογεί περαιτέρω ανάπτυξη και 3) θα συγκρίνουμε το προϊόν μας με ένα άλλο που έχεισυσχετιστεί μη ειδικά 
με το μηχανισμό δράσης του δικού μας και όμως έχει αμφίβολα αποτελέσματα.
Για να προσδιορίσουμε τις απαιτήσεις ανάπτυξης της εταιρείας για να σχεδιάσουμε τη στρατηγική κεφαλαιοποίησης αλλά και της εξόδου μας, 
θα υλοποιήσουμε μία οικονομοτεχνική μελέτη. Περιμένοντας ότι θα δημιουργηθεί η ανάγκη κατοχύρωσης νέας γνώσης σε πολλά επίπεδα, θα 
μελετήσουμε τη στρατηγική διαχείρισής της. Τέλος, θα αποφασίσουμε την τακτική ανάπτυξής μας σε ότι αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 
στο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό τοπίο ή στην Αμερική.
Το αποτέλεσμα αυτής της πρότασης θα είναι μία ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας με έτοιμα εργαλεία να χρησιμοποιηθούν στη σύσταση 
επιχειρηματικού πλάνου για την ανάπτυξη της εταιρείας.
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OPPORTUNITY/0916/SME-II/0004 Accelerating the Commercialisation 
of Non-Invasive Tests for Liquid 
Biopsy of Solid Tumour Cancers

Philippos Patsalis NIPD GENETICS PUBLIC COMPANY LIMTED 997.887,68 € 698.521,38 € Patient testing and diagnosis is a cornerstone of modern medicine enabling informed choices on disease risk, identification, and 
treatment. However, such testing intrinsically requires biological material, which can involve highly invasive procedures to 
obtain. We are on the cusp of a new age in patient testing with the development and provision of non-invasive tests using 
blood samples for complex disease testing in several major fields in medicine including prenatal diagnosis, transplantation 
medicine, and cancer. While advances have been demonstrated in research settings, there is the urgent need to translate these 
methods into commercially available tests, which poses a significant challenge for companies undertaking such efforts. 
It is estimated that over 14 million people worldwide are diagnosed with cancer each year. In 2012, over 583000 deaths were 
caused by lung, colorectal, breast, and prostate cancer accounting for over 45% of all cancer-related deaths in Europe. Current 
diagnostic methods rely on molecular and histopathology results derived from invasive tissue biopsy, which has several 
inherent drawbacks including being time-intensive, costly, and painful to the patient as well as not always possible to obtain. 
However, circulating tumour DNA found in plasma may provide a novel non-invasive means for early cancer detection, 
diagnosis, and monitoring not otherwise possible with conventional testing.
We at NIPD Genetics have developed and commercialized a non-invasive prenatal test (NIPT) with the provision of VERACITY 
using a proprietary method, and following our recent receipt of a Seal of Excellence from a SME Instrument Phase 2 
submission, our intent is to use this call as a second opportunity to successfully translate our innovations in NIPT and accelerate 
our efforts from the lab to the market with the development of a liquid biopsy assay that provides safe and accurate non-
invasive testing for lung, colorectal, breast, prostate, and ovarian cancer.

