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Μείωση εξάρτησης από τους ορυκτούς πόρους  

Η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μετατροπής βιομάζας 
δημιουργεί νέες προοπτικές για την παραγωγή υβριδικών 
καυσίμων και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα 
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ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ι μεταφορές παγκο-
σμίως συνδέονται με 
~25% της συνολικής 

ενεργειακής ζήτησης, καθώς 
αναγνωρίζονται ως ένας από 
τους τομείς με τις υψηλότε-
ρες περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις. Οι στόχοι της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τη σταδιακή 
μείωση των εκπομπών αερί-
ων του θερμοκηπίου και η 
εξάντληση των αποθεμάτων 
των ορυκτών καυσίμων, οδή-
γησαν στην αναζήτηση μίας 
νέας γενιάς καυσίμων. Ωστό-
σο, η παραγωγή των βιοκαυ-
σίμων από βρώσιμες καλ-

λιέργειες, συνδέεται με την 
αλόγιστη χρήση καλλιεργήσι-
μης γης, την κατανάλωση 
νερού και τις αυξημένες τι-
μές των τροφίμων. Τα βιο-
καύσιμα που προέρχονται 
από ανανεώσιμες πηγές, μέ-
σω διαφόρων θερμοχημικών 
ή ενζυματικών διεργασιών, 
μπορούν να αναμειχθούν με 
τα συμβατικά ορυκτά καύσι-
μα (drop-in βιοκαύσιμα).   

Στόχος του ερευνητικού 
έργου BioΜates (Reliable Bio
-based Refinery Intermedi-
ates) είναι η επίλυση των τε-

χνο-οικονομικών και περι-
βαλλοντικών περιορισμών 
των βιοκαυσίμων συνδυάζο-
ντας καινοτόμες τεχνολογίες 
μετατροπής βιομάζας προς 
παραγωγή ενδιάμεσων βιο-
προϊόντων, συμβατών με τα 
υπάρχοντα διυλιστήρια, ελα-
χιστοποιώντας τις ενεργεια-
κές απαιτήσεις ορυκτής προ-
έλευσης καθώς και τα λει-
τουργικά έξοδα.  

H επίλυση των τεχνο-οικονομικών και περιβαλλοντικών περιορισμών των βιοκαυσί-
μων συνδυάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας προς παραγωγή 

ενδιάμεσων βιο-προϊόντων, συμβατών με τα υπάρχοντα διυλιστήρια, ελαχιστο-
ποιώντας τις ενεργειακές απαιτήσεις ορυκτής προέλευσης και τα λειτουργικά 

έξοδα, ήταν στο επίκεντρο του BioMates  



 

 

Κατά τη διάρκειά του έργου, 
αναπτύχθηκε και αξιολογή-
θηκε μία καινοτόμα τεχνολο-
γική διεργασία αναφορικά 
με τις περιβαλλοντικές και 
οικονομικές της επιπτώσεις 
καθώς και με τον κοινωνικό 
της αντίκτυπο. 

Το τεχνολογικό σχήμα του 
BioMates στηρίζεται στη λι-
γνοκυτταρινική βιομάζα από 
αγροτικά υπολείμματα και 
μη βρώσιμες καλλιέργειες, 
που αναφέρονται ως βιομά-
ζα 2ης γενιάς. Το άχυρο μια 
υπολειμματική τροφοδοσία 
και ο μίσχανθος ένα αγρω-
στώδες φυτό με ταχεία ανά-
πτυξη και υψηλή απόδοση 
αποτελούν ιδανικές πηγές 
βιομάζας. Η στερεά βιομάζα 

μετατράπηκε σε υγρή μορφή 
μέσω της ταχείας πυρόλυ-
σης, ενώ το παραγόμενο βιο-
έλαιο περιέχει ενώσεις ανε-
πιθύμητες για τα καύσιμα 
μεταφορών καθιστώντας επι-
τακτική την περαιτέρω επε-
ξεργασία του. 

