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Συντακτική Επιτροπή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Από αυτό το τεύχος του περιοδικού μας ξεκινά
μια προσπάθεια να συνεχιστεί με περισσότερο συστηματικό και οργανωμένο τρόπο η παρουσίαση,
στην ενότητα «Έρευνα», των Ερευνητικών-Αναπτυξιακών δραστηριοτήτων των μελών Ε.Π. του
Ιδρύματός μας, καθώς και των συνεργαζόμενων
Ερευνητών. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι:
1. να θεμελιώσει ότι έχει πλέον διαμορφωθεί το
κατάλληλο ερευνητικό περιβάλλον και ικανοποιούνται πλήρως οι αναγκαίες προϋποθέσεις
ώστε να δοθεί και τυπικά από την πολιτεία η
δυνατότητα στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα να απονέμουν Διδακτορικά Διπλώματα,
2. να ενημερώσει την αγορά εργασίας για τις δραστηριότητες, τα καινοτομικά προϊόντα και τις
εξειδικευμένες υπηρεσίες που αναπτύσσονται
στα εργαστήρια του Ιδρύματός μας και μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τόπου ιδιαίτερα στη δύσκολη
σημερινή οικονομική κατάσταση και
3. να αποδείξει ότι η εσφαλμένη γενική άποψη
για υποβαθμισμένα ΤΕΙ η οποία συντηρείται
μέχρι σήμερα από κάποιες συντεχνίες, δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα και το σημαντικό
έργο που γίνεται σε αυτά.
Στο παρόν τεύχος μπορείτε ακόμη να διαβάσετε στην ενότητα «Εκπαίδευση» πώς σχεδιάζονται
τα πρώτα βήματα των φοιτητών μας στην αγορά
εργασίας με την υποστήριξη μιας νέας δομής, και
να ενημερωθείτε για την ποιότητα της εκπαίδευσης
και το επίπεδο της έρευνας που πραγματοποιείται
στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
στοιχεία που το καταξιώνουν ως ένα πρότυπο
Τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η ενότητα «Έρευνα» περιλαμβάνει την ανάλυση που βασίζεται σε στοιχεία μελέτης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με τίτλο
«Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993 –
2008, η οποία καταλήγει ότι από το 2001 με την
«ονομαστική» ανωτατοποίηση των ΤΕΙ σημειώθηκε κατακόρυφη άνοδος, τόσο στην ποσότητα

Συντακτική Επιτροπή

όσο και την ποιότητα του παραγόμενου ερευνητικού έργου. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ότι η βελτίωση γενικά του status των ΤΕΙ
μέσα από τις επικείμενες μεταβολές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι δυνατόν να οδηγήσει στην
«έκρηξη» της δραστηριότητάς τους σε όλους του τομείς και φυσικά στην έρευνα. Μπορείτε να ενημερωθείτε ακόμη για τη δράση που πραγματοποιείται
από το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής
Φαρμακολογίας του ΤΕΙ Κρήτης και αφορά τα διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται από την
παρουσία των κουνουπιών στο νησί μας. Επίσης,
μπορείτε να πληροφορηθείτε για την ερευνητική
δραστηριότητα που συμβάλει στην ανάπτυξη και
στη βελτίωση τεχνικών που είναι γνωστές ως “Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης που σκοπό έχουν,
τη διάσπαση οργανικών ρύπων και την απολύμανση νερών και υγρών αποβλήτων. Η ενότητα
ολοκληρώνεται με την εργασία που αναφέρεται
στον έλεγχο του αερομεταφερόμενου μικροβιακού
φορτίου στην ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου και την συσχέτιση αυτού, τόσο με περιβαλλοντικές παραμέτρους όσο και με συγκεκριμένες πηγές
εκπομπής.
Η ενότητα «Καινοτομία» ξεκινά με την παρουσίαση της τεχνολογία Lab on Chip για αυτοματοποιημένες γονιδιακές εξετάσεις η οποία
ολοκληρώνεται στο πλαίσιο του Ερευνητικού έργου
Corallia του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ - 2007-2013».
Παρουσιάζονται επίσης τέσσερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα της ενέργειας, τα οποία αξιοποιούν τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς
και τα στερεά απόβλητα της αλυσίδας παραγωγής
ελαιολάδου.
Τέλος μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα του
Ιδρύματός μας από την ενότητα της ειδησεογραφίας
και να διαβάσετε ενδιαφέροντα άρθρα στην ενότητα
«Σχόλια-Απόψεις-Κρίσεις».
Καλή ανάγνωση!
Βασίλης Ζαχαρόπουλος,
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης
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του Δρ. Κωνσταντίνου Λουλακάκη

Στο ΤΕΙ Κρήτης οργανώθηκε και λειτουργεί, ως επιμέρους συνεργαζόμενη
πράξη της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), μια νέα υπηρεσία, το
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης,
που έχει ως βασική επιδίωξη το συντονισμό, την υποστήριξη και την προβολή της
Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) σε επίπεδο Ιδρύματος. Το έργο του Γραφείου, υλοποιείται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εθνικούς πόρους. Στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ
Κρήτης», με διάστημα υλοποίησης από 1
Σεπτεμβρίου 2010 έως 31 Μαρτίου 2013,
έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται 16

Τμήματα του Ιδρύματός μας.
Η ΠΑ, αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία, ενταγμένη
στα προγράμματα σπουδών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι αμειβόμενη και
εποπτευόμενη, έχει διάρκεια έξι μηνών και
πραγματοποιείται μετά το τέλος του εβδόμου εξαμήνου σπουδών, σύμφωνα με το
ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η
ΠΑ έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική σταδιοδρομία των φοιτητών καθώς
φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον
εργασιακό χώρο, συνδέοντας έτσι την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς. Η
ΠΑ συμβάλλει, όχι μόνο στην καλύτερη
αξιοποίηση, σε επαγγελματικό επίπεδο
πλέον, των γνώσεων και των δεξιοτήτων
που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους, αλλά και στην ευκολότερη και επωφελέστερη
ένταξη των αποφοίτων στο
παραγωγικό σύστημα της
χώρας. Με τον τρόπο αυτό,
ενισχύεται η συνεργασία του
ΤΕΙ Κρήτης με την αγορά εργασίας και προκύπτει πολλαπλό αμοιβαίο όφελος.
Είναι η «γέφυρα» που συνδέει τη θεωρία με την
πράξη, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται νέες θέσεις
απασχόλησης και να αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα των τελειόφοιτων. Οι
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Από το ΕΠΕΑΕΚ στο ΕΠΕΔΒΜ
Τα τελευταία χρόνια, με χρηματοδότηση μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου
Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ), το ΤΕΙ Κρήτης
υλοποίησε σειρά προγραμμάτων υποστήριξης
και αναβάθμισης της ΠΑ
των Τμημάτων του, με
αξιόλογα ποιοτικά και
ποσοτικά αποτελέσματα.
Ειδικότερα, από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ενισχύθηκε η ΠΑ
αρχικά 7 Τμημάτων (Β΄
Φάση, διάρκεια υλοποίησης 2001 - 2005) και
στη συνέχεια 12 Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης (Γ΄
Φάση, διάρκεια υλοποίησης 2005 - 2008).
Ωστόσο, παρά τα θετικά
τους αποτελέσματα, τα
προγράμματα αυτά υλοποιή- θηκαν ανεξάρτητα από κάθε Τμήμα
χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερες διαδικασίες κεντρικού συντονισμού και υποστήριξης, με αποτέλεσμα σε κάποιες
περιπτώσεις, να υπάρχει επικάλυψη ενεργειών από τα Τμήματα και τις υπηρεσίες
του Ιδρύματος και ελλιπής αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων.
Το Γραφείο ΠΑ ΤΕΙ Κρήτης που οργανώθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ), έρχεται
να καλύψει αυτές ακριβώς τις διαπιστωμένες ανάγκες. Βασική του αρμοδιότητα, είναι
να συντονίζει και να υποστηρίζει τα προ-

γράμματα ΠΑ των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης καθώς και να αναπτύσσει δραστηριότητες ανάδειξης και προβολής του θεσμού σε
επίπεδο Ιδρύματος, λειτουργώντας συμπληρωματικά και ενισχυτικά στις αντίστοιχες προσπάθειες των Τμημάτων. Η
λειτουργία του υποστηρίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ
Κρήτης, η οποία στελεχώνεται από τον
Ιδρυματικά Υπεύθυνο και τους Υπεύθυνους
ΠΑ των Τμημάτων.

εκπαίδευση

εμπειρίες που αποκτώνται μέσα από την
ΠΑ, αποτελούν πολύτιμο «σύμβουλο» για
το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό
των φοιτητών.

Στόχοι - Δραστηριότητες
Το Γραφείο αποτελεί την υπηρεσία αναφοράς για την ΠΑ στο ΤΕΙ Κρήτης και έχει ως
βασική επιδίωξη την ποιοτική αναβάθμιση
και ανάδειξη του θεσμού στο Ίδρυμά μας,
ιδιαίτερα σε σχέση με τη βελτίωση της οργάνωσης και του συντονισμού της ΠΑ, την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εξάσκησης των φοιτητών μας, την αναβάθμιση
και διεύρυνση των συνεργασιών με παραγωγικούς φορείς για την εξασφάλιση θέσεων υποδοχής φοιτητών, καθώς και την
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΠΑ
μέσω μηχανισμού αξιολόγησης και βελτι-
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στοποίησης των προγραμμάτων. Επιδίωξη,
επίσης, αποτελεί η αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και η προσέλκυση
περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής
φοιτητών.
Για την επίτευξη των στόχων του, το
Γραφείο ΠΑ λειτουργεί σε καθημερινή
βάση και παρέχει επιστημονική, διοικητική
και τεχνική υποστήριξη στα Τμήματα, φροντίζοντας, μεταξύ άλλων, για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των
ενδιαφερόμενων φοιτητών, επιχειρήσεων και εποπτών, τη διάχυση πληροφοριών σχετικών με
την ΠΑ στο Ίδρυμα, την προβολή του θεσμού και τη διεκπεραίωση του υλικού διαχείρισης.
Μεριμνά, επίσης, για τη συγκέντρωση και καταχώρηση των
διαθέσιμων στοιχείων σε βάσεις
δεδομένων καθώς και για την
ενημέρωση του δικτυακού
τόπου. Τα στελέχη του Γραφείου
συνεργάζονται με τη ΔΑΣΤΑ, με
το Γραφείο Διασύνδεσης και με
τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για συντονισμό
δράσεων και συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων.
Επιπλέον, έχει σχεδιάσει και
αναπτύσσει σταδιακά, σε συνεργασία με τα Τμήματα, σειρά από
υποδομές και ενέργειες για την
ενίσχυση και ανάδειξη του θεσμού, με κυριότερες τις ακόλουθες:
• Ανάπτυξη και λειτουργία
πληροφοριακού συστήματος και κεντρικού δικτυακού τόπου ΠΑ, σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ, για την
καταγραφή, διαχείριση και διάχυση
όλων των σχετικών πληροφοριών. Τα
εργαλεία αυτά, περιλαμβάνουν εφαρμογές και υπηρεσίες για την εκδήλωση

ενδιαφέροντος, την καταγραφή των επωφελούμενων φοιτητών, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξάσκησης, την
καταχώρηση νέων θέσεων από φορείς,
την αξιολόγηση εταιριών κ.ά.
• Δράσεις για την αναβάθμιση και επέκταση των συνεργασιών με επιχειρήσεις
και οργανισμούς με την ανάπτυξη κεντρικής υποδομής για την εξασφάλιση
θέσεων ΠΑ, συστηματοποίηση και επέ-

κταση των ενεργειών ενημέρωσης για
την ΠΑ, αναζήτηση συνεργασιών σε νέες
θεματικές περιοχές και σε καινοτόμες μη
θεσμοθετημένες θέσεις, ενίσχυση της συνεργασίας με τους χώρους παραγωγής
σε θέματα έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας, αξιολόγηση και προβολή των
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ευελιξίας
• Συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών
για ζητήματα σχετικά με την ΠΑ με ειδική
μέριμνα για την υποστήριξη ευπαθών
ομάδων φοιτητών
• Δράσεις ενημέρωσης, προβολής και
δημοσιότητας
• Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ΠΑ με
την ανάπτυξη συστήματος μετρήσιμων δεικτών και ειδικών
ερωτηματολογίων
Το έργο του Γραφείου ΠΑ περιλαμβάνει, σχεδόν στο σύνολό
του, νέες δραστηριότητες που
υλοποιούνται για πρώτη φορά
στο ΤΕΙ Κρήτης μέσω κεντρικού
μηχανισμού συντονισμού, υποστήριξης και προβολής, οι
οποίες θεωρούμε ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση και ποιοτική
αναβάθμιση των προγραμμάτων
ΠΑ προς όφελος των φοιτητών
μας. Να σημειωθεί, ότι το έργο
της ΠΑ του ΤΕΙ Κρήτης, εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης
σε όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή
άλλων προσωπικών δεδομένων.

• Πιλοτικά προγράμματα διεπιστημονικής
προσέγγισης προβλημάτων επιχειρήσεων / οργανισμών για την ταυτόχρονη
εξάσκηση φοιτητών από διαφορετικές
ειδικότητες. Στόχος είναι η ενθάρρυνση
της αυτενέργειας των φοιτητών, της
επαγγελματικής τους επινοητικότητας
και η προώθηση της επαγγελματικής

Εξάσκηση Φοιτητών
Το πρόγραμμα του Γραφείου
ΠΑ υποστηρίζει εκπαιδευτικά και
επιδοτεί την εξάσκηση φοιτητών
από 16 Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, τα οποία
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με
τους αντίστοιχους Επιστημονικούς Υπεύθυνους. Συνολικά προβλέπεται να χρηματοδοτήσει την εξάσκηση περισσότερων των
1200 φοιτητών έως το 2013 και να συνεργαστεί με περίπου 1500 επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού
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συνεργατών κ.ά.
• Δράσεις για την αναβάθμιση της εξάσκησης των φοιτητών με έμφαση στην
κατάλληλη ενημέρωση και προετοιμασία των φοιτητών και των υπευθύνων
επίβλεψης, καθώς και στη συστηματικότερη οργάνωση της παρακολούθησης και αξιολόγησης των ασκούμενων
φοιτητών
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τομέα.
Μέχρι σήμερα, επωφελούμενοι από το
πρόγραμμα είναι περισσότεροι από 400
φοιτητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν ή
πραγματοποιούν την Πρακτική τους
Άσκηση σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, σε ποσοστό
περίπου 80% και σε μικρότερα ποσοστά
στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΠΑ

γραμμα ΕΠΕΔΒΜ αποζημιώνονται, ανάλογα
με τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:
• Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με
το ποσό των 680,00 € μηνιαίως (340 €
από το φορέα απασχόλησης και 340 €
από το πρόγραμμα)
• Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου, ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και
των ΟΤΑ με το ποσό των 400,00 € μηνιαίως (176,06 € από το φορέα απα-

πραγματοποιείται σε όλα τα Τμήματα με
ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, κατά την ανάπτυξη του οποίου δόθηκε έμφαση στην
εξομάλυνση των διαφορών μεταξύ των
Τμημάτων και στην προτυποποίηση των
διαδικασιών. Για όλους τους φοιτητές ακολουθούνται κοινές διαδικασίες, επιλογής,
τοποθέτησης, αποζημίωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης.
Οι φοιτητές που εντάσσονται στο πρό-

σχόλησης και 224,00 € από το
πρόγραμμα)
• Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις με το ποσό
των 400,00 € μηνιαίως από το πρόγραμμα
• Σε θέσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με το ποσό των 600,00 € μηνιαίως από το πρόγραμμα
Επιπλέον, το πρόγραμμα ΕΠΕΔΒΜ, κα-
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Τμήμα ΤΕΙ Κρήτης

Έδρα Τμήματος

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών
και Ανθοκομίας

Ηράκλειο

Κώστας Λουλακάκης

Σητεία

Αναστασία Μαρκάκη

Εμπορίας και Διαφήμισης

Ιεράπετρα

Γιάννης Κοπανάκης

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Ηράκλειο

Βιβή Φραγκοπούλου

Ηλεκτρολογίας

Ηράκλειο

Φίλιππος Παπαθεοχάρης

Χανιά

Γιώργος Λιοδάκης

Κοινωνικής Εργασίας

Ηράκλειο

Ελένη Διαλυνάκη

Λογιστικής

Ηράκλειο

Ανδρέας Αναστασάκης

Μηχανολογίας

Ηράκλειο

Αχιλλέας Βαΐρης

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Ρέθυμνο

Παναγιώτης Ζέρβας

Νοσηλευτικής

Ηράκλειο

Μιχάλης Ζωγραφάκης

Πολιτικών Δομικών Έργων

Ηράκλειο

Αναστασία Βασιλάκη

Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ηράκλειο

Γιώργος Απλαδάς

Χανιά

Γιώργος Σταυρουλάκης

Ηράκλειο

Γιάννης Φυσαράκης

Άγιος Νικόλαος

Βαγγέλης Τσουκάτος

Διατροφής και Διαιτολογίας

Ηλεκτρονικής

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Φυτικής Παραγωγής
Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής

λύπτει την ασφάλιση των φοιτητών που
ασκούνται σε μη θεσμοθετημένες θέσεις ή
θέσεις του εξωτερικού καθώς και τις εκτός
έδρας μετακινήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις διαδικασίες, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων με την ΠΑ,
τους συνεργαζόμενους φορείς, αλλά και
για επιμέρους δραστηριότητες, επικοινωνήστε με το Γραφείο ΠΑ (συστεγάζεται με
το Γραφείο Διασύνδεσης) ή επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα του.

Πληροφορίες - Επικοινωνία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης
Τηλ.: 2810-379337 / 379431
Fax: 2810-319281
Εmail: gpa@staff.teicrete.gr
http://www.dasta.teicrete.gr/gpa
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Δρ. Κων/νος Α. Λουλακάκης, Καθηγητής
Τηλ.: 2810-379430
Email: loulakak@staff.teicrete.gr
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Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του
ΕΠΕΔΒΜ
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Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
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του Δρ. Γιώργου Σταυρουλάκη

Γενικά
Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ
Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1999 στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ μέτρο 2.6 με Επιστημονικό
Υπεύθυνο τον Καθηγητή Στάθη Σιδερή
μέλος ΕΠ του τμήματος Ηλεκτρονικής.
Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή
γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείμενα που αφορούν τον εντοπισμό, την
αξιολόγηση και την ορθολογική διαχείριση
των φυσικών πόρων, τις τεχνολογίες διαχείρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος,
τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη
διαχείριση της περιβαλλοντικής ρύπανσης,
τη γεωφυσική και τη διαχείριση φυσικών
καταστροφών, τη γεωπληροφορική, την
αειφόρο ανάπτυξη και τις κατασκευαστικές
και σχεδιαστικές τεχνολογίες.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος, έχουν τις
απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και εμπειρίες εφαρμογής, ώστε
να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως
πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Μηχανικοί Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες, για να μελετούν, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να ελέγχουν και να
υποστηρίζουν συστήματα διαχείρισης των

Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.
Επισημαίνεται ότι, ενώ έχουν ολοκληρωθεί
όλοι οι απαραίτητοι κύκλοι διαβουλεύσεων, η Πολιτεία δεν έχει εκδώσει τα Επαγγελματικά Δικαιώματα του Τμήματος ώστε
οι πτυχιούχοι να μπορούν να αναπτύξουν
αυτόνομη επαγγελματική δραστηριότητα
Σε όλα τα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, το Τμήμα Φυσικών Πόρων &
Περιβάλλοντος είχε να αντιμετωπίσει πολλά
προβλήματα. Πιο σημαντικά από αυτά ήταν
η έλλειψη μόνιμου εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού, κτιριακών υποδομών
και εργαστηριακού εξοπλισμού. Παρότι οι
νέες κτηριακές εγκαταστάσεις (η μετεγκατάσταση του τμήματος πραγματοποιήθηκε τον
Ιανουάριο 2011) και ο εργαστηριακός εξοπλισμός έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο
(Φωτο 1), η στελέχωση του Τμήματος παραμένει κρίσιμο πρόβλημα για την υλοποίηση του ακαδημαϊκού έργου.
Κατά τη δωδεκαετή λειτουργία του το
Τμήμα έχει στελεχωθεί σταδιακά με Εκπαιδευτικό Προσωπικό (συνολικά 15 μέλη ΕΠ)
που έχει την ευθύνη για την επίτευξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών στόχων του.
Βάσει του οργανογράμματος ο συνολικός
αριθμός των οργανικών θέσεων ανέρχεται
σε 21. Σε διαδικασία προκήρυξης βρίσκονται 4 θέσεις ΕΠ από τις οποίες οι 2 προέκυψαν μετά την αποχώρηση δύο μελών ΕΠ
ενώ οι άλλες 2 αφορούν επαναπροκήρυξη
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Φωτο 1. Εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος στο νέο κτίριο της Σχολής
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και νέα θέση ετήσιου προγραμματισμού
αντίστοιχα.
Σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού
έργου πραγματοποιείται από το υψηλού
επιπέδου έκτακτο ΕΠ (πτυχιούχοι ΑΕΙ με
MSc/PhD) που ανέρχεται περίπου στους 40
κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Τομείς - Εργαστήρια
Το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποτελείται από τρεις τομείς, ο
καθένας από στις οποίους δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά σε σχετικά
μεταξύ τους γνωστικά αντικείμενα. Το επιστημονικό προσωπικό και τα μαθήματα
του Τμήματος είναι κατανεμημένα στους
παρακάτω Τομείς και Εργαστήρια:
1. Τομέας Ανανεώσιμων Ενεργειακών
Πόρων
(α) Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών
(β) Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών
2. Τομέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
(α) Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Εδαφικών και Υδατικών Πόρων
(β) Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών
3. Τομέας Υδατικών Πόρων & Γεωπεριβάλλοντος
(α) Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας
(β) Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής
Τα Εργαστήρια εξυπηρετούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου

προσφέροντας θεωρητική κατάρτιση και
εργαστηριακή άσκηση σε γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της φυσιογνωμίας του
Τμήματος. Τα γνωστικά αντικείμενα των Εργαστηρίων, η αποστολή τους και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, παρατίθενται αναλυτικά
στον Οδηγό Σπουδών και στον ιστότοπο του
Τμήματος (www.chania.teicrete.gr). Το σύνολο των Εργαστηρίων έχουν προταθεί, με
απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος, για
θεσμοθέτηση σύμφωνα με την διαδικασία
που θα αποφασίσει το Συμβούλιο του ΤΕΙ
Κρήτης.
Ενδεικτικά αναφέρονται δραστηριότητες
Εργαστηρίων οι οποίες έχουν προβάλει το
Τμήμα στον επιστημονικό χώρο αλλά και
στην τοπική κοινωνία :
• Τηλεμετρικό Σεισμολογικό Δίκτυο Νοτίου Αιγαίου
• «Μύρτις - πρόσωπο με πρόσωπο με το
παρελθόν» (www.myrtis.gr) – Ψηφιοποίηση Μουσείων και τρισδιάστατων εκθεμάτων
• Μετεωρολογική Ομάδα
• Μονάδα Προστασίας Νερού.
Φοιτητές - Πτυχιούχοι
Από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 έως
το έτος 2005-06, οπότε θεσπίστηκε η βαθμολογική βάση εισαγωγής του 10 στα ΑΕΙ,
ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανέρχονταν σε περίπου 180 φοιτητές ανά έτος. Ο
αριθμός αυτός ήταν αρκετά μεγαλύτερος
από τον αριθμό των 80 φοιτητών που αιτούνταν το Τμήμα, προκειμένου το εκπαιδευτικό έργο να είναι περισσότερο
αποτελεσματικό και ποιοτικό. Κατά το ακαδημαϊκά έτη 2006-07 και 2007-08, λόγω
της βαθμολογικής βάσης του 10, ο αριθμός
των εισακτέων περιορίστηκε ενώ το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος 2010-11 η εκ νέου κατάρ-
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γηση της βαθμολογικής βάσης εισαγωγής
του 10 στα ΑΕΙ αύξησε τους εισακτέους
στους 180 (Σχ 1). Η αύξηση των φοιτητών
ήταν παραδόξως ευθέως ανάλογη με την
μεγάλη μείωση των διαθέσιμων πόρων
από το ΥΠΔΜΘ για την εκπαιδευτική και
ερευνητική διαδικασία που απαιτείται σε
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Φοιτητές άρχισαν να αποφοιτούν από το
Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-04,
και μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009-10,
είχαν αποφοιτήσει συνολικά 240 φοιτητές
(Σχ 2). Μετά την εξεταστική του Φεβρουαρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους το
σημερινό σύνολο αποφοίτων έφτασε τους
310.

Σχήμα 2: Απόφοιτοι του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος
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Σχήμα 1: Εισακτέοι ανά ακαδημαϊκό έτος
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Η διάθεση των πτυχιούχων του Τμήματος για μεταπτυχιακές σπουδές προσκρούει
στο απαγορευτικό τείχος που υπάρχει σε
όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και πολυτεχνικές σχολές της χώρας, πλην ολίγον
εξαιρέσεων (π.χ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου), τα
οποία έχουν πρακτικά και το προνόμιο οργάνωσης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων. Όσα μεταπτυχιακά
προγράμματα των ΤΕΙ έχουν ήδη προετοιμαστεί δεν έχουν την έγκριση έναρξης από
το υπουργείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την ένταξη των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών σε προγράμματα πανεπιστημίων
του εξωτερικού με την προϋπόθεση ότι
έχουν την οικονομική ευχέρεια. Συχνά η
πραγματοποίηση του ερευνητικού μέρους
της διατριβής τους γίνεται στα εργαστήρια
του Τμήματος καθώς μέλη ΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν στην τριμελή επιτροπή
(Πίνακας 2).
Ερευνητική δραστηριότητα
Παρότι το Τμήμα δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό ΕΠ, η δυναμική των ενεργών
μελών του είναι απροσδόκητα υψηλή. Η
επιστημονική απόδοση των μελών ΕΠ του
τμήματος έχει ξεπεράσει όλα τα τμήματα
του ΤΕΙ Κρήτης καθώς σε κάθε προκήρυξη
ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων
συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά. Εν-

δεικτικά αναφέρεται:
• Στην προκήρυξη ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης Ι
& ΙΙ είχε 8 εγκεκριμένες προτάσεις (το
επόμενο τμήμα είχε 6), με ποσοστό συμμετοχής μελών ΕΠ του Τμήματος 93%,
σε σύνολο 56 προτάσεων του ΤΕΙ Κρήτης με 18 Τμήματα.
• Στην προκήρυξη ΕΣΠΑ Αρχιμήδης η
πρώτη φάση αξιολόγησης ανέδειξε 6
προτάσεις μελών ΕΠ του Τμήματος από
τις 48 του ΤΕΙ Κρήτης
• Στην προκήρυξη ΕΣΠΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ η
μοναδική πρόταση που εγκρίθηκε σε
επίπεδο ΤΕΙ Κρήτης, υποβλήθηκε από
μέλος ΕΠ του Τμήματος
• Στην προκήρυξη ΕΣΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
δύο προτάσεις του τμήματος έχουν
εγκριθεί.
Η επιτυχία σε προκηρύξεις ερευνητικών
έργων από τα μέλη ΕΠ του Τμήματος δημιούργησαν την περίοδο 2000-2010 συνολική εισροή κονδυλίων ύψους άνω των
4.000.000,00 € .
Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Ε.Π.
του Τμήματος
Πέρα όμως από τα οικονομικά των προγραμμάτων η παράμετρος δημοσιευμένο
έργο έχει ιδιαίτερα μεγάλη αριθμητική τιμή
και υψηλό συντελεστή βαρύτητας ως απο-

Πίνακας 2. Μεταπτυχιακές σπουδές αποφοίτων του Τμήματος
Ακαδημαϊκό
έτος

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Μεταπτυχιακοί

1

-

-

-

2

3

Διδακτορικοί *

1

2

4

5

6

7

* Οι αριθμοί αφορούν υποψήφιους που είναι εγγεγραμμένοι σε ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αλλά μέρος ή ολόκληρη η διατριβή τους εκπονείται στα εργαστήρια του Τμήματος ή μέλη
ΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν στις τριμελείς επιτροπές.
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Πίνακας 4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις μελών ΕΠ 2003-2008

Σύνολο

A

B

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

2

137

6

215

13

130

12

2

2

τέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας
των μελών ΕΠ του Τμήματος. (Πίνακας 4).
Ένα σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό
της ερευνητικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η αναγνώρισή της
μέσω ετεροαναφορών ή αναφορές στον ειδικό τύπο, καθώς και οι προσκλήσεις για
συμμετοχή σε επιτροπές επιστημονικών
συνεδρίων κλπ (Πίνακας 5).

Βιβλιογραφικές πηγές
• Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
2002 – 2008 Τμήματος ΦΠΠ,
• Αρχείο Γραμματείας του Τμήματος
• Καλιακάτσος Ι Παρουσίαση ΤΕΙ Κρήτης.

Πίνακας 5. Αναγνώριση του επιστημονικού έργου των μελών Ε.Π. του Τμήματος κατά
του διάστημα 2003 – 2008

Σύνολο

A

B

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

750

3

28

13

2

11

-

Επεξηγήσεις:
Α. Αναφορές
Β. Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου
Γ. Βιβλιοκρισίες
Δ. Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων
Ε. Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών
Ζ. Προσκλήσεις για διαλέξεις
Η. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
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εκπαίδευση

Επεξηγήσεις:
Α: Βιβλία/μονογραφίες
Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
Η: Άλλες εργασίες
Θ: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά
Ι: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
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Απολύμανση νερού και δευτεροβάθμια επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων με φωτοκατάλυση TiO2,
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Αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί και αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου,
της Δρ. Ε. Κατσίβελα

Προκαταρκτική μελέτη για τα
κουνούπια της Κρήτης

της Γιώτας Ψειροφωνιά

χεται δημιουργώντας μια σχισμή στο πάνω
μέρος του σώματος της νύμφης. Το ενήλικο
στη συνέχεια, παραμένει στην επιφάνεια του
νερού για λίγο μέχρι να στεγνώσουν και να
ξεδιπλωθούν τα φτερά του, χρησιμοποιώντας σαν πλωτήρα το άδειο περίβλημα της
νύμφης, πριν καταφέρει να πετάξει.
Τα κουνούπια για να εντοπίσουν την
τροφή τους προσελκύονται από την κίνηση,
τη θερμοκρασία του σώματος, την υγρασία,
αλλά κυρίως από τις διακυμάνσεις της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα

έρευνα

Τι είναι τα κουνούπια;
Ως κουνούπια περιγράφονται τα δίπτερα που ανήκουν κυρίως σε δύο υποοικογένειες της οικογενείας Culicidae: την
Culicinae και την Anophelinae, με περισσότερα από 3,500 είδη σε όλο τον κόσμο.
Πρόκειται για έντομα υγειονομικής σημασίας, καθώς προκαλούν ασθένειες στον
άνθρωπο αλλά και σε άλλα θηλαστικά.
Όσον αφορά στη μορφολογία τους, τα
κουνούπια έχουν λεπτό και μακρύ σώμα
το οποίο καλύπτεται με λέπια και μακριά,
πολύ λεπτά πόδια που τους
επιτρέπουν μόνο να στηρίζονται. Τα φτερά τους είναι μεμβρανοειδή. Χαρακτηριστικό
τους είναι η προβοσκίδα η
οποία μπορεί να μυζήσει αίμα.
Τα αρσενικά κουνούπια έχουν,
κατά κανόνα, πιο φουντωτές
κεραίες από τα θηλυκά.
Οι προνύμφες είναι υδρόβιες, κινούνται μέσα στο νερό
με χαρακτηριστική κίνηση και
είναι εφοδιασμένες με κατάλληλο αναπνευστικό σιφώνιο
που τους επιτρέπει να λαμβάνουν ατμοσφαιρικό οξυγόνο.
Η νύμφη (pupa), ζει και κινείται χαρακτηριστικά μέσα στο
νερό, χωρίς όμως να τρέφεται.
Όταν ολοκληρωθεί το στάδιο
της νύμφης, το ενήλικο εξέρ-

Εικ.1: Culiseta longiareolata
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που προέρχονται από την αναπνοή του ξενιστή τους. Ο χαρακτηριστικός ήχος που
κάνουν προέρχεται από το συγχρονισμένο
τους φτερούγισμα. Στον άνεμο τα κουνούπια δεν παρουσιάζουν αντίσταση και με
αυτόν μπορούν να μεταφερθούν σε πολύ
μακρινές αποστάσεις.
Ανάλογα με το είδος, υπάρχουν κουνούπια που δραστηριοποιούνται κυρίως
κατά το σούρουπο και το ξημέρωμα, άλλα
που είναι δραστήρια καθ’ όλη τη διάρκεια
της νύχτας, ενώ υπάρχουν και κάποια που
τσιμπούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το θηλυκό τρυπάει το δέρμα με την

οι προνύμφες. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα
αυγά μπορούν να παραμείνουν αδρανή για
μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να βρουν
τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας για να εκκολαφθούν.
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί έως
τώρα 60 είδη κουνουπιών που ανήκουν στα
γένη Culex, Aedes, Ochlerotatus, Culiseta,
Uranotaenia, Coquillettidia και Anopheles.
Ποιες είναι οι πιθανές εστίες κουνουπιών;
Οποιαδήποτε συλλογή νερού μπορεί να
αποτελέσει εστία αναπαραγωγής κουνουπιών. Οι εστίες είναι ανθρωπογενείς ή φυσι-

Εικ.2: Εστία στην περιοχή Λινοπεράματα, Εικ.3: Εγκαταλελειμμένη βάρκα στην πεοποία βρέθηκε μεγάλος αριθμός προνυμ- ριοχή των Δειλινών στην οποία βρέθηκε
φών
μεγάλος αριθμός προνυμφών
προβοσκίδα που διαθέτει εκκρίνοντας ταυτόχρονα και ένα αιμολυτικό υγρό για να
μπορεί να εισροφά ευκολότερα το αίμα. Το
τσίμπημα του κουνουπιού προκαλεί στο
δέρμα κοκκινίλα και κνησμό, εξαιτίας του
αιμολυτικού υγρού.
Τα κουνούπια, ανάλογα με το είδος,
μπορεί να διαχειμάσουν είτε ως ωά, προνύμφες, νύμφες ή ενήλικα. Σε τροπικά ή
υποτροπικά κλίματα ενδέχεται τα ενήλικα
έντομα να είναι δραστήρια ακόμα και το
χειμώνα. Γεννούν τα αυγά του στο νερό ή
κοντά σε αυτό, όπου περιμένουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να εκκολαφθούν

κές. Συγκεκριμένα ανθρωπογενείς εστίες
μπορούν να χαρακτηριστούν χώροι και αντικείμενα τα οποία κατακρατούν νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως γούρνες,
δεξαμενές, ποτίστρες ζώων, δοχεία, βάρκες
που συγκρατούν νερό κλπ. Σαν φυσικές
εστίες μπορούν να οριστούν λίμνες, εκβολές ποταμών, έλη και διάφορες φυσικές κοιλότητες.
Τα αρσενικά κουνούπια τσιμπάνε;
Μόνο τα θηλυκά κουνούπια τρέφονται
με αίμα. Τα αρσενικά τρέφονται συνήθως με
νέκταρ λουλουδιών και με χυμούς από τα