Η εξέταση και διάγνωση ασθενών αποτελεί θεμελιώδη λίθο της μοντέρνας ιατρικής που επιτρέπει ενημερωμένες επιλογές όσο αφορά 
το ρίσκο και ταυτοποίηση της ασθένειας, καθώς και την θεραπεία. Παρ’ όλα αυτά, τέτοιου είδους εξέταση απαιτεί ανάληψη βιολογικού 
υλικού μέσω επεμβατικών μεθόδων. Βρισκόμαστε στην αιχμή μιας νέας εποχής στην εξέταση ασθενών με την ανάπτυξη  και διάθεση μη-
επεμβατικών εξετάσεων μέσω αιμοληψίας σε αρκετά ιατρικά πεδία όπως την προγεννητική διάγνωση, την μεταμόσχευση και τον 
καρκίνο. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη έρευνα, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μετάφραση αυτών των ερευνών σε εξετάσεις 
διαθέσιμες στην αγορά. Αυτό θέτει σημαντικές προκλήσεις για εταιρείες που αναλαμβάνουν τέτοιες προσπάθειες.
Εκτιμάται ότι πάνω από 14 εκατομμύρια άνθρωποι ανά το παγκόσμιο διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε χρόνο. Το 2012, πάνω από 
583000 θάνατοι προκλήθηκαν από καρκίνο του πνεύμονα, μαστού και προστάτη που αναλογεί σε 45% όλων των θανάτων από καρκίνο 
στην Ευρώπη. Οι παρούσες διαγνωστικές μέθοδοι βασίζονται στα μοριακά και ιστοπαθολογικά ευρήματα από επεμβατικές βιοψίες 
ιστού, οι οποίες έχουν αρκετά ενδογενή μειονεκτήματα; Είναι χρονοβόρος και ακριβή διαδικασία, επώδυνη για τον ασθενή, με τον όγκο 
να μην είναι πάντα προσβάσιμος. Εν αντιθέσει, το καρκινικό DNA στο πλάσμα αίματος μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μη-επεμβατικό 
μέσο για την έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση του καρκίνου που δεν θα ήταν δυνατή με τα παρόντα διαγνωστικά μέσα.  
Στην NIPD Genetics έχουμε αναπτύξει και εμπορευματοποιήσει μια μη-επεμβατική προγεννητική εξέταση (ΜΕΠΕ) με την ονομασία 
VERACITY που βασίζεται σε ιδιόκτητη μέθοδο. Μετά την πρόσφατη παραλαβή της σφραγίδας αριστείας από τη φάση 2 της αίτησης 
«SME Instrument» σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την πρόσκληση ως μια δεύτερη ευκαιρία για να πετύχουμε την μετάφραση 
των καινοτομιών στο ΜΕΠΕ και να επιταχύνουμε τις προσπάθειες μας για την ανάπτυξη εξέτασης ρευστής βιοψίας υψηλής ακρίβειας 
για τον καρκίνο του πνεύμονα, παχέος εντέρου, μαστού, προστάτη και ωοθηκών.

OPPORTUNITY/0916/SME-II/0005 Hyperion Polymer Production 
Online Software

Symeon Kassianides Hyperion Systems Engineering LTD 1.141.200,00 € 700.000,00 € HyPPOS is a decision support tool designed to provide to process industries for the first time, on-line/real-time, operations-
specific analysis & classification of processes combined with Batch Tracking information. It is designed to establish a new 
paradigm in process industries with the application of Big Data capture and Data Analytics that leverages Artificial Intelligence 
techniques in an industrial setting – a big step towards the “digitisation” of industry and the realization of the EU’s “Industry 
4.0” strategy.

HyPPOS is a market-driven solution conceived from customer feedback and evolved during the implementation and 
deployment of customized Batch Tracking and OLPA solutions for specific customers in the Polymer industry. These customers 
stressed that the industry needs a robust solution that can be developed and deployed rapidly and provide long service with 
minimal support and maintenance requirements. HyPPOS addresses these market needs.  

Hence, the initial entry market targeted by HyPPOS is the polymers manufacturing industry. Customers who have deployed our 
current prototypes indicate savings of up to 40% in production losses, a 0.5% to 1.5% increase in revenue and a 25% reduction 
in equipment changeover time. All these have a positive impact on production efficiency, waste reduction, profitability and 
competitiveness. Our feasibility study indicates that the size of the immediately addressable polymers market for the HyPPOS 
solution, is more than €170 million. 

Moreover, Hyperion plans to adapt and deploy the HyPPOS framework to new verticals in process industries where Batch 
Tracking is a critical legislative and compliance requirement, such as pharmaceuticals (in Year 3) and food processing (in Year 5) 
and also produce a “light” version for SME’s in the polymer industry.

Το HyPPOS είναι ένα εξειδικευμένο λογισμικό για την υποστήριξη αποφάσεων για τις βιομηχανιες διεργασιών, που έχει τη δυνατότητα 
να παρέχει ανάλυση και ταξινόμηση των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με πληροφορίες παρακολούθησης παρτίδων 
παραγωγής. Έχει σχεδιαστεί για να καθιερώσει ένα νέο πρότυπο με την εφαρμογή δεδομένων Big Data Capture και Data Analytics που 
αξιοποιεί τις τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον - ένα μεγάλο βήμα προς την «ψηφιοποίηση» της 
βιομηχανίας και την υλοποίηση της στρατηγικής “Industry 4.0” της Ε.Ε.
Το HyPPOS είναι μια λύση βασισμένη στις ανάγκες της αγοράς που εξελίχθηκε από την ανατροφοδότηση που πήραμε κατά την 
υλοποίηση και ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων παρακολούθησης παρτίδων παραγωγής για συγκεκριμένες βιομηχανίες πολυμερών. 
Οι χρήστες αυτοί τόνισαν ότι ο κλάδος χρειάζεται μια ισχυρή λύση που να μπορεί να αναπτυχθεί και να προσφέρει μακρά εξυπηρέτηση 
με ελάχιστες απαιτήσεις υποστήριξης και συντήρησης. Το HyPPOS ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτές τις ανάγκες της αγοράς.
Ως εκ τούτου, η αρχική αγορά εισόδου που στοχεύει το HyPPOS είναι η βιομηχανία παραγωγής πολυμερών. Οι πελάτες που έχουν 
εφαρμόσει το λογισμικό  HyPPOS δείχνουν εξοικονόμηση στις απώλειες παραγωγής μέχρι 40%, αύξηση των εσόδων από 0,5% έως 1,5% 
και  μείωση της τάξης του 25%του χρόνου αλλαγής εξοπλισμού. Όλα αυτά έχουν θετικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της 
παραγωγής, στη μείωση των αποβλήτων, στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα. Η μελέτη σκοπιμότητας μας δείχνει ότι το 
μέγεθος της αγοράς που μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί το HyPPOS υπερβαίνει τα 170 εκατομμύρια ευρώ.

OPPORTUNITY/0916/SME-II/0007 A Blockchain leveraged, 
AI/Machine Learning, highly 
Immersive and “Gamified” 
messaging platform

Geoffrey Magistrate WHIPPER LIMITED 998.320,00 € 698.824,00 € Whipper is a gamified global communications platform for both brands and individuals, that leverages deep learning and 
natural language processing in a proprietary manner, unlocking a truly unique way to communicate with consumers and friends 
in real time. This innovative platform is based on a unique combination of text, speech and artificial intelligence technologies. 
The Whipper team constitute executives that have headed some of the world’s most successful digital companies such as 
Amazon, Netflix, Deutsche Bank, and Viber. Whipper will not only be taken up for chat and business communication but has the 
potential to be adopted for augmented reality, virtual reality, live events and wearables. The platform can also be applied in 
interactive television, real time voice to voice translation, body tracking and machine learning. The results of this project will 
have the potential for further exploitation in the European and global market and consequently to disrupt the digital goods 
marketplace.

Το Whipper είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας που εκμεταλλεύεται τη βαθιά εκμάθηση και την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας με 
ιδιόκτητο τρόπο, απελευθερώνοντας έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο επικοινωνίας των χρηστών σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η 
καινοτόμος πλατφόρμα βασίζεται σε ένα μοναδικό συνδυασμό τεχνολογιών κειμένου, λόγου και τεχνητής νοημοσύνης. Την ομάδα 
Whipper αποτελούν στελέχη που επιτέλεσαν ως επικεφαλής σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες ψηφιακές εταιρείες παγκοσμίως, όπως 
οι Amazon, Netflix, Deutsche Bank και Viber. Το Whipper όχι μόνο θα αξιοποιηθεί για συνομιλία και επιχειρηματική επικοινωνία, αλλά 
θα έχει τη δυνατότητα να υιοθετηθεί για χρήση χρησιμοποιώντας επαυξημένη πραγματικότητα, εικονική πραγματικότητα, και άλλες 
τεχνολογίες αιχμής. Η πλατφόρμα μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε διαδραστική τηλεόραση, σε φωνητική μετάφραση σε πραγματικό 
χρόνο, παρακολούθηση σώματος και μηχανική μάθηση. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω 
εκμετάλλευσης στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

OPPORTUNITY/0916/SME-II/0009 A novel solution for energy 
generation in buildings based on a 
shrouded vertical axis wind turbine