Γ. Ψειροφωνιά: ΤΕΙ Κρήτης, Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Φαρμακολογίας
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Τα κουνούπια μεταφέρουν ασθένειες;
Τα κουνούπια είναι δυνητικοί φορείς
πολλών επικίνδυνων ασθενειών για τον
άνθρωπο και τα άλλα θηλαστικά. Μεταξύ
άλλων μπορεί να μεταδώσουν κίτρινο και
δάγκειο πυρετό, ελονοσία και πολλές μορφές εγκεφαλίτιδας. Συγκεκριμένα το κοινό
κουνούπι (Culex pipiens) μπορεί να μεταφέρει διάφορες μορφές εγκεφαλίτιδας
όπως η Εγκεφαλίτιδα του Saint Louis, SLE
(Saint Liouis Encephalitis), η Εγκεφαλίτιδα
των Ίππων της Ανατολής (Eastern Equinine
Encephalitis) και η Ιαπωνική Εγκεφαλίτιδα
(Japanese Encephalitis). Το ασιατικό κουνούπι «τίγρης» (Aedes Albopictus) αποτελεί δυνητικό φορέα 22 τουλάχιστον
αρμποϊώσεων. Τα κουνούπια του γένους
Anopheles είναι τα μόνα που μπορούν να
μεταδώσουν στον άνθρωπο την ελονοσία.
Τα ενήλικα του γένους Aedes μπορούν να
μεταφέρουν επίσης και τον νηματώδη Dirofilaria immitis (Dog Heartworm) που προσβάλλει τα σκυλιά και τις γάτες.
Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι ο ιός
του AIDS (HIV) δεν μεταφέρεται από τα
κουνούπια, λόγω του ότι η ποσότητα αίματος που απορροφάται από το κουνούπι
είναι πολύ μικρή και επειδή έχει παρατηρηθεί ότι τα μόρια του ιού αποδομούνται
στο πεπτικό σύστημα των κουνουπιών
Πώς αντιμετωπίζονται τα κουνούπια;
Όπως προαναφέρθηκε οι προνύμφες
των κουνουπιών ζουν στο νερό. Οι εκτεταμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των
κουνουπιών αφορούν στην αντιμετώπιση

των προνυμφών. Η αντιμετώπιση των ενήλικων είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη διαδικασία και δεν είναι φιλική προς
το περιβάλλον. Μέχρι και πέρυσι, κατά κανόνα, η κουνουποκτονία διενεργείτο από τις
κατά τόπους Νομαρχίες, ενώ από φέτος την
έχει αναλάβει η αντίστοιχη Περιφέρεια, με
μεγάλη ωστόσο καθυστέρηση.
Για την καταπολέμηση των προνυμφών
υπάρχουν εγκεκριμένα προνυμφοκτόνα
σκευάσματα από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα εγκεκριμένα
για το 2011 προνυμφοκτόνα περιέχουν τις
παρακάτω δραστικές ουσίες: diflubenzuron,
spinosad, Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, s-methoprene.
Εκτός από τη χρήση των παραπάνω
σκευασμάτων, που αφορούν στην αντιμετώπιση των προνυμφών σε υδάτινες εστίες,
για τα ενήλικα κουνούπια υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα μόνο για υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών. Επιπλέον μέτρα
που πρέπει να εφαρμόζονται από όλους
αφορούν στην ελαχιστοποίηση των εστιών
ανάπτυξης των προνυμφών. Συγκεκριμένα,
δεν πρέπει να υπάρχουν λιμνάζοντα νερά
σε δοχεία, στέρνες, δεξαμενές, παλιά ελαστικά, βαρέλια κλπ. Δοχεία τα οποία είναι
χρήσιμα πρέπει να είναι αναποδογυρισμένα
ή να είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένα
ώστε να μην συγκεντρώνουν νερό, ενώ δοχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ειδικά για
τη φύλαξη νερού πρέπει να διατηρούνται
κλειστά. Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η συγκέντρωση λιμναζόντων νερών σε οποιαδήποτε μορφή.
Πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση των
αποβλήτων και λυμάτων σε κάθε οικία και
επιχείρηση και να αποφεύγεται κάθε ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών καθώς και η δημιουργία βούρκων. Πολύ βασική είναι η
ανανέωση του νερού στις ποτίστρες των
ζώων και στις δεξαμενές και δε θα πρέπει
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έρευνα

φυτά. Τα θηλυκά χρειάζονται το αίμα για
τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει, τα
οποία είναι απαραίτητα για να γεννήσουν
τα αυγά τους. Εφόσον το θηλυκό πραγματοποιήσει ένα γεύμα αίματος τότε ωριμάζουν τα αβγά του και μπορεί να ωοτοκήσει.
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να αφήνονται φύλλα ή σκουπίδια να επιπλέουν. Οι ιδιοκτήτες χωραφιών θα πρέπει να φροντίζουν για την καλή
αποστράγγιση των χωραφιών και άλλων
επιφανειών μετά την άρδευση ή βροχή για
την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να κάνουν συνεχείς καθαρισμούς του δικτύου των
όμβριων υδάτων για την διευκόλυνση της
ροής των νερών.
Τέλος, χαρακτηριστικό παράδειγμα
αφορά στο κουνούπι «τίγρη» το οποίο
εξαπλώθηκε αρχικά από την Νοτιοανατολική Ασία στην Αμερική εξαιτίας του εμπορίου μεταχειρισμένων ελαστικών.
Υπάρχει πρόβλημα με τα κουνούπια στην
Κρήτη;
Λόγω του εξαιρετικά θερμού κλίματος
της Κρήτης ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών δύναται να είναι συντομότερος, με
αποτέλεσμα να παρατηρούνται περισσότερες γενιές το χρόνο. Αυτό έχει σαν συνέπεια την ανάγκη για λήψη μέτρων κατά των
κουνουπιών μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Τι είναι το κουνούπι «τίγρης»; Πόσο επικίνδυνο είναι; υπάρχει στην Ελλάδα;
Το 1894, ο Βρετανο-αυστραλός εντομολόγος Frederick A. Askew Skuse, συνέλαβε για πρώτη φορά και περιέγραψε ένα
νέο είδος κουνουπιού στην Ινδία. Αρχικά
το κατέταξε στο γένος Culex και του έδωσε
το όνομα C. albopictus. Αργότερα νεότεροι
εντομολόγοι ταξινόμησαν το έντομο στο
γένος Aedes από την ελληνική λέξη αηδής,
"unpleasant". Στην Ελλάδα έχει καθιερωθεί η κοινή ονομασία κουνούπι «τίγρης»
λόγω των ραβδώσεων που έχει στο σώμα
του.
Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει
πανικός για την ύπαρξη ή όχι του εν λόγω

εντόμου στην Ελλάδα. Το κουνούπι Αe. albopictus εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη
χώρα μας το 2004 στην Κέρκυρα και την
Ηγουμενίτσα, ενώ το 2008 αναφέρθηκε η
παρουσία του στην Αθήνα με τον εντοπισμό
σταθερά αναπαραγόμενου πληθυσμού του
στην περιοχή της Ριζούπολης.
Όπως και τα υπόλοιπα κουνούπια, έτσι
και το συγκεκριμένο είναι δυνητικός φορέας
διάφορων ασθενειών όπως κίτρινος και δάγκειος πυρετός. Η πιο σοβαρή όμως ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει είναι μια
μορφή εγκεφαλίτιδας που οφείλεται στον ιό
του δυτικού Νείλου (WNV) που μπορεί να
μεταφέρει το συγκεκριμένο είδος. Ο ιός μεταδίδεται από κουνούπια που μολύνονται
όταν τσιμπήσουν ένα πουλί ή ένα θηλαστικό που πάσχει ήδη από τον ιό.
Ο ιός δεν μεταδίδεται από άτομο σε
άτομο π.χ. με άγγιγμα, φιλί, σεξουαλική
επαφή ή με άλλο τρόπο. Η ονομασία του
οφείλεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά
αναγνωρίστηκε στην επαρχία του δυτικού
Νείλου στην Ουγκάντα το 1937. Στη Βόρεια
Ελλάδα, πέρυσι, επιβεβαιώθηκαν 261
κρούσματα, από τα οποία τα 191 παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα, ενώ τα
34 ήταν θανατηφόρα. Με δεδομένο ότι
μόλις το 1% των κρουσμάτων μόλυνσης
από τον ιό του Δυτικού Νείλου συνοδεύεται
από νευρολογικά συμπτώματα, ενώ το 20%
απλώς παρουσιάζει συμπτώματα κοινής γρίπης, οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι ο τελικός αριθμός των ανθρώπων που εκτέθηκαν
στον ιό ήταν μερικές χιλιάδες, κατά τους
μήνες της έξαρσης. Για τη συγκεκριμένη
μορφή εγκεφαλίτιδας δεν υπάρχει ακόμα
θεραπεία.
Η έρευνα που πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Φαρμακολογίας του ΤΕΙ Κρήτης
Το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωρ-
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γικής Φαρμακολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, στα
πλαίσια Πτυχιακών Μελετών, έχει ξεκινήσει ερευνητική δραστηριότητα που σχετίζεται με την χαρτογράφηση της πανίδας των
κουνουπιών της Κρήτης. Συγκεκριμένα έχει
ξεκινήσει εδώ και τέσσερις μήνες σχετική
ερευνητική εργασία, στα πλαίσια της
οποίας γίνεται προσπάθεια καταγραφής
των ειδών των κουνουπιών που υπάρχουν
σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, καθώς
Τα Πρώτα Αποτελέσματα
και αξιολόγηση των εστιών που δημιουρΑπό τις μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι
γούν τα σημαντικότερα προβλήματα.
τα σημαντικότερα προβλήματα προκαλούν
Καταρχάς, επιλέχθηκαν περιοχές που
οι τεχνητές εστίες παρά οι φυσικές. Εδώ πρέαποτελούν πιθανές εστίες ανάπτυξης προπει να επισημανθεί ότι κατά την διάρκεια της
νυμφών κουνουπιών. Αυτές ήταν είτε φυέρευνας οι θερμοκρασίες ήταν σε χαμηλά
σικές όπως: εκβολές ποταμών, λίμνες και
για την εποχή και την Κρήτη επίπεδα που
μέρη με λιμνάζοντα νερά
ή τεχνητές όπως: εγκαταλελειμμένα βαρέλια, δεξαμενές νερού, γεωργικά
μηχανήματα που κατακρατούσαν νερό κτλ. Μελετήθηκαν περίπου 30
πιθανές εστίες, από 6
Απριλίου έως 31 Μαίου
2011 και ελήφθησαν
δείγματα νερού για να
εξετασθεί η ύπαρξη προΕικ.5: Προνύμφες Κουνουπιών μέσα σε δοχείο
νυμφών. Από τις εστίες
στο εργαστήριο
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Εικ.4: Εκτροφή Προνυμφών στο
Εργαστήριο

καταγράφηκε το γεωγραφικό στίγμα, καθώς
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
μιας.
Οι προνύμφες μεταφέρθηκαν μέσα σε
νερό στο εργαστήριο και έγινε καταμέτρηση.
Για το κάθε δείγμα εξασφαλίστηκε επαρκής
οξυγόνωση του νερού και όποτε χρειάστηκε
προστέθηκε και μικροποσότητα κατάλληλης
τροφής (ψαροτροφή). Καθημερινά γίνονταν
έλεγχος για την κατάσταση των προνυμφών.
Σε κάποια δείγματα που οι προνύμφες ήταν
πολύ νεαρές έγινε και αλλαγή του νερού με
σκοπό την ακόμα καλύτερη παροχή οξυγόνου. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε
φιλτραρισμένο νερό βρύσης που αφέθηκε
να ηρεμήσει 1-2 μέρες για να απομακρυνθεί
το χλώριο και στη συνέχεια αναδεύτηκε
καλά για να οξυγονωθεί. Όταν ξεκίνησε η
παραγωγή ενήλικων ανά τακτά χρονικά διαστήματα γινόταν συλλογή. Το κάθε ένα από
αυτά τοποθετήθηκε σε ξεχωριστό δοχείο και
μετά σε κατάψυξη για να θανατωθεί.
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σημαίνει ότι ήταν αναμενόμενο να υπάρχει
κάποια μείωση στο πληθυσμό των προνυμφών στις φυσικές εστίες. Αυτό όμως
δεν πρέπει να μειώσει την βαρύτητα του
γεγονότος ότι ακόμα και σε συνθήκες απαγορευτικές για την εξάπλωση των προνυμφών σε φυσικές εστίες παρατηρήθηκε
πολύ μεγάλη συγκέντρωση προνυμφών
στις τεχνητές. Σε τρεχούμενα ή ελαφρώς
τρεχούμενα νερά δεν βρέθηκαν προς το
παρόν προνύμφες κουνουπιών.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα το κουνούπι
«τίγρης» δεν έχει βρεθεί στην Κρήτη.
Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία συνεχίζεται και μετά το πέρας της αναμένεται
να δοθεί μία πληρέστερη εικόνα τόσο για
την πανίδα των κουνουπιών της Κρήτης,
όσο και για την είσοδο ή όχι του κουνουπιού «τίγρης» στην Κρήτη και τη συνύπαρξή
του με το ενδημικό είδος Ae. cretinus.

Εικ. 6: Οι πιθανές εστίες κουνουπιών από τις οποίες έγινε λήψη δείγματος

Μέχρι τώρα έχουν βρεθεί και καταγραφεί 7 διαφορετικά είδη κουνουπιών που
ανήκουν στα γένη Anopheles, (A. claviger),
Culex (C. territans, C. Culex pipiens),
Culiseta (C. subochrea,C. longiareolata) και
Aedes.( Ae. cretinus). Το τελευταίο μάλιστα
είδος ( Ae. cretinus) είναι ενδημικό και μοιάζει πάρα πολύ μορφολογικά με το κουνούπι «τίγρης», γεγονός που έχει
προκαλέσει μία σύγχυση και την εντύπωση
ότι το κουνούπι «τίγρης» υπάρχει στην
Κρήτη.

Φωτογραφίες: Κώστας Νιαμούρης,
Επιμέλεια φωτογραφιών: Κώστας Δασκαλάκης
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Η Επιστημονική Έρευνα
στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
των Δρ. Βασίλη Μανιού και Δρ. Γιάννη Καλιακάτσου

αριθμό δημοσιεύσεων μικρότερο από το ΤΕΙ
Κρήτης.
Οι συντελεστές που επηρεάζουν τη συνολική «ποσότητα» του ερευνητικού έργου,
στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, είναι εντελώς
διάφοροι μεταξύ τους. Τα Πανεπιστήμια
είναι 20 με 237 Τμήματα και τα ΤΕΙ είναι 14
με 203 Τμήματα και κατά πολύ νεότερα των
περισσοτέρων Πανεπιστημίων. Οι καθηγητές των Πανεπιστημίων είναι περίπου
11.000 και των ΤΕΙ μόλις 2.000, για τον ίδιο

Το κείμενο του άρθρου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κόσμος του Επενδυτή» το Σάββατο
18 Ιουνίου 2011. Τα διαγράμματα του παρόντος άρθρου προέρχονται από τη μελέτη του
ΕΚΤ «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993 – 2008». (http://www.ekt.gr/metrics/)
Διατηρήθηκε η αρχική τους αρίθμηση.
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Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
παρουσίασε το 2010 τη μελέτη «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993 –
2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών
δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά», όπου παρουσιάζεται το ερευνητικό έργο όλων των Φορέων της χώρας
μας που ασχολούνται με επιστημονική
έρευνα. Στη μελέτη περιλαμβάνεται και το
ερευνητικό έργο των ΤΕΙ.
Για τη διαμόρφωση αντιπροσωπευτικής
εικόνας για το ερευνητικό έργο
των ΤΕΙ, με βάση την παραπάνω
ανάλυση, θα πρέπει αυτό να συγκριθεί, ποσοτικά και ποιοτικά,
με εκείνο των αδελφών Ιδρυμάτων, δηλαδή των Πανεπιστημίων. Ως προς την «ποσότητα»,
δηλαδή τον αριθμό των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων, την
περίοδο 1993-2008, διαπιστώνεται ότι αυτός είναι συνολικά
πολύ μεγαλύτερος εκείνου των
ΤΕΙ. Υπάρχουν όμως και Πανεπιστήμια που υπολείπονται σημαντικά ορισμένων παλαιών και
μεγάλων ΤΕΙ. ‘Ετσι π.χ. καταγράφονται επτά Πανεπιστήμια με
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περίπου αριθμό φοιτητών. Στα Πανεπιστήμια λειτουργούν 368 Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών
(χωρίς
τις
κατευθύνσεις) και στα ΤΕΙ ουσιαστικά κα-

νένα. Τα Πανεπιστήμια χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα ενώ στα ΤΕΙ δεν έχει εκχωρηθεί το αντίστοιχο δικαίωμα και οι
Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται
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θεί στο χαμηλό αριθμό των δημοσιεύσεων τους το 2004, αλλά και στην κατακόρυφη άνοδο της ερευνητικής
δραστηριότητάς τους, μετά την ανωτατοποίησή τους το 2001 και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικού
και Ερευνητικού Προσωπικού.
• Ο Δείκτης Απήχησης (ΔΑ), δηλαδή οι
αναφορές άλλων ερευνητών στις δημοσιεύσεις ενός Ιδρύματος, σε δύο κοινά
και βασικά Επιστημονικά Πεδία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ: το Natural Sciences
(ΝS) και το Engineering &
Technology (ET), διαμορφώθηκε ως
εξής: Για το πεδίο NS, για 17 Πανεπιστήμια και για επτά ΤΕΙ, που είχαν περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις την περίοδο
1993-2008, ο Δείκτης Απήχησης ήταν:
0,77 και 0,71 αντίστοιχα. Το ΕΚΤ στην
ανάλυσή του σημειώνει: «Στο Επιστημονικό πεδίο NS οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ
Λάρισας και Κρήτης, την περίοδο 2004

έρευνα

στα ΤΕΙ, πραγματοποιούνται μόνο με τη συνεργασία Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Αναγκαστικά επομένως η «ποσότητα» του
ερευνητικού έργου, στα Πανεπιστήμια και
τα ΤΕΙ, είναι δύο μεγέθη μη συγκρίσιμα μεταξύ τους. Ως εκ τούτου η σύγκριση θα
πρέπει να περιοριστεί μόνο στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω.
• Ο Συντελεστής Μεταβολής των Δημοσιεύσεων, όπως προκύπτει από το διάγραμμα 3.3, δηλαδή ο ρυθμός αύξησης των δημοσιεύσεων, την περίοδο
2004-2008, κατά μέσον όρο, για όλα
τα Πανεπιστήμια ήταν 1,52 και για όλα
τα ΤΕΙ 2,33. Ο ίδιος συντελεστής για την
ΕΕ είναι 1,83 και για τον ΟΟΣΑ 1.65.
Στο διάγραμμα 6.25 φαίνεται η χρονική
εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων για όλα τα ΤΕΙ. Ο πολύ μεγάλος
Συντελεστής Μεταβολής των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, θα πρέπει να αποδο-
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– 2008, πέτυχαν ΔΑ: 1,26 και 1,04,
που είναι μεγαλύτεροι από τον Παγκόσμιο μέσο όρο». Διάγραμμα 6.33
Στο Engineering & Technology (ET), για

16 Πανεπιστήμια και τέσσερα ΤΕΙ, που
κάλυψαν το όριο των 80 δημοσιεύσεων,
ο ΔΑ ήταν: 0,83 και 0,62 αντίστοιχα. Το
ΕΚΤ επίσης σημειώνει: «Οι δημοσιεύσεις
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των ΤΕΙ Αθήνας, Κρήτης και Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν τα τελευταία
έτη μεγάλη αύξηση στον αριθμό των
αναφορών. Ιδιαίτερα οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης το 2008 πέτυχαν
το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών».
Πράγματι στο διάγραμμα 6.30 είναι
εντυπωσιακή η συνολική αύξηση
των αναφορών των ΤΕΙ και ειδικότερα του ΤΕΙ Κρήτης. Η πρωτοκαθεδρία του ΤΕΙ Κρήτης στο σύνολο των
ΤΕΙ, παρά το ότι δεν είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό τμημάτων, φοιτητών
ή καθηγητών, τεκμηριώνεται και από
το διάγραμμα 6.31.

Συμπερασματικά επομένως από τα
παραπάνω προκύπτει ότι, στα ΤΕΙ, και
μόνο με την «ονομαστική», ουσιαστικά,
ανωτατοποίησή τους το 2001, πού είχε
ως αποτέλεσμα την προσέλκυση υψηλού επιπέδου επιστημονικού δυναμικού, σημειώθηκε κατακόρυφη άνοδος,
τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα, του παραγόμενου ερευνητικού
έργου. Αυτό σημαίνει ότι η βελτίωση,
μέσα από τις επικείμενες μεταβολές στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, γενικά του status
των ΤΕΙ που από την ίδρυσή τους και μέχρι

έρευνα

• Η διεθνής συνεργασία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, αποτυπώνεται
από το ποσοστό των δημοσιεύσεών
τους με διεθνή συνεργασία. Για την
περίοδο 2004-2008, το ποσοστό
των δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία, για 16 Πανεπιστήμια και
για τρία ΤΕΙ, που επίσης κάλυψαν το
όριο των 80 δημοσιεύσεων, έφτασε,
κατά μέσον όρο, σε 39,9% και
36,6% (Κρήτης 45,9%, Αθηνών
35,3% και Θεσσαλονίκης 28,6%)
αντίστοιχα.

σήμερα έχουν βιώσει τη συντεχνιακή καταπίεση, είναι δυνατόν να οδηγήσει στην
«έκρηξη» της δραστηριότητάς τους σε
όλους του τομείς και φυσικά στην έρευνα.
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Ερευνητικές δραστηριότητες
στο ΤΕΙ Κρήτης,
Περίοδος: 2010 - σήμερα
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του Δρ. Βασίλη Ζαχαρόπουλου

Από αυτό το τεύχος του περιοδικού μας ξεκινά μια προσπάθεια να συνεχιστεί με περισσότερο συστηματικό και οργανωμένο τρόπο
η παρουσίαση, στην ενότητα «Έρευνα», των
Ερευνητικών - Αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
των μελών Ε.Π. του Ιδρύματός μας, καθώς και
των συνεργαζόμενων Ερευνητών και αφορά
την περίοδο 2010 - σήμερα.
Στο τρέχον τεύχος περιλαμβάνονται οι
δραστηριότητες των εργαστηρίων:
• Ευφυών Συστημάτων
• Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής
Συστημάτων
• Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και
Οδικής Ασφάλειας
• Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών
• Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών
• Οπτικοακουστικής Παραγωγής
• Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας
• Ποιότητας Τροφίμων (ΕΠΟΙΟΤ)
• Επίσης περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες των μελών Ε.Π.: α) Δρ Γ. Κριτσωτάκη, Καθηγητή Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής και β) Δρ. Φ. Ψιμάρνη –
Βούλγαρη, καθηγήτριας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής

Α) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)
1. Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων
(Intelligent Systems Laboratory)
Σύντομη Παρουσίαση Εργαστηρίου:
Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων

ανήκει στον τομέα της Πληροφορικής του
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
και Πολυμέσων (Ε.Π.Π.) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ) του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης.
Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων αφορούν
ένα ευρύτατο φάσμα της επιστήμης της
Πληροφορικής με έμφαση στη θεωρία, μεθοδολογία / μηχανική και υποστήριξη ευφυών συστημάτων. Οι βασικοί επιστημονικοί και τεχνολογικοί κλάδοι που συνθέτουν την τεχνογνωσία του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
• Αναγνώριση Προτύπων
• Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
• Έμπειρα Συστήματα
• Τεχνολογίες Διαχείρισης Γνώσης
• Τεχνητή Όραση
• Επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και εικονοσειρών
Πεδία εφαρμογής των παραπάνω, στα
πλαίσια των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τους τομείς των υπηρεσιών ιατρικής, ιατρικής πληροφορικής
καθώς και βιοιατρική, χρηματοοικονομία,
προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου, 3Δ τηλεόραση, συστήματα γνώσης, κ.α. Η σημαντική ερευνητική δραστηριότητα του
εργαστηρίου τεκμηριώνεται από τις 80 επιστημονικές δημοσιεύσεις μετά από κρίση
καθώς και από περισσότερα από 50 αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα που
έχει συμμετάσχει.
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Μόνιμο Προσωπικό Εργαστηρίου:
• Υπεύθυνος: Παπαδουράκης Γιώργος,
Δρ, Καθηγητής του Τμήματος Ε.Π.Π.
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
• Αναπληρωτής Υπεύθυνος: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος, Δρ, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ε.Π.Π. του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης.
• Ιωάννης Ξεζωνάκης, Δρ, Καθηγητής
του Τμήματος Ε.Π.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

4) Emmanuelle Thouin, Adel Hafiane,
Pierre Vieyres, Nikolaos Xylourgos,
Georgios Triantafyllidis, Alain Delbos
and Eve Charest, “Nerve region detection for ultrasound guided LRA”, 6th
Mediterranean Conference on Information Systems, IS: Crossroads of Technology, People, Organizations and Markets, TRACK: eHealth Informatics, Limassol, Cyprus, Sept 3-5, 2011

Πηγή Χρηματοδότησης

Περίοδος
υλοποίησης

Προϋπ/σμός

1

Student Exchange Programme in Intelligent
Computer Systems,

EU-Canada Programme for cooperation in Higher education,
Training and Youth, 160764GR-2009-CANTEP,
European Coordinating Institution: TEI of Crete

October
2009 September
2012

European
Budget :
136,000
Euro

2

A Guardian Angel for
the Extended Home Environment (GUARANTEE)

Information Technology for European Advancement (ITEA2),
Coordinating Institution: Philips
Research

October
2009 September
2012.

Total
Budget:
22,423,000
Euro

α/α

Τίτλος έργου

Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια:
1) G. Triantafyllidis: "Image quality measurement in the frequency domain,”
4th International Symposium on Communications Control & Signal Processing, Limassol, Cyprus, March 3-4 2010.
2) W. Grega and G. Papadourakis, “Mobile Laboratory for Training in Network
Technologies,” Proceedings of 21th International Conference European Association for Education in Electrical
and Information Engineering (21th ΕΑΕΕΙΕ), Palanga, Lithuania, June 2010.
3) G. Papadourakis, J. Li n Manzaneda
and M. Sinadinakis, “A Guardian Angel
For The Extended Home Environment
(GUARANTEE), ” Proceedings of International Conference on Telecomunications and Multimedia (TEMU 2010),
Chania, Crete, Greece, July 2010.

5) V. Theodorou, B. Zouzoulas, G. Triantafyllidis and G. Papadourakis, “Gaze
direction detection for cursor control
application”, 3rd International Conference on Image Processing and Communications (IP&C 2011), Bydgoszcz,
Poland, 7-9 September 2011
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά:
1. T. Kounalakis and G. Triantafyllidis,
“Object detection and recognition
using depth layers and SIFT-based machine learning”, accepted to publication
to 3D Research Journal, Springer Publishing.
2. E. Apostolidis, T. Kounalakis and G. Triantafyllidis, “Optimized Watermarking
For LFR-Based FTV”, submitted to publication to 3D Research Journal, Springer
Publishing.

Β. Ζαχαρόπουλος: Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης - vzachar@staff.teicrete.gr

έρευνα

Ερευνητικά - Αναπτυξιακά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010):

# " & .(

& *#

Editorial activities
1. G. Triantafyllidis (editor), Topical Issue
on 3DTV, Journal on 3D Research,
Springer Publishing, to be published,
2011.
2. X. Zabulis, N. Grammalidis and G. Triantafyllidis (editors), Special Issue on
Advances in 3DTV: Theory and Practice, International Journal of Digital
Multimedia Broadcasting, Hindawi
Press, vol. 2010, Article ID 579514,
2010.

2. Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και
Μηχανικής Συστημάτων
Σύντομη Παρουσίαση Εργαστηρίου:
Το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης
και Μηχανικής Συστημάτων (AISE Lab) διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε τεχνολογίες αιχμής,
με στόχο να στηρίξει διεθνείς συνεργασίες,
ενώ παράλληλα προσφέρει ποιοτική κατάρτιση και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι
τομείς ενδιαφέροντος των μελών του εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
• Αυτοματοποιημένη Μηχανική Λογισμικού
• Δίκτυα Επικοινωνιών: προγραμματισμός
και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης
της Τηλεκπαίδευσης)
• Αρχιτεκτονικές Ενσωματωμένων Συστημάτων και Αυτοματοποίηση της Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
• Ευφυή Συστήματα στην Ιατρική
• Διαδίκτυο και Σημασιολογικός Ιστός
• Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Βασισμένα στη Γνώση
• Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική (reasoning)
• Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
• Λογισμικό, Βιβλιοθήκες κι εργαλεία
Αριθμητικής Ανάλυσης
• Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

Προσωπικό Εργαστηρίου:
Επικεφαλής του εργαστηρίου
• Δρ. Μαρακάκης Μανώλης, Καθηγητής
(mmarak@cs.teicrete.gr)
Μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό
• Δρ Γραμματικάκης Μίλτος, Καθηγητής
(mdgramma@cs.teicrete.gr)
• Δρ Βασιλάκης Κώστας, Καθηγητής
(kostas@cs.teicrete.gr)
• Δρ Παναγιωτάκης Σπύρος, Επίκουρος
Καθηγητής ( spanag@teicrete.gr)
• Δρ Καλογεράκης Μιχάλης,, Επίκουρος
Καθηγητής (mixalis@cs.teicrete.gr)
• Δρ Παπαδάκης Νίκος, Καθηγητής Εφαρμογών ( npapadak@cs.teicrete.gr)
• Αιβαλής Κώστας, Καθηγητής Εφαρμογών ( costis@cs.teicrete.gr)
• Χατζάκης Ηλίας, Καθηγητής Εφαρμογών
(hatzakis@cs.teicrete.gr)
• Κορνάρος Γιώργος, Καθηγητής Εφαρμογών ( kornaros@cs.teicrete.gr)
• Μελάς Χρήστος, Καθηγητής Εφαρμογών
(melas@cs.teicrete.gr)
Ερευνητικά - Αναπτυξιακά έργα Εργαστηρίου:
α) Ερευνητικά
Το εργαστήριο AISE πρόκειται να διαχειριστεί ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και εθνικά
ερευνητικά προγράμματα μέσω του ΕΛΚΕ.
Στον παρακάτω πίνακα το έργο (1) ξεκινάει
άμεσα (kickoff 18/7/2011), ενώ για τα έργα
(2)-(5) έχουν υποβληθεί οι προτάσεις και
αναμένεται σύντομα η τελική έκβαση.
Τέλος επισημαίνουμε ότι σήμερα αναπτύσσονται τρεις ακόμα προτάσεις σε σχέση
με συστήματα προκειμένου να υποβληθούν στο επόμενο διάστημα σε ανταγωνιστικά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράμματα (προγράμματα Αριστεία,
FP7/STREP και FP7/PEOPLE).
β) Αναπτυξιακά
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών:
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Πηγή Χρηματοδότησης

Περίοδος
υλοποίησης

Προϋπ/σμός

15/7/201114/7/2014

390K ευρώ

1

VIRTICAL: SW/HW extensions
for virtualized heterogeneous FP7-ICT-2011-7
multicore platforms
(FP7/STREP)
Project number: 288574

2

Μ3SoC: Methodology for
Monitoring Multicore SoCs

Θαλής

Έχει υποβληθεί (επιλογή φάση Β’)

140Κ ευρώ

3

ASHSHMEM: Applicationspecific hierarchical shared
memory systems

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΤΑ ΤΕΙ

Έχει υποβληθεί (επιλογή φάση Β’)

80Κ ευρώ

4

MANIAC: Memory hierachies
and nanophotonic & wireless FP7-ICT
interconnects for foreseable (FP7/STREP)
future CMP systems

Έχει υποβληθεί (επιλογή φάση Α)

390Κ ευρώ

5

Δυναμική αποκατάσταση
βλάβης σε πολυεπίπεδα δίκτυα με χρήση GMPLS

Έχει υποβληθεί (επιλογή φάση Β’)

81.950
EURO

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΤΑ ΤΕΙ

Αναπτυξιακά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010):
α/α

Τίτλος έργου

Πηγή Χρηματοδότησης

1

Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών (e-University) στο
ΤΕΙ Κρήτης

ΕΣΠΑ – Ψηφιακή Σύγκλιση
(αναπτυξιακό έργο)

Περίοδος
υλοποίησης

Προϋπ/σμός

1/7/2011 –
31/12/2012

302.300
Euro

1. Yπάρχει συνεργασία του εργαστηρίου με τη βιομηχανία σε διάφορα έργα (κυρίως εταιρικά, ευρωπαϊκά καθώς και ανάπτυξης ανοικτού λογισμικού). Η διαχείριση των έργων
αυτών γίνεται επίσης μέσω ΕΛΚΕ (δελτία παροχής). Πιο συγκεκριμένα:
• Μέλη του εργαστηρίου διατηρούν ενεργή συνεργασία με διάφορες εταιρείες, όπως:
THALES Research & Technology (TCF), ST Microelectronics (AST Lab) και Numonyx,
συγγράφοντας προτάσεις και συμμετέχοντας ως εξωτερικοί συνεργάτες στην υλοποίηση δύο ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων:
α) το FP7/ENIAC MODERN που αφορά την υποστήριξη απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης σε αναξιόπιστα υψηλού επιπέδου συστήματα SoC και NoC και
β) το FP7/ENIAC SMART που αφορά το σχεδιασμό non-volatile συστημάτων μνήμης που παρέχουν αυξημένη ασφάλεια σε εφαρμογές όπως smart cards και
USB sticks. Το συνολικό budget των δύο έργων ανέρχεται σε ~45M ευρώ και
τα έργα διαρκούν από 3/2009 ως 3/2012 (MODERN) και 4/2010 ως 4/2013
(SMART).
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• Υπάρχει δωδεκαετής συνεχής εξωτερική συνεργασία μελών του εργαστηρίου με την ST Microelectronics
(AST/Advanced Systems Lab - Grenoble) σε θέματα σχεδιασμού συστημάτων και δικτύων σε τσιπ μέσα από
διάφορα βιομηχανικά εταιρικά προγράμματα.
• Από το 2003, μέλος του εργαστηρίου συμμετείχε στο σχεδιασμό και
στην ανάπτυξη και διαχείριση του περιβάλλοντος ανοικτού λογισμικού
«On-Chip Communication Network
(OCCN) - http://occn.sourceforge.net»
το οποίο χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό σε υψηλό επίπεδο δικτύων σε
τσιπ (τελευταία έκδοση: 5/2011). To
δωρεάν αυτό λογισμικό έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από
500 διεθνείς οργανισμούς (γνωστά
Πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ινστιτούτα
και γνωστές εταιρίες ημιαγωγών και
σχεδιασμού συστημάτων), μάλιστα το
2005 βραβεύτηκε από την ST Microelectronics με το «Corporate Community of Practice Gold Trophy
Award».
2. Παροχή υπηρεσιών τηλε-εκπαίδευσης
(σύγχρονης & ασύγχρονης) στο ΤΕΙ Κρήτης.
Άλλες δραστηριότητες:
• Ακαδημαϊκή εποπτεία του Κέντρου
Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔΔ)
ΤΕΙ Κρήτης.
• Λειτουργία αιθουσών ελεύθερης χρήσης υπολογιστών για όλα τα τμήματα
του ΤΕΙ Κρήτης.
• Προώθηση ελεύθερου και ανοικτού
λογισμικού στο ΤΕΙ Κρήτης.
• Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης για την εκπόνηση
διδακτορικού.
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις:
Συλλογικοί Τόμοι:

1. M.D. Grammatikakis, G. Kornaros and
N. Papadakis (Editors), Proc. 8th Workshop on Intelligent Solutions in Embedded
Systems
(WISES2010),
Heraklion, Greece, 2010. IEEE Catalog
No: CFP10848-PRT/ART.
2. G. Kornaros (Editor) Multi-Core Embedded Systems, CRC Press/Taylor & Francis Group, 2010, ISBN: 978-1-43981161-0, 501 pages.
Κεφάλαια σε Συλλογικούς τόμους:
1. Marakakis, H. Kondylakis, N. Papadakis,
“Knowledge Representation in a Proof
Checker” for Logic Programs, under
review, submitted for publication as a
chapter to the book with title “
Knowledge Representation”, publisher: InTech.
2. Spyros Panagiotakis, Robert Agoutoglou, Kostas Vassilakis, “Adapting
Medical Content to the Terminal Capabilities of Wireless Devices”, contribution to the collaborative book
entitled: “E-Healthcare Systems and
Wireless Communications: Current
and Future Challenges”, edited by
Prof. Mohamed Watfa, to be published
by IGI Global in 2011.
3. M.D. Grammatikakis, G. Kornaros and
M. Coppola, "Power-Aware Multicore
SoC and NoC Design", (invited chapter), in Multiprocessor System-on-Chip:
Current Trends and Future, Eds. M.
Huebner and J. Becker, Chapter 8,
Springer Verlag, ISBN:978-1-44196459-5, 29 pages, 2011.
4. G. Kornaros, "Energy efficient data
transmission of on-chip serial links", in
"Solutions on Embedded Systems",
Eds. M. Conti, S. Orcioni, N. Martinez
Madrid, R.E.D. Seepold, Chapter 19,
Springer, Series, ISBN: 978-94-0070637-8, 1st edition, 8 pages, 2011.
5. Charissis, G., Melas, C., Moustakis, V.,
Zampetakis, L.A. (2010). Chapter 20:
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Δημοσιεύσεις σε περιοδικά:
1. E. Marakakis, N. Papadakis, “Correctness of Logic Programs Using Proof
Schemes”, under review, submitted for
publication to the International Journal
of Software Engineering and Knowledge Engineering, World Scientific.
2. E. Marakakis, H. Kondylakis, N. Papadakis, “An Interactive Verifier for Logic
Programs”, under review, submitted
for publication to the International
Journal of Applied Intelligence,
Springer-Verlag.
3. Christos D. Melas et al., "Information
and communication technology (ICT)
use, knowledge and feature demands
of medical staff in Greek hospitals: The
role of technology readiness", submitted on 11/5/11 to the Journal of Behaviour & Information Technology
(second review).
4. Christos D. Melas et al., "Evaluating
the properties of the Evidence Based
Practice Attitude Scale (EBPAS) in
health care", submitted on 23/5/11 to
the American Psychological Assessment (second review).
5. Christos D. Melas, Leonidas A. Zampetakis, Anastasia Dimopoulou and Vas-

silis Moustakis, “Modeling the acceptance of clinical information systems
among hospital medical staff: An extended TAM model”, accepted for publication in Journal of Biomedical
Informatics, 2011.
6. D. Papachristos, N. Alafodimos, K. Arvanitis, K. Vassilakis, M. Kalogiannakis,
P. Kikilias, E. Zafeiri, «An Educational
Model for Asynchronous E-Learning. A
Case Study in a Higher Technology Education», International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC), Vol
3, No 1, 32-36, 2010, (ISSN: 18675565).
7. G. Kornaros, “A soft multi-core architecture for edge detection and data
analysis of microarray images”, J. Systems Architecture - Embedded Systems
Design, 56 (1), pp. 48-62, 2010
8. G. Kornaros and T. Orphanoudakis,
“Design and implementation of highspeed buffered crossbars with efficient
load balancing for multi-core SoCs”, J.
Microprocessors and Microsystems Embedded Hardware Design, 34, No.
7-8, pp. 301-315, Nov. 2010
9. G. Kornaros, “NCXplore: a design space
exploration framework of temporal encoding for on-chip serial interconnects”,
International Journal of High Performance Systems Architecture (IJHPSA),
Special Issue on: "Power-Efficient, High
Performance General Purpose and Application Specific Computing Architectures", 2 (3/4), 2010
10. George Kornaros, Matthias Sund,Wolfram Lautenschlaeger, Helen-Catherine Leligou, and Theofanis Orphanoudakis, «Efficient Implementation Of A Frame Aggregation Unit For
Optical Frame-Based Switching», AEÜ
– International Journal of Electronics
and Communications, ISSN: 14348411, accepted 19 September 2008,
available online 5 December 2008, vol.
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Organizational implementation of
health-care information systems. In:
Handbook of Research on Developments in e-Health and Telemedicine:
Technological and Social Perspectives
(Cruz-Cunha, M.M., Tavares, A.J. &
Simoes, R. Eds), pp. 419-450, New
York, Medical Information Science Reference.
6. G. Kornaros, “Application Specific
Customizable Embedded Systems”,
Book Chapter 2, 39 pages, in “MultiCore Embedded Systems”, Eds. G.Kornaros, CRC Press/Taylor & Francis
Group, Apr. 2010, ISBN: 978-1-43981161-0.
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18.