Michalis Stylianou
INTROFOC LTD

999978 699984.6 The reasoning which emerges the need for creating WindiBox is to effectively tackle the existence of limited wind turbine 
applicability for wind energy generation in buildings on a global scale. There is an obvious technological gap in the market, 
covering the exploitation of low speed air flows, especially in urban environments and areas where the dynamics of air are low 
and do not allow the installation of common wind turbines.
WindiBox is an innovative vertical axis wind turbine within a box-shaped design minimizing visual impact, that aims to reduce 
energy expenses of large-scale buildings such as apartment blocks, industrial and commercial buildings, hotels and more, while 
minimising CO2 emissions within the urban environment.
WindiBox uses advanced aerodynamics to augment the inlet wind and power, by improving the rotational speed of the wind 
turbine by at least 2.5 times, compared to a standalone wind turbine, and the power by at least 3 times. A 1KW WindiBox of 
1.2m height – 2.4m width – 3.7m length offers power outputs ranging from 1,100-2,100kWh (for annual average speed 4.5m/s 
to 6.5m/s). WindiBox overcomes the technological limitations of existing solutions in the market as well as the targeted 
milestones for CO2 emissions imposed by EU.
What differentiates WindiBox from the competition is that it offers an unparalleled cost-effective solution of ROI with 
exceptional performance characteristics, disrupting the existing market of renewables.
Our goal is to optimise, validate and qualify the WindiBox technology in real-life environment, and potentially introduce this 
solution to the market.

Η λογική πίσω από την ανάγκη για δημιουργία της τεχνολογίας WindiBox, είναι η αντιμετώπιση της περιορισμένης εφαρμοσιμότητας 
ανεμογεννητριών μικρής κλίμακας, για την παραγωγή αιολικής ενέργειας σε κτίρια. Υπάρχει ένα προφανές τεχνολογικό κενό στην 
αγορά που συνδέεται με την εκμετάλλευση ροών αέρα χαμηλών ταχυτήτων, ειδικά σε αστικό περιβάλλον και περιοχές όπου η δυναμική 
του αέρα είναι χαμηλή, που δεν επιτρέπει την εγκατάσταση κοινών ανεμογεννητριών. 
Το WindiBox είναι μια καινοτόμος ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα σε σχήμα κουτιού που ελαχιστοποιεί την αισθητική επιβάρυνση και 
έχει ως στόχο τη μείωση των ενεργειακών δαπανών σε κτίρια μεγάλης κλίμακας σε αστικό περιβάλλον, όπως πολυκατοικίες, 
βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, ξενοδοχεία και άλλα, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις εκπομπές CO2.
Το WindiBox χρησιμοποιεί προηγμένη αεροδυναμική για να επιταχύνει αυξήσει τον αέρα εισόδου και την κατά συνέπεια την ισχύ, 
βελτιώνοντας την ταχύτητα περιστροφής της ανεμογεννήτριας τουλάχιστον 2,5 φορές σε σύγκριση με μια αυτόνομη ανεμογεννήτρια και 
την ισχύ της τουλάχιστον κατά 3 φορές. Ένα WindiBox με ισχύ 1KW και με διαστάσεις ύψος 1,2 μ. - πλάτος 2,4 μ. - μήκος 3,7 μ, μπορεί να 
προσφέρει ετήσιες αποδόσεις από 1.100-2.100kWh (για ετήσια μέση ταχύτητα 4.5m / s έως 6.5m / s). Το WindiBox ξεπερνά τους 
τεχνολογικούς περιορισμούς των υφιστάμενων λύσεων στην αγορά καθώς και συμβάλει στην μείωση των εκπομπών CO2, και με βάση 
τις κατώτατες τιμές που επιβάλλει η ΕΕ.
Αυτό που διαφοροποιεί τη WindiBox από τον ανταγωνισμό είναι ότι προσφέρει μια ασύγκριτη από οικονομική άποψη λύση με 
εξαιρετικά χαρακτηριστικά απόδοσης, που διαταράσσουν την υπάρχουσα αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε, βελτιστοποιήσουμε και να επικυρώσουμε την τεχνολογία WindiBox σε πραγματικό περιβάλλον και 
να εισαγάγουμε μελλοντικά αυτή τη λύση στην αγορά.

OPPORTUNITY/0916/SME-II/0016 Innovative Advertising System for 
the Air Transport Industry

Haris Zacharatos AI MOTUS LTD 1.000.020,00 700.000,00 The International Air Transport Association said that airlines will suffer a loss of $113 billion as a result of COVID-19. The post-
coronavirus chaos will
alternatively offer a unique opportunity to reframe the foundations of a global airline industry. For passengers, the time spent 
‘offline’, during flights, presents a challenge and a frustrating fragmentation to an otherwise ubiquitous connectivity and 
consumption of online content. This also represents a
‘costly’ gap during which the world’s 4.3bn annual air passengers are out of the reach of digital advertisers. At the same time, 
this gap in the online travel experience constitutes a missed opportunity for advertisers and airlines to capitalize on the need of 
passengers for targeted, personalized and
destination-based content which would provide the opportunity to tap into the €200bn online digital advertising market (TAM) 
and gain an invaluable
source of revenue in an industry whose survival is increasingly reliant on such ancillary revenue channels. Motus introduces 
new revenue streams for
commercial airlines and establishes novel advertising channels for third-party businesses, which creates the potential to create 
a new paradigm in the market. The disruptive concept behind Motus is the seamless deployment of a one-of-a-kind platform 
that connects with the advertisers on the ground
and can deliver advertisement inflight through the existing Inflight Entertainment Systems (IFE) and Connected aircrafts. Motus 
is the only Advertisement technology in the world capable of delivering targeted advertising inflight with media agency-
approved validation trackers. With our
current interest from major aviation providers like AIRBUS and INMARSAT and upon finilization of our product, we will have 
access to 204Mn. passengers yearly. This translates to revenues of €59.6Mn with an EBITDA of €38.1Mn for year 5 after project 
completion.

Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα υποστούν ζημιά $113 δις ως αποτέλεσμα του 
COVID-19. Το χάος μετά τον κοροναϊό θα προσφέρει εναλλακτικά μια μοναδική ευκαιρία να επαναπροσδιοριστούν τα θεμέλια μιας 
παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας. Για τους επιβάτες, ο χρόνος που περνάνε «εκτός σύνδεσης», κατά τις πτήσεις, παρουσιάζει μια 
πρόκληση και μια απογοητευση σε σχέση με την καθολική συνδεσιμότητα και κατανάλωση περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αυτό 
αντιπροσωπεύει επίσης ένα «δαπανηρό» χάσμα κατά το οποίο η
παγκόσμια αύξηση των 4,3 δις επιβάτων δεν είναι προσβάσιμοι από τους διαφημιστές. Την ίδια στιγμή, αυτό το χάσμα στην εμπειρία 
του online ταξιδιού αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία για τους διαφημιστές και τις αεροπορικές εταιρείες να αξιοποιήσουν την ανάγκη των 
επιβατών για εξατομικευση περιεχομένου, το οποίο θα προσφέρει την ευκαιρία να αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική διαφήμηση αξίας 200 δισ. 
ευρώ (ΤΑΜ) και οι αεροπορικές εταιρείες να αποκτήσουν μια ανεκτίμητη πηγή εσόδων σε μια βιομηχανία της οποίας η επιβίωση 
εξαρτάται όλο και περισσότερο απο αυτά τα βοηθητικά κανάλια
εσόδων. Η Motus εισάγει νεες πηγές εσόδων για εμπορικές αεροπορικές εταιρείες και καθιερώνει καινοτομία στη διαφήμηση γεγονός 
που δημιουργεί τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου προτύπου στην αγορά. Η ιδέα πίσω από το Motus είναι η ανάπτυξη μιας 
μοναδικής πλατφόρμας που συνδέεται με τους διαφημιζόμενους στο έδαφος και μπορεί να παραδώσει διαφήμιση μέσω των 
υφιστάμενων συστημάτων Inflight Entertainment Systems (IFE) και
των συνδεδεμένων αεροσκάφων. Το Motus είναι η μόνη τεχνολογία Διαφήμισης στον κόσμο που είναι σε θέση να παρέχει στοχευμένες 
διαφημίσεις εγκεκριμένους από την υπηρεσία μέσων ενημέρωσης. Με το σημερινό ενδιαφέρον από μεγάλους παρόχους αεροπορικών 
μεταφορών όπως η
AIRBUS και η INMARSAT και μετά την ολοκλήρωση του προϊόντος, θα έχουμε πρόσβαση σε 204 εκ. επιβάτες ετησίως. Αυτό μεταφράζεται 
σε έσοδα € 59,6 εκατ. Με EBITDA € 38,1 εκατ, για το έτος 5 μετά την ολοκλήρωση του έργου.