64, no. 1, 2010, pp 17-28.
Nikos Papadakis, Kostas Stravoskoufos,
Evdoxios Baratis, Euripides Petrakis,
Dimitris Plexousakis. “PROTON: A
Prolog Reasoner for Temporal ONtologies in OWL”, Expert Systems
With Applications (accepted).
Nikos Papadakis, Dimitris Plexousakis,
Yannis Christodoulou. “The Ramification Problem in Temporal Databases:
a Solution Implemented in SQL”,
Journal of Applied Intelligent (accepted).
Nikos Papadakis, Dimitris Plexousakis,
Myron Papadakis, "The Ramification
Problem in Temporal Databases: An
approach with conflicting constraints”, Journal of Intelligent Information Systems (accepted).
Nikos Papadakis, Kefalas Pavlos and
Delidakis Antonios "Αn approach of
a logic resolver in a distributed peerto-peer system", International Journal of Computers and Applications
(accepted).
Nikos Papadakis, Yannis Christodolou,
and Panagiotis Sartzetakis, “A tool
for constraint satisfaction in XML
Temporal Databases”, International
Journal of Reasoning-based Intelligent Systems Vol. 3, No. 1, 2011 pp
44-58
Nikos Papadakis, Pavlos Kefalas and
Manolis Stilianakakis, “A tool for access to relational databases in natural
language”, Journal Except Systems
with Applications volume 38 (2011)
7894–7900
Nikos Papadakis and Stavros Boutzas,
“A tool for Ramification Reasoning
over Temporal OWL Knowledge
Bases”, International Journal of
Knowledge-Based Intelligent Engineering Systems 14 (2010) 159–182.
Nikos Papadakis , “Addressing the
frame and qualification problems in

19.

20.

21.

22.

23.

Temporal Databases”, International
Journal of Reasoning-based Intelligent
Systems, Vol. 2, No. 2, 2010, pp. 158166
Nikos Papadakis ,Nikolaos Doulamis
and Anastasios Doulamis. Hierarchical
graph-based media content representation for real time search in large scale
multimedia databases, Journal of Machine Graphics and Vision vol. 19, no.
3, 2010, pp. 247-263 (Special Issue on
Image Databases).
Emmanuil Marakakis, Kostas Vassilakis
and Nikos Papadakis, “Meta-rules and
Uncertain Reasoning for Diagnosis of
Epilepsy in Childhood”, Journal Except
Systems with Applications Volume 37,
Issue 10, October 2010, Pages 69796985
Emmanuil Marakakis, Kostas Vassilakis
and Nikos Papadakis, «A Tool for Removing Unused Arguments from Logic
Programs Automatically», International Journal of Artifial Intelligence
Tools Vol. 19, No. 1 (2010) 39–63.
Nikos Papadakis and Dimitris Plexousakis, «Addressing the Ramification
Problem a Temporal Context:the case
of Concurrent Actions» International
Journal of Intelligence Systems, Vol.
25, 287-325, 2010.
Nikos Papadakis and Yannis Christodoulou, «A tool for addressing the
ramification problem in spatial databases: A Solution Implemented in
SQL», Journal Expert Systems with Applications, vol. 37, 2010, pp. 1374–
1390.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές:
1. Michail Kalogiannakis, Spyros Panagiotakis, Kostas Vassilakis, “Asynchronous
distance learning services at TEI of
Crete, Views of learners 6 years after its
introduction”, submitted to the 6th In-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

rakis, H. Sagen, S. Haugen, A. Beszczynska-Moller, P. Worcester, «Tomographic
inversions from the Fram Strait 2008-09
experiment», 10th European Conf. on
Underwater Acoustics, Istanbul Turkey,
July 5-9, 2010 www.ecua-2010istanbul.org.
9. H. Sagen, S. Sandven, E. Skarsoulis, P.F.
Worcester , A. Beszczynska-Moeller, L.
Bertino S. A. Haugen, M. Dzieciuch, G.
Piperakis, M. Kalogerakis, P. Sakov,
«The Fram Strait tomography system for
ocean model validation, assimilation
and inversion», International Polar Year
Oslo Science Conference (IPY 2010) ,
Oslo Norway, June 8-12, 2010
www.ipy-osc.no.
10. Nikos Papadakis, Pavlos Kefalas and
Aristidis Apostolakis, “Access to Relational Databases with english language”, IADIS Applied Computing
2010 (AC 2010) Conference, ISBN
(Book): 978-972-8939-30-4.
11. Nikos Papadakis, Polydoros Petrakis,
Dimitris Plexousakis, Haridimos Kondylakis «A Solution to the Ramification
Problem Expressed in Temporal Description Logics», in proc. of 4th International Workshop on New Forms of
Reasoning for the Semantic Web: Scalable & Dynamic - NEFoRS2010 co-located with the 7th Extended Semantic
Web Conference (ESWC2010)
Β) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)
1. Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών
Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ)
(http://www.ctr-crete.gr/lahers/) Τμήμα
Κοινωνικής Εργασίας
Σύντομη Παρουσίαση Εργαστηρίου:
Το Εργαστήριο έχει σκοπό τη μελέτη και
αποτύπωση κοινωνικών προβλημάτων
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έρευνα

2.

ternational Conference on Open and
Distance Learning, Loutraki, Greece, 46 November 2011.
Kostas Vassilakis, Spyros Panagiotakis,
Michail Kalogiannakis, “E-learning in
tertiary education: aspects on service
evaluation”, accepted for publication
in the 7th International Conference on
New Horizons in Industry, Business and
Education 2011 (NHIBE 2011), Chios,
Greece, August 2011.
G. Kornaros, D. Pnevmatikatos, "Hardware-assisted Dynamic Power and
Thermal Management in Multi-core
SoCs", IEEE 21st Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI 2011), EPFL,
Lausanne, Switzerland, to appear.
M.D. Grammatikakis, S. Politis, J.-P.
Schoellkopf and C. Papadas. "Systemlevel power estimation methodology
using cycle- and bit-accurate TLM", in
Proc. of 14th Design Automation and
Test in Europe, 2011.
G. Kornaros and A. Motakis: On Scaling Speedup with Coarse-Grain Coprocessor Accelerators on Reconfigurable Platforms, 13th Euromicro
Conference on Digital System Design:
Architectures, Methods and Tools,
DSD 2010, pp. 355-362
Spyros Panagiotakis, Michail Kalogiannakis, Ripoll Nicolas, Kostas Vassilakis,
“Towards Synchronous Tele-Education: Solutions, Trends and Experience
Gained”, in proceedings of the 3rd ELearning Excellence Forum and Conference (eLExForum 2010), 2-4
February 2010, Dubai, UAE.
E. Skarsoulis, M. Kalogerakis, J. Papadakis, G. Piperakis, «A prototype software environment for bistatic acoustic
detection analysis», 10th European
Conf. on Underwater Acoustics, Istanbul Turkey, July 5-9, 2010 www.ecua2010-istanbul.org.
E. Skarsoulis, G. Piperakis, M. Kaloge-
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καθώς και την προαγωγή της δημόσιας
υγείας και της ασφάλειας του γενικού πληθυσμού. Ανάμεσα στους επιμέρους στόχους του εργαστηρίου είναι η διερεύνηση
των συμπεριφορών οδηγικής διακινδύνευσης, η μελέτη και πρόληψη της διαπροσωπικής βίας με εστίαση στα διαφορετικές
μορφές ενδοοικογενειακής βίας, η εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου υγείας
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η μελέτη
των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας
και η αναζήτηση παραγόντων κινδύνου σε
κυρίαρχα προβλήματα δημόσιας υγείας.
Προσωπικό Εργαστηρίου:
Α. Μόνιμο προσωπικό ΕΠ
• Χλιαουτάκης Ελ. Ιωάννης, MSc, PhD,
Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης, Δ/ντής Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
Β. Συμβασιούχοι πλήρους απασχόλησης
• Παπαδακάκη Μαρία, MPH, PhD (c)
Εργαστηριακή Συνεργάτης, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης
Γ. Εξωτερικοί συνεργάτες
1. Θωμάς Κοντογιάννης, MSc, PhD,
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

2. Χαράλαμπος Γναρδέλλης, MSc, PhD
Καθηγητής Βιοστατιστικής, ΤΕΙ Μεσολογγίου
3. Γεωργία Τζαμαλούκα, MSc, PhD
Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ
Αθήνας
Άλλες δραστηριότητες:
• Διεξαγωγή βασικής έρευνας
• Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων
που χρηματοδοτούνται από Υπουργεία,
κρατικούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, όπως επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς
οργανισμούς
• Υποστήριξη της διδασκαλίας μαθημάτων του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
• Συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή
ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής
• Παραγωγή επιστημονικών συγγραμμάτων και δημοσιεύσεων
• Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων
και υποστηρικτικού υλικού σε εκπαιδευτικούς φορείς και στους υπεύθυνους χάραξης κοινωνικής πολιτικής
• Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού

Ερευνητικά - Αναπτυξιακά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010):
Πηγή Χρηματοδότησης

Περίοδος
υλοποίησης

Προϋπ/σμός

1

Understanding and addressing
youth sexual coercion and violence Executive Agency for
as a threat to young people's sex- Health and Conual health in Europe (Youth Sexual sumers (EAHC)
Violence 2009 12 22)

2010 - 2013

139.881,00

2

Towards safer bicycling through
optimization of bicycle helmets
and usage
(ACTION TU1101)

2011-2015

International
meetings &
travel reimbursement

α/α

Τίτλος έργου

European Cooperation in the field of Scientific and Technical
Research (COST )
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Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (πρακτικά συνεδρίων):
1. Χναράκη Ευαγγελία, Παπαδακάκη Μαρία, «Διαφορές στην αντίληψη και τη
φροντίδα της υγείας ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες της τρίτης ηλικίας:
η περίπτωση ενός αγροτικού δήμου της
Κρήτης», 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας - Γηριατρικής Αθήνα, Φεβρουάριος 2010
2. Τσούτση Βάγια, Τσιροπούλου Χαρίκλεια, Παπαδακάκη Μαρία «Κακοποίηση των ηλικιωμένων και κατ’ οίκον
φροντίδα: Η περίπτωση των προγραμμάτων «βοήθεια στο σπίτι» του Νομού
Ηρακλείου Κρήτης», 8ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας "Κοινωνικές Επιδημίες",
Αθήνα, Μάρτιος 2010
3. Παπαδακάκη Μαρία, Παρλαλης Σταυρος, Παπανδρεου Ελενη, «Διαφέρουν
οι ανάγκες ανδρών και γυναικών στην
τρίτη ηλικία; Ευρήματα μιας μελέτης σε
Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) της Κρήτης», 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και
Υπηρεσιών Υγείας "Κοινωνικές Επιδημίες", Αθήνα, Μάρτιος 2010
4. Καστρινάκη Ειρήνη, Δρακάκη Ρενάνθη,
Παπαδακάκη Μαρία «Συχνότητα εμφάνισης περιπτώσεων συντροφικής κακοποίησης στην Κοινωνική Υπηρεσία δημόσιου νοσοκομείου», 8ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας "Κοινωνικές Επιδημίες",
Αθήνα, Μάρτιος 2010
5. Δρακάκη Ρενάνθη, Καστρινάκη Ειρήνη,
Παπαδακάκη Μαρία «Τι συμβαίνει όταν
ένα περιστατικό συντροφικής κακοποίησης παραπέμπεται στην Κοινωνική
Υπηρεσία του νοσοκομείου; Το παράδειγμα ενός νοσοκομείου της Κρήτης»,
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας
Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας "Κοινωνικές Επιδημίες", Αθήνα, Μάρτιος 2010
6. Παπαδακάκη Μαρία, Μαραγκάκη Πα-
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έρευνα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (περιοδικά):
1. Παπαδακάκη Μαρία, Τσαμαλή Αγγελική, Τουφεξή Στεφανία, «Η κακοποίηση των γυναικών στις συζυγικές σχέσεις: Τι πιστεύουν για το πρόβλημα οι
εκπαιδευόμενοι κοινωνικοί λειτουργοί»,
Το ΒΗΜΑ των Κοινωνικών Επιστημών,
2011 (υπό δημοσίευση)
2. Παπαδακάκη Μαρία, Πάρλαλης Σταύρος, Σταμέλος Σπύρος, Χαρκιανάκη
Γιωργία, «Διερεύνηση των αναγκών και
των ενδιαφερόντων σε ένα Κέντρο
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων στο
Ηράκλειο Κρήτης» Σύγχρονη Κοινωνία,
Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 2011,
Τεύχος 4 (υπό δημοσίευση)
3. Παπαδακάκη Μαρία «Η συμβολή του
Κοινωνικού Λειτουργού στην αντιμετώπιση της συντροφικής κακοποίησης στις
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας», άρθρο σε συλλογικό τόμο με
τίτλο «Οι πρακτικές εφαρμογές της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και στην
Κύπρο», Εκδόσεις Πεδίο, (υπό έκδοση)
4. Papadakaki Maria, Kastrinaki Eirini, Drakaki Renanthi, Chliaoutakis Joannes
“Managing Intimate Partner Violence
at the Social Services Department of a
Greek University hospital”, Journal of
Social Work, 2011 (In press)
5. Orsi C., Stendardo A., Marinoni A.,
Gilchrist M.D., Otte D., Chliaoutakis J.,
Ozkan T., Dias Pereira J., Tzamalouka
G., Morandi A. “Motorcycle riders’
perception of helmet use: complaints
and dissatisfaction”, Accident Analysis
and Prevention, 2011, doi: 10.1016/
j.aap.2010.12.029 (In press)
6. Papadakaki Maria, Sarris Markos, Tsalkanis Angelos, Gnardellis Charalampos, Soultatou Pelagia, Tzamalouka
Georgia, Chliaoutakis Joannes, “Using
a holistic approach of lifestyle to understand juvenile delinquency” Journal
of Interpersonal Violence, 2011 (under
review)
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γώνα, Δημητρίου Θέκλα, Χαραλάμπους Χριστιάνα «Η Καταγραφή των
Ατόμων με Αναπηρία σε ένα Αστικό
Δήμο της Κρήτης», Επιστημονικό Θεματικό Συνέδριο Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ),
Αθήνα, Μάιος 2010
7. Παπαδακάκη Μαρία, Ιωσηφίδης Ιωάννης, Αραβαντινού Αντωνία, Ευτυχίδη
Ρωξάνη «Οι στάσεις των νέων ως προς
τους μύθους του γυναικείου βιασμού
και παράγοντες που επιδρούν σε
αυτές», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για
την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης, Αθήνα, Μάιος 2011
8. Γούτσου Μάρθα, Ιορδανίδου Μαρία,
Σχιζά Σουλτάνα, Μπάστας Χαράλαμπος, Παπαδακάκη Μαρία «Συχνότητα
υποδοχής σεξουαλικής κακοποίησης
των εγκλείστων σε Ελληνικό κατάστημα
κράτησης», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής
κακοποίησης, Αθήνα, Μάιος 2011
9. Τσαλκάνης Άγγελος, Ιωσηφίδης Ιωάννης, Αραβαντινού Αντωνία, Ευτυχίδη
Ρωξάνη, Γναρδέλλης Χαράλαμπος,
Χλιαουτάκης Ιωάννης, “Κυρίαρχες συμπεριφορές σεξουαλικού εξαναγκασμού ανδρών νεαρής ηλικίας και
παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωσή τους”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την αντιμετώπιση της
σεξουαλικής κακοποίησης, Αθήνα,
Μάιος 2011

2. Ερευνητικές Δραστηριότητες Δρ. Γ.
Κριτσωτάκη, Καθηγητή Εφαρμογών,
Τμήμα Νοσιλευτικής
Το Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης,
συμμετέχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα
των σύγχρονων ερευνητικών πεδίων τόσο
στη Νοσηλευτική, όσο και γενικότερα στις

επιστήμες υγείας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, ενδεικτικά, εστιάζουν στην αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών, στη Νοσηλευτική εκπαίδευση και αγωγή υγείας, στη χειρουργική
νοσηλευτική και την ογκολογική φροντίδα,
στην παροχή πρώτων βοηθειών και την εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού σε αυτές.
Ειδικό ενδιαφέρον έχει η έρευνα για την επίδραση κοινωνικών παραγόντων σε δείκτες
υγείας καθώς και η εφαρμογή προληπτικών
προγραμμάτων σε ειδικούς ή στο γενικό
πληθυσμό. Πολλά από τα παραπάνω προγράμματα γίνονται σε συνεργασία με τοπικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, κυρίως με
το Τμήμα Κοινωνικής εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης
και τον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (περιοδικά,
πρακτικά συνεδρίων):
Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά με
κριτές:
1. Kritsotakis G, Koutis A, Kotsori A, Alexopoulos C, Philalithis A. (2010). Measuring patient satisfaction in oncology
units: interview based psychometric validation of the ‘Comprehensive Assessment of Satisfaction with Care’ in
Greece. European Journal of Cancer
Care 19, 45-52.
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά με κριτές:
1. Κριτσωτάκης Γ., Αντωνιάδου Ε., Κούτρα
Κ, Κούτης Α., Φιλαλήθης T. (2010). Γνωσιακή στάθμιση της Κλίμακας για την Ποσοτική Εκτίμηση του Κοινωνικού
Κεφαλαίου στην Ελλάδα. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 49(3): 274–285.
2. Σπυρέλλη Δ., Χαμαλάκη Κ., Σταυροπούλου Α., Κριτσωτάκης Γ., Ζηδιανάκης
Ζ. (2011).
Στεφανιαία νόσος και συχνότητα μεταβολικού συνδρόμου. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
50(1): 104–111.
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Τίτλος έργου

Πηγή Χρηματοδότησης

1

Life-Long-Learning Program
GRUNDTVIG, ‘Active ageing & Pre-retirement counΙΚΥ, ΕΕ.
seling’ (κωδικός No:
2010-1-DK-GRU06-01891
3), www.seniorforce.dk

2

Life-Long-Learning Program
Leonardo, ‘Formateurs de
professionnels de santé en
ΙΚΥ, ΕΕ.
Europe: Quelles qualifications? Quelles competences?’ κωδικός No
2009-1-FR1-LEO04-07319

Παρουσιάσεις σε Διημερίδες - Συνέδρια
στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων
1. Psychological and sociological aspects
of ageing. Kritsotakis G, Koutra K, Zografakis M. (2011). Senior Career Project. 2nd Partner Meeting. Milan,
February 24th – 25th 2011.
2. National data on ageing. Zografakis M,
Kritsotakis G, Koutra K. (2011). Senior
Ca-reer Project. 2nd Partner Meeting.
Milan, February 24th – 25th 2011.
3. Philalithis Τ, Marinaki L, Rovithis M,
Kritsotakis G, Plaitis M. (2010). Programme de formation initiale. Formation des infirmiers. «FOPROSA
EUROPE», Séminaire N° 2 – Lisbonne,
15 – 17 Avril 2010.
4. Philalithis Τ, Marinaki L, Rovithis M,
Kritsotakis G, Plaitis M. (2010). Formation pra-tique / Lien avec l’Hôpital.
«FOPROSA EUROPE», Séminaire N° 2 –
Lisbonne, 15 – 17 Avril 2010.
5. Philalithis Τ, Marinaki L, Rovithis M,
Kritsotakis G, Plaitis M. (2010). Structure de formation, formation continue,
spécialisation. «FOPROSA EUROPE»,
Séminaire N° 2 – Lisbonne, 15 – 17

Περίοδος
υλοποίησης

Προϋπ/σμός

Επι.
Υπεύθυνος

Διάρκεια 24
μήνες, έως
31-7-2012,

5 εταίροι, ~
16.000
Ευρώ ανά
εταίρο.

Δρ Γιώργος
Κριτσωτάκης,
Τμήμα Νοσηλευτικής
ΤΕΙ Κρήτης

Διάρκεια 24
μήνες, έως
31-7-2011,

5 εταίροι, ~
16.000
Ευρώ ανά
εταίρο.

Αν. Καθηγητής Τάσος
Φιλαλήθης,
Τμήμα Ιατρικής, Παν
Κρήτης

Avril 2010.
6. Philalithis Τ, Marinaki L, Rovithis M,
Kritsotakis G, Plaitis M. (2010). Qualification et Compétences des Formateurs
des Professionnels de Sante Cadres Hospitaliers. «FOPROSA EUROPE», Séminaire N° 3 – Heraklion, 14 – 16 Octobre
2010.
7. Philalithis Τ, Marinaki L, Rovithis M, Kritsotakis G, Plaitis M. (2010). Formation
des Professionnels de Sante Cadres Hospitaliers. «FOPROSA EUROPE», Séminaire N° 3 – Heraklion, 14 – 16 Octobre
2010.
Συμμετοχές σε στρογγυλά τραπέζια - Κλινικά φροντιστήρια - Ημερίδες μετά από πρόσκληση
1. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η έρευνα για το
Κοινωνικό Κεφάλαιο στην υγεία. Κριτσωτάκης Γ. Κοινωνικό Κεφάλαιο και Δημόσια Υγεία. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής. 25-27/11/2010,
Αθήνα.
2. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η έρευνα για το
Κοινωνικό Κεφάλαιο στην υγεία. Κριτσωτάκης Γ. Κοινωνικό Κεφάλαιο και ικα-

Β. Ζαχαρόπουλος: Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης - vzachar@staff.teicrete.gr

έρευνα

Ερευνητικά - Αναπτυξιακά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010):

# " & .(

& *#

νοποίηση από τις υπηρεσίες υγείας. 1ο
Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής.
25-27/11/2010, Αθήνα.
3. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η εμπειρία της
1ης εσωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων Νοσηλευτικής: Αποτελέσματα,
Προκλήσεις, Προοπτικές. Κριτσωτάκης
Γ. Η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης. 37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο,
3-6/5/2010, Χαλκιδική.
4. ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: Σχεδιασμός,
παρουσίαση και δημοσίευση ερευνητικής εργασίας. Κριτσωτάκης Γ. Εισαγωγή
στη μεθοδολογία της έρευνας και στη
βασική αναζήτηση της βιβλιογραφίας.
37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό
Συνέδριο, 3-6/5/2010, Χαλκιδική.
5. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Δρόμοι της εκπαίδευσης και δρόμοι της έρευνας. Κριτσωτάκης Γ, Βασιλάκη Μ, Χοχλιδάκη
Μ, Χαλκιαδάκη Α, Αντωνάκη Κ, Χατζή
Λ, Κογεβίνας Μ, Κούτης Α. (2010). Διαφορές στο κοινωνικό κεφάλαιο μεταξύ
Ελληνίδων και αλλοδαπών εγκύων
γυναικών στην Κρήτη. 37ο Ετήσιο
Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο,
3-6/5/2010, Χαλκιδική.
Παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια
1. Κριτσωτάκης Γ, Βασιλάκη Μ, Χατζή Λ,
Γεωργίου Β, Φιλαλήθης Τ, Κογεβίνας
Μ, Κούτης Α. (2011). Κοινωνικό κεφάλαιο και επιλόχειος κατάθλιψη στη Μελέτη Μητέρας-Παιδιού Κρήτης, Μελέτη
ΡΕΑ. 38ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 10-13/5/2011, Χίος.
2. Περβολαράκη Α, Τζουτζομήτρου Ο, Πιτσούνη Β, Κριτσωτάκης Γ. (2011).
Χρήση παρανομών ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ και μη ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές: διερεύνηση της
συνεργιστικής τους δράσης σε φοιτητές
του ΤΕΙ Κρήτης. 38ο Πανελλήνιο Νο-

3.

4.

5.

6.

σηλευτικό Συνέδριο, 10-13/5/2011,
Χίος.
Λαγιώτη Χ, Νυχάς Χ, Κολοβός Σ, Ζηδιανάκης Ζ, Κωνσταντινίδης Θ, Κριτσωτάκης Γ. (2011). Αξιολόγηση των ικανοτήτων μελέτης και εξετάσεων των
φοιτητών Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης.
38ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο,
10-13/5/2011, Χίος.
Κίτσιου Α, Μπουρτζάνη Φ, Πέτση Α, Χαραλαμπάκη Ε, Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης Μ, Κριτσωτάκης Γ. (2011). Συχνότητα ψυχικών διαταραχών σε παιδική και
εφηβική ηλικία σε δυο μονάδες υγείας
στην Κρήτη. 38ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, 10-13/5/2011, Χίος.
Τσιμπογιάννη Γ, Παναρετάκι Χ, Κριτσωτάκης Γ, Κωνσταντινίδης Θ. (2011). Σύγκριση πρακτικών αντιμετώπισης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων σε
Ελληνίδες και μετανάστριες γυναίκες νοσοκομείων της Κρήτης. 4ο Πανελλήνιο
και 3ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό &
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο,
9-12/3/2011, Αθήνα.
Πελεκίδου Λ, Κύρου Ι, Κριτσωτάκης Γ,
Κούτρα Κ. (2010). Πρόγραμμα αγωγής
υγείας σε σχολικές μονάδες για τον σακχαρώδη διαβήτη. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών
Υγείας. 15-17/3/ 2010, Αθήνα.

Γ) Παράρτηματα του ΤΕΙ
1. Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας
και Βιοχημικών Διεργασιών, Παράρτημα Χανίων
Σύντομη Παρουσίαση Εργαστηρίου:
Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας
και Βιοχημικών Διεργασιών ανήκει στον
Τομέα Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του
Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης. Ασχολείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά με θέματα που αφορούν

Β. Ζαχαρόπουλος: Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης - vzachar@staff.teicrete.gr

Πηγή
Χρηματοδότησης

Περίοδος
υλοποίησης

Προϋπ/σμός

1

Soils contaminated with explosives: environmental fate and
state-of-the-art remediation
processes

IUPAC (International
Union of Pure and
Applied Chemistry)
Sponsorship for the
preparation of technical report -Υποτροφία

May 2008 –
May 2011

4.000 US $

2

Εκτέλεση Ποιοτικού Ελέγχου Δικτύου Αερισμού στο πλοίο του
Πολεμικού Ναυτικού – Κανονιοφόρος Αρματωλός

Πολεμικό Ναυτικό

09/11/1109/02/10

714,00 €

3

Εκτέλεση Ποιοτικού Ελέγχου Δικτύου Αερισμού στο πλοίο του
Πολεμικού Ναυτικού - Φρεγάτα
Μπουμπουλίνα

Πολεμικό Ναυτικό

14/09/1014/10/10

1.011,50 €

4

Έλεγχος Ποιότητας Αέρα

Κυλινδρόμυλοι
Κρήτης Α.Ε.

18/10/1008/11/10

307,50 €

5

Εκτέλεση Ποιοτικού Ελέγχου Δικτύου Αερισμού στο πλοίο του
Πολεμικού Ναυτικού - Αρματαγωγός Λέσβος

Πολεμικό Ναυτικό

28/03/1128/04/11

787,20 €

Αλληλεπίδραση βαρέων μετάλλων και πρωτεϊνών σε θαλάσσιους βενθικούς οργανισμούς

ΕΣΠΑ 2007-2013,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ,
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

2011 - 2013

45.000 €

α/α

Τίτλος έργου

στην Ρύπανση του Περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους), στην
Επεξεργασία και Διαχείριση των Αποβλήτων (αερίων εκπομπών, υγρών, στερεών,
τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων) και
στη μελέτη βιοχημικών διεργασιών, κυρίως σε μοριακό επίπεδο, και την επίδραση ανόργανων και οργανικών ρύπων
σε αυτές. Συγκεκριμένα ερευνά την ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό των
ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, την
παρακολούθηση των χημικών και βιοχημικών διεργασιών, στις οποίες λαμβάνουν

μέρος οι ρύποι στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση και επίλυση περιβαλλοντικών
προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.
Προσωπικό Εργαστηρίου:
1. Δρ. Ελευθερία Κατσίβελα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Υπεύθυνη Εργαστηρίου
2. Δρ. Νικόλαος Λυδάκης-Σημαντήρης,
Επίκουρος Καθηγητής
3. Δρ. Δημήτριος Καλδέρης, Καθηγητής
Εφαρμογών
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έρευνα

Ερευνητικά-Αναπτυξιακά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010):
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Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών:
1. Έλεγχος Ποιότητας Αέρα
2. Αναλύσεις για τον προσδιορισμό της
ποιότητας νερού
3. Αναλύσεις για τη σύσταση εδαφών σε
ανόργανα συστατικά και οργανική ύλη
4. Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός ανόργανων ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα ποικίλης προέλευσης
Άλλες δραστηριότητες:
1. Φυτοεξυγίανση ρυπασμένων εδαφών
2. Χρήση φωτοσυνθετικών αλγών ως βιοδείκτες ρύπανσης από βαρέα μέταλλα
3. Απομόνωση, καθαρισμός και βιοχημικός χαρακτηρισμός βιολογικών μορίων με αυξημένη προστιθέμενη αξία
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
με κρίση
1. L. Raisi, M. Lazaridis, and E. Katsivela.
2010. Relationship between Airborne
Microbial and Particulate Matter Concentrations in the Ambient Air at a
Mediterranean Site. Global Nest Journal 12 (1), 84-91.
2. Kopanakis, N. Lydakis Simantiris, E.
Katsivela, D. Pentari, P. Zarmpas, N.
Mihalopoulos, and M. Lazaridis. 2010.
Size Distribution and Chemical Composition of Airborne Particles at
Akrotiri Research Station, Crete,
Greece. Global Nest Journal 12 (1), 5482.
3. N. Lydakis Simantiris, D. Riga, E. Katsivela, D. Mantzavinos and N. P. Xekoukoulotakis. 2010. Disinfection of
Spring Water and Secondary Treated
Municipal Wastewater by TiO2 Photocatalysis. Desalination, 250 (1), 351355.
4. D. Kalderis and E. Diamadopoulos, Valorization of Solid Waste Residues from
Olive Oil Mills: A Review, Terrestrial
and Aquatic Environmental Toxicology

5.

6.

7.

8.

9.

4 (Special Issue 1), 2010, 7-20
Panakoulias T., Kalatzis P., Kalderis D.,
Katsaounis A., Electrochemical degradation of Reactive Red 120 using DSA
and BDD anodes, Journal of Applied
Electrochemistry, 2010, 40(10), 17591765
Kalderis D., Boopathy R., Juhasz A.
Comfort S. 2011. Soils contaminated
with explosives - environmental fate
and evaluation of state-of-the-art treatment processes: A review, Pure and Applied Chemistry, doi: 10.1351/
PAC-REP-10-01-05.
Vasileia M. Daskalaki, Eleni S. Timotheatou, Alexandros Katsaounis, D.
Kalderis. 2011. Degradation of Reactive
Red 120 using hydrogen peroxide in
subcritical water, Desalination, 274 (13), 200-205
I. Kopanakis, K. Eleftheriadis, N. Mihalopoulos, N. Lydakis Simantiris, E.
Katsivela, D. Pentari, P. Zarmpas, and M.
Lazaridis. 2011. Physico-chemical characteristics of Particulate Matter in the
Eastern Mediterranean. Atmospheric
Environment (submitted, under review)
D. Moraetis, N. Lydakis-Simantiris, D.
Pentari, E. Manoutsoglou, Ch. Apostolaki, and, V. Perdikatsis. 2011. The Contribution of Nutrients in Soils with
Different Lithologies in the Island of
Crete. Pedosphere, (submitted, under
review).

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
1. D. Kalisperi, S. Parisi, P. Collins, S. Kershaw, N. Lydakis-Simantiris, G. Mongelli, M. Paternoster, F. Sdao, P. Soupios, Groundwater Resource Quality in
the North-Central Coastal Aquifer of
Crete, Greece, from Hydrochemical and
Isotopic Analysis, Proceedings of the
2nd International Conference on Integrated Water Resources Management
and Challenges of the Sustainable De-

Β. Ζαχαρόπουλος: Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης - vzachar@staff.teicrete.gr

3.

4.

5.

6.

7.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια μετά από κρίση κειμένου της περίληψης (Abstracts)
1. L. Raisi, M. Lazaridis, and E. Katsivela.
Variability of airborne microbial and particulate matter concentrations in a
Mediterranean suburban site. International Aerosol Conference, Helsinki, Finland, August 29-September 3 2010.
2. L. Raisi, M. Lazaridis, and E. Katsivela.
Size distribution of viable airborne microbes in a Mediterranean suburban
site. E-Proceedings of the European
Aerosol Conference 2011 (EAC 2011),
Manchester, United Kingdom, 4-9 September 2011 (accepted).
Μεταφράσεις Επιστημονικών βιβλίων
1. Φυσικοχημεία για τις Βιολογικές Επιστήμες, πρωτότυπο: Gordon G. Hammes,
"Physical Chemistry for the Biological
Scienses", 2007, John Wiley & Sons,
ISBN 978-0470-12202-0, μετάφραση
Νίκος Λυδάκης – Σημαντήρης, 2011, Εκδόσεις Κωσταράκη, ISBN 978-96099858-3-3.
2. Αρχές Περιβαλλοντικής Γεωχημείας,
πρωτότυπο: G. Nelson Eby, "Principles
of Environmental Geochemistry", 2004,
Thomson, Brooks / Cole, ISBN 0-12229061-5, μετάφραση Νίκος Λυδάκης Σημαντήρης, 2011, Εκδόσεις Κωσταράκη, ISBN 978-960-99858-0-2.

2. Εργαστήριο Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών, Παράρτημα Χανίων
Σύντομη Παρουσίαση Εργαστηρίου:
Το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών (DML) δημιουργήθηκε με σκοπό να
καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης σε θέματα
τεχνικών Σχεδίασης, και Τεχνολογιών Παραγωγής. Επιπροσθέτως το DML υποστηρίζει τα αντικείμενα της Ρευστομηχανικής,
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έρευνα

2.

velopment (GIRE3D), Agadir, Morocc,
24-26 March, 2010.
Pellera F., Giannis A., Anastasiadou K.,
Kalderis D. Pentari D., Gidarakos E. Adsorption of CuII ions from aqueous solutions using biochar prepared from
agricultural byproducts. 2nd International Conference on Hazardous
Waste Management, 5-8 October
2010, Chania, Crete, Greece.
Axiotis D., Anastasiadou K., Kalderis
D., Gidarakos E. Hydrothermal conversion of chrysotile asbestos using supercritical steam. 2nd International
Conference on Hazardous Waste Management, 5-8 October 2010, Chania,
Crete, Greece.
Kalderis D., Juhasz A., Boopathy R.,
Comfort S. Soil contaminated by explosives – environmental fate and evaluation of state of the art remediation
processes. 11th International UFZDeltares/TNO Conference on Management of Soil, Groundwater and Sediment, Salzburg 22-24 September
2010.
T. Panakoulias, P. Kalatzis, D. Kalderis
and A. Katsaounis, Electrochemical
degradation of Reactive Red 120 using
DSA and BDD anodes,61st International Society of Electrochemistry Annual
Meeting,
Nice,
France,
27/9-1/10/2010.
F. Pellera, A. Giannis, D. Kalderis and
E. Gidarakos. Copper adsorption using
biochars generated by pyrolysis, 3rd International Symposium on Energy from
Biomass and Waste, Venice, Italy, 8-11
November 2010.
S. Mosios, I. Beis, M. Lazaridis, and E.
Katsivela. 2011. Airborne microbes
and heavy metal toxicity. In e-Proceedings of the5th European Bioremediation Conference, July 4-7, 2011,
Chania, Crete, Greece (accepted).

& *#

Ερευνητικά - Αναπτυξιακά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010):
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Τίτλος έργου

Πηγή
Χρηματοδότησης

Περίοδος
υλοποίησης

Προϋπ/σμός

1

3D-ΣΥΣΤΕΚ - "Σύστημα Τεκμηρίωσης - Ανάδειξης - Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής
Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστατης Αποτύπωσης, Μοντελοποίησης και
Καταγραφής Μεταδεδομένων",

ΓΓΕΤ – Συνεργασία

1-4-2011 έως
31-3-2014

141,5Κ για το
ΤΕΙΚ.

2

«Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς
Βουβών»

Πράσινη Ανάπτυξη

1-10-2010 έως
31-11-2010

50Κ

3

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης στην
περιοχή της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης και απεικόνισης και ανάΓΓΕΤ – Κουπόνια
πτυξη εφαρμογών επεξεργασίας
Καινοτομίας
δεδομένων τρισδιάστατης αποτύπωσης για την δημιουργία 3-Δ
εκθεμάτων και 3-Δ εικονικών περιηγήσεων στον διαδίκτυο».

15-4-2011 έως
15-6-2011

7Κ

Θερμοδυναμικής και Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, έχοντας υπό την επίβλεψή του τα
αντίστοιχα μαθήματα.
Στο εργαστήριο συγκροτείται και λειτουργεί:
• Μονάδα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς με στόχο την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Πολιτιστικού Περιεχομένου, τουλάχιστον σε επίπεδο
Περιφέρειας Κρήτης.
• Μονάδα Εμβιομηχανικής με στόχο την
σχεδίαση και κατασκευή εμφυτευμάτων
και ιατρικών τρισδιάστατων μοντέλων
από δεδομένα αξονικού και μαγνητικού
τομογράφου.
• Μονάδα Προσομοίωσης-Ανάλυσης με
στόχο την Μοντελοποίηση και Ανάλυση φυσικών προβλημάτων με τη
βοήθεια προηγμένων εμπορικών λογισμικών και συστοιχίας υπολογιστών.

Προσωπικό Εργαστηρίου:
Υπεύθυνος Εργαστηρίου
• Δρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ,
Καθηγητής Εφαρμογών
Επιστημονικοί & Εργαστηριακοί Συνεργάτες
• Δρ. Φυσικός Μανιαδάκη Κυριακή
• Υπ. Διδάκτωρ Σκουνάκης Εμμανουήλ
(M.Sc.)
• Διπλ. Ηλ.-Μηχ. Βαρδάκης Μανόλης
Φοιτητές - Συνεργάτες
• Μπολανάκης Νίκος
• Τζατζάνης Γιώργος
• Κιαγιαδάκης Γιώργος
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών:
1. Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς με στόχο την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση Πολιτιστικού Περιεχομένου,
τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας
Κρήτης.
2. Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και εφαρ-

Β. Ζαχαρόπουλος: Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης - vzachar@staff.teicrete.gr

Άλλες δραστηριότητες:
• Συμμετοχή στην ομάδα ανάπλασης της
Αρχαίας Αθηναίας «Μύρτις» με πλήθος δημοσιεύσεων σε εθνικό και διεθνή
τύπο καθώς και σε ΜΜΕ (www.myrtis.gr)
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (περιοδικά,
πρακτικά συνεδρίων):
1. Ν. Μπιλάλης και Ε. Μαραβελάκης,
«Συστήματα CAD/CAM & Τρισδιάστατη
Μοντελοποίηση», Εκδόσεις Κριτική.
(Σύμφωνα με στοιχεία από τον Εύδοξο
το βιβλίο είναι στις λίστες προτεινόμενων συγγραμμάτων σε 22 τμήματα Πανεπιστημίων - ΤΕΙ).
2. Papagrigorakis MJ., Synodinos PN., Antoniadis A., Maravelakis E, Toulas P.,
Nilsson O., Baziotopoulou-Valavani E.,
(2011), Facial reconstruction of an 11year-old female resident of Athens,
430 B.C, Journal of Angle Ortho. Volume 81, Issue 1, pp 171-179.
3. Maravelakis E., Bilalis N., Dermitzakis
E., Karapidakis E., “A DSM based Product Development model for assessing
the innovation strategy effect to the
product development cycle”, APMS
2010 International Conference on Advances in Production Management
Systems, Okt. 2010, Como, Italy.
4. Ε. Skounakis, A. Konstantaras, E. Katsifarakis, E. Maravelakis, K. Banitsas and
M. Varley, “Seismic data clustering
management system”, Geophysical
Research Abstracts, vol. 13, EGU201112120, EGU General Assembly, 2011
5. E. Katsifarakis, A. Konstantaras, E.
Maravelakis, E. Skounakis, and Martin

Varley, “Seismic clustering algorithms”,
Geophysical Research Abstracts, vol. 13,
EGU2011-4259, EGU General Assembly, 2011
6. Katsigiannis Υ., Karapidakis Ε.,
Tsikalakis Α. and Maravelakis Ε.,
Techno-economic and environmental
evaluation of large scale PV integration
in Greece, 7th Japanese-Mediterranean
and Central European Workshop on Applied Electromagnetic Engineering for
Magnetic, Superconducting and Nano
Materials (JAPMED'7), July 2011, Budapest.

3. Εργαστήριο Οπτικοακουστικής Παραγωγής, Παράρτημα Ρεθύμνου
Σύντομη Παρουσίαση Εργαστηρίου:
Σκοπός του εργαστηρίου οπτικοακουστικής παραγωγής είναι να προσφέρει υψηλού, επαγγελματικού επιπέδου εκπαίδευση των σπουδαστών σε όλες τις διαδικασίες της μουσικής παραγωγής για την δισκογραφία, την τηλεόραση και τον
κινηματογράφο.
Το εργαστήριο έχει επίσης ως σκοπό και
την διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στον
τομέα των εναλλακτικών τεχνικών ηχοληψίας και ηχητικού σχεδιασμού (σε συνεργασία με τα άλλα εργαστήρια του τμήματος),
την καταγραφή ήχου και εικόνας και την οργάνωση ηχητικών αρχείων για ερευνητικούς
σκοπούς με στόχο την διάσωση της μουσικής και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τέλος
εξειδικεύεται
στην
επεξεργασία, ψηφιοποίηση και διάσωση σημαντικών ηχογραφήσεων από το παρελθόν.
Προσωπικό Εργαστηρίου:
Σ. Κουζούπης, Δ. Ξενικάκης, Ν. Κεφαλογιάννης, Παναγοπούλου Κατερίνα, Καλοζάκης Σπύρος, Φιτσανάκης Μίνως, Παπαδάκης Νικόλαος, Ρωμανός Οδυσσέας.
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έρευνα

μογές επίγειου σαρωτή λέιζερ
3. Σχεδίαση και Κατασκευή Ιατρικών Τρισδιάστατων Mοντέλων και εμφυτευμάτων
4. Μοντελοποίηση και Ανάλυση Φυσικών
και Κατασκευαστικών προβλημάτων
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Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών:
Στο χώρο της Οπτικοακουστικής παραγωγής το εργαστήριο μπορεί να υποστηρίξει ολοκληρωμένες παραγωγές στον τομέα
της ηχοληψίας της ηχητικής επεξεργασίας,
της Μίξης και του τελικού Mastering.
Ακόμα μπορεί να υποστηρίξει την κάλυψη
συναυλιών (μεγάλων απαιτήσεων), σε
κλειστούς και ανοιχτούς χώρους τόσο στον
τομέα του ήχου όσο κι στον τομέα του φωτισμού, αλλά και την ζωντανή ηχογράφηση και καταγραφή σε video. Στον τομέα
της εικόνας το εργαστήριο μπορεί να πραγματοποιεί ολοκληρωμένες παραγωγές,
Ντοκιμαντέρ, Video Clips και Ταινίες (σε
format video), καλύπτοντας όλα τα επιμέρους στάδια της παραγωγής (οργάνωση
παραγωγής, λήψη εικόνας, επεξεργασία εικόνας & μοντάζ, ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία και μουσική επένδυση). Τέλος
παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της
διαδικασίας με το στάδιο του DVD authoring για την μαζική παραγωγή και διανομή
του τελικού προϊόντος.
Άλλες δραστηριότητες:
Παρέχεται υψηλού επαγγελματικού επιπέδου εκπαίδευση των σπουδαστών σε
όλες τις διαδικασίες της μουσικής παραγωγής για την δισκογραφία, την τηλεόραση
και τον κινηματογράφο. Η εκπαίδευση γίνεται μέσω των παρακάτω μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών του τμήματος
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής:
• Ηχοληψία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ
• Συστήματα Πολυκάναλης Ψηφιακής
Επεξεργασίας Ήχου
• Τεχνικές Μουσικής Παραγωγής
• Ηχητική Κάλυψη Συναυλιών
• Mastering
• Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Εικόνας
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (Άρθρα σε
Συνέδρια):
1) S. Kouzoupis, and P. Papadakis, “Underwater sound production model

from fish with swimbladders: Parametric
analysis”, 5th HELINA Conference, (Hellenic Institute of Acoustics), 4-6 Oct.
2010, Athens, Greece, (Full text in
Greek, Abstract in English).
2) A. Neocleous, S. Kouzoupis, I. Atha-nassakis, “Categorization of the experimental mice ultrasonic vocalizations
during the male-female intercourse”,
5th HELINA Conference, (Hellenic Institute of Acoustics), 4-6 Oct. 2010,
Athens, Greece, (in English).
3) Γ. Πέτρου και Σ. Κουζούπης, «Εύρεση
του μέτρου ελαστικότητας υλικών με δυναμικές τεχνικές», Πρακτικά Συνεδρίου
«Ακουστική 2010», ΕΛ.ΙΝ.Α. (Ελληνικό
Ινστιτούτο Ακουστικής), ΕΜΠ, Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 4-6 Οκτ.
2010. (Poster Session, in Greek).
4) S. Kouzoupis, and P. Papadakis, “Modeling the swimbladder sound producing
mechanism of the Gilthead seabream
(Sparus aurata)”, European Conference
on Underwater Acoustics (ECUA 2010),
Istanbul 5-9 July, 2010.

4. Ερευνητικές Δραστηριότητες Δρ. Φ.
Ψιμάρνη – Βούλγαρη, Παράρτημα
Αγ. Νικολάου
Τα ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος
εστιάζουν στη γνωστική περιοχή της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Ανάλυσης,
Industrial Economics χρηματοοικονομικού
κινδύνου και των παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά των επιχειρήσεων.
Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται, σε θέματα αξιολόγησης της οικονομικής επίδοσης και της κεφαλαιακής δομής των
επιχειρήσεων, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την αποδοτικότητα του ανθρώπινου παράγοντα, την τεχνολογία, καινοτομία, εξαγωγές κ.α. με ειδική αναφορά
στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
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Ερευνητικά - Αναπτυξιακά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010):
α/α

1

Τίτλος έργου

Πηγή
Χρηματοδότησης

Το Παράρτημα Αγίου Νικολάου
(Τμήμα Χρηματοοικονομικής &
Ασφαλιστικής, Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών
Συστημάτων), ολοκλήρωσε ερευνητικό πρόγραμμα για «Εναλλακτικές
Μορφές Τουρισμού στο Νομό Λασιθίου με έμφαση στο Θρησκευτικό και
Nομαρχιακή
Αθλητικό τουρισμό», το οποίο του
Aυτοδιοίκηση
ανατέθηκε από τη Nομαρχιακή
Λασιθίου.
Aυτοδιοίκηση Λασιθίου.
Τα κύρια σημεία του προγράμματος
παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων του Παραρτήματος, την Δευτέρα 22/11/2010.

Περίοδος
υλοποίησης

Προϋπ/σμός

Νοέμβριος
2009Οκτώβριος
2010

75000
ευρώ

Επιστημονική Υπεύθυνη Φωτεινή Ψιμάρνη-Βούλγαρη

Μόνιμο Προσωπικό του Τμήματος
• Φωτεινή Ψιμάρνη-Βούλγαρη, MSc,
PhD, Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνη. Προϊσταμένη Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
• Δημοτίκαλης Ιωάννης, PhD, Επίκουρος
Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμ. Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, ΤΕΙ Κρήτης
Συμβασιούχοι
• Σησαμάκης Μανόλης, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης. Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος
• Αικατερινίδης Ιωάννης, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφορια-

κών Συστημάτων, ΤΕΙ Κρήτης
Εξωτερικοί Συνεργάτες
• Ανδριώτης Κώστας, MSc, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης
Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Άλλες δραστηριότητες
1. Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου: cochair in The 9th Special Conference of
the Hellenic Operational Research Society (HELORS), in Agios Nikolaos, Greece
on 27-29 Μay 2010 hosted by the
Departments of Finance and Insurance
and Business Planning and Information
Systems of the Technological Educational Institute of Crete, Agios Nikolaos
Branch.
Theme of the Conference:
Quantitative Models in the Managerial
and Financial Decision Making
The conference focused on quantitative
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έρευνα

Πρόσφατα έχει ασχοληθεί με θέματα
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και
τουριστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό
δραστηριοποιείται στο Τμήμα ερευνητική
ομάδα αποτελούμενη από τους
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models for problem solving in managerial and financial decision making
with emphasis on new methodological
developments and practical applications for business and organizations.
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (περιοδικά,
πρακτικά συνεδρίων):
Σε Επιστημονικό Περιοδικό με σύστημα
κριτών:
1. Fotini Voulgaris and Athanasia Rizonaki “On the Relationship between Systematic Risk and Financial and Operating Risk: The Case of the Greek Listed
Firms”, Global Business and Economics Review, Vol. 13, Nos.3/4, 2011,
pp.204-221
Κεφάλαιο σε βιβλίο
1. Ν. Ματσατσίνης, Ε. Γρηγορούδης, Χ.
Γαγάνης, Κ. Ζοπουνίδης , Ανάπτυξη και
Λειτουργία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα,
2010
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια και Πρακτικά
Συνεδρίων:
1. Fotini Voulgaris, Georgia Nikitaki “Determinants of Dividend Policy: An empirical analysis of the firms in the
Athens Stock Exchange” presented in
the EEFS2010 Conference on “Global
Imbalances, Financial Institutions, and
Reforms in the Post crisis Era” Athens,
Greece on 3rd – 6th June 2010.
2. Fotini Voulgaris and Christos Lemonakis, credit risk analysis of small medium
enterprises (SMEs), empirical credit risk
rate and cluster analysis techniques in
a loans banking portfolio presented in
the 3nd Annual EuroMed Conference
in Business, held in Nicosia Cyprus, November 4-5, 2010
3. Fotini Voulgaris and Athanasia Rizonaki
“On the Relationship between Systematic Risk and Financial and Operat-

ing Risk: The Case of the Greek Listed
Firms” presented in the 3nd Annual EuroMed Conference in Business, held in
Nicosia Cyprus, November 4-5, 2010
accepted for publication in the JOURNAL: Global Business and Economic Review.
4. Fotini Voulgaris and M, Roussaki,
"Small Retail SMEs and Factors affecting their Performance: the case of
Crete, Greece” 9th Special Conference
of the Hellenic Operational Research Society (HELORS), held in Agios Nikolaos,
Greece on 27-29 Μay 2010 hosted by
the TEI of Crete, Agios Nikolaos Branch.
5. Lemonakis C., Voulgaris F.,"Determinants of profitability in the Greek and
Cypriot Banking Industry: Evidence from
the last 5 years. Presented in the 9th
Special Conference of the Hellenic Operational Research Society (HELORS),
held in Agios Nikolaos, Greece on 27-29
Μay 2010 hosted by the TEI of Crete,
Agios Nikolaos Branch.
6. Ch. Lemonakis, F. Voulgaris “Operating
efficiency in the Greek banking sector
after the European Monetary Union
entry” 1st National Conference, held in
Athens 304 De. 2010, hosted by the
National Bank of Greece.
7. Fotini Voulgaris, Lemonakis Ch.,and O.
Papadaki “SMEs Competitiveness and
Innovation: The case of Greek Manufacturing” 1st International Conference
of the Financial Engineering and Banking Society (F.E.B.S), Chania, Crete,
Greece, 10-12 June 2011.
8. Ch. Lemonakis, Sifakis E., Zopounidis
C., F. Voulgaris, “Effective Organization
and Operation of an Effective Internal
Audit Department (LAD) in Greek Hotel
Units”, 1st International Conference of
the Financial Engineering and Banking
Society (F.E.B.S), Chania, Crete, Greece,
10-12 June 2011.
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Άρθρα στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο
1. Φωτεινή Ψιμάρνη-Βούλγαρη, άρθρο:
Ανταγωνιστικότητα και Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις, στο ένθετο «Οδηγός Επιβίωσης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»
της εφημερίδας ΚΕΡΔΟΣ, 3 Ιουλίου
2011.
2. Φωτεινή Ψιμάρνη-Βούλγαρη, συν-συγγραφέας στο άρθρο: « Οδηγός Επιβίωσης ΜΜΕ και επαγγελματιών», Εφημερίδα Ναυτεμπορική, 8 Ιουλίου 2011.

στην τοπική και εθνική ανάπτυξη.
Συνοπτικά, το εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά στους επιστημονικούς τομείς:
• Εξόρυξης Δεδομένων
• Διαχείριση/Μοντελοποίηση Γνώσης
• Βάσεις Δεδομένων
• Πολυμέσα και Διαδίκτυο
• Νέες τεχνολογίες Μάρκετινγκ
• e-Επιχειρείν
• Επιχειρησιακή Νοημοσύνη

5. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας (e-Business Intelligence
Lab) , Παράρτημα Ιεράπετρας
Σύντομη Παρουσίαση Εργαστηρίου:
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρησιακής Ευφυΐας επικεντρώνει τις δραστηριότητές
του
στο
κομμάτι
της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, με έμφαση στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικών
συστημάτων διαχείρισης της πληροφορίας
με κύριο στόχο τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας και τη δημοσίευση εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και
συνέδρια. Επίσης, το εργαστήριο στοχεύει
στην ερευνητική ανάπτυξη του τομέα
αυτού στα πλαίσια του ηλεκτρονικού
εμπορίου, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά
και εθνικά έργα, καθώς και στην εφαρμογή
του με την συνεργασία του με τοπικούς και
εθνικούς φορείς και επιχειρήσεις με απώτερο στόχο τη συμβολή του εργαστηρίου

Προσωπικό Εργαστηρίου:
Τα εμπλεκόμενα μέλη Ε.Π. του εργαστηρίου και μέλη Ε.Π του τμήματος Εμπορίας &
Διαφήμισης είναι ο Επίκουρος Καθηγητής
και προϊστάμενος του τμήματος Ιωάννης
Κοπανάκης, o Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Μαστοράκης, o Επίκουρος Καθηγητής
Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης και ο καθηγητής Εφαρμογών Εμμανουήλ Περακάκης.
Επίσης, ως ερευνητές συμμετέχουν η Δρ.
Ευσταθία Ζουγανέλη, ο Δρ. Χαράλαμπος
Καρανίκας, ο Δρ. Γιώργος Μεραμβελιωτάκης ο Δρ. Νικόλαος Πελέκης, Δρ. Νικόλαος
Τριχάς,. Στελέχη του εργαστηρίου είναι επίσης ο Ιωάννης Καπανταϊδάκης και η Μαριάννα Σιγανού.
Τα μέλη του εργαστηρίου συμμετέχουν
σε πάνω από 8 εθνικές ή ευρωπαϊκές προτάσεις που βρίσκονται στο στάδιο της κρίσης
ή της προετοιμασίας.

Ερευνητικά - Αναπτυξιακά έργα Εργαστηρίου (μετά το 2010):
α/α

1

Τίτλος έργου

Πηγή
Χρηματοδότησης

7ο Πρόγραμμα
MODAP - Mobility, Data Mining,
Πλαίσιο / Πρόand Privacy
γραμμα ICT/FET

Περίοδος
υλοποίησης

Προϋπ/σμός

2009-2012

60.830 €
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έρευνα

Επίσημος διαδικτυακός τόπος του e-bi:
www.e-bi.gr
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Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών:
H συμβολή των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου στην επιστημονική κατάρτιση των
φοιτητών του τμήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Εκτός από τα μαθήματα που δίδονται στους χώρους του εργαστηρίου,
μεταφέρεται τεχνογνωσία, εμπειρία και μεταδίδονται «state of the art» γνώσεις
στους φοιτητές στο πεδίο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, σε θέματα ανάλυσης δεδομένων,
ηλεκτρονικού
εμπορίου,
πολυμέσων, ηλεκτρονικού επιχειρείν κτλ.
που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο
σπουδών και την επαγγελματική κατάρτισή
τους.
Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν μέσω της πτυχιακής
τους εργασίας, είτε της πρακτικής άσκησης
σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα, και σε
ερευνητικά θέματα με στόχο τη συγγραφή
επιστημονικών δημοσιεύσεων. Η τριβή των
φοιτητών με όλα τα στάδια της έρευνας
αλλά και η συμμετοχή τους σε έργα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ θα τους βοηθήσουν
σε πιθανή συνέχιση των σπουδών τους για
μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα
αλλά και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Tο εργαστήριο στοχεύει στην συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα (ερευνητικά και εφαρμοσμένα), καθώς και στην
ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς και
εθνικούς φορείς και επιχειρήσεις με απώτερο στόχο τη συμβολή του εργαστηρίου
στην τοπική και εθνική ανάπτυξη. Παρακάτω αναφέρονται τα ερευνητικά και εφαρμοσμένα έργα που έχει συμμετάσχει το
εργαστήριο από το 2010 και μετά.
1. Ανάπτυξη του Chorochronos Archive
με σκοπό την συλλογή βάσεων δεδομένων κινούμενων τροχιών και αλγορίθμων ανάλυσης τους, ως προσφορά
των ερευνητών της επιστημονικής κοινότητας διαχείρισης και εξόρυξης δεδομένων www.chorochronos.org

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακής και έντυπης προβολής για το έργο
«ΜΑΖΙ και η Ιεράπετρα ενάντια στη Φτώχεια και στον Κοινωνικό Αποκλεισμό»
στο «Ευρωπαϊκό Έτος κατά της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού
(2010)». Επίσης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ιεράπετρας.
mazi.ierapetra.gr
3. Δημιουργία miniwebsite
http://salata.ierapetra.gr για το εγχείρημα
κατάρριψης ρεκόρ Γκίνες για την μεγαλύτερη σαλάτα στον κόσμο ως χορηγοί
διαδικτυακής προβολής (2010).
4. Σχεδιασμός έντυπης προβολής για το
1st summer school on Mobility, Data
Mining, and Privacy “I Know where you
‘ll be next summer!”, August 27th –
September 1st, 2010, Rhodos Island,Greece.http://mss2010.modap.org/
5. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυα
κής και έντυπης προβολής για το Σχολικό Πρωτάθλημα Κλασικού Αθλητισμού Β' Φάση - Νότιος Όμιλος Ιεράπετρα, 19 - 22 Απριλίου 2010
Άλλες δραστηριότητες:
Συνολικά τα μέλη Ε.Π. του τμήματος
Εμπορίας & Διαφήμισης που είναι μέλη του
εργαστηρίου έχουν πάνω από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και
συνέδρια με πάνω από 450 αναφορές (citations) σύμφωνα με το “Harzing’s Publish
or Perish” που χρησιμοποιεί δεδομένα από
το Google Scholar. Οι δημοσιεύσεις των
μελών Ε.Π. του εργαστηρίου έχουν γίνει
κατά κανόνα την τελευταία δεκαετία και το
πλήθος ανά έτος ακολουθεί γενικά αύξουσα πορεία με πάνω από τις μισές δημοσιεύσεις να έχουν γίνει την τελευταία
πενταετία. Επίσης, μέλη Ε.Π. του εργαστηρίου έχουν λάβει εθνικές και διεθνής διακρίσεις και υποτροφίες για το επιστημονικό
τους έργο.
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Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (περιοδικά,
πρακτικά συνεδρίων):
Περιοδικά:
1. N. Pelekis, I. Kopanakis, E. Kotsifakos,
E. Frentzos, Y. Theodoridis “Clustering
Uncertain Trajectories”, Knowledge
and Information Systems (KAIS) journal, Springer-Verlag, SN:0219-1377,
DOI: 10.1007/s10115-010-0316-x,
2010.
2. G. Mastorakis, E. Pallis, G. Kormentzas,
“A DVB/IP QoS aware Backhaul Networking Environment”, Wireless Personal Communications, Springer New
York, vol. 52, no. 3, pp. 637-649,
2010.
3. E. Ramasso, C. Panagiotakis, M. Rombaut and D. Pellerin, “Belief Scheduler
based on model failure detection in the
TBM framework. Application to
human activity recognition”, International Journal of Approximate Reasoning, vol. 51, pp. 846-865, 2010.
4. Meramveliotakis, Giorgos and Dimitris
Milonakis, “Surveying the Transaction
Cost Foundations of New Institutional
Economics: A Critical Inquiry”, Journal
of Economic Issues, vol. XLIV, no. 4, pp.
1045-1071, 2010.
5. H. Karanikas, G. Koundourakis, I. Kopanakis, T. Mavroudakis and N. Pelekis
“Discovering market trends in the
biotechnology industry”, in the International Journal of Business Intelligence and Data Mining, Vol. 6, No. 2,
2011
6. G. Mastorakis, E. Pallis, V. Zacharopoulos, A. Bourdena, “New Business
Strategies and Marketing Opportunities Utilizing a Liberalized Spectrum

Management Framework”, Transactions on Business and Economics, vol. 8,
no. 2, pp. 39-49, 2011.
7. Milonakis, Dimitris and Giorgos Meramveliotakis, “Homo Economicus and
the Economics of Property Rights: History in Reverse Order”, Review of Radical Political Economics (forthcoming),
2011.
8. Meramveliotakis, Giorgos and Dimitris
Milonakis, “Coasean Theory of Property
Rights and Law Revisited: A Critical Inquiry”, Science and Society (forthcoming), 2011.
9. C. Panagiotakis, E. Kokinou and A. Sarris, “Curvilinear Structure Enhancement
and Detection in Geophysical Images
Based on a Multiple Filtering Scheme”,
IEEE Trans. on Geoscience and Remote
Sensing, 2011 (accepted).
10. C. Panagiotakis, N. Pelekis, I. Kopanakis, E. Ramasso and Y. Theodoridis,
“Segmentation and Sampling of Moving Object Trajectories based on Representativeness”, IEEE Trans. on
Knowledge and Data Engineering,
2011 (accepted).
11. C. Panagiotakis, I. Grinias and G. Tziritas, “Natural Image Segmentation
based on Tree Equipartition, Bayesian
Flooding and Region Merging”, IEEE
Trans. on Image Processing, 2011 (accepted).
12. C. Panagiotakis and G. Tziritas, “Successive Group Selection for Microaggregation”, Data & Knowledge Engineering, 2011 (under review).
13. A. Bourdena, E. Pallis, G. Kormentzas,
G. Mastorakis, "A prototype cognitive
radio architecture for TVWS exploitation under the real time secondary
spectrum market policy", Physical
Communication, Elsevier (under review).
14. G. Mastorakis, A. Bourdena, E. Pallis,
V. Zacharopoulos, "Digital Dividend:
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Τα μέλη Ε.Π. του εργαστηρίου συνεργάζονται ήδη ερευνητικά με πάνω από
δέκα τμήματα ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα,
οργανισμούς και επιχειρήσεις, εντός ή/και
εκτός Ελλάδας.
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The Path Towards New Business and
Marketing Strategies", USA Business
Review, 2011 (under review).
15. C. Panagiotakis and G. Tziritas, “Hierarchical Equipartition based on Optimal Tree Splitting for Microaggregation”, IEEE Trans. on Knowledge and
Data Engineering, 2011 (under review).
16. N. Pelekis, G. Andrienko, N. Andrienko, I. Kopanakis, G. Marketos, Y.
Theodoridis, “Exploring Movement
Data via Similarity-based Analysis” at
the Journal of Intelligent Information
Systems, 2011 (under review).
Πρακτικά συνεδρίων:
1. N. Pelekis, I. Kopanakis, E. Kotsifakos,
E. Frentzos and Y. Theodoridis "Clustering Trajectories of Moving Objects in
an Uncertain World", In the Proceedings of the 9th Hellenic Data Management Symposium (HDMS’10), Ayia
Napa, Cyprus, 2010.
2. S. Zouganeli, N. Trihas, M. Antonaki,
and S. Kladou: “The Role of Local People in the Development of a Destination Brand: A Bottom Up Approach” in
the Proc. International Conference,
Sustainable Tourism: Issues, Debates &
Challenges, Crete. Best Paper Award,
2010.
3. A. Bourdena, G. Kormentzas, M. Astrinaki, G. Mastorakis, E. Pallis, V.
Zacharopoulos, “Efficient sharing of TV
White Spaces utilizing mobile TV networks with a cognitive radio approach”, in Proc. International Conference on Telecommunications and
Multimedia (TEMU2010), Chania,
Crete, Greece, pp. 102-109, 2010.
4. C. Panagiotakis, E. Kokinou and A. Sarris, “Archaeological Sites Detection
from Geophysical Images Based on Enhancement of Curvilinear Patterns”,
Annual Conference on Computer Ap-

plications and Quantitative Methods in
Archaeology (CAA), 2010.
5. P. Tsartas, S. Zouganeli, N. Trihas, E.
Diamanti, and H. Samara: “SIT Vs. 3s:
The tourism identity of Greek destinations” in the Proc. Atlas Annual Conference, Mass Tourism VS Niche
Tourism, Limassol, Cyprus, 2010.
6. N. Pelekis, I. Kopanakis, C. Panagiotakis, Y. Theodoridis, “Unsupervised
Trajectory Sampling”, European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge
Discovery in Databases (ECML PKDD),
2010.
7. Meramveliotakis, Giorgos and Dimitris
Milonakis, “Surveying the Transaction
Cost Foundations of New Institutional
Economics: A Critical Inquiry”, 1st International Conference in Political Economy organised by the International
Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE) and the Greek Scientific Association of Political Economy,
University of Crete, Rethymno, Greece,
2010.
8. C. Panagiotakis and G. Tziritas, “Simultaneous Segmentation and Modelling
of Signals based on an Equipartition
Principle”, 20th International Conference for Pattern Recognition (ICPR),
2010.
9. C. Panagiotakis, E. Ramasso and G. Tziritas, “Lymphocyte Segmentation using
the Transferable Belief Model”, 20th International Conference for Pattern
Recognition (ICPR), 2010.
10. E. Kokinou, C. Panagiotakis and A.
Sarris, “Application of skeletonization
on geophysical images”, 19th Congress of the Carpathian Balkan Geological Association, 2010.
11. H. Papadakis, C. Panagiotakis and P.
Fragopoulou, “Local Community Finding using Synthetic Coordinates”, International Workshop on Social
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
S.

Entrepreneurship and the Business Environment in Greece: Aspects from the
EU South”, in Chin-Loy, Claudette,
Karagiannis, Nikolaos and Zagros
Madjd-Sadjadi (eds.) (2011) Modern
Competitiveness in the 21st Century:
Global Experiences, Lanham: Lexington Books, pp. 255-275, 2011.
Μeramveliotakis Giorgos, “Towards
an Alternative Theoretical Framework
for the Analysis of Institutions”, 2nd
International Conference in Political
Economy organised by the International Initiative for Promoting Political
Economy (IIPPE), Istanbul University, Istanbul, Turkey, 2011.
S. Zouganeli, N. Trihas, and M.
Antonaki: “Social Media in the
Tourism Industry: The Online Face
(book) of National Tourism Organizations”, in the Proc. International Conference on Tourism, Tourism in an Era
of Uncertainty, Rhodes, Greece, 2011.
N. Pelekis, E. Stefanakis, I. Kopanakis,
C. Zotali, M. Vodas and Y. Theodoridis,
“ChoroChronos.org: A Web Portal for
Mobility Data Sets and Algorithms”,
under review at the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM2011),
Glasgow, Scotland, UK, 2011.
N. Pelekis, E. Stefanakis, I. Kopanakis,
C. Zotali, M. Vodas and Y. Theodoridis,
“Chorochronos.org: A GeoPortal for
Movement Data and Processes”, In the
Proceedings of the Conference on
Spatial Information Theory (COSIT’11),
Belfast, Maine, USA, 2011.
S. Zouganeli, N. Trihas, and M. Antonaki: “Social Media and Tourism: Facebook as a Marketing Tool of the European National Tourism Organizations”.
Tourism Today, 2011 (under review).
S. Zouganeli, N. Trihas, M. Antonaki,
Kladou. “Aspects of Sustainability in
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12.

Computing, Network, and Services
(SocialComNet 2011), 2011.
A. Kalaitzakis, H. Papadakis, C. Panagiotakis and P. Fragopoulou, “Community Detection in Collaborative Environments: A Comparative Analysis”,
International Conference on PErvasive
Technologies Related to Assistive Environments, 2011.
H. Papadakis, C. Panagiotakis and P.
Fragopoulou, “Distributed Community Detection: Finding neighborhoods in a complex world using
synthetic coordinates”, IEEE symposium on Computers and Communications, 2011.
G. Mastorakis, A. Bourdena, G. Kormentzas, E. Pallis, V. Zacharopoulos,
“TV White Spaces exploitation utilizing a Cognitive Radio system based
on DVB-H”, in Proc. IEEE International
Symposium on Computer Networks
and Distributed Systems, IEEE
CNDS2011, Tehran, Iran, pp. 127130, 2011.
G. Mastorakis, A. Bourdena, E. Pallis,
V. Zacharopoulos, “New Business
Strategies and Marketing Opportunities Exploiting TV White Spaces”, in
Proc. 5th International Conference on
Management, Marketing and Finances, MMF’11, Meloneras, Gran
Canaria, Canary Islands, Spain, 2011.
G. Mastorakis, A. Bourdena, K. Mathioudakis, E. Pallis, V. Zacharopoulos,
“Interactive Marketing Optimization
Utilizing Next Generation Network
Technologies”, in Proc. 7th International Conference "New Horizons in
Industry, Business and Education",
(NHIBE2011), Chios Island, Greece,
2011.
Meramveliotakis, Giorgos, Nikos Astroulakis, Aristidis Bitzenis, Marangos,
John Tsitouras, Antonis Vlachos and
Vasileios Vlachos, “Competitiveness,
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the Destination Branding Process”.
Journal of Hospitality, Marketing and
Management, 2011 (under review).
24. G. Mastorakis, I. Kopanakis, A. Bourdena, M. Antonaki, "IP Multimedia
Subsystem and interactive broadcasting convergence: a novel approach
adopted in interactive marketing",
4th Annual Conference of the Euromed Academy of Business, 20-21
October, Agios Nikolaos, Crete,
Greece, 2011 (under review).
25. N. Pelekis, I. Kopanakis, C. Panagiotakis, Y. Theodoridis, “Unsupervised
Trajectory Sampling”, 10th Hellenic
Data Management Symposium, 2011
(under review).
6. Εργαστήριο: Ποιότητας Τροφίμων
(ΕΠΟΙΟΤ), Παράρτημα Ιεράπετρας

Σύντομη Παρουσίαση Εργαστηρίου:
Το Παράρτημα Εμπορίας και Διαφήμισης ίδρυσε το 2005, το Εργαστήριο Ποιότητας Τροφίμων (ΕΠΟΙΟΤ) το οποίο
δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της
Ιεράπετρας Κρήτης, λόγω του μεγάλου
αριθμού καλλιεργητών και καλλιεργητικών
θερμοκηπιακών μονάδων που υπάρχουν
στην περιοχή. Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ‘Υποστήριξη Πιστοποίησης
Αγροτικών Κτηνοτροφικών Προϊόντων’, το
εργαστήριο έχει πιστοποιήσει 700 περίπου
παραγωγούς σύμφωνα με το πρότυπο EUREPGAP (GLOBALGAP), ενώ έχουν γίνει
περισσότερες από 150 ώρες εκπαίδευσης
στο σύνολο των παραγωγών. Το έργο ήταν
αποτέλεσμα πρωτοβουλίας των αγροτικών
φορέων της Ιεράπετρας (Σύλλογος Ησίοδος, Σύλλογος Εκτός Εποχής, Ομοσπονδία
Συλλόγων) και του Κέντρου Τεχνολογικής
Έρευνας (ΚΤΕ) Κρήτης.
Το Εργαστήριο Ποιότητας Τροφίμων
(ΕΠΟΙΟΤ) έχει διαπιστευτεί σύμφωνα με το

πρότυπο ISO 17025:2005, (με πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης αναλύσεις φυτοφαρμάκων σε προϊόντα του πρωτογενή
τομέα).
Προσωπικό Εργαστηρίου:
• Κοκκινάκης Μανόλης, Χημικός Μηχανικός (Biochemical Engineer)
• Κοκκινάκη Αικατερίνη, Επιστήμονας
Υγείας (Health Scientist)
• Γεώργιος Φραγκιαδάκης, Αναπληρωτής
Καθηγητής, Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
Τα δύο πρώτα μέλη του εργαστηρίου
ανήκουν στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης.
Εργαστηριακές Αναλύσεις
• Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων
(έλεγχος παρουσίας αλλοιογόνων-παθογόνων μικροοργανισμών)
• Μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων
επιφανειών - αέρα
• Μικροβιολογικές αναλύσεις υδάτων
(πόσιμων, εμφιαλωμένων και υδάτων
αναψυχής)
• Χημικές αναλύσεις τροφίμων (έλεγχος
υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων)
• Χημικές αναλύσεις τροφίμων (έλεγχος
υπολειμμάτων αντιβιοτικών)
• Αναλύσεις θρεπτικής αξιολόγησης τροφίμων
Σχεδιασμός Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
• Συστήματα Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων (HACCP-ISO22000)
• Συστήματα
Διαχείρισης
Ποιότητας
(ISO 9000)
• Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
(ISO 14000)
Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development) - Υποστήριξη Αποφάσεων Επιχει-
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Εκπαίδευση
• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
• Ενημέρωση ξενοδοχειακών μονάδων
για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
Άλλες δραστηριότητες:
• Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο : Διερεύνηση της επιβάρυνσης του πληθυσμού του Νομού Λασιθίου (Ιεράπετρα)
από τη χρόνια και εντατική χρήση φυτοφαρμάκων.

naki, A Tsakalof, AM Tsatsakis : “Assessment of PCBs exposure in human
using double focusing high resolution
mass spectrometry and single quadrupole mass spectrometry”, Toxicology
Letters, (under review).
Συνέδρια:
1. E. Kokkinakis, A. Kokkinaki, G. Kyriakidis, A. Markaki, G.A. Fragkiadakis :
HACCP implementation in public hospitals: a survey in Crete, Greece, FOOD
PROCESS ENGINEERING IN A CHANGING WORLD, 11th International Congress on Engineering and Food (ICEF11),
ATHENS, GREECE 2011.
2. E. Kokkinakis, A. Kokkinaki, G. Kyriakidis, A. Markaki, G.A. Fragkiadakis :
“HACCP implementation in local food
industry: a survey in Crete, Greece”,
FOOD PROCESS ENGINEERING IN A
CHANGING WORLD, 11th International
Congress on Engineering and Food
(ICEF11), ATHENS, GREECE 2011.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
Επιστημονικά Περιοδικά:
1. A.M. Tsatsakis, M.G. Barbounis, M.
Kavalakis, M. Kokkinakis, I. Terzia, M.N.
Tzatzarakis : “Determination of dialkyl
phosphates in human hair for the biomonitoring of exposure to organophosphate pesticides”, Journal of
Chromatography B 878, pp 1246–
1252, 2010.
2. M.N. Tzatzarakis, C.,I. Vardavas, I.
Terzi, M. Kavalakis, M. Kokkinakis, J.
Liesivuori, A.M. Tsatsakis : “The use of
hair nicotine/cotinine as a method of
monitoring exposure to tobacco constituents during infancy and adulthood”, Human and Experimental
Toxicology, (accepted).
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ρήσεων
• Σχεδιασμός και υλοποίηση μελετών
προσομοίωσης για την ασφάλεια τροφίμων, χρόνου ζωής τροφίμων, σχεδιασμός νέων προϊόντων τροφίμων,
μελέτες επικινδυνότητας παραγωγικής
διαδικασίας τροφίμων καθώς και μελέτες επίδρασης της κατανάλωσης τροφίμων στους πελάτες των ξενοδοχείων
• Επιτήρηση και αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας τροφίμων των ξενοδοχείων (auditing)
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Απολύμανση νερού και
δευτεροβάθμια επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων με
φωτοκατάλυση TiO2
# " & .(

του Δρ. Νικόλαου Λυδάκη-Σημαντήρη

Κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα,
όπως η συνεχής μείωση των διαθέσιμων
υδατικών πόρων για ύδρευση και άρδευση, σε συνδυασμό με την αύξηση των
αποβλήτων και απορριμμάτων, λιγότερο ή
περισσότερο τοξικών, επιβάλλουν την
εντατικοποίηση της έρευνας με στόχο την
ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών
για αποτελεσματική απορρύπανση και,
κατά το δυνατόν, αποκατάσταση του ατμοσφαιρικού, του εδαφικού και του υδατικού
περιβάλλοντος. Ανάμεσα σε άλλα επιτεύγματα, η ερευνητική αυτή δραστηριότητα συνέβαλλε και εξακολουθεί και
συμβάλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση
τεχνικών που είναι γνωστές ως “Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης” (advanced
oxidation processes, AOP) που σκοπό
έχουν τη διάσπαση οργανικών ρύπων και
την απολύμανση νερών και υγρών αποβλήτων.
Οι προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης, μπορούν να οριστούν ως μέθοδοι
οξείδωσης στην υδατική φάση που βασίζονται κυρίως στη μεσολάβηση ριζών
υδροξυλίου, ΗΟ , στο μηχανισμό που καταλήγει στη διάσπαση των ενώσεων-στόχων. Οι ρίζες υδροξυλίου είναι ενώσεις με
υψηλή, μη επιλεκτική δραστικότητα, με δυναμικό οξείδωσης 2,8 V. Είναι ηλεκτρονιόφιλα και μπορούν να οξειδώσουν μια
μεγάλη γκάμα οργανικών ενώσεων, οι
οποίες περιλαμβάνουν μόρια των κυτταρι-

κών τοιχωμάτων και ενδοκυτταρικά συστατικά των οργανισμών, καθώς και CO2, H2O,
και ανόργανα ιόντα.
Σε σχέση με την απολύμανση του νερού
και των υγρών αποβλήτων, η ετερογενής
φωτοκατάλυση με ημιαγωγούς έχει αποκτήσει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, με
έμφαση στην καταστροφή των βακτηρίων,
και, σε μικρότερο βαθμό, των ιών και των
πρωτοζώων. Τα περισσότερα πειράματα
φωτοκαταλυτικής απολύμανσης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, έχουν πραγματοποιηθεί
σε
καλλιέργειες
μικροοργανισμών, κυρίως του βακτηρίου Escherichia coli, σε υδατικά αιωρήματα. Παρά
τη χρησιμότητα των πειραμάτων επιβίωσης
των μικροοργανισμών σε καθαρές καλλιέργειες βακτηρίων, είναι γεγονός ότι υπάρχει
δυσκολία στην άμεση μεταφορά των αποτελεσμάτων των εφαρμοζόμενων μεθόδων
απολύμανσης στα δείγματα αυτά σε φυσικά
νερά ή σε υγρά απόβλητα. Επομένως, η
πραγματοποίηση ανάλογων πειραμάτων σε
νερά ή σε υγρά απόβλητα, είναι απαραίτητη
για τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής των μεθόδων αυτών σε πραγματικές
συνθήκες.
Το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2), είναι ένα
υλικό με ευρεία χρήση ως φωτοκαταλύτης.
Πέρα από την αποτελεσματικότητά του ως
καταλύτης, έχει τα πλεονεκτήματα ότι είναι
φτηνό υλικό, διαθέσιμο εμπορικά σε διάφορες κρυσταλλικές μορφές με διαφορετικά
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Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση του σχηματισμού ζεύγους ηλεκτρονίου – θετικά
φορτισμένης οπής μέσω ακτινοβόλησης με
UV-A, και της επακόλουθης έναρξης οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων.

Εικόνα 2. Δεξαμενή Β΄ Καθίζησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
Χανίων.
στη ζώνη σθένους μπορούν να αντιδράσουν
με μόρια νερού ή ιόντα υδροξυλίου και να
παράγουν ρίζες υδροξυλίου, ενώ τα ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας μπορούν να
αντιδράσουν με προσροφημένο μοριακό
οξυγόνο ανάγοντάς το σε ανιόντα υπερυπεροξειδικής ρίζας ( ), τα οποία αντιδρούν με
πρωτόνια και παράγουν υπεροξείδιο του
υδρογόνου (Η2Ο2) το οποίο στη συνέχεια
μπορεί να φωτοδιασπαστεί σε ρίζες υδροξυλίου.
Σκοπός της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής
Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών του ΤΕΙ
Κρήτης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών & Επεξεργασίας
Υγρών Αποβλήτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ήταν η μελέτη της φωτοκαταλυτικής
απολύμανσης του νερού και βιολογικά επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Μελετήθηκαν δύο βακτήρια-δείκτες κοπρανώδους
μόλυνσης, ένα Gram-θετικό (εντερόκοκκος)
και ένα Gram-αρνητικό (ολικά κολοβακτήρια) για να διαπιστωθεί η βακτηριοκτόνος
δράση και αποτελεσματικότητα τριών διαφορετικών μορφών TiO2. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση διαφόρων παραμέτρων
που επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της
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σωματιδιακά χαρακτηριστικά, μη τοξικό και
σταθερό φωτοχημικά. Ο μηχανισμός της
ετερογενούς φωτοκαταλυτικής διάσπασης
περιλαμβάνει στοιχεία λειτουργίας των
ημιαγώγιμων υλικών και μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως εξής: Ακτινοβόληση
ενός υδατικού αιωρήματος TiO2 με ακτινοβολία ενέργειας μεγαλύτερης από αυτή
του ενεργειακού χάσματος (π.χ. 32 eV στην
περίπτωση του anatase TiO2), μεταξύ της
ζώνης αγωγιμότητας (conduction band)
και της ζώνης σθένους (valence band) προκαλεί τη μετάπτωση ενός ηλεκτρονίου σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας, αφήνοντας
μια θετικά φορτισμένη “οπή” στη ζώνη
σθένους (Εικόνα 1). Το εύρος του ενεργειακού χάσματος μπορεί να καλυφθεί με
χρήση ακτινοβολίας στην περιοχή UV-A με
μήκος κύματος μικρότερο από 385 nm. Οι
οπές και τα ηλεκτρόνια που δημιουργούνται μπορούν είτε να ανασυνδυαστούν
αποδίδοντας θερμότητα (διεργασία ανεπιθύμητη για τη φωτοκατάλυση), είτε να κινηθούν ανεξάρτητα προς την επιφάνεια του
TiO2, όπου μπορούν να αντιδράσουν με
ουσίες προσροφημένες σε αυτή. Οι οπές
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Εικόνα 3. Σχηματική παράσταση εργαστηριακού αντιδραστήρα φωτοκαταλυτικής
απολύμανσης.
φω- τοκαταλυτικής απολύμανσης, όπως ο
χρόνος ακτινοβόλησης, το αρχικό pH του
δείγματος και η ποσότητα του καταλύτη.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Δείγματα νερού (pH 7,1-7,5) συλλέχθηκαν από την επιφάνεια μιας μικρής φυσικής δεξαμενής στην έξοδο της πηγής
Καλαμιώνα, στην περιοχή Αγυιά, νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων, όπου μέσω
ενός συστήματος πηγών εκβάλλουν μεγάλες ποσότητες νερού από τον υδροφορέα
των Λευκών Ορέων.
Δείγματα δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (pH 7,4-7,8) συλλέχθηκαν από τη δεξαμενή Β΄ καθίζησης
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Υγρών
Αποβλήτων Χανίων (Εικόνα 2).

Εικόνα 4. Προετοιμασία του αντιδραστήρα
φωτοκαταλυτικής απολύμανσης

Στα πειράματα φωτοκαταλυτικής απολύμανσης δοκιμάστηκαν τρεις εμπορικά διαθέσιμοι τύποι TiO2: Aeroxide P25 (Degussa
P25, anatase: rutile 75:25, 21 nm, ειδική
επιφάνεια 50 m2/g), Tronox HP-2 (100 %
rutile, 300 nm, ειδική επιφάνεια 5,5 m2/g),
Millennium PC500 (100% anatase, 5-10
nm, ειδική επιφάνεια 287 m2/g)
Τα πειράματα φωτοκατάλυσης πραγματοποιήθηκαν σε ένα αντιδραστήρα εργαστηριακής κλίμακας στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών
Διεργασιών. Στην εικόνα 3 δίνεται μια σχηματική παράσταση του αντιδραστήρα, ο

Εικόνα 5. Ο εργαστηριακός αντιδραστήρας
φωτοκαταλυτικής απολύμανσης σε λειτουργία.
οποίος αποτελείται από δύο γυάλινα δοχεία, ένα εσωτερικό στο οποίο τοποθετείται
η λυχνία UV (9 W/78, 350-400 nm) και ένα
εξωτερικό στο οποίο τοποθετείται το δείγμα
με το αιώρημα του καταλύτη. Κατά την πειραματική διαδικασία το εξωτερικό δοχείο
ήταν καλυμμένο με φύλλο αλουμινίου
ώστε μέσω ανακλάσεων να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Για τη διατήρηση του αιωρήματος,
χρησιμοποιήθηκε μαγνητικός αναδευτήρας.
Στις Εικόνες 4 και 5 φαίνεται το σύστημα του
αντιδραστήρα κατά την προετοιμασία του
και κατά τη λειτουργία του.
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Σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα
μετά την έναρξη του πειράματος, παραλαμβανόταν 2 mL δείγματος από τον αντιδραστήρα, το οποίο υποβαλλόταν σε μικροβιολογική ανάλυση, 250 μL δείγματος
απλωνόταν στην επιφάνεια στερεού θρεπτικού υλικού, κατάλληλου για κάθε μικροοργανισμό υπό μελέτη, σε τρυβλία
διαμέτρου 45 mm. Μετά από επώαση
στους 37 C για 24 και 48 ώρες μετρήθηκαν οι αποικίες που είχαν σχηματιστεί. Τα
αποτελέσματα εκφράστηκαν ως αριθμός
αποικιών ανά mL δείγματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πειράματα αναφοράς για τον έλεγχο της
βιωσιμότητας των μικροοργανισμών (α)

όπου Nt και N0 οι πληθυσμοί των μικροοργανισμών σε χρόνο t και 0, αντίστοιχα, και k
η σταθερά ταχύτητας. Εάν επεξεργαστούμε
τα αποτελέσματα στις Εικόνες 6 και 7 με την
παραπάνω εξίσωση, παίρνουμε γραφικές
παραστάσεις ευθείες γραμμές, από τις κλίσεις των οποίων μπορούμε να υπολογίσουμε τις σταθερές ταχύτητες της φωτοκαταλυτικής απολύμανσης (Πίνακας 1).
Όπως γίνεται φανερό από τα δεδομένα που
παρουσιάζονται εδώ, ο καταλύτης Degussa
P25 δείχνει ουσιαστικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους δύο άλ-
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Εικόνα 6. Διάγραμμα επιβίωσης – χρόνου για τα ολικά
κολοβακτήρια (Α) και τον εντερόκοκκο (Β) κατά την φωτοκαταλυτική απολύμανση νερού από την πηγή Καλαμιώνα με 1 g/L ΤiO2 τριών διαφορετικών μορφών.
Επώαση στους 37°C για 24 h.

υπό ακτινοβόληση υπεριώδους
ακτινοβολίας χωρίς την παρουσία
φωτοκαταλύτη και (β) με παρουσία φωτοκαταλύτη χωρίς ακτινοβόληση έδειξαν μικρή μεταβολή
των πληθυσμών μετά από 60
min. Όταν όμως δείγματα νερού
ή δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που περιείχαν 1 g/L TiO2 Degussa P25,
Tronox HP-2 και Millennium PC
500 ακτινοβολήθηκαν με UV-Α
υπήρξε δραστική μείωση των μικροβιακών πληθυσμών (ολικών
κολοβακτηρίων και εντερόκοκκου) τόσο στο νερό όσο και στα
υγρά απόβλητα (Εικόνες 6 και 7).
Στην Εικόνα 8, παρουσιάζεται
η επίδραση της ποσότητας του
TiO2 στην αποτελεσματικότητα
της απολύμανσης δευτεροβάθμια
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Συνήθως, η απολύμανση
από βακτήρια ακολουθεί κινητική
πρώτης τάξης, όπως:
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λους τύπους TiO2 στην εξόντωση
των μικροοργανισμών και στην
απολύμανση τόσο του νερού
όσο και των υγρών αποβλήτων
που μελετήθηκαν. Πειράματα με
επώαση 48 ωρών στους 37°C
έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα. Επίσης, πειράματα όπου
το αρχικό pH των δειγμάτων ρυθμίστηκε σε τιμές 6, 7, ή 8 έδειξαν
ότι το αρχικό pH των δειγμάτων,
τουλάχιστον στην περιοχή τιμών
που μελετήθηκε, δεν είχε σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα της φωτοκαταλυτικής
απολύμανσης.

Εικόνα 7. Διάγραμμα επιβίωσης – χρόνου για τα ολικά
κολοβακτήρια (Α) και τον εντερόκοκκο (Β) κατά την φωτοκαταλυτική απολύμανση δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με 1 g/L ΤiO2 τριών
διαφορετικών μορφών. Επώαση στους 37°C για 24 h.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η φωτοκαταλυτική απολύμανση νερών και υγρών αποβλήτων με TiO2, φαίνεται να είναι μια
πολύ αποτελεσματική μέθοδος,
με τον τύπο και τη συγκέντρωση
του καταλύτη να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία. Από

Πίνακας 1. Επίδραση του είδους και της συγκέντρωσης του καταλύτη στην σταθερά
ταχύτητας απολύμανσης ολικών κολοβακτηρίων (kTC), και εντερόκοκκου (kEC). Σε
παρένθεση οι συντελεστές συσχέτισης.
Καταλύτης

Δείγμα

kTC, 1/min

kEC, 1/min

1 g/L Degussa P25

Νερό Καλαμιώνα

0.062 (0.993)

0.030 (0.993)

1 g/L Tronox HP-2

Νερό Καλαμιώνα

0.049 (0.984)

0.014 (0.963)

1 g/L Millennium PC500

Νερό Καλαμιώνα

0.041 (0.988)

0.016 (0.999)

1 g/L Degussa P25

Υγρά Απόβλητα

0.061 (0.997)

0.039 (0.957)

1 g/L Tronox HP-2

Υγρά Απόβλητα

0.025 (0.968)

0.024 (0.930)

1 g/L Millennium PC500

Υγρά Απόβλητα

0.031 (0.976)

0.023 (0.978)

0.5 g/L Degussa P25

Υγρά Απόβλητα

0.041 (0.934)

0.016 (0.992)
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* Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από την απόφοιτη πλέον του Τμήματος Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος Δέσποινα Ρήγα ως μέρος της πτυχιακής της εργασίας υπό
την επίβλεψη του γράφοντος, και σε συνεργασία και συνεπίβλεψη του Δρ. Νίκου
Ξεκουκουλωτάκη, επίκουρου καθηγητή στο Εργαστήριο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στην εργασία αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε στο διεθνές
περιοδικό Desalination (250, (2010), 351-355) συμμετείχε επίσης η Δρ. Ελευθερία Κατσίβελα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος ΦΠ&Π του ΤΕΙ Κρήτης και
ο Δρ. Διονύσης Μαντζαβίνος, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος
του Πολυτεχνείου Κρήτης.
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τους διάφορους τύπους TiO2 που
είναι διαθέσιμοι εμπορικά, το
μίγμα anatase: rutile 75:25 (Degussa P25) παρουσίασε μεγαλύτερη δραστικότητα σε σχέση με
100 % anatase ή 100 % rutile.
Αυτό, ίσως να οφείλεται στη δυνατότητα μεταπήδησης ηλεκτρονίων από τη ζώνη αγωγιμότητας
της anatase στη φάση rutile στον
κρύσταλλο TiO2, με αποτέλεσμα
τη σταθεροποίηση του διαχωρισμού ηλεκτρονίου – θετικής
“οπής”. Άλλες ιδιότητες του καταλύτη, όπως η ειδική επιφάνεια
δεν φαίνεται να παίζουν σημαντικό όλο.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι
ακόμα και μετά από αρκετό Εικόνα 8. Επίδραση της ποσότητας του TiO2 τύπου Deχρόνο ακτινοβόλησης, μερικά gussa P25 στην απολύμανση υγρών αποβλήτων από
κύτταρα κατάφεραν να επιβιώ- ολικά κολοβακτήρια (Α) και εντερόκοκκο (Β). Επώαση
σουν τόσο στο νερό όσο και στα στους 37°C για 24 h.
υγρά απόβλητα.
κτήρια. Η διαφορά αυτή, αποδίδεται στη
Τέλος, τα αποτελέσματα από την παδιαφορετική δομή των κυτταρικών τοιχωρούσα εργασία δείχνουν ότι ο εντερόκοκμάτων των δύο μικροοργανισμών.
κος παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα στη φωτοκαταλυτική απολύμανση σε σχέση με τα ολικά κολοβα-
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Αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί και αιωρούμενα σωματίδια
στην ατμόσφαιρα της Ανατολικής
Μεσογείου
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της Δρ. Ελευθερίας Κατσίβελα

Τα τελευταία 8 χρόνια, το Εργαστήριο
Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών
Διεργασιών του Τμήματος Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος, δραστηριοποιείται στον Έλεγχο της Ποιότητας του Αέρα
στο εξωτερικό φυσικό περιβάλλον και σε
εσωτερικούς χώρους διαβίωσης του ανθρώπου. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο σε αυτή την επιστημονική περιοχή,
αφορά τον έλεγχο του αερομεταφερόμενου μικροβιακού φορτίου και την συσχέτιση αυτού, τόσο με περιβαλλοντικές
παραμέτρους όσο και με συγκεκριμένες
πηγές εκπομπής.
Κάθε κυβικό μέτρο του εσωτερικού ή
υπαίθριου αέρα, μπορεί να περιέχει χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια αερομεταφερόμενα αιωρούμενα σωματίδια, μικροοργανισμούς και βιολογικά μόρια. Τα
βιολογικής προέλευσης αερομεταφερόμενα μόρια και σωματίδια αναφέρονται
συλλογικά ως βιοαεροζόλ. Τα βιοαεροζόλ
μπορούν να είναι μικροοργανισμοί ή σωματίδια ή αέρια βιολογικής προέλευσης, τα
οποία βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Ως παραδείγματα βιοαεροζόλ μπορούν να αναφερθούν, οι αερομεταφερόμενοι ιοί, τα
βακτήρια, οι μύκητες, η γύρη, τμήματα μικροβιακών κυττάρων ή εντόμων, προϊόντα
μεταβολισμού διαφόρων οργανισμών,
πτητικές οργανικές ενώσεις βιολογικής
προέλευσης, όπως τοξίνες και άλλα [1].
Τα αερομεταφερόμενα μικρόβια υπάρχουν, αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους
εξωτερικούς χώρους. Η εισαγωγή τους

στους εσωτερικούς χώρους πραγματοποιείται μεταξύ άλλων μέσω των συστημάτων
ψύξης, θέρμανσης και εξαερισμού, καθώς
επίσης και μέσω του φυσικού αερισμού από
τα παράθυρα, τις πόρτες, τις ρωγμές στους
τοίχους και από ένα πλήθος φυσικών και
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Επίσης,
μπορούν να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν σε εσωτερικούς χώρους, προερχόμενα από συγκεκριμένες πηγές εκπομπής, όπως χαλιά, υφάσματα, υλικά επιπλώσεων, σκόνη, κατοικίδια ζώα, φυτά
εσωτερικών χώρων και άλλα. Τέλος, μια
σημαντική πηγή βιοαεροζόλ αποτελεί και ο
ίδιος ο άνθρωπος εκτελώντας καθημερινές
δραστηριότητες (ομιλία, βήχας). Η θερμοκρασία, η υγρασία, τα θρεπτικά υποστρώματα (π.χ. ξύλο, χαρτί, μπογιά), το οξυγόνο
και το φως καθορίζουν την ανάπτυξη των
βιοαεροζόλ [1].
Τα αιωρούμενα σωματίδια στον αέρα,
ανάλογα με το μέγεθος τους, επιδρούν στο
αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου. Σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10 - Particulate Matter)
ανήκουν στο εισπνεύσιμο κλάσμα, μπορούν
να είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία και
για αυτό το λόγο έχει θεσπιστεί το ετήσιο
ανώτατο επιτρεπτό όριο συγκέντρωσης τους
στον αέρα ίση με 40 μg/m3. Όσο μικρότερα
σε μέγεθος είναι τα σωματίδια, τόσο βαθύτερα στους πνεύμονες διεισδύουν, όπου
μπορούν να εγκατασταθούν μόνιμα στα τοιχώματα και να δημιουργήσουν σοβαρά
προβλήματα υγείας.
Παρόλο που η ύπαρξη αερομεταφερό-
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Συγκέντρωση και κατανομή μεγέθους αερομεταφερόμενων μικροβίων στην ατμόσφαιρα
Η αναγκαιότητα καταγραφής των επιπέδων του αερομεταφερόμενου μικροβιακού
φορτίου του υπόβαθρου, προήλθε λόγω
της έλλειψης ανώτατων επιτρεπτών οριακών
τιμών για τα περισσότερα βιοαεροζόλ. Η πιο
κοινή πρακτική, είναι η σύγκριση των συγκεντρώσεων αυτών σε εσωτερικούς χώρους με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε
υπαίθριους χώρους κατά τη διάρκεια δειγματοληψίας κάτω από τις ίδιες συνθήκες.
Αυτή η συγκριτική μέθοδος θεωρεί, ότι οι
συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους δεν
πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερες από

έρευνα

μενων παθογόνων μικροοργανισμών
(όπως π.χ. του ιού της γρίπης) είναι πολλά
χρόνια γνωστή και οι επιπτώσεις τους στην
ανθρώπινη υγεία απασχολεί έντονα την
επιστημονική κοινότητα, σχετικά περιορισμένη γνώση υπάρχει όσον αφορά την
μικροβιακή σύσταση του αέρα, την ικανότητα επιβίωσης των αερομεταφερόμενων
μικροοργανισμών, τον μεταβολισμό και τις
ιδιότητες αυτών, την αλληλεπίδραση και
πιθανή προσαρμογή αυτών σε χημικούς
ρύπους, την ανθεκτικότητα αυτών σε αντιβιοτικά και την σχέση τους με μετεωρολογικές παραμέτρους, όπως ακτινοβολία,
θερμοκρασία, σχετική υγρασία κ.ά.. Ακόμα
λιγότερες ερευνητικές εργασίες έχουν
ασχοληθεί με την περιεκτικότητα του αέρα σε αερομεταφερόμενους μικροοργανισμούς
στην Μεσόγειο.
Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών
Διεργασιών, αναγνωρίζοντας τη
σημαντικότητα και το ενδιαφέρον αυτού του ερευνητικού
αντικειμένου, έθεσε ως στόχο
την καταγραφή και παρακολούθηση της συγκέντρωσης αερομεταφερόμενων μικροβίων σε
σχέση με πιθανές πηγές εκπομπής, τόσο στον ατμοσφαιρικό αέρα όσο
και σε εσωτερικούς κλιματιζόμενους και μη
χώρους διαβίωσης του ανθρώπου [1-12].
Αρχικά, εξετάστηκαν οι συγκεντρώσεις
των ζώντων, αερομεταφερόμενων, δυνητικά παθογόνων, ετερότροφων βακτηρίων
και μυκήτων στον ατμοσφαιρικό αέρα της
περιαστικής περιοχής της πόλης των Χανίων στο επίπεδο της ανθρώπινης έκθεσης,
με σκοπό να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά σαν μάρτυρες. Η συλλογή των
δεδομένων ξεκίνησε το έτος 2006 και συνεχίζεται έως σήμερα. Πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες εβδομαδιαίες σε διάφορες
εποχές του χρόνου.

τις συγκεντρώσεις σε υπαίθριους χώρους
και κυρίως να μην ξεπερνούν το διπλάσιο
των τιμών του εξωτερικού αέρα [1]. Η συγκέντρωση των ζώντων βακτηρίων και των
μυκήτων ανά κυβικό μέτρο αέρα, δίνεται σε
αριθμό σχηματιζόμενων αποικιών ανά κυβικό μέτρο αέρα (CFU/m3).
Από την μελέτη αυτή διαπιστώθηκε, ότι
κατά τη διάρκεια των μετρήσεων η μέση συγκέντρωση των αερομεταφερόμενων μυκήτων, (432 + 350 CFU/m3), ήταν τουλάχιστον
4 φορές υψηλότερη αυτής των ετερότροφων βακτηρίων (104 + 83 CFU/m3) και παρουσίαζε μεγάλη μεταβλητότητα. Οι
υψηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα
κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι, σε συν-
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Διάγραμμα 1.
Κατανομή των μέσων
συγκεντρώσεων των
ετερότροφων βακτηρίων και μυκήτων,
ανάλογα με την αεροδυναμική τους διάμετρο. Αφορά τους
μέσους όρους κάθε
επιπέδου όλων των
δειγματοληψιών [23].
δυασμό με το αερομεταφερόμενο νέφος
της Σαχάρας, όπου παρατηρηθήκαν υπερβάσεις των μέσων τιμών από 3 έως 5
φορές. Όσον αφορά στην κατανομή των
μέσων συγκεντρώσεων σε 6 επίπεδα κατανομής ανάλογα με την αεροδυναμική
διάμετρο τους, από 0,65 έως και μεγαλύτερη από 7,7 μm, παρατηρήθηκε ότι οι
μύκητες παρουσιάζουν μέγιστα σε αεροδυναμικές διαμέτρους από 2,1 έως 4,7
μm, ενώ τα βακτήρια παρουσιάζουν σχεδόν μια ισοκατανομή χωρίς εμφανές μέγιστο, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1
[2-3].
Ενδιαφέρον, παρουσίασε η διαπίστωση
ότι οι συγκεντρώσεις των αερομεταφερόμενων βακτηρίων και μυκήτων στον ατμοσφαιρικό αέρα, παρουσιάζουν μεταβαλλόμενη κατανομή και δεν συσχετίζονται με τον αριθμό ή τις συγκεντρώσεις
μάζας των εισπνεύσιμων αιωρούμενων
σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10), 2,5μm (PM2,5)
και 1 μm (PM1). Η μέση συγκέντρωση των
εισπνεύσιμων PM10 σωματιδίων κατά την
διάρκεια των δειγματοληψιών (47 + 21
μg/m3) ήταν ελαφρά υψηλότερη της ανώτατης επιτρεπτής ετήσιας οριακής τιμής (40
μg/m3) που έχει θεσπιστεί βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία της
ανθρώπινης υγείας. Αυτό το γεγονός συ-

σχετίζεται με εκπομπές από φυσικές πηγές
εκπομπής, οι οποίες για το σημείο δειγματοληψίας είναι κυρίως τα θαλάσσια σωματίδια, η αερομεταφερόμενη σκόνη της ερήμου και η επαναιώρηση σωματιδίων λόγω
τυρβώδους ατμοσφαιρικής ροής [2-3].
Εκπομπές βιοαεροζολ από εγκατάσταση
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Εξετάζοντας πιθανές πηγές εκπομπής
βιοαεροζόλ στον ατμοσφαιρικό αέρα και
αναγνωρίζοντας ως πιθανή πηγή τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
του Δήμου Χανίων, μελετήσαμε την παρουσία συγκεκριμένων μικροβιακών δεικτών κοπρανώδους προέλευσης στα
αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας.
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας, ήταν ο
προσδιορισμός των εκπομπών των ζώντων,
δυνητικά παθογόνων, αερομεταφερόμενων
μικροβίων στους σταθμούς εργασίας. Οι
διενεργηθείσες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα στάδια επεξεργασίας
των υγρών αποβλήτων (εσχάρωση, εξάμμωση, πρωτοβάθμια δεξαμενή καθίζησης,
δεξαμενή αερισμού, δευτερόβαθμια δεξαμενή καθίζησης, χλωρίωση, ταινιοφολτρόπρεσες λάσπης). Τα αποτελέσματα αυτής
της εργασίας, όπως παρουσιάζονται στο
διάγραμμα 2, έδειξαν ότι η προεπεξεργασία
και η πρωτοβάθμια καθίζηση είναι τα στάδια με τις υψηλότερες εκπομπές βιοαεροζόλ

Ε. Κατσίβελα: Εκπαιδευτικό προσωπικό, Τμήμα Φυσικών Πόρων, Παράρτημα Χανίων - katsivela@chania.teicrete.gr

ολικών ετερότροφων βακτηρίων, 100%
μείωση των κοπρανωδών θερμοανθεκτικών κολοβακτηρίων, 99,9% μείωση των
ολικών κολοβακτηρίων, 100% μείωση
των εντερόκοκκων και 95,9% μείωση των
μυκήτων). Οι μετρηθείσες ελάχιστες συγκεντρώσεις αερομεταφερόμενων μικροβίων κατά την ολοκλήρωση της βιολογικής
επεξεργασίας είχαν τιμές αντίστοιχες εκείνων του φυσικού περιβάλλοντος (μάρτυρες). Η εργασία αυτή έδειξε, ότι οι
εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αποτελούν κυρίως κατά την
προεπεξεργασία μια σημαντική πηγή

Διάγραμμα 2.
Μέσες συγκεντρώσεις αερομεταφερόμενων ολικών
και κοπρανώδων κολοβακτηρίων και εντερόκοκκων
κατά την επεξεργασία αστικών λυμάτων [4-5].

CFU/m3 κατά μέσο όρο στην προεπεξεργασία και 130 CFU/m3 κατά μέσο όρο στην
πρωτοβάθμια καθίζηση με παροχή
17.440,5 m3/day) [4-5].
Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2,
παρατηρήθηκε μία σταδιακή μείωση της
εκπομπής των βιοαεροζόλ, κατά την αυξανόμενη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, δηλαδή κατά τη μετάβαση από την
προεπεξεργασία στην πρωτοβάθμια καθίζηση, στη δευτεροβάθμια επεξεργασία και
στην απολύμανση (97,77% μείωση των

εκπομπής βιοαεροζόλ. Το γεγονός αυτό
αντιμετωπίζεται πλέον σχεδόν παντού (συμπεριλαμβανομένου του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Χανίων) με κλειστές
στεγαζόμενες εγκαταστάσεις και ειδικά
αντιρρυπαντικά συστήματα των αερίων εκπομπών τους, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία [4-5].
Ποιότητα αέρα εσωτερικών κλιματιζόμενων χώρων
Μελετήθηκε η ποιότητα του αέρα κλειστών κλιματιζόμενων χώρων σε εργασιακό
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έρευνα

(ολικά ετερότροφα βακτήρια 764,2
CFU/m3 κατά μέσο όρο στην προεπεξεργασία και 281,3 CFU/m3 κατά μέσο όρο
στην πρωτοβάθμια καθίζηση, κοπρανώδη
κολοβακτήρια 27,8 CFU/m3 κατά μέσο
όρο στην προεπεξεργασία και 1,8 CFU/m3
κατά μέσο όρο στην πρωτοβάθμια καθίζηση, ολικά κολοβακτήρια 185,5 CFU/m3
κατά μέσο όρο στην προεπεξεργασία και
17,25 CFU/m3 κατά μέσο όρο στην πρωτοβάθμια καθίζηση, εντερόκοκκος 56,25
CFU/m3 κατά μέσο όρο στην προεπεξεργασία και 2,5 CFU/m3 κατά μέσο όρο στην
πρωτοβάθμια καθίζηση και μύκητες 380
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Πίνακας 1. Αναλογία μέσων συγκεντρώσεων αερομεταφερόμενων παραμέτρων
εσωτερικού προς εξωτερικού περιβάλλοντος [6-7].

# " & .(

Προσδιοριζόμενοι Γραφείο ενός Γραφείο τεσσά- Χώρος εξυπηρέτησης Μη κλιματιζόμενος
Παράμετροι
ατόμου
ρων ατόμων
κοινού
χώρος δύο ατόμων
Ετερότροφα
Βακτήρια

1,0

2,7

2,8

2,3

Μύκητες

0,3

0,6

0,3

1,1

Ολικά
Κολοβακτήρια

0,1

0,8

0,7

1,2

Εισπνεύσιμα PM10

1,9

1,7

2,9

2,7

περιβάλλον, σε σχέση με αυτή ενός μη
κλιματιζόμενου χώρου και του εξωτερικού
ατμοσφαιρικού αέρα με προσδιορίσμό των
συγκεντρώσεων των ετερότροφων βακτηρίων, των μυκήτων, των ολικών κολοβακτηρίων, αλλά και των εισπνεύσιμων
αιωρούμενων σωματιδίων PM10. Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε εσωτερικούς κλιματιζόμενους χώρους εργασίας σε
γραφεία κτιρίου με κεντρικό σύστημα αερισμού και κλιματισμού σε συνθήκες
ψύξης κατά την καλοκαιρινή περίοδο, σε
συνθήκες θέρμανσης κατά την χειμερινή
περίοδο και εν μέρει χωρίς κλιματισμό
κατά την φθινοπωρινή περίοδο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε
μη κλιματιζόμενο χώρο του ίδιου κτιρίου
καθώς και μετρήσεις στο εξωτερικό περιβάλλον, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σαν
σημεία αναφοράς [6-7].
Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, όπου παρουσιάζεται η αναλογία των μέσων συγκεντρώσεων εσωτερικού προς εξωτερικού
περιβάλλοντος, η ποιότητα του αέρα στους
κλιματιζόμενους χώρους ήταν καλύτερη
εκείνης του μη κλιματιζόμενου χώρου.
Tα αποτελέσματα αυτής της εργασίας
έδειξαν, ότι τις ώρες αιχμής (11:00-14:00,
εξυπηρέτηση κοινού) η παρουσία των ετερότροφων βακτηρίων και των PM10 σωματιδίων ήταν ιδιαίτερα αυξημένες. Ενώ οι

υψηλές συγκεντρώσεις αερομεταφερόμενων ετερότροφων βακτηρίων είχαν άμεση
σχέση με την ύπαρξη ατόμων στους εσωτερικούς χώρους. Οι υψηλές συγκεντρώσεις
PM10 σωματιδίων επηρεάζονταν τόσο από
τις υψηλές συγκεντρώσεις στο εξωτερικό περιβάλλον, όσο και από δραστηριότητες στο
εσωτερικό περιβάλλον (κάπνισμα, ύπαρξη
ατόμων). Η ποιότητα του αέρα του μη κλιματιζόμενου χώρου με φυσικό αερισμό,
εξαρτιόταν από την ροή του αέρα. Η αυξανόμενη ροή του φυσικού αερισμού στον μη
κλιματιζόμενο χώρο, παρόλο που οδηγούσε σε μείωση των συγκεντρώσεων των
ετερότροφων βακτηρίων, ταυτόχρονα είχε
σαν αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων των μυκήτων και των εισπνεύσιμων ΡΜ10 σωματιδίων με τάση εξομοίωσης
αυτών με εκείνων του εξωτερικού περιβάλλοντος [6-7].
Ανθεκτικότητα αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών σε αντιβιοτικά και μυκητοκτόνα
Αερομεταφερόμενοι μικροοργανισμοί με
ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά και μυκητοκτόνα, μελετήθηκαν σε μη κλιματιζόμενους
εσωτερικούς εργασιακούς χώρους καθώς
και στον εξωτερικό ατμοσφαιρικό αέρα. Μικρόβια με ανθεκτικότητα σε φαρμακευτικές
ουσίες είναι υπεύθυνα για ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Λόγω της υπέρμετρης χρήσης αντιβιοτικών τις τελευταίες δεκαετίες
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από τον ανθρώπινο πληθυσμό και της
εσφαλμένης χρήσης τους σαν πρόσθετα σε
ζωοτροφές έχει παρατηρηθεί η αύξηση της
ύπαρξης ανθεκτικών στελεχών. Για αυτό
τον λόγο, ο έλεγχος της συγκέντρωσης
ανθεκτικών σε φαρμακευτικές ουσίες αερομεταφερόμενων μικροβίων, αποτέλεσε
επίσης ένα ενδιαφέρον θέμα έρευνας. Συνολικά, εξετάστηκαν τρία διαφορετικά αντιβιοτικά (στρεπτομυκίνη, αμπικιλλίνη και
τετρακυκλίνη) σε αερομεταφερόμενα βα-

κτήρια και δύο μυκητοκτόνα (κυκλοεξιμίδιο,
νυστατίνη) σε αερομεταφερόμενους μύκητες σε συγκεντρώσεις από 2,5 έως 100 μg
ανά mL θρεπτικού υποστρώματος. Συνολικά διαπιστώθηκε μια υψηλή ανθεκτικότητα στα ελεγχθέντα αντιβιοτικά και
μυκητοκτόνα σε μεγάλο ποσοστό αερομεταφερόμενων μικροβίων, τόσο στον ατμοσφαιρικό αέρα όσο και στον αέρα
εσωτερικών χώρων (πίνακας 2) [8-9].

Πίνακας 2: Μέσες συγκεντρώσεις ζώντων, αερομεταφερόμενων μικροβίων και ποσοστό ανθεκτικότητας αυτών σε αντιβιοτικά ή μυκητοκτόνα αντίστοιχα στον αέρα
εσωτερικών χώρων και στην ατμόσφαιρα του εξωτερικού περιβάλλοντος[8-9].
Ανθεκτικότητα βακτηρίων σε αντιβιοτικά (% of CFU/m3)
σε στρεπτομυκίνη
25 – 50 – 100
μg/mL

σε τετρακυκλίνη
5 – 25 – 100
μg/mL

σε αμπικιλλίνη
2.5 – 5 – 25
μg/mL

Γραφείο
2 ατόμων

415 + - 358

4,8

4,2

1,6

3,4

0,1

0,1

3,9

2,5

1,4

Γραφείο
4 ατόμων

432 + - 199

2,4

2

2

0,9

0,3

0,1

2,6

0,9

0,7

Γραφείο
10 ατόμων

250 + - 257

5,5

3,3

2,2

2,1

2,0

0,4

7,8

2,3

0,4

Εξωτερικό
περιβάλλον

177 + - 84

9,7

4,6

4,6

8,6

2,8

0,7

7,2

5,2

0

Ανθεκτικότητα μυκήτων σε μυκητοκτόνα (% of CFU/m3)
Σημείο
δειγματοληψίας

Μέση
συγκέντρωση
(CFU/m3)

σε κυκλοεξιμίδιο
25 – 50 – 100 μg/mL

σε νυστατίνη
5 – 25 – 100 μg/mL

Γραφείο
2 ατόμων

236 + - 192

7,6

6

4,7

48

δ.π.

62

Γραφείο
4 ατόμων

170 + - 181

10,2

10

8,6

95

δ.π.

48

Γραφείο
10 ατόμων

308 + - 233

18

7,4

4,5

59,3

δ.π.

36

Εξωτερικό
περιβάλλον

731 + - 531

12,6

10,2

3,7

55,6

δ.π.

46

δ.π.: δεν προσδιορίστηκε
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Μέση
συγκέντρωση
(CFU/m3)

Σημείο
δειγματοληψίας

# " & .(

& *#

Ανθεκτικότητα των αερομεταφερόμενων
μικροοργανισμών σε βαρέα μέταλλα
Η ανθεκτικότητα των αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών στα βαρέα μέταλλα μόλυβδο και υδράργυρο που
υπάρχουν στα αιωρούμενα σωματίδια της
ατμόσφαιρας, αποτέλεσε επίσης αντικείμενο έρευνας. Η επιλογή των συγκεκριμένων βαρέων μετάλλων παρουσιάζει
μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ύπαρξή
τους στον ατμοσφαιρικό αέρα. Ενώσεις
μόλυβδου έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε μεγάλες συγκεντρώσεις και
χρησιμοποιούνται εν μέρει ακόμα και σήΔιαπιστώθηκε ότι τα βακτήρια έχουν
την υψηλότερη ανθεκτικότητα στη στρεπτομυκίνη, και οι μύκητες στη νυστατίνη.
Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των ζώντων, αερομεταφερόμενων ετερότροφων
βακτηρίων που ήταν ανθεκτικό σε συγκέντρωση στρεπτομυκίνης 100 μg ανά mL
θρεπτικού υποστρώματος, ήταν 4,6 %
στον ατμοσφαιρικό αέρα, ενώ στους εσωτερικούς εργασιακούς χώρους κυμαινόταν
από 1,6 έως 2,2 % επί του συνόλου των
αερομεταφερόμενων βακτηρίων. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των ζώντων αερομεταφερόμενων μυκήτων που ήταν ανθεκτικό
σε συγκέντρωση νυστατίνης 100 μg ανά
mL θρεπτικού υποστρώματος, ήταν εξαιρετικά υψηλό και κυμαινόταν από 36 έως
52 % τόσο στον εξωτερικό ατμοσφαιρικό
αέρα όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον
[8-9].
Επίσης διαπιστώθηκε, ότι ενώ στο εξωτερικό περιβάλλον η συγκέντρωση της
μάζας των εισπνεύσιμων ΡΜ10, ΡΜ2,5 και
ΡΜ1 σωματιδίων είχε πολύ χαμηλή συσχέτιση με την συγκέντρωση των ανθεκτικών
ή μη σε αντιβιοτικά μικροβίων (R2 μικρότερο από 0,2), στους εσωτερικούς χώρους
ήταν υψηλή και ο συντελεστής συσχέτισης
R2 κυμαινόταν από 0,5 έως 0,9 [8-9].
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Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της
συγκεκριμένης εργασίας παρουσιάζονται
στο διάγραμμα 3 και έδειξαν, ότι τα αερομεταφερόμενα μικρόβια παρουσίαζαν μια
πολύ υψηλή ανθεκτικότητα σε συγκεντρώσεις μολύβδου μέχρι και 1.000 μM με ποσοστά επιβίωσης κυμαινόμενα από 47 έως
73 % επί του συνόλου. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ξαν μία υψηλότερη ανθεκτικότητα στα συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα σε σύγκριση με
τους μύκητες, παρόλο που η μέση συγκέντρωση τους ήταν πολύ χαμηλότερη (179
+ 104 CFU/m3) αυτής των μυκήτων (632 +
856 CFU/m3) στον αέρα κατά την διάρκεια
των μετρήσεων [10-11].
Ανθεκτικότητα αερομεταφερόμενων μικροβίων ταυτόχρονα σε βαρέα μέταλλα και
αντιβιοτικά
Η ανθεκτικότητα των αερομεταφερόμενων μικροβίων ταυτόχρονα σε βαρέα μέ-

Διάγραμμα 3: Ποσοστό ανθεκτικότητας ζώντων αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών σε
βαρέα μέταλλα στον ατμοσφαιρικό αέρα (A. Hg2+ προστέθηκε ως χλωριούχος υδράργυρος; B. Pb2+ προστέθηκε ως χλωριούχος μόλυβδος). Τιμές υψηλότερες του 100 % δείχνουν ανάπτυξη υψηλότερη του μάρτυρα, π.χ. 120 % δείχνει αύξηση 20 % σε σχέση με
την μέση τιμή του μάρτυρα (100 %) [10-11].
ρον είχε η διαπίστωση, ότι ή προσθήκη χαμηλών συγκεντρώσεων μολύβδου μέχρι
200 μΜ, ευνοούσε την ανάπτυξη τους.
Αντίθετα, η τοξικότητα του υδραργύρου
ήταν υψηλότερη αυτής του μολύβδου. Αν
και το 60% των ζώντων, αερομεταφερόμενων μικροβίων ήταν ανθεκτικά σε χαμηλές
συγκεντρώσεις υδραργύρου (5-10 μM),
μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 1 έως 5%
μπορούσε να επιβιώσει σε συγκεντρώσεις
υδραργύρου 100 μΜ. Συνολικά, τα αερομεταφερόμενα ετερότροφα βακτήρια έδει-

ταλλα και αντιβιοτικά στην ατμόσφαιρα και
σε εσωτερικούς εργασιακούς χώρους, ήταν
το επόμενο αντικείμενο έρευνας. Ως βαρέα
μέταλλα, επιλέχθηκαν ο μόλυβδος και ο
υδράργυρος, ενώ ως αντιβιοτικό για τα βακτήρια η στρεπτομυκίνη και ως μυκητοκτόνο
το κυκλοεξιμίδιο για τους μύκητες. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, έδειξαν ότι ένα ποσοστό κυμαινόμενο
από 7-11% των ετερότροφων βακτηρίων
ήταν ανθεκτικό ταυτόχρονα σε συγκεντρώσεις στρεπτομυκίνης (20 μg/mL) και υδραρ-
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μερα σε μικρότερες ποσότητες σαν αντικροτικά στην βενζίνη, ενώ ο υδράργυρος
εκπέμπεται κατά την καύση κάρβουνου ως
παραπροϊόν στον αέρα.
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γύρου (20 μΜ), ενώ το ποσοστό επιβίωσης στα αερομεταφερόμενα βακτήρια σε
στρεπτομυκίνη (20 μg/mL) και μόλυβδο
(1.500 μΜ) κυμαινόταν από 1,2 έως 3,4 %
(διαγραμμα4). Παρόλο που ανάλογη συμπεριφορά έδειξαν και οι αερομεταφερόμενοι
μύκητες
στο
συνδυασμό
κυκλοεξαμιδίου (20 μg/mL) και υδραργύρου (20 μΜ), τα ποσοστά επιβίωσης
αυτών στο συνδυασμό κυκλοεξαμιδίου
(20 μg/mL) και μολύβδου (1.500 μΜ) ήταν
υψηλότερα (13-19 %) [12].
Τα προαναφερόμενα αποτελέσματα,
μπορούν να εξηγηθούν με την μεταφορά

τις ικανότητες ανήκουν στους μελλοντικούς
στόχους του εργαστηρίου. Επίσης, η μελέτη
της δυνατότητας χρήσης τους σε πιθανές
βιοτεχνολογικές εφαρμογές βιοεξυγίανσης
αερίων εκπομπών είναι ένας πολλά υποσχόμενος μελλοντικός στόχος.

Διάγραμμα 4: Ποσοστό ανθεκτικότητας ζώντων αερομεταφερόμενων ετερότροφων βακτηρίων ταυτόχρονα σε στρεπτομυκίνη και βαρέα μέταλλα στον ατμοσφαιρικό αέρα (A. Hg2+
προστέθηκε ως χλωριούχος υδράργυρος; B. Pb2+ προστέθηκε ως χλωριούχος μόλυβδος)
[12].
γενετικής πληροφορίας ανθεκτικότητας
ταυτόχρονα σε αντιβιοτικά και βαρέα μέταλλα, λόγω της επιλεκτικής πίεσης ανάμεσα σε αερομεταφερόμενα μικρόβια, η
οποία προέρχεται τόσο από την ρύπανση
του αέρα με τα συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα όσο και με την υπέρμετρη χρήση
αντιβιοτικών [12].
Η απομόνωση, ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός αερομεταφερόμενων μικροβίων
με ιδιαίτερες ικανότητες καθώς και η ανίχνευση των γονιδίων που ελέγχουν αυτές
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Η δημιουργία ευρεσιτεχνιών στον τομέα της ενέργειας στο ΤΕΙ
Κρήτης, του Γ. Βουρδουμπά

Lab on Chip τεχνολογία για αυτοματοποιημένες γονιδιακές εξετάσεις.
Ερευνητικό έργο Corallia : “Lab on Chip”
Στοιχεία Μικροηλεκτρονικής για Lab-On-Chip
Όργανα Μοριακών Αναλύσεων για Γενετικές
και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

Η μεγάλη και αυξανόμενη ζήτηση σε
γενετικές αναλύσεις παγκοσμίως, για διάφορες εφαρμογές (όπως η κλινική διαγνωστική, η ασφάλεια και ο έλεγχος
οικοσυστημάτων), έχει αυξήσει τις απαιτήσεις στις μεθόδους γενετικών τεστ, τα οποία
μέχρι στιγμής είναι χρονοβόρα, απαιτούν
εξειδικευμένο προσωπικό και κατά συνέπεια έχουν και ιδιαίτερα υψηλό κόστος.
Λόγω των μειονεκτημάτων των υπαρχουσών μεθόδων, υπάρχει ζήτηση για ευρύτερη και οικονομικότερη χρήση γενετικών
τεστ, ακόμη και σε ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία (Point-of-Care συστήματα, έκτος εξειδικευμένων
εργαστηρίων
γενετικών
ελέγχων ). Η ανάπτυξη συστημάτων Pointof-Care (PoC), για γονιδιακές εξετάσεις με
μικρούς χρόνους επεξεργασίας και μικρό
μέγεθος συσκευών, στα σημεία παροχής
ιατρικής φροντίδας προς τους ασθενείς και
όχι σε εργαστήρια, είναι στόχος εταιρειών
κατασκευής οργάνων γενετικών αναλύσεων. Ειδική κατηγορία PoC συστημάτων
είναι αυτή που βασίζεται σε Lab-On-Chip
(LoC).
Τα συστήματα Lab-On- Chip είναι μικροσυσκευές που υπάγονται στην κατηγορία των MEMS (Microelectromechanical
systems) και συχνά αναφέρονται και ως
"Micro Total Analysis Systems" (μTAS). Τα
LoC ολοκληρώνουν μία ή περισσότερες
λειτουργίες εργαστηριακών αναλύσεων σε
ένα και μόνο τσιπ μεγέθους από μερικά τετραγωνικά χιλιοστά μέχρι μερικά τετραγωνικά εκατοστά και διαχειρίζονται ιδιαίτερα
μικρές ποσότητες υγρών (πολλές φορές λι-

γότερο από πικο-λίτρα) ενσωματώνοντας
μικρο-ροϊκά συστήματα. Η λειτουργία των
LoCs γίνεται με τη χρήση στοιχείων όπως
μικρο-αντλίες, μικρο-βαλβίδες, μετρητές
ροής, ιξωδόμετρα και διάφορους άλλους
αισθητήρες που ελέγχονται και παρακολουθούνται ηλεκτρικά από τις ειδικές συσκευές PoC. Οι μεν κατασκευαστές των LoC
χρησιμοποιούν βιοαισθητήρες και οι δε των
συστημάτων PoC χρησιμοποιούν εξειδικευμένες hardware λύσεις με αντίστοιχο λογισμικό και firmware όπως τα ολοκληρωμένα
κυκλώματα. Για την περίπτωση των γενετικών αναλύσεων, τυπικά ένα LoC πρέπει να
υποστηρίζει μερικές ή όλες από τις παρακάτω λειτουργίες:
• Εξαγωγή DNA από δείγμα βιολογικού
ιστού (π.χ. αίματος, πτυέλων, γύρης
κλπ.)
• Επαύξηση του DNA με συγκεκριμένες
βιοχημικές αντιδράσεις ώστε να μπορέσει να γίνει ανιχνεύσιμο (π.χ. με τη μέθοδο της Polymerase-Chain Reaction,
PCR)
• Ανίχνευση των χαρακτηριστικών του
DNA (π.χ. της παρουσίας ή απουσίας μεταλλάξεων) με τη βοήθεια ειδικών βιοαισθητήρων. Η διαδικασία αυτή τυπικά
βασίζεται στις λεγόμενες «μικροσυστοιχίες» με τη μέθοδο της λεγόμενης «υβριδοποίησης»
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών
Συνεργατικών Σχηματισμών – Corallia, είναι
o πρώτος φορέας οργάνωσης και ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (cluster Ini-
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tiative, cluster facilitator ή cluster organization) στην Ελλάδα. Είναι μέλος του European Cluster Alliance, με σημαντική
εμπειρία στη χάραξη πολιτικής για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και στην
προώθηση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας τους. Ο
πρώτος συνεργατικός σχηματισμός που
έγινε ήταν της Μικροηλεκτρονικής, το miCluster, που φέρει τη σφραγίδα του πρώτου cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, το
οποίο από τη σύστασή του, το 2006, έως
και σήμερα, ακολουθεί μια αύξουσα πορεία σε αριθμό μελών και, πλέον, αριθμεί
περισσότερους από 100 φορείς (ελληνικές
καινοτόμες επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά
εργαστήρια και ερευνητικά ινστιτούτα), από
όλη την Ελλάδα.
Η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης το
2009, στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου «2007-2013 – ΕΣΠΑ», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στον
άξονα προτεραιότητας «Δημιουργία και
αξιοποίηση της καινοτομίας υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη», προκήρυξε μέσω του Corallia την
πρόσκληση για υποβολή προτάσεων
«Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική». Στα πλαίσια της
προκήρυξης αυτής εγκρίθηκε και ξεκίνησε
από τον Οκτώβριο 2009, το ερευνητικό
έργο με ακρωνύμιο “Lab on Chip”, και
πλήρη τίτλο «Στοιχεία Μικροηλεκτρονικής
για Lab-On-Chip Όργανα Μοριακών Αναλύσεων για Γενετικές και Περιβαλλοντικές
Εφαρμογές». Στο έργο συμμετέχουν:
• Μικρο-Συστήματα Μικρο-Ροής Για Γενετικούς Ελέγχους & Μοριακή Διαγνωστική Ε.Π.Ε (Micro2Gen),
• INTRACOM Α.Ε. Τηλεπικοινωνιακών
Λύσεων,
• ALMA Τεχνολογίες Α.Ε.,
• 4PLUS Α.Ε.Β.Ε.,

• RAYMETRICS Α.Ε.,
• Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (NCSRD-IMEL),
• Τομέας Ηλεκτρονικής & Η/Υ στο Τμήμα
Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AUTH-ELAB),
• Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών,
τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών (UPATRAS-APEL),
• Εργαστήριο Φυσικής στην Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών
Επιστημών στο ΕΜΠ (NTUA-SAMPS),
• Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Η/Υ στο ΕΜΠ (NTUAMFOL),
• Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
& Πολυμέσων στο ΤΕΙ Κρήτης
(ΑΤΕΙ-CRETE).
Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων (Ε.Π.Π.) του ΤΕΙ Κρήτης
είναι από τους φορείς με τη μεγαλύτερη
συμμετοχή στο έργο, και ο ρόλος του θα
περιγραφεί μετά από την αναλυτική του
παρουσίαση.
Στόχος του έργου Lab-On-Chip είναι ο
σχεδιασμός, η ανάπτυξη και πιλοτική
εφαρμογή προηγμένων Intelectual Property (ΙΡ) blocks ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και αισθητήρων, που προορίζονται
για χρήση σε υποσυστήματα μετρήσεων
και ελέγχου οργάνων μοριακών αναλύσεων για γενετικές και άλλες εφαρμογές,
π.χ. ιατρικών μηχανημάτων ανάλυσης στα
σημεία περίθαλψης (Point of Care). Τα IP
που θα αναπτυχθούν αφορούν την κατηγορία οργάνων που χειρίζονται μικροροϊκά συστήματα τύπου Lab-On-Chip μίας
χρήσης. Πρόκειται δηλαδή για την ανάπτυξη καινοτόμων συστοιχιών βιοαισθητήρων για τα LoC καθώς και εξειδικευμένων
IP blocks ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τους κατασκευαστές μηχανημάτων γενετι-
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έναν κοινό γρήγορο Μετατροπέα ο
οποίος διαβάζει τις τιμές τους μέσω πολυπλεξίας (Multiplexing). Οι ενδείξεις
του κάθε αισθητήρα πιθανόν να χρειάζονται διαφορετική ενίσχυση και προσαρμογή πριν δειγματοληπτηθούν από
τον ADC.
• Εξειδικευμένο ψηφιακό ολοκληρωμένο
κύκλωμα ψηφιακής ανάκτησης, επεξεργασίας και μηχανικής όρασης (embedded system), για τον οπτικό έλεγχο ροής
υγρών, ογκομέτρηση και ποιοτικό
έλεγχο σε πραγματικό χρόνο (real time),
κάτι που θα αποτελέσει μία ιδιαίτερη καινοτομία στο χώρο. Ο αλγόριθμος μηχανικής όρασης μπορεί να εντοπίζει τη
μετατόπιση της πρόσθιας επιφανείας του,
κινούμενου υγρού για τη μέτρηση της ταχύτητας ροής, αλλαγές στο χρώμα
υγρού για την τοπική μέτρηση της πυκνότητας και της σύστασης, τη δημιουργία φυσαλίδων, η οποία αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα προβλήματα στα
μικρο-ροϊκά κυκλώματα και οδηγεί
συχνά σε λάθος μετρήσεις ή ακύρωση
όλης της διαδικασίας κλπ. Στόχος είναι οι
μετρήσεις αυτές να γίνονται ταυτόχρονα
για περισσότερα μικρο-ροϊκά κανάλια.
• Αναλογικό-ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα για τον έλεγχο-οδήγηση και ‘παρακολούθηση λειτουργίας’ του Lab-onChip. Το κύκλωμα αυτό θα δέχεται
εντολές από το προηγούμενο κύκλωμα
μηχανικής όρασης και οι οποίες μπορεί
επίσης να καθορίζονται από τις τρέχουσες τιμές των αισθητήρων. Ο έλεγχος αισθητήρων
και
η
οδήγηση
ενεργοποιητών (actuator) όπως είναι οι
μικροβαλβίδες, μικροαντλίες κλπ. μπορεί να πραγματοποιηθεί με απευθείας
εφαρμογή ψηφιακών σημάτων ή αναλογικών σημάτων, οπότε και θα είναι αναγκαία η χρήση μετατροπέων ψηφιακού
σε αναλογικό σήμα (DAC).
Η διάταξη των υποσυστημάτων που
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κών αναλύσεων με LoC, για τη δημιουργία συστημάτων με μεγαλύτερη ακρίβεια
και σημαντικά μειωμένο μέγεθος και κόστος έναντι των σημερινών υπαρχόντων.
Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
ελέγχου και μετρήσεων, όπως και καινοτόμων συστοιχιών βιοαισθητήρων, για όργανα LoC χρησιμοποιώντας καινοτόμες
τεχνολογίες αιχμής οι οποίες θα εξασφαλίσουν ταχύτερες αναλύσεις, μεγαλύτερη
ακρίβεια, αξιοπιστία και μικρότερο κόστος
για τους κατασκευαστές οργάνων, και κατά
συνέπεια ιδιαίτερα αυξημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους συνεργαζόμενους φορείς του συνεργατικού έργου.
Στο έργο διαχωρίζονται τα τμήματα που
αφορούν το μικρο-ροϊκό σύστημα, τους
βιοαισθητήρες στο Lab-on-Chip και τα εξειδικευμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα
που απαιτούνται για το Point of Care. Πιο
συγκεκριμένα σχεδιάζονται τα παρακάτω
ολοκληρωμένα και θα κατασκευαστούν τα
αντίστοιχα πρωτότυπα:
• Συστοιχία βιοαισθητήρων χωρητικότητας για την ανίχνευση της υβριδοποίησης (μιας διαδικασίας η οποία οδηγεί
στον εντοπισμό συγκεκριμένων μεταλλάξεων), βασισμένους σε τεχνολογίες
αιχμής
• Αναλογικό-ψηφιακό ολοκληρωμένο
κύκλωμα για την ανάγνωση της συστοιχίας των αισθητήρων. Οι αλλαγές στην
ηλεκτρική αντίσταση ή χωρητικότητα
των αισθητήρων αντιστοιχούν σε μικρές
μεταβολές της τάσης ή του ρεύματος εισόδου Μετατροπέων Αναλογικού σε
Ψηφιακό (Analog to Digital Converter
– ADC) ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται περαιτέρω διαχείρισή τους με
κατάλληλο ψηφιακό κύκλωμα το οποίο
μπορεί να φιλτράρει, συμπιέσει κλπ. τις
μετρούμενες τιμές. Κάθε αισθητήρας
μπορεί να ελέγχεται από έναν ξεχωριστό απλό και αργό ADC ή όλοι οι αισθητήρες μπορεί να ελέγχονται από
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Εικόνα 1: Γενική διάταξη των υποσυστημάτων
πρόκειται να αναπτυχθούν, όπως αυτή
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ένα τελικό
σύστημα, φαίνεται και στην Εικόνα 1.
Ο τύπος LoC που θα υποστηρίζεται από
τα κυκλώματα που θα αναπτυχθούν θα
μπορεί να έχει διαφορετικούς βαθμούς πολυπλοκότητας, αλλά οι δοκιμές θα γίνουν
με τη βοήθεια μικρο-ροϊκού συστήματος
για τις φάσεις της ενίσχυσης του DNA
καθώς και της υβριδοποίησης. Η μονάδα
αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
κανάλια και μικρομηχανικά στοιχεία ελέγχου (μικροαντλίες, μικρο-βαλβίδες κ.ο.κ)
ώστε να είναι επιδείξιμη η τεχνολογία που
θα αναπτυχθεί με ένα αντιπροσωπευτικό
δείγμα LoC συστημάτων. Παράλληλα θα
κατασκευαστεί και πρωτότυπο Point-ofCare σύστημα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη επίδειξη της καλής λειτουργίας
των κυκλωμάτων σε πραγματικές συνθήκες. Τα πρωτότυπα υποσυστήματα δηλαδή, θα ολοκληρωθούν σε ένα
επιτραπέζιο σύστημα, με το οποίο θα γίνει
ο έλεγχος και ο απαραίτητος χαρακτηρι-

σμός.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ανάπτυξη
των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και του
Lab-on-Chip θα αποτελέσει μία καινοτομία
στο χώρο των λύσεων για μηχανήματα γενετικών αναλύσεων, η οποία θα μειώσει
δραστικά το μέγεθος και το κόστος κατασκευής μηχανημάτων διαγνωστικής για γονιδιακούς ελέγχους. Ειδικότερα το
ολοκληρωμένο κύκλωμα οπτικής ανάλυσης θα αυξήσει σημαντικά την ακρίβεια του
ελέγχου του μικρο-ροϊκού τμήματος των
Lab-on-Chip, δίνοντας για πρώτη φορά
συνδυασμένα και τη δυνατότητα ποιοτικού
ελέγχου της υβριδοποίησης (π.χ. σχηματισμός φυσαλίδων στο μικρο-ροϊκό σύστημα κλπ.). Ταυτόχρονα με την καινοτόμα
τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για αυξημένη ακρίβεια και ταχύτητα, στόχος είναι
και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης
ενέργειας ώστε να ενισχυθούν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη πραγματικά φορητών
οργάνων, λειτουργικά ακόμα και με μπαταρίες.
Η τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των
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Καινοτομίες του Έργου
Το συνεργατικό έργο Lab-On-Chip έχει
να επιδείξει μια σειρά από καινοτομίες, οι
οποίες θα αποτελέσουν και τη βάση για
μια επιτυχημένη πορεία μετά την προϊοντοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Οι τέσσερις βασικοί τομείς στους οποίους
το έργο αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερα καινοτόμα αποτελέσματα είναι οι παρακάτω:
1) Καινοτόμο σύστημα μη σημασμένων
βιοαισθητήρων τύπου χωρητικότητας οι
οποίοι επιτρέπουν την ηλεκτρονική ανάγνωση τους και είναι συνεπώς κατάλληλοι για φορητά συστήματα PoC,
όπου υπάρχουν σημαντικότατοι περιορισμοί σε ότι αφορά τον όγκο, το βάρος
αλλά και την ισχύ που είναι διαθέσιμη
2) Καινοτόμα προσέγγιση στον έλεγχο
μικρο-ροϊκών τσιπ, με τη βοήθεια ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αντικαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τις
ιδιαίτερα πολύπλοκες, ογκώδεις και
συχνά όχι ιδιαίτερα ακριβείς διατάξεις
ελέγχου
3) Καινοτομία όχι μόνο στο λειτουργικό,
αλλά και στον ποιοτικό έλεγχο μικροροϊκών τσιπ με τη βοήθεια ολοκληρωμένου κυκλώματος μηχανικής όρασης,
το οποίο επιτρέπει και τον οπτικό έλεγχο
για κατασκευαστές διαγνωστικών μηχανημάτων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας
Οι παραπάνω καινοτομίες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη συστήματος με εμφανή πλεονεκτήματα σε σχέση με τις

τρέχουσες λύσεις όσον αφορά την ευαισθησία, την ακρίβεια των αποτελεσμάτων,
την ταχύτητα ολοκλήρωσης μετρήσεων και
παραγωγής αποτελεσμάτων, την αξιοπιστία,
το μειωμένο κόστος και την ευκολία χρήσης.
Παρακάτω αναλύεται, για κάθε έναν από
τους τομείς αυτούς, η τωρινή κατάσταση στο
διεθνή ερευνητικό χώρο, όπως και η αναμενόμενη επιστημονική και τεχνολογική αριστεία του συνεργατικού έργου.
1) Καινοτομίες σε Βιοαισθητήρες:
Το αντικείμενο των βιοαισθητήρων έχει
εξελιχθεί σε έναν εξαιρετικά δραστήριο
τομέα τα τελευταία 20 χρόνια. Οι αισθητήρες που ανιχνεύουν βιολογικά μόρια μπορούν να αξιοποιηθούν από καινοτόμες
διατάξεις ειδικά σχεδιασμένες για κλινικές,
φαρμακευτικές και βιομηχανικές εφαρμογές
που απαιτούν τεστ DNA τα οποία να είναι
αξιόπιστα αλλά και απλά με ευκολία στη
χρήση. Το αντικείμενο αυτό αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας σε τομείς όπως περιβαλλοντική
προστασία,
τεχνολογία
τροφίμων, βιοϊατρική τεχνολογία και κλινικές αναλύσεις.
Οι βιοαισθητήρες χωρίς επισημάνση με
βάση την αλλαγή της επιφανειακής μηχανικής τάσης ενεργοποιημένων μικροπροβόλων (cantilevers) παρουσιάστηκαν για
πρώτη φορά από τους Fritz et al. οι οποίοι
μελέτησαν τον DNA υβριδισμό 12-μερών
ολιγονουκλεοτιδίων και μπόρεσαν να ανιχνεύσουν αναντιστοιχίες σε επίπεδο ενός
νουκλεοτιδίου. Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα της τεχνικής των μικροπροβόλων
για τη δημιουργία βιοαισθητήρων είναι οι
περιορισμοί που υπάρχουν κατά τη χρήση
τους σε πρακτικά συστήματα, κυρίως λόγω
των οπτικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εκτροπής των μικροπροβόλων. Επιπλέον, είναι πολύ
ευαίσθητα σε αλλαγές της οπτικής πυκνότητας του δείγματος και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη διαφανή διαλύματα
όπως το αίμα. Τυπικές τιμές που έχουν με-
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παραπάνω υποσυστημάτων, αν και σε μία
περιοχή με ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές,
δεν έχει γνωρίσει μέχρι στιγμής ιδιαίτερη
διάδοση στον ελληνικό χώρο. Το συνεργατικό σχήμα του έργου θα εκμεταλλευτεί
την τεχνογνωσία που έχει αποκομίσει στο
πλαίσιο διεθνών συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού για να καλύψει
το κενό αυτό.
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τρηθεί για την ευαισθησία της μεθόδου του
οπτικού μικροπροβόλου στην αλληλεπίδραση βιοτίνης – στρεπταβιδίνης είναι της
τάξης μερικών nM στρεπταβιδίνης.
Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει αναπτύξει πρόσφατα συστοιχία βιοαισθητήρων τύπου
χωρητικότητας οι οποίοι βασίζονται στην
αλλαγή της επιφανειακής τάσης μίας υπέρλεπτης μεμβράνης πυριτίου η οποία προκαλείται
από
την
αντίδραση
ακινητοποιημένων πάνω στην μεμβράνη
βιομορίων με άλλα αντίστοιχα βιομόρια
στόχους στο υπο ανίχνευση διάλυμα. Η
αλλαγή της επιφανειακής μηχανικής τάσης
τότε προκαλεί κάμψη της μεμβράνης η

αφορά την ευαισθησία του ενώ ταυτόχρονα
θα προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των διαφορετικών εφαρμογών που προβλέπονται
στο ΠΕ5. Θα απαιτηθεί έτσι να μελετηθεί η
βελτιστοποίηση της γεωμετρίας του αισθητήρα (πάχος μεμβράνης, βάθος κοιλότητας
κλπ) καθώς και των υλικών που τον απαρτίζουν προκειμένου να μειωθούν οι ενδογενείς μηχανικές τάσεις πάνω στην
μικρομηχανική μεμβράνη βελτιστοποιώντας
έτσι τόσο τις επιδόσεις όσο και την αξιοπιστία της διάταξης. Προς τον σκοπό αυτόν θα
χρειαστεί να μελετηθεί η χρήση πολυστρωματικών υμενίων (π.χ LTO/Si3Ni4) τόσο στην
κατασκευή των μεμβρανών προκειμένου να
εξισορροπηθούν οι ενδογενείς μηχανικές

Χωρητικός αισθητήρας με ακινητοποιημένα μόρια και μόρια
του δείγματος μετά τη
βιολογική αντίδραση.

οποία μεταφράζεται σε αντίστοιχη αλλαγή
της χωρητικότητας μεταξύ της μεμβράνης
και του υποκείμενου υποστρώματος.
Μέλη της ομάδας εργασίας έχουν πρόσφατα δημοσιεύσει τα κύρια προτερήματα
της τεχνολογίας και τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα ανίχνευσης βιοαντιδράσεων χωρίς επισήμανση.
Τα κύρια προτερήματα της τεχνολογίας
αυτής είναι η δυνατότητα ανίχνευσης βιοαντιδράσεων χωρίς επισήμανση, με ευαισθησία και δυνατότητα ηλεκτρονικής
πολλαπλής ανίχνευσης σε συστοιχία μικροστοιχείων.
Στο παρόν έργο ο μικρομηχανικός βιοαισθητήρας θα βελτιστοποιηθεί σε ό,τι

τάσεις όσο και στην αύξηση της ικανότητας
ακινητοποίησης βιομορίων με χρήση χρυσού (π.χ. LTO/Si3Ni4/Au). Τέλος η απόδοση
της διάταξης θα αξιολογηθεί κατά την ανίχνευση επιλεγμένων βιολογικών αντιδράσεων.
Στην περίπτωση της περιβαλλοντικής
εφαρμογής η συστοιχία των αισθητήρων θα
στοχεύσει στην ανίχνευση οργανικών πτητικών ουσιών σε κλειστούς χώρους. Για την
ανίχνευση τους θα πρέπει να βρεθούν τα
πολυμερικά εκείνα υλικά τα οποία θα έχουν
την μέγιστη προσρόφηση ουσιών που θα
κριθούν ότι πρέπει να ανιχνευθούν κατά την
διάρκεια των προδιαγραφών. Επειδή καθένα από αυτά διακρίνεται από διαφορετι-
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μογές πέραν των συγκεκριμένων του έργου.
Επιπλέον βάρος θα δοθεί στην ανάπτυξη
πρότυπων θυρών επικοινωνίας με σκοπό
την εύκολη σύνδεση με μικροεπεξεργαστές
και μικροελεγκτές και να διευκολύνεται έτσι
η χρήση του σε μεγαλύτερα ενσωματωμένα
συστήματα με αυξημένες δυνατότητες επεξεργασίας.
2) Καινοτομία στον έλεγχο μικρο-ροϊκών
τσιπ με μηχανική όραση:
Στο παρόν έργο σχεδιάζονται IP blocks
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που θα είναι
σε θέση να ελέγχουν μια σειρά στοιχείων,
όπως μικρο-βαλβίδες, μικρο-αντλίες, μικροαισθητήρες στάθμης, ροής, ιξώδους κ.ο.κ.
με γενικευμένο τρόπο, χρησιμοποιώντας

καινοτοµία

κές ιδιότητες θα χρειαστεί να προσδιοριστούν και οι καταλληλότερες συνθήκες
εναπόθεσης τους επάνω στην ευαίσθητη
μηχανική μεμβράνη πυριτίου.
Στην διάρκεια του έργου θα αναπτυχθεί
ΙΡ το οποίο θα υλοποιηθεί σε ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο θα μπορεί να διαβάζει ένα μεγάλο πλήθος από αισθητήρες
χωρητικότητας έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις αλλαγές της χωρητικότητας
στο σύνολο της συστοιχίας που πρόκειται
να αναπτυχθεί. Ειδική πρόνοια θα ληφθεί
στην εξάλειψη των παρασιτικών χωρητικοτήτων και στην ψηφιακή προσαρμογή του
κυκλώματος σε ότι αφορά την ευαισθησία
και βαθμονόμηση του έτσι ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές εφαρ-

Μπλοκ-διάγραμμα της γενικής οργάνωσης του συστήματος ελέγχου μικροροϊκών
πειραμάτων
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παραμέτρους από αρχεία (που θα φορτώνονται σε ειδική μνήμη από το υλικολογισμικό ενσωματωμένου επεξεργαστή. Η
προσέγγιση αυτή δεν υπάρχει σήμερα στο
χώρο και θα αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική καινοτομία. Πέρα από τις «συμβατικές» μεθόδους ελέγχου ροής και
λειτουργίας γενικότερα των μικρο-ροϊκών
τσιπ, το έργο θα εισάγει την εφαρμογή μηχανικής όρασης στον τομέα αυτό.
Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί οπτικοί αισθητήρες σε ειδική διάταξη
με πηγές φωτισμού στο εσωτερικό διαγνωστικού οργάνου, οι οποίοι θα διαβά-

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν και ειδικοί αλγόριθμοι συμπίεσης
χωρίς απώλειες της αλληλουχίας των εικόνων με σκοπό την προβολή τους (αλλά πιθανά και αποθήκευσή τους) σε σταθμό
εργασίας (ακόμη και απομακρυσμένο),
πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατασκευαστές διαγνωστικών οργάνων, που με
τον τρόπο αυτό θα μπορούν να ελέγχουν
και οπτικά τη λειτουργία νέων διαγνωστικών
οργάνων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και να πραγματοποιούν απομακρυσμένους ελέγχους για τη συντήρηση ή
διόρθωση λαθών ουσιαστικά «κοιτάζοντας»

Φωτογραφία της
συνολικής
διάταξης

ζονται από ολοκληρωμένο σύστημα, το
οποίο θα επεξεργάζεται την αλληλουχία
των εικόνων εξάγοντας σημαντικά συμπεράσματα για τη θέση του υγρού. Χρησιμοποιώντας τα σχηματικά του τσιπ που
ελέγχεται καθώς και βαθμονομημένους
οπτικούς αισθητήρες (με γνωστά τα ενδογενή και εξωγενή χαρακτηριστικά τους) θα
είναι σε θέση να υπολογίζει με μεγάλη
ακρίβεια, με βάση τη θέση των υγρών
μέσα στα κανάλια, τον όγκο υγρών που
έχουν μετακινηθεί και να χρησιμοποιεί το
κύκλωμα ελέγχου ροής για να σταματάει ή
επιταχύνει την κίνηση των υγρών κ.ο.κ.

μέσα στα όργανα μακρόθεν.
Για την υλοποίηση των παραπάνω αλγορίθμων θα μελετηθούν εναλλακτικές αρχιτεκτονικές που θα συνδυάζουν σε βέλτιστο
βαθμό επιμέρους υλοποιήσεις σε λογισμικό
και υλικό ώστε να επιτυγχάνουν τις επιδιωκόμενες επιδόσεις που επιβάλλει η απαίτηση για λειτουργία σε πραγματικό χρόνο
με την απαραίτητη ευελιξία. Όλα τα παραπάνω είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσουν το
ενδιαφέρον των δυνητικών πελατών, μια και
παρόμοιες λύσεις δεν υπάρχουν αυτή τη
στιγμή στο χώρο των στοιχείων ελέγχου για
διαγνωστικά όργανα.
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Φωτογραφία της διάταξης τοποθέτησης του
μικροροϊκού κυκλώματος
νει την κίνηση των υγρών κ.ο.κ. Παράλληλα με οπτικό έλεγχο θα είναι δυνατή για
πρώτη φορά και η ανίχνευση φυσαλίδων,
οι οποίες αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στα μικρο-ροϊκά τσιπ,
μια και είναι σε θέση να αλλοιώσουν τις
μετρήσεις σε βαθμό που να αχρηστεύεται
μια ολόκληρη μέτρηση. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν και ειδικοί
αλγόριθμοι συμπίεσης χωρίς απώλειες της
αλληλουχίας των εικόνων με σκοπό την
προβολή τους (αλλά πιθανά και αποθή-

κευσή τους) σε σταθμό εργασίας (ακόμη και
απομακρυσμένο).
Συμμετοχή του Ε.Π.Π.
Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
και Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει
στα εξής πακέτα εργασίας (ΠΕ) και δράσεις
(Δ):
ΠΕ2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΨΗΦΙΑΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ
• Δ2.1 Προδιαγραφές Υποσυστημάτων.
Το ATEI-CRETE θα καθορίσει με τους
υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν
στην δράση αυτή τις προδιαγραφές που
πρέπει να έχει το υποσύστημα ελέγχου
ώστε το Lab-on-Chip να ελέγχεται κατάλληλα και σε πραγματικό χρόνο από
το συνολικό σύστημα.
• Δ2.4 Έλεγχος λειτουργίας, τελικός σχεδιασμός. Το ATEI-CRETE θα ελέγξει σε
συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς
που συμμετέχουν στην δράση αυτή το
ολοκληρωμένο κύκλωμα μηχανικής
όρασης ώστε να εντοπιστούν τυχόν παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές για να
επανασχεδιαστεί κατάλληλα και να προκύψει η τελική του έκδοση που θα ανταποκρίνεται ακριβώς στις ζητούμενες
προδιαγραφές.
• Δ2.5 Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλικολογισμικού για τον ενσωματωμένο επεξεργαστή ελέγχου. Το ATEI-CRETE θα αναπτύξει σε συνεργασία με τους
υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν
στην δράση αυτή το firmware με το
οποίο θα υλοποιηθεί ο έλεγχος των
υποσυστημάτων, και η επικοινωνία με τα
υπολογιστικά συστήματα όρασης.
• Δ2.6 Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για τον έλεγχο του ενσωματωμένου
συστήματος. Το ATEI-CRETE θα αναπτύξει σε συνεργασία με τους υπόλοιπους
φορείς που συμμετέχουν στην δράση
αυτή το λογισμικό των προγραμμάτων
οδήγησης όσο και του λογισμικό παρα-
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3) Καινοτομία στον ποιοτικό έλεγχο μικροροϊκών τσιπ:
Πέρα από τις «συμβατικές» μεθόδους
ελέγχου ροής και λειτουργίας γενικότερα
των μικρο-ροϊκών τσιπ, το έργο θα εισάγει
την εφαρμογή μηχανικής όρασης στον
τομέα αυτό. Το σύστημα θα είναι σε θέση
να υπολογίζει με μεγάλη ακρίβεια, με
βάση τη θέση των υγρών μέσα στα κανάλια, τον όγκο υγρών που έχουν μετακινηθεί και να χρησιμοποιεί το κύκλωμα
ελέγχου ροής για να σταματάει ή επιταχύ-
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μετροποίησης και ελέγχου.
ΠΕ4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
Το ATEI-CRETE θα είναι ο βασικός συντελεστής στην κατασκευή του πρωτοτύπου ως φορέας εφαρμοσμένης έρευνας.
Στο πλαίσιο των διαφόρων δράσεων του
πακέτου εργασίας (ΠΕ) κατασκευής πρωτοτύπου η συμμετοχή του ATEI-CRETE έχει
ως εξής:
• Δ4.1 Ενσωμάτωση υποσυστήματος
βιοαισθητήρων στο πρωτότυπο σύστημα. Το ATEI-CRETE θα συνεισφέρει
με τους υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν στην δράση αυτή στην ενσωμάτωση του υποσυστήματος των
βιοαισθητήρων στο συνολικό πρωτότυπο σύστημα επίδειξης του έργου.
• Δ4.2 Ολοκλήρωση Αναλογικο-ψηφιακού Υποσυστήματος Ελέγχου και Μηχανικής Όρασης. Το ATEI-CRETE θα συνεισφέρει με τους υπόλοιπους φορείς
που συμμετέχουν στην δράση αυτή
στην ενσωμάτωση του αναλογικοψηφιακού ολοκληρωμένου κυκλώματος
ελέγχου και μηχανικής όρασης που θα
σχεδιαστεί στο ΠΕ2, και θα σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί η αντίστοιχη πλακέτα
όπου θα ενσωματωθεί το συγκεκριμένο
κύκλωμα. Τέλος θα γίνει ο καταρχήν
ηλεκτρικός έλεγχος του πρωτοτύπου
για να διαπιστωθεί ότι το κύκλωμα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
• Δ4.3 Ενσωμάτωση αναλογικο-ψηφιακού ελέγχου της συστοιχίας των βιοαισθητήρων. Το ATEI-CRETE θα συνεισφέρει με τους υπόλοιπους φορείς που
συμμετέχουν στην δράση αυτή στην ενσωμάτωση του υποσυστήματος του
αναλογικοψηφιακού ελέγχου των βιοαισθητήρων στο συνολικό πρωτότυπο
σύστημα επίδειξης του έργου.
• Δ4.4 Έλεγχος λειτουργίας του πρωτότυπου Point of Care συστήματος. Το
ATEI-CRETE θα συνεισφέρει με τους
υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν

στην δράση αυτή στον έλεγχο του συνολικού πρωτότυπου συστήματος επίδειξης του έργου του Point of Care.
Συνοπτικά το έργο Lab-on-Chip αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερα καινοτόμα
και ανταγωνιστικά αποτελέσματα αναπτύσσοντας τεχνολογία για LoC που θα υλοποιεί
σε ένα τσιπ όλες τις βασικές λειτουργίες που
απαιτούνται για την αύξηση, μίξη και γενικότερο χειρισμό δειγμάτων DNA. Σημειώνεται ότι στην διεθνή αγορά είναι ελάχιστα τα
συστήματα που μπορούν να παράσχουν μία
τέτοια ενιαία λύση με τα συνεπαγόμενα οικονομικά οφέλη.
Τα στοιχεία που θα αναπτυχθούν στο
έργο και αναφέρθηκαν σαν καινοτομίες
προηγουμένως, θα έχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο το καθένα ξεχωριστά όσο και σαν σύνολο. Το καθένα θα
διαθέτει την δική του αγορά στην οποία θα
μπορεί να κινηθεί ανεξάρτητα αλλά και συνολικά με βάση την όλη τεχνολογική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί.
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Η δημιουργία ευρεσιτεχνιών
στον τομέα της ενέργειας
στο ΤΕΙ Κρήτης
του Γιάννη Βουρδουμπά

σήμερα, στη χορήγηση τεσσάρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στον γράφοντα και
στην αίτηση ορισμένων ακόμα, που αναμένεται να χορηγηθούν στο σύντομο μέλλον.
Τα χορηγηθέντα μέχρι σήμερα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας είναι:
• Υβριδικό μαγειρείο με χρήση της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας
Η εφεύρεση αυτή αφορά τη δημιουργία
ενός υβριδικού μαγειρείου τύπου κουτιού,
που χρησιμοποιεί την ηλιακή και την αιολική ενέργεια για το μαγείρεμα φαγητών.
Ο χώρος αυτός του μαγειρείου αναπτύσσει σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για μαγείρεμα αξιοποιώντας:
α) την ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στο
μαγειρείο και μετατρέπεται σε θερμό
τητα.
β) την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται

Ηλιακό μαγειρείο τύπου κουτιού.

Γ. Βουρδουμπάς: Καθηγητής Εφαρμογών, Τομέας ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, Τμήμα Φυσικών
πόρων και Περιβάλλοντος - vourdoubas@chania.teicrete.gr
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Η δημιουργία καινοτομιών στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα και
η κατοχύρωσή τους με διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική
σε πολλές χώρες του κόσμου ενώ δυστυχώς στη χώρα μας, δεν αξιοποιείται όσα θα
έπρεπε η δυνατότητα αυτή. Στην Ελλάδα,
αρμόδιος για τη χορήγηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, είναι ο Οργανισμός βιομηχανικής ιδιοκτησίας – ΟΒΙ- (www.obi.gr). Η
χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε
εφευρέσεις που πηγάζουν από ακαδημαϊκά ερευνητικά εργαστήρια και από
ερευνητικά κέντρα είναι σήμερα δυσανάλογη των δυνατοτήτων τους.
Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν
γίνει για την αξιοποίηση των ιδίων πόρων
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αναμένεται
στο μέλλον η καλύτερη και ορθολογικότερη διαχείριση των αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και των καινοτομιών
που παράγονται στα εξειδικευμένα εργαστήριά τους, η πιθανή κατοχύρωσή τους με
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και η αξιοποίηση
ορισμένων εξ αυτών με την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Με
τον τρόπο αυτό, θα αξιοποιηθούν οι άϋλοι
πόροι των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και θα
βελτιωθούν τα έσοδά τους από την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας τους.
Στο τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης και στο τομέα
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας η
ερευνητική δραστηριότητα οδήγησε μέχρι

#$)$"

# " & .(

από ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα
και μια μικρή ανεμογεννήτρια, η οποία
με μια ηλεκτρική αντίσταση μετατρέπεται σε θερμότητα.
Το υβριδικό αυτό μαγειρείο, μπορεί να
βρει εφαρμογές σε περιοχές όπου αφθονούν η ηλιακή και η αιολική ενέργεια και
για διάφορους λόγους δεν υπάρχουν τα
κατάλληλα καύσιμα για το μαγείρεμα φαγητών. Το μαγειρείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιεί για το μαγείρεμα.
α) Την ηλιακή ενέργεια που μετατρέπεται
σε θερμότητα με παθητικό τρόπο.
β) Την ηλιακή ενέργεια που μετατρέπεται
σε ηλεκτρική με ένα φωτοβολταϊκό
πλαίσιο και στη συνέχεια σε θερμότητα.
γ) Την αιολική ενέργεια που μετατρέπεται
σε ηλεκτρική με μια μικρή ανεμογεννήτρια και στη συνέχεια σε θερμότητα.
• Αυτοματισμός της λειτουργίας ενός καυστήρα ελαιοπυρηνόξυλου
Η ευρεσιτεχνία αυτή, αναφέρεται στον
αυτοματισμό της λειτουργίας ενός καυστήρα ελαιοπυρηνόξυλου. Όπως είναι
γνωστό στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο το
ελαιοπυρηνόξυλο, εφόσον δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των 2-3
ημερών, θα πρέπει ο χρήστης τους να δημιουργήσει μια μικρή εστία καύσης στον
καυστήρα για να αρχίσει η λειτουργία του
συστήματος.
Μέχρι σήμερα, στα συστήματα αυτά,
δεν είναι δυνατόν να προκληθεί αυτόματη
έναυση του καυστήρα όπως γίνεται στα συστήματα που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο
το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή το υγραέριο.
Η εφεύρεση αυτή, αφορά τον αυτόματο
ψεκασμό ενός υγρού καυσίμου στην εστία
καύσης, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη
πρόκληση ηλεκτρικού σπινθήρα έτσι ώστε

να προκαλείται ανάφλεξή του και να υποβοηθείται η έναρξη καύσης του ελαιοπυρηνόξυλου. Ο ψεκασμός του υγρού καυσίμου
και η πρόκληση του ηλεκτρικού σπινθήρα,
ενεργοποιείται από ένα θερμοστάτη που
βρίσκεται στο χώρο της κατοικίας.
Το σύστημα αυτό, μπορεί να εφαρμοστεί
σε όλα τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης
που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο το ελαιοπυρηνόξυλο.
• Παραγωγή συσσωματωμάτων ξύλου
από ελαιοπυρηνόξυλο, ελαιοκλαδέματα
και πριονίδι ξυλουργείων
Η εφεύρεση αυτή αφορά την παραγωγή
συσσωματωμάτων ξύλου από μίγμα προϊόντων και παραπροϊόντων του και συγκεκριμένα:

Πέλετς ξύλου που παράγονται από ελαιοπυρηνόξυλο , ελαιοκλαδέματα και πριονίδι
ξύλων.
α) Ελαιοπυρηνόξυλου.
β) Ελαιοκλαδεμάτων.
γ) Πριονιδιού που παράγεται στα ξυλουργεία.
Το ελαιοπυρηνόξυλο και το πριονίδι από
τα ξυλουργεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, ενώ τα
ελαιοκλαδέματα πρέπει να τεμαχιστούν και
να αλεσθούν για να μετατραπούν σε μορφή
τσιπς. Η ανάμιξη των προαναφερθέντων

Γ. Βουρδουμπάς: Καθηγητής Εφαρμογών, Τομέας ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, Τμήμα Φυσικών
πόρων και Περιβάλλοντος - vourdoubas@chania.teicrete.gr

• Αυτόνομο σύστημα αφυδάτωσης της
ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
αστικών λυμάτων με ηλιακή ενέργεια
Η ευρεσιτεχνία αυτή, αναφέρεται στην
αφυδάτωση της ιλύος των ΕΕΑΛ μόνο με
ηλιακή ενέργεια. Για την ξήρανσή της, η
ιλύς εναποτίθεται σε ελαφρά κεκλιμένο
επίπεδο το οποίο είναι επιστρωμένο με
άσφαλτο, ενώ κάτω από το δάπεδο σε
βάθος 3-10 cm βρίσκονται θαμμένοι πλαστικοί σωλήνες διαμέτρου 1-2 cm ευρισκόμενοι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.
Επί του δαπέδου, βρίσκεται κεκλιμένο
στέγαστρο αποτελούμενο από διαφανές
πλαστικό τύπου πλέξιγκλας, το οποίο
πλευρικά είναι ανοικτό. Δίπλα, βρίσκεται
ηλιοθερμικό σύστημα θέρμανσης νερού
αποτελούμενο από ηλιακούς συλλέκτες
και αντλία κυκλοφορίας του θερμού νερού
που παράγεται στους συλλέκτες μέσα
στους πλαστικούς σωλήνες που βρίσκονται
κάτωθεν του δαπέδου. Τέλος, στην εγκατάσταση βρίσκεται ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, το οποίο τροφοδοτεί
την αντλία του νερού με ηλεκτρική ενέργεια.
Η εφεύρεση αυτή, ενδείκνυται για μικρές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών

λυμάτων που βρίσκονται σε περιοχές με μεγάλη ηλιοφάνεια και μπορεί να επιτύχει τη
σημαντική μείωση της ποσότητος του νερού
στην ιλύ.
Πρόσφατα, έχει διεξαχθεί διαγωνισμός
εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας από
την Eurobank και τον ΣΕΒ, στον οποίο
έχουν παρουσιασθεί και βραβευθεί αξιόλογες καινοτομίες , ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός καινοτομίας που
οργανώνει η Εθνική Tράπεζα. Οι διαγωνισμοί αυτοί, δείχνουν ότι υπάρχει η κρίσιμη
μάζα καινοτομιών στη χώρα, που θα μπορούσαν να στηρίξουν στο μέλλον τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων έντασης
γνώσεων.

Γ. Βουρδουμπάς: Καθηγητής Εφαρμογών, Τομέας ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, Τμήμα Φυσικών
πόρων και Περιβάλλοντος - vourdoubas@chania.teicrete.gr

καινοτοµία

υλικών σε διάφορες αναλογίες, μπορεί να
οδηγήσει στη παραγωγή πέλετς η και μπρικετών διαφορετικής σύστασης. Σήμερα στη
Κρήτη, δεν παράγονται πέλετς ή μπρικέτες
από ελαιοπυρηνόξυλο ή από ελαιοκλαδέματα, όμως η αφθονία των υλών αυτών θα
μπορούσε να οδηγήσει στη παραγωγή
τους στο μέλλον, τυποποιημένα πλέον
ώστε να μπορούν να διατεθούν σαν φθηνό
και οικολογικό καύσιμο για τη θέρμανση.
Όπως είναι γνωστό, η παραγωγή πέλετς ή
μπρικετών από βιομάζα, αυξάνεται παγκοσμίως και τα προαναφερθέντα παραπροϊόντα της ελιάς θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
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Ημερίδα για Μεταπτυχιακές
Σπουδές σε Ελλάδα και
Εξωτερικό
της Μαριάννας Αλογδιανάκη

Το Γραφείο Διασύνδεσης, έχει καθιερώσει πλέον τη διοργάνωση μιας ετήσιας
εκδήλωσης, αφιερωμένης στο συγκεκριμένο θέμα, μια και υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, ως προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η εκδήλωση αυτή λειτουργεί, ενισχυτικά
και συμπληρωματικά των επιμέρους δράσεων πληροφόρησης που εντάσσονται στο
πλαίσιο των εργαστηρίων “συμβουλευτικής σταδιοδρομίας”, που διοργανώνονται
ανά τα τακτά χρονικά διαστήματα και την
ατομική πληροφόρηση, που παρέχεται

(κατόπιν συνεννόησης) στο χώρο του αναγνωστηρίου – βιβλιοθήκης, ο οποίος έχει
δημιουργηθεί για να διευκολύνει την προσβασιμότητα των πληροφοριών από κάθε
ενδιαφερόμενο.
Παρά τις δύσκολες μέρες που διανύουμε, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης και της δυσμενούς θέσης της χώρας
μας, η συμμετοχή των 120 και πλέον φοιτητών και πτυχιούχων, καθόλη την τρίωρη
διάρκεια των εργασιών της εκδήλωσης,
αποδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον που
εξακολουθεί να υπάρχει για την απόκτηση
ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Το κόστος που συνεπάγεται η υλοποίηση περαιτέρω σπουδών σε συνδυασμό με την
επισφαλή αποτελεσματικότητα που αυτές
θα έχουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους
αποκατάσταση, δε φάνηκε να κάμπτει το
ηθικό τους.
Οι εργασίες της εκδήλωσης διεξήχθησαν

Μ. Αλογδιανάκη: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γ.Δ. ΤΕΙ Κρήτης - malogd@career.teiher.gr
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Ημερίδα ενημέρωσης για τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που έχουν τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, οι φοιτητές
και πτυχιούχοι του ΤΕΙ Κρήτης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26/5/2011, στο πλαίσιο της Πράξης "Γραφείο Διασύνδεσης του
ΤΕΙ Κρήτης”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης".
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στο αμφιθέατρο "Σίφης Καμάρης" της
ΣΤΕΦ και περιελάμβαναν τρία ουσιαστικά
μέρη: α) μια γενική ενημέρωση για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα β) παρουσίαση των επίσημων Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που
λειτουργούν στο Ίδρυμα μας, αλλά και των
Συνεργασιών και Συμπράξεων που έχουν
αναπτυχθεί στα Τμήματα και Σχολές του ΤΕΙ
Κρήτης, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδος, και τέλος, γ) βασική πληροφόρηση
για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία,
Ολλανδία, Γερμανία.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της
εκδήλωσης ήταν οι “ομάδες εργασίας”.
Με απώτερο σκοπό να καλυφθούν οι ποικίλες ανάγκες των συμμετεχόντων, αξιοποιώντας στο έπακρον τις δυνατότητες,
τόσο του χώρου, όσο και του χρόνου που
είχαμε στη διάθεσή μας, δημιουργήθηκαν

διαφορετικές ομάδες εργασίας για καθένα
από τα τέσσερα ΠΜΣ του ΤΕΙ Κρήτης.
Έτσι για πρώτη φορά, φέτος, εκπρόσωποι των ΠΜΣ, συζήτησαν γύρω από ένα
τραπέζι με τους δυνητικά υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, παρουσίασαν το
πρόγραμμα σπουδών τους και απάντησαν
στις όποιες ερωτήσεις και απορίες διατυπώθηκαν.
Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κατάφεραν να
αποσπάσουν την εξειδικευμένη πληροφόρηση που απαιτείται να έχει κάθε υποψήφιος, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είχαν
να επιλέξουν ανάμεσα στις εναλλακτικές
που τους δίνονταν: είτε να αποχωρήσουν
από το χώρο της εκδήλωσης στην περίπτωση που δεν τους ενδιέφεραν τα προγράμματα σπουδών των χωρών του
εξωτερικού, είτε να παραμείνουν, απολαμβάνοντας έναν καφέ εκείνο το όμορφο ανοιξιάτικο πρωϊνό.

Μ. Αλογδιανάκη: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γ.Δ. ΤΕΙ Κρήτης - malogd@career.teiher.gr

γες εκδηλώσεις με ακόμα πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο και αναφορές ΠΜΣ σε
γνωστικά αντικείμενα που συνάδουν με
το επιστημονικό τους υπόβαθρο.
Οι ομαδικές αυτές δράσεις πληροφόρησης, στοχεύουν στην έγκαιρη ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των φοιτητών μας
γύρω από ζητήματα σχεδιασμού της μετέπειτα σταδιοδρομίας τους, διαδραματίζουν
επικουρικό ρόλο στη γνωστοποίηση των
υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης σε
νεότερα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
και ανανεώνουν την επικοινωνία του με τους
πτυχιούχους του ΤΕΙ που εξακολουθούν να
αναζητούν τη σφαιρική ενημέρωση και πληροφόρηση που τους παρέχει.

Μ. Αλογδιανάκη: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γ.Δ. ΤΕΙ Κρήτης - malogd@career.teiher.gr

ειδησεογραφία

Οι συμμετέχοντες σχολίασαν με πολύ
θετικά σχόλια το βαθμό της οργάνωσης της
εκδήλωσης και το υψηλό επίπεδο των παρουσιάσεων των εισηγητών και επεσήμαναν
ότι:
• η αμεσότητα όλων των εισηγητών,
• η έγκυρη πληροφόρηση που δόθηκε,
• οι ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν,
• η παρουσία των εκπροσώπων των μορφωτικών ιδρυμάτων και των πρεσβειών
των άλλων χωρών,
• το πλούσιο υλικό που διανεμήθηκε,
συντέλεσαν με τον τρόπο τους στην επιτυχία της εκδήλωσης και τη διεξαγωγή
της μέσα σ΄ ένα εξαιρετικά φιλικό και
ζεστό κλίμα, που ευνοεί την ουσιαστική
επικοινωνία και την εποικοδομητική
ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων. Πρότειναν δε, να γίνονται συχνότερα ανάλο-
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Ορκωμοσίες νέων πτυχιούχων
Το διάστημα Μάιος-Ιούνιος πραγματοποιήθηκαν στο ΤΕΙ Κρήτης τελετές ορκωμοσίας νέων πτυχιούχων. Ορκίστηκαν 215 απόφοιτοι από τα 2 τμήματα της ΣΕΥΠ, 186
από τα 2 τμήματα του Παραρτήματος Χανίων, 62 από το Παράρτημα Σητείας, 318 από
3 τμήματα της ΣΤΕΦ, 47 απόφοιτοι από το Παράρτημα Αγίου Νικολάου και 248 απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής της ΣΔΟ. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία σε όλους
τους απόφοιτους.

Ομάδα υπεύθυνη για την "Επιμέλεια Έκδοσης"

ειδησεογραφία
Ομάδα υπεύθυνη για την "Επιμέλεια Έκδοσης"
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Τις τελετές παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συγγενών και φίλων. Ευχαριστούμε
τους εκπροσώπους φορέων που μας τίμησαν με την παρουσία τους και ιδιαίτερα τον
Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο. Το ΤΕΙ ευχαριστεί επίσης το προσωπικό των γραμματειών των Τμημάτων, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες του οποίου οι τελετές είχαν
μεγάλη επιτυχία.
Ομάδα υπεύθυνη για την "Επιμέλεια Έκδοσης"

Ομάδα υπεύθυνη για την "Επιμέλεια Έκδοσης"

ειδησεογραφία
Ομάδα υπεύθυνη για την "Επιμέλεια Έκδοσης"
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«Έχεις μόνο μία…»
Η νέα καμπάνια του ΚΕΘΕΑ
Αριάδνη, με την υπογραφή του
Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης.
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της Δρ. Στάθιας Ζουγανέλη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το
πρώτο project εφαρμοσμένης επικοινωνίας, που έτρεξε το τμήμα Εμπορίας και
Διαφήμισης για λογαριασμό του Κέντρου
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
Αριάδνη. Η ομάδα των φοιτητών, που
έλαβε μέρος στη διαδικασία, κλήθηκε να
ανταποκριθεί στο marketing brief της οργάνωσης και να παράξει το πρώτο έντυπο
ενημερωτικό υλικό του Συμβουλευτικού
Σταθμού Αγίου Νικολάου, με αφορμή τις
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, στις 26 Ιουνίου 2011.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κυρία
Μαριλένα Χατζάκη, θεραπευτικό προσωπικό στο ΚΕΘΕΑ, «…Από το 2009 προσπαθούμε να βρούμε μια ιδέα…, αλλά
δεν
είχαμε
κάτι
ιδιαίτερο
σαν
πρόταση...Οπότε όταν σκεφτήκαμε να
απευθυνθούμε σ’ εσάς, δεν περιμέναμε ότι
σε 3 μήνες θα είχαμε το πρώτο φυλλάδιο
του σταθμού μετά από 4 χρόνια λειτουργίας του!!!»

πρόβλημα ή το ζητούμενο. Από κει και
πέρα, οι φοιτητές αναλαμβάνουν δράση.
Με πνεύμα εθελοντικό, και ως εκ τούτου με
πλήρη συνείδηση, οι φοιτητές εργάζονται
όπως ακριβώς θα εργάζονταν υπό πραγματικές συνθήκες αγοράς – με αυστηρές προθεσμίες, πολύωρες συναντήσεις, δημιουργικές στιγμές, εντάσεις και διαφωνίες,
αλλά και την ηθική ικανοποίηση της επιτυχίας. Για τα αποθέματα πρακτικής εμπειρίας,
βέβαια, δε γίνεται καν λόγος. Όπως και στα
επόμενα projects που θα ολοκληρωθούν
σύντομα, την τελική επιμέλεια για το project ΚΕΘΕΑ φέρουν έμπειροι καθηγητές του
τμήματος από διαφορετικούς τομείς, π.χ.
διαφήμιση (Μαρία Αντωνάκη), εφαρμογές
photoshop (Μαριάννα Σιγανού).
Μάλιστα, με αφορμή τη συνεργασία
μας, οργανώθηκε στο χώρο του τμήματος
και μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση
των υπεύθυνων του κέντρου, κύριου Τρικοίλη και κυρίας Χατζάκη, με τους φοιτητές,
πάνω στο φλέγον ζήτημα των ναρκωτικών
και των εξαρτήσεων εν γένει.

Το project ΚΕΘΕΑ, είναι αποτέλεσμα
της ιδέας των Καθηγητών του τμήματος, να
προσφέρουν αφιλοκερδώς ολοκληρωμένες υπηρεσίες μάρκετινγκ σε Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Η διαδικασία
απλή: Οι υπεύθυνοι των ΜΚΟ, έρχονται
σε επαφή με το τμήμα και σε συνεργασία
με τους Καθηγητές του, καθορίζουν το

Σ. Ζουγανέλη: Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, ΤΕΙ Κρήτης – stathia@gmail.com

«Πάμε ΤΕΙ»
Οι τουριστικές επιχειρήσεις στο
διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας, το τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
άνοιξε… τη σαιζόν με έναν ενδιαφέροντα
κύκλο πρακτικών διαλέξεων πάνω στο
μάρκετινγκ. Το θέμα τους, ιδιαίτερα επίκαιρο και χρήσιμο: «Οι τουριστικές επιχειρήσεις στο διαδίκτυο». Η πρώτη
συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
7/4/2011 στο χώρο του ΤΕΙ και ήταν ανοικτή προς όλους τους τοπικούς επιχειρηματίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον
τουρισμό (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία,
εστιατόρια – ταβέρνες κ.α.).

Οι καθηγητές του τουριστικού τομέα Στάθια Ζουγανέλη και Νίκος Τριχάς οργάνωσαν
το πρώτο μέρος της διάλεξης, το οποίο είχε
ως στόχο την παρουσίαση κάποιων βασικών εργαλείων τουριστικής προβολής που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρηματίες για να ενισχύσουν τη σχέση με τους
πελάτες τους και την παρουσία τους στο διαδίκτυο, π.χ. Facebook, Youtube. Για καθένα
από αυτά, δόθηκαν πρακτικές συμβουλές
για την αποτελεσματική χρήση τους και
μέσα από πολλά παραδείγματα, έγιναν
προτάσεις για το τι πρέπει να γίνεται, αλλά
και τι να αποφεύγεται όταν χρησιμοποιούνται από τουριστικές επιχειρήσεις.

Μ. Περακάκης: Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, ΤΕΙ Κρήτης - perakakis@e-bi.gr

ειδησεογραφία

του Μάνου Περακάκη

# " & .(

( $ & +

Στο δεύτερο μέρος, ο καθηγητής του
ηλεκτρονικού τομέα Μάνος Περακάκης κινήθηκε στο χώρο της κατασκευής των
sites, δίνοντας στους επιχειρηματίες πληθώρα κατατοπιστικών παραδειγμάτων για
διάφορα πολύ σημαντικά ζητήματα που
αφορούν την κατασκευή, αλλά και λειτουργία των τουριστικών ιστότοπων, από
τον τρόπο με τον οποίο μπορεί μια σελίδα
να εμφανίζεται ψηλά στα αποτελέσματα
των μηχανών αναζήτησης μέχρι θέματα αισθητικής και λειτουργικότητας. Επίσης, συ-

Η παρούσα κίνηση, φιλοδοξεί να αποτελέσει την αρχή μιας σειράς συναντήσεων
γύρω από τα πεδία του τουριστικού, ηλεκτρονικού και αγροτικού μάρκετινγκ. Στόχος
είναι η μεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας
στις τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη παρούσα συγκυρία
και να κάνουν τις νέες τεχνολογίες να λειτουργήσουν προς όφελός τους. Η θερμή
ανταπόκριση των ανθρώπων τουρισμού,
των τοπικών ΜΜΕ και των φοιτητών που
παρακολούθησαν τη συζήτηση, όπως και τα

ζητήθηκαν τρόποι για την παρακολούθηση
των στατιστικών επισκεψιμότητας των sites,
μέσω του δωρεάν συστήματος Google Analytics.
Και στις δύο παρουσιάσεις απαντήθηκαν πολλές απορίες, που πυροδότησαν
πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μεταξύ
των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα, μάλιστα, η συνάντηση να κρατήσει περισσότερο απ’ ότι υπολογιζόταν.

θετικά σχόλια, που εκφράστηκαν στο τέλος,
αποτυπώνουν την επιθυμία να πραγματοποιηθούν επιπλέον παρουσιάσεις με θέματα
που αφορούν τόσο τον τουριστικό όσο και
τον αγροτικό τομέα. Το τμήμα έχει στείλει
ανοικτή πρόσκληση επικοινωνίας προς
όλους τους φορείς, συνεταιρισμούς, αλλά
και ΜΚΟ ώστε να είναι αυτοί που θα ανοίξουν, τους επόμενους κύκλους συναντήσεων «Πάμε ΤΕΙ».
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Παρουσίαση εκδήλωσης με θέμα το
Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου του
Επιμελητηρίου Λασιθίου και
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 13/4/2011 το απόγευμα στην
αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΤΕΙ
Κρήτης στην Ιεράπετρα ενημερωτική διάλεξη για το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου
του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Η εκδήλωση
οργανώθηκε από το Τμήμα Εμπορίας και
Διαφήμισης του ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου.
Σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού
και αναβάθμισης του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου, η συνεργασία του με το ΤΕΙ Κρήτης
και το τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
στην Ιεράπετρα συνεχίζεται, με απώτερο
στόχο τόσο την ενημέρωση και εξοικείωση
των μελών του επιμελητηρίου με το εννοιολογικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορικού γίγνεσθαι, όσο
και τη βέλτιστη χρήση
των εργαλείων που διαθέτει ο φορέας.
Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η
ηλεκτρονική
πλατφόρμα για το κέντρο
ηλεκτρονικού εμπορίου
που
δημιουργήθηκε
από το τα μέλη του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής
Επιχειρηματικής
Ευφυΐας (e-Business Intelligence Lab, www.ebi.gr) του Τμήματος
Εμπορίας και Διαφήμι-

σης. Το σύστημα «Ηλεκτρονικού Πολυκαταστήματος» φιλοξενείται αυτή τη στιγμή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-lasithi.gr και προσφέρει σε κάθε μέλος τού
επιμελητηρίου:
α) φιλοξενία του on-line καταστήματος σε
server του Επιμελητηρίου Λασιθίου,
β) εκπαίδευση στη διαχείριση του καταστήματος,
γ) παροχή ψηφιακού πιστοποιητικού SSL
για τη διασφάλιση της ασφαλούς επικοινωνίας των επισκεπτών – πελατών,
δ) παροχή domain name της μορφής
http://etairia.e-lasithi.gr
ε) καθώς και εγκατάσταση και βασική παραμετροποίηση του κάθε e-shop.
Πιο αναλυτικά την εκδήλωση άνοιξε με
το χαιρετισμό εκ μέρους του Δ.Σ. του Επι-
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μελητηρίου Λασιθίου ο Γ.Γ. της Διοικητικής
Επιτροπής του, Θωμάς Χαριτάκης. Έπειτα
ο κ. Μανόλης Σπυριδάκης υπεύθυνος
Πληροφορικής της ΕΤ.Α.Π. Λασιθίου έκανε
μια σύντομη αναφορά στα πλεονεκτήματα,
στη σημαντικότητα και τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθήσουν τα μέλη για να
εγγραφούν στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια
παρουσιάστηκε το «Ηλεκτρονικό Κέντρο
Εμπορίου» από τον Επίκουρο Καθηγητή
του ΤΕΙ Κρήτης και προϊστάμενο του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης,

συζήτηση με άξονες τις ερωτήσεις των παρευρισκομένων ώστε να διασαφηνιστούν
τυχόν απορίες. Την εκδήλωση παρακολούθησαν με ενδιαφέρον μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου καθώς και εκπρόσωποι
φορέων. Μετά το πέρας της επιτυχημένης
παρουσίασης, οι ενδιαφερόμενοι δήλωσαν
συμμετοχή για την έναρξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και κατάρτισής τους στα διαδικαστικά και εκτελεστικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των μελλοντικών
τους καταστημάτων.
Την όλη διαδικασία, ήρθε να επισφραγί-

κ. Ιωάννη Κοπανάκη. Παραδείγματα σχετικά με την εφαρμογή, τη λειτουργικότητα
και τις δυνατότητες που παρέχονται για τη
δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), παρουσίασε το στέλεχος του
εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας κ. Γιάννης Καπανταϊδάκης.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, με μια
άκρως ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική

σει η επιτυχημένη οργάνωση και υλοποίηση
δύο εκπαιδευτικών τμημάτων εκμάθησης
της λειτουργίας του Opencart ™ (ένα στην
Ιεράπετρα και ένα στη Σητεία), με την εντυπωσιακή συμμετοχή των ενδιαφερομένων
και τη σταδιακή διαδικτυακή τους παρουσία
στο Ηλεκτρονικό Κέντρο Εμπορίου του Επιμελητηρίου.
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Δρομογράφημα* CIGRE

Το Διεθνές Συμβούλιο Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, γνωστό ως
CIGRE, με έδρα το Παρίσι, συγκεντρώνει
στις δραστηριότητές του όλους όσους
ασχολούνται με την ηλεκτρική ενέργεια είτε
στη βιομηχανία ή στον ακαδημαϊκό χώρο
ή/και την έρευνα.
Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’90, η
διεθνής Οργάνωση CIGRE δημιούργησε
μια νέα κατηγορία συλλογικών μελών,
γνωστή ως Φορείς Εκπαίδευσης της CIGRE,
που μετονομάστηκε σχετικά πρόσφατα σε
κατηγορία πανεπιστημίων. Δέχτηκε δε, συνολικά λιγότερα από 80 επίλεκτα πανεπιστήμια από Ευρώπη, Αμερική και κάποιες
άλλες προχωρημένες στα θέματα Ηλεκτρισμού χώρες. Από τα πρώτα αυτά ιδρύματα
υπήρξε και το ΤΕΙ Κρήτης, που με τις δραστηριότητές μας στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΣΗΕ) φροντίσαμε την ένταξη μας, μεταξύ
των ιδρυμάτων αυτών.
Έτσι, για περισσότερο από δυο δεκαετίες η δραστηριότητά μας στη CIGRE βοήθησε στο να μεταφέρομε την πιο σύγχρονη
τεχνολογία στα ΣΗΕ στην εκπαίδευση των
σπουδαστών του τμήματος ηλεκτρολογίας
του ΤΕΙ Κρήτης, αλλά και στην έρευνα σε
θέματα αιχμής στα ΣΗΕ. Παράλληλα, βοήθησε στις διεθνείς δραστηριότητες που
αναπτύξαμε για την προβολή του δυναμικού του ΤΕΙ Κρήτης στα ΣΗΕ (βλέπε εικόνα
1).
Η δουλειά στα πλαίσια της CIGRE, είναι
οργανωμένη στις λεγόμενες Επιτροπές μελέτης πεδίων εξειδίκευσης. Οι Επιτροπές
αυτές, αποτελούν επιτελικά όργανα που
κατευθύνουν διεθνείς Ομάδες Εργασίας οι
οποίες και παράγουν το κατ’ εξοχήν επι-

στημονικό έργο της CIGRE. Αναμφισβήτητα,
η Οργάνωση είναι η υπ’ αριθμόν ένα διεθνώς στα θέματα Συστημάτων Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Η δουλειά στο πλαίσιο των διεθνών
Ομάδων Εργασίας της CIGRE (WG: Working Group, TAG: Technical Advisory Group,
TF: Task Force, JWG: Joint Working Group)
είναι αυστηρά εθελοντική, και περιλαμβάνει
προσωπική επιστημονική εργασία από κάθε
μέλος και συλλογική εργασία στο πλαίσιο
δυο κατ’ έτος συναντήσεων για κάθε Ομάδα
Εργασίας.
Κάθε Ομάδα Εργασίας, κατά τη συγκρότησή της, λαμβάνει ένα περιθώριο χρόνου
δουλειάς, το οποίο συνήθως δεν υπερβαίνει
τα τρία χρόνια. Για εξαιρετικές περιπτώσεις,
όπου αφενός το αντικείμενο είναι εξαιρετικά
σπουδαίο από πρακτικής αξίας, και η συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας είναι εξαιρετικά
παραγωγική, είναι δυνατόν να επεκτείνεται
το έργο της σε περισσότερα χρόνια.
Στην ενεργό συμμετοχή μου στη CIGRE,

Εικόνα 1. Προεδρείο διεθνούς Συνεδρίου
Σητείας 2010 με συνδιοργάνωση του ΤΕΙ
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είχα την ευκαιρία να παράγω πολύ σημαντικό έργο σε 10 συνολικά Ομάδες Εργασίας, αλλά και σε μια τριμελή Οργανωτική
Ομάδα της CIGRE που πραγματοποίησε,
με εξαιρετική επιτυχία ένα διεθνές Workshop στο Παρίσι τον Αύγουστο του έτους
2000 (βλ. πιο κάτω).
• WG 37.13: Environmental Aspects on
Links between Power System Planners
and Decision Makers in the Energy
Area
• AG 38.01: Performance of Compo nents in Power Systems
• TF 38.05.06: Load Flow Control
(Οργάνωσα, επίσης, τη Σύνοδο των:
WG 38.05 και TF 38.05.06 στη Χερσόνησο στις 11 και 12 Νοεμβρίου 1993)
• TF 38.01.05/TF 38.05.05: Power
System Analysis & Techniques
• TF 38.06.06: Applications and
Techniques of Artificial Intelligence especially ANN in Power Systems
• WG 39.03: Human Resources and
Control Centers (Οργάνωσα τη Σύνοδος της WG 39.03 το 2001 στο Ηράκλειο στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2001)
• WG C2.03: Human Resources and
Power System Control Centers
• Τριμελή Ομάδα η οποία οργάνωσε
και πραγματοποίησε το διεθνές “EPEE
Workshop” της CIGRE στο Παρίσι τον
Αύγουστο του 2000 καθώς και το
“EPEE Forum” στην ιστοσελίδα της διεθνούς CIGRE στο διαδίκτυο (EPEE: Electric Power Engineering Education)
• JWG C2/C5-05: Developments
and Changes in the Business of (Electric Power) System Operators
• AG B2.04: Electrical Performance of
Overhead Lines (Οργάνωσα τη Σύδοδό
της στο Ηράκλειο τον Απρίλιο του
2009)
• WG C2.13: Voltage and VΑr Support in System Operation, Convener of
the WG (Οργάνωσα τη Σύνοδο της στο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών το 2010)
Από τις πιο μακρόβιες Ομάδες Εργασίας
που συμμετείχα ήταν η WG 39.03. Αυτή η
ΟΕ, κατέγραψε ρεκόρ και είχε πολύ έργο

Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας WG 39.03
στο Σαν Αντόνιο του Τέξας στις Η.Π.Α.

Ο καθηγητής Παπάζογλου παρατηρεί τον
έλεγχο σε ένα Βαλκανικό Σύστημα Η.Ε.

Η πιο πρόσφατη Σύνοδος της WG C2.13
στη Σλοβενία
να κάνει και με καθαρώς εκπαιδευτικές μεθοδολογίες.
Τώρα, έχω την ιδιαίτερη τιμή να προεδρεύω στην διεθνή Ομάδα Εργασίας WG
C2.13 – ως Convener της ΟΕ. Η ΟΕ συγκροτείται από μέλη από 9 χώρες (Κίνα, Ευρώπη, Αμερική-Καναδάς) και εργάζεται
πάνω στο εξαιρετικά σημαντικό, για την εύρυθμη λειτουργία των ΣΗΕ, ερευνητικό

Θ. Παπάζογλου: Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Στα περιθώρια των Συνόδων υπήρχε
πάντα η ευκαιρία της προσωπικής γνωριμίας με τους συνεργάτες και η δημιουργία
πολύχρονων πολυτιμότατων συνεργασιών, στα πλαίσια διεθνών προγραμμάτων, όπως ευρωπαϊκών, κλπ. Κάποιοι από
τους συνεργάτες μας είχαν επισκεφθεί το
ΤΕΙ Κρήτης και είχαν δώσει διαλέξεις στα
πλαίσια Σεμιναριακών Σειρών, όπως η
σειρά ΣΕΣΗ (Σεμινάριο Σύγχρονων Ηλεκτροτεχνολογιών) του τμήματος ηλεκτρολογίας (την οποία είχα λειτουργήσει στη
δεκαετία ’90), και άλλα.

Ο καθηγητής Παπάζογλου σε σύσκεψη
CIGRE για τα Σ.Η.Ε. στο Βελιγράδι-Σερβία

Ο καθηγητής Παπάζογλου στη συνάντηση
εκπαίδευσης Σ.Η.Ε. στη Γερμανία (2011)

O καθηγητής Παπάζογλου / Σύνοδος στο
Ελσίνκι

_____________________
* Εισάγω τον όρο Δρομογράφημα για να
υποδηλώσω την αποτύπωση μιας Πορείας
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πεδίο της διαχείρισης της άεργης ισχύος
στα ΣΗΕ και της ταυτόχρονης υποστήριξης
της τάσης (βλ. ακόλουθη εικόνα συνάντησης).
Έτσι λοιπόν, το έργο, στα πλαίσια των
Ομάδων Εργασίας CIGRE είναι ταυτόχρονα
και ένα οδοιπορικό μιας συνεχούς εξελικτικής διαδικασίας, το οποίο παρουσιάζει
και διαφορετικά ορόσημα προόδου της τεχνολογίας ΣΗΕ.
Η εργασία είναι εξαιρετικά επίπονη,
αλλά οι ευκαιρίες να γνωρίσει κανείς από
πολύ κοντά την τεχνολογία και την πρακτική στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας,
είναι πραγματικά μοναδικές!
Το οδοιπορικό αυτό, για δυο πλήρεις
δεκαετίες με έφερε σε πολλές χώρες και
μεγάλες Ηπείρους: Ασία (από την Τουρκία
μέχρι την Κίνα), Ευρώπη (από την Σικελία
μέχρι τη βόρεια Σκανδιναβία), και Αμερική
(από τις Η.Π.Α. μέχρι τη Βραζιλία), όπου
είχα την ευκαιρία να μελετήσω από κοντά
πολύ διαφορετικά, από άποψη μεθοδολογιών και τεχνολογιών – αλλά και τοπολογίας – Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Τα παραδοτέα της ΟΕ την οποία τώρα
διευθύνω είναι ένα Τεχνικό Εγχειρίδιο
(Technical Brochure) της CIGRE που θα εκδοθεί στις αρχές 2012, καθώς και μια
κυρία δημοσίευση στο διεθνούς κύρους
περιοδικό της CIGRE: ELECTRA.
Το ΤΕΙ Κρήτης έχει στη βιβλιοθήκη του
το περιοδικό ELECTRA που είναι ένα χρησιμότατο εργαλείο για εργασίες μελών του
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αλλά και των
σπουδαστών του Ιδρύματός μας.
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Πριν, κατά και μετά το MSc in Business Economics, Finance and Banking,
του Μ. Δασκαλάκη
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Εγκεφαλικό παιχνίδι και με τη... βούλα το σκάκι, της Μ. Βασιλακάκη

Πριν, κατά και μετά το MSc in
Business Economics, Finance
and Banking

Το άρθρο αυτό θα ήθελα να το αφιερώσω στη μνήμη του πατέρα μου Στέλιου Δασκαλάκη
που έφυγε από κοντά μας και στον οποίον ούτως ή άλλως οφείλω εκτός άλλων την αναλυτική και θετική μου σκέψη.

Στους περισσότερους από εμάς τους
απόφοιτους των τελευταίων δέκα-δεκαπέντε ετών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της
χώρας έχει περάσει από το μυαλό το μεταπτυχιακό σαν ιδέα ήδη πριν από την απόκτηση του βασικού πτυχίου. Πολλοί από
εμάς την κάναμε την ιδέα πράξη, ωστόσο η
διαδικασία προετοιμασίας και η υλοποίησης για πολλούς δεν ήταν εύκολη. Κάποιοι
από εμάς παλέψαμε να πείσουμε τους εαυτούς μας, ή αλλιώς αν θέλετε, περάσαμε
ένα στάδιο αμφισβήτησης και απογοήτευσης για το μέλλον μας και την επαγγελματική μας σταδιοδρομία και εξέλιξη. Για
κάποιους από εμάς ήταν μια απόφαση που
είχε ήδη παρθεί από το γυμνάσιο ή το λύκειο. Για όλους όμως τελικά που πήραν την
απόφαση, η ιδέα είχε ωριμάσει στο μυαλό
με τα χρόνια είτε ασυνείδητα, είτε με την
επίπονη διαδικασία του συνδυασμού των
επιθυμιών ενός ενήλικα ανθρώπου και της
«θυσίας» για την επίτευξη των στόχων του.
Για όσους έχουν σπουδάσει Οικονομικά,
δε μπορούν παρά να το βλέπουν σαν κόστος ευκαιρίας: θυσιάζουμε λίγο ή πολύ
χρόνο(ενέργεια) από μια δραστηριότητα
μας, για να έχουμε λίγη ή πολύ περισσότερη ενέργεια για κάποια άλλη δραστηριό-

τητα, πάντα με βάση τη αντοχή μας και το
στόχο μας.
Τα πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη και την
Ελλάδα προσφέρουν συνολικά μερικές χιλιάδες προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και είναι εύκολο να χαθεί κανείς
ψάχνοντας. Για μένα η απόφαση φοίτησης
πάρθηκε με κριτήριο το αντικείμενο/πρόγραμμα σπουδών και το γεωγραφικό τόπο.
Τα δύο εξάμηνα πλήρους φοίτησης και η
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στο
MSc in Business Economics, Finance and
Banking του University of Portsmouth σε
συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης, ήταν ο κόπος
που ανταμείφτηκε με την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. Ποιος ο λόγος όμως να
μπει κανείς στον κόπο(;) Υπάρχει η άποψη
πως ένας ακόμα τίτλος, ένα «χαρτί» για την
αγορά εργασίας για το Δημόσιο και τον
Ιδιωτικό τομέα της χώρας είναι ατού. Υπάρχει και η πιο ρεαλιστική άποψη, ότι οι σπουδές βοηθούν να αποκτήσεις μια γενική
παιδεία και ότι είναι μια αβέβαιη επένδυση,
αλλά δε θα χαθούν ποτέ ∙ ότι κάποια στιγμή
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ειδικά
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για τους προπτυχιακούς φοιτητές του σήμερα, το 2011, ένα από τα χειρότερα έτη
- ελπίζω - της ελληνικής οικονομικής κρίσης, όλες οι αποφάσεις περί του θέματος
φαντάζουν πιο δύσκολες.
Ένας τριτοετής προπτυχιακός φοιτητής
στα Οικονομικά εν έτει 2011 θα μπορούσε
σε αυτό το σημείο να μου πει: «Δε θέλω
να σπουδάσω άλλο, τουλάχιστον όχι Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά. Διαβάζω για το χρηματοπιστωτικό σύστημα,
μακροοικονομικά και οικονομική ιστορία
και είμαι επιμελής φοιτητής και γνωρίζω
πλέον ότι μια οικονομική κρίση όπως αυτή
που περνάει η Ελλάδα τώρα δεν ξεπερνιέται με επιβολή νέων φόρων. Ανάκαμψη της
οικονομίας δεν επιτυγχάνεται με τους φόρους. Λύση θα ήταν ακριβώς το αντίθετο.
Επίσης γνωρίζω πως το χρηματοπιστωτικό
σύστημα μπορεί να μας προστατέψει από
μια κρίση, όχι να χρησιμοποιείται εναντίον
μιας οικονομίας. Δεν πιστεύω σε αυτά που
μας διδάσκουν οι οικονομολόγοι και δεν
πιστεύω στα μέτρα που εξαγγέλλει κάθε
δυο μήνες ο Υπουργός Οικονομικών. Αποφασίζω πως νιώθω αποστροφή για όλους
και για όλα και δε συνεχίζω να σπουδάζω.
Πόσο μάλλον να κάνω μεταπτυχιακό στα
Χρηματοοικονομικά και να σπαταλήσω
χρόνο και χρήμα αφού θα αντιμετωπίσω
ούτως ή άλλως την ανεργία!»
Η θέση μου θα ήταν πολύ δύσκολη να
απαντήσω σε αυτά. Θα ήταν πολύ δύσκολο να διαφωνήσω. Ωστόσο αυτό που
μπορώ να κάνω είναι να παρουσιάσω την
εμπειρία μου και πως αντιλαμβάνομαι
αυτά που έχω κάνει ως τώρα.
Η εμπειρία μου στο μεταπτυχιακό με
έφερε κοντά, εμένα σαν απόφοιτο ελληνικού Πανεπιστημίου, με αποφοίτους ΤΕΙ και

Πανεπιστημίων σε κοντινά αλλά και διαφορετικά αντικείμενα. Οι απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος συνοψίζονται στη
λέξη συνέπεια. Δεν έχουν να κάνουν τόσο
όσο θα πίστευε κάποιος με τον τίτλο σπουδών που έχει ήδη αποκτηθεί και τις γνώσεις
που έχει αποκτήσει κάποιος σε προπτυχιακό
επίπεδο. Δίνεται η ευκαιρία στην αρχή της
φοίτησης για επανάληψη ή για απόκτηση
μιας βάσης για να μπορείς να ανταπεξέλθεις
σε 8 μαθήματα (4 ανά εξάμηνο) και στην διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα αφορούν
κυρίως στα Τραπεζικά, Οικονομετρικά και
στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων.
Κάθε φοιτητής αναλόγως με τις ως τότε
σπουδές που έχει κάνει, έχει ένα πλεονέκτημα. Πολλοί δεν έχουν εξοικείωση με την
οικονομετρική ανάλυση, άλλοι με τους ισολογισμούς και άλλοι με την Αγγλική
γλώσσα και τα Μαθηματικά. Λίγοι είναι
αυτοί που αισθάνονται 100% έτοιμοι για να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο αυτό
ισχύει για όλους σχεδόν που ξεκινούν τη
φοίτηση και είναι επίσης αυτό που δίνει κίνητρο για να πετύχεις στις εργασίες και στις
εξετάσεις. Το πρόγραμμα που ακολουθείται
είναι ακριβώς το πρόγραμμα σπουδών του
Πανεπιστημίου του Portsmouth (ακόμα και
κάποιοι καθηγητές έρχονται κάποιες εβδομάδες κάθε εξάμηνο από την Αγγλία για να
διδάξουν τα μαθήματά τους) και υπάρχει
ένα πλαίσιο και κάποιοι κανόνες που τηρούνται κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Το
βασικό πλαίσιο σε κάθε μάθημα είναι ότι
παραδίδεται μια εργασία (το πολύ δυο,
ομαδικές ή ατομικές) σε συγκεκριμένη ημερομηνία και δίδεται μια γραπτή εξέταση στο
τέλος κάθε εξαμήνου. Η παράδοση των εργασιών βοηθάει τη ροή των σπουδών και
την ίση κατανομή μέσα στο εξάμηνο της
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Η διπλωματική εργασία (ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του προγράμματος
σπουδών) είναι το τελευταίο στάδιο πριν
την απόκτηση του τίτλου και αποτελεί όχι
μόνο ευκαιρία να ξετυλίξει κάποιος ελεύθερα τη δημιουργικότητά του, αλλά και
δυνατότητα να πάρει μια κατεύθυνση μέσα
στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα σπουδών
δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις μεταξύ θεμάτων που προτείνουν καθηγητές αλλά και
να προτείνεις θέμα που έχεις επιλέξει ο
ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να
εστιάσεις σε ένα θέμα, μέσα στο
ευρύ φάσμα του αντικειμένου των
Χρηματοοικονομικών.

κύκλων γνωρίζουμε σε ποια πλαγιά βρισκόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε πόσο δρόμο
ακόμα έχουμε. Το βέβαιο για μένα είναι
πως, όπως η επαγγελματική μας ζωή πρέπει να προχωράει μπροστά, έτσι και μια οικονομία πρέπει να κοιτάζει μπροστά μέσω
της ανάπτυξης και όχι της στασιμότητας. Το
άλλο βέβαιο για μένα είναι πως η γνώση
εκτός από δικαιώματα, δημιουργεί και υποχρεώσεις.

Το μεταπτυχιακό που φιλοξενεί και υποστηρίζει το ΤΕΙ Κρήτης
εδώ και κάποια χρόνια με έκανε
να δω τα πράγματα με διαφορετική ματιά και με βοήθησε να
νιώθω ότι κερδίζω σιγά σιγά το
στοίχημα της αισιοδοξίας. Το πιο
σημαντικό για μένα είναι πως
τώρα εκ των υστέρων δεν έχω μετανιώσει την επιλογή μου. Επηρεάστηκε θετικά η ψυχολογία μου,
αναθεώρησα δεδομένες καταστάσεις όσο αφορά το επαγγελματικό
μου μέλλον, μου ανοιχτήκαν ορίζοντες και έκρινα στην πράξη πως
το ελληνικό Πανεπιστήμιο με είχε
προετοιμάσει και με το παραπάνω
για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών άλλης ευρωπαϊκής
χώρας. Το μέλλον δεν ξέρουμε τι
θα μας επιφυλάσσει. Οι οικονομικοί κύκλοι έχουν φάσεις που η
διάρκεια τους κυμαίνεται. Πάνω
στο διάγραμμα των οικονομικών
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δουλειάς που πρέπει να γίνει κάθε μάθημα.
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Εγκεφαλικό παιχνίδι
και με τη... βούλα το σκάκι
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της Μαίρης Βασιλακάκη

Νέα ιαπωνική επιστημονική έρευνα
αποδεικνύει πως οι επαγγελματίες του σκακιού αντλούν συνδυασμένη έμπνευση από
διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου
τους, σε σχέση με τους λιγότερο καλούς
παίκτες.
Το νέο αυτό εύρημα δεν αφορά μόνο
τα επιτραπέζια παιχνίδια αλλά και άλλους
τομείς της ζωής όπου χρειάζεται έμπνευση
για την επίλυση ενός προβλήματος όπως
για παράδειγμα στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Επιστήμης
του Εγκεφάλου RIKEN, με επικεφαλή τον

Κέιτζι Τανάκα, μελέτησαν την εγκεφαλική
λειτουργία δύο ομάδων εθελοντών παικτών
«σόγκι» (της ιαπωνικής εκδοχής του σκακιού).
Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την τεχνική της μαγνητικής απεικόνισης για να συγκρίνουν τη ροή αίματος στους εγκεφάλους
των επαγγελματιών και των ερασιτεχνών
παικτών, την ώρα που οι παίκτες σκέφτονταν
την επόμενη τους κίνηση. Διαπίστωσαν ότι
οι προχωρημένοι παίκτες ενεργοποιούν
συνδυασμένα τις εγκεφαλικές περιοχές που
σχετίζονται με την μεγιστοποίηση της
έμπνευσης, την υλοποίηση στόχων και την
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Καθοριστικός είναι ο ρόλος της νοητικής
άσκησης στην πρόληψη και τη θεραπεία
της νόσου Alzheimer.
Η ‘γυμναστική του μυαλού’ βοηθά το
πνεύμα, όσο η γυμναστική βοηθάει το

σώμα. Δεκάδες μελέτες αποδεικνύουν ότι
η ενασχόληση με σύνθετες δραστηριότητες που απαιτούν να βάλουμε το μυαλό
μας να δουλέψει, συνδέεται άμεσα με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ.
Νοητική άσκηση στην πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου Alzheimer
Δεκάδες είναι πλέον οι μελέτες που

αποδεικνύουν ότι η ενασχόληση με σύνθετες δραστηριότητες, που απαιτούν από εμάς
να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει,
συνδέεται άμεσα με μειωμένη πιθανότητα
εμφάνισης νόσου Alzheimer. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μία ανασκόπηση
22 τέτοιων μελετών έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι που είτε είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, είτε ασκούσαν το μυαλό τους
συστηματικά είχαν 46% χαμηλότερη πιθανότητα να εμφανίσουν Άνοια. Τα αποτελέ-

σματα των ερευνών λοιπόν, ενθαρρύνουν
όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, να μην
αφήνουμε το μυαλό μας να τεμπελιάζει.
‘Σκεφτείτε τον εγκέφαλο σαν έναν από
τους μυς του σώματός μας: όσο πιο πολύ τον
‘γυμνάζουμε’, τόσο περισσότερο δυναμώνει.’, αναφέρει η Δρ. Παρασκευή Σακκά,
Πρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Alzheimer
και Συναφών Διαταραχών Αθηνών. ‘Όλοι
μας μπορούμε και πρέπει να ασκούμαστε
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αναγνώριση προτύπων, ενώ αντίθετα οι
ερασιτέχνες δεν ενεργοποιούνται οι ίδιες
περιοχές.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε περιοδικό “Science”.
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πνευματικά, ανεξάρτητα από την ηλικία
μας και τα χρόνια που έχουμε πάει στο
σχολείο. Διαβάζουμε εφημερίδες και λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά με εκλαϊκευμένα επιστημονικά θέματα, παίζουμε
επιτραπέζια παιχνίδια, επισκεπτόμαστε
μουσεία, πινακοθήκες, θέατρα και κινηματογράφους.
Ξεκινάμε μαθήματα κομπιούτερ και
ξένων γλωσσών. Το σκάκι είναι επιτραπέζιο παιχνίδι και ταυτόχρονα, πνευματικό

Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι ηλικιωμένοι που παίζουν συστηματικά σκάκι
και άλλα απαιτητικά πνευματικά παιχνίδια,
έχουν έως και 74% μειωμένη πιθανότητα
εμφάνισης νόσου Alzheimer.
Επιπλέον, η συστηματική συμμετοχή σε
προγράμματα νοητικής άσκησης για μεγάλο
χρονικό διάστημα βοηθά στο να σταθεροποιηθούν ή ακόμα και να βελτιωθούν οι
γνωστικές λειτουργίες των ασθενών με
Alzheimer, που σε αντίθετη περίπτωση θα

άθλημα. Βασίζεται αποκλειστικά στην τακτική και τη στρατηγική και όχι στην τύχη. Η
προσοχή, η μνήμη, η κρίση, η λογική και
πολλές άλλες πτυχές της νόησης ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, γεγονός που το καθιστά ιδανική
πνευματική άσκηση. Το σκάκι δεν απαιτεί
σωματική προσπάθεια από τον παίκτη και
γι’ αυτό είναι κατάλληλο για ανθρώπους
όλων των ηλικιών.

παρουσίαζαν αργή πτωτική πορεία. Τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης συμπληρώνουν τα αποτελέσματα της φαρμακευτικής θεραπείας.
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