Το έργο αποσκοπεί στην ανα-
βάθμιση του βιο-ελαίου μέ-
σω ενός σταδίου καταλυτι-
κής υδρογονοεπεξεργασίας 
χρησιμοποιώντας εξατομι-
κευμένο καταλύτη, για την 
παραγωγή ενδιάμεσων βιο-
προϊόντων (BioMates) προς 
ενσωμάτωση στο διυλιστή-
ριo. Κατά τη διάρκεια του 
έργου αναπτύχθηκε ακόμη 
σύστημα παραγωγής υδρο-
γόνου μέσω ηλεκτρόλυσης 

νερού και χρήσης ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, ηλε-
κτροχημικής συμπίεσης και 
καθαρισμού του προκειμέ-
νου να μειωθεί περαιτέρω το 
ανθρακικό αποτύπωμα της 
εξεταζόμενης διεργασίας.  

Ο κύριος τεχνολογικός σκο-
πός του έργου είναι η παρα-
γωγή ενός ανανέωσιμου εν-
διάμεσου βιο- προϊόντος του 
διυλιστηρίου(BioMates), ω-
στόσο διερευνήθηκε το βέλ-
τιστο σημείο ενσωμάτωσής 
του σε αυτό. Το αεριέλαιο 
αναγνωρίστηκε ως η καταλ-
ληλότερη συν-τροφοδοσία, 
μεταξύ άλλων κλασμάτων 
πετρελαίου.  
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Το τεχνολογικό σχήμα του BioMates  

Κατά τη διάρκειά του έργου, αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε 
μία καινοτόμα τεχνολογική διεργασία αναφορικά με τις περι-
βαλλοντικές και οικονομικές της επιπτώσεις καθώς και με τον 
κοινωνικό της αντίκτυπο. 



 

 

4 

Μονάδες ταχείας πυρόλυσης (Ι) και καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας (ΙΙ) σε επίπεδο ετοιμότητας τεχνο-
λογίας TRL4 (Fraunhofer UMSICHT και ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ) 

«Πρόκειται για ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα, το οποίο έχει τη 
δυναμική να ελαττώσει την 
εξάρτηση της Ευρώπης από  
τα ορυκτά καύσιμα και να 
εξασφαλίσει την παροχή ε-
νέργειας», αναφέρει η Δρ. 
Στέλλα Μπεζεργιάννη, Διευ-
θύντρια Ερευνών και Συντονί-
στρια του BioMates. 

Το Ινστιτούτο Χημικών Διερ-
γασιών και Ενεργειακών Πό-
ρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ είχε 
καταλυτική συνεισφορά στο 
έργο, καθώς ανέπτυξε την 
τεχνολογία αναβάθμισης του 
βιοελαίου μέσω καταλυτικής 
υδρογονοεπεξεργασίας και 
επικύρωσε τη διεργασία σε 
επίπεδο ετοιμότητας τεχνο-

λογίας TRL5, παράγοντας 180 
λίτρα BioMates και 1000 λί-
τρα υβριδικού καυσίμου, μέ-
σω συν-υδροεπεξεργασίας 
BioMates με αεριέλαιο.  

Το έργο BioMates αναμένεται 
να επιφέρει μείωση των εκ-
πομπών αερίων του θερμο-
κηπίου κατά 75-85% σύμφω-
να με τη μεθοδολογία RED II 
(με τη χρήση πρόσθετης ανα-
νεώσιμης ενέργειας) και δύ-
ναται να υποκαταστήσει 15 
εκατομμύρια m3/έτος αργού 
πετρελαίου ορυκτής προέ-
λευσης. Η εμπορευματοποίη-
ση της τεχνολογίας BioMates 
παρουσιάζει επίσης εξαιρετι-
κές δυνατότητες με αναμενό-
μενο εσωτερικό βαθμό από-

δοσης που κυμαίνεται μετα-
ξύ 9.9 - 14.5%. 

Το έργο BioMates χρηματο-
δοτήθηκε από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση στο πλαίσιο του 
προγράμματος HORIZON 
2020. Tο έργο ολοκληρώθηκε 
τον Μάρτιο του 2022 και υ-
λοποιήθηκε από μια κοινο-
πραξία 9 εταίρων από 6 χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επικεφαλής εταίρος του 
έργου ήταν το Ινστιτούτο Χη-
μικών Διεργασιών και Ενερ-
γειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ, 
ενώ εκτενές πληροφοριακό 
υλικό για το έργο είναι διαθέ-
σιμο στην ιστοσελίδα του 
(http://www.biomates.eu/).  

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το ο-
ποίο έχει τη δυναμική να ελαττώσει την εξάρ-
τηση της Ευρώπης από  τα ορυκτά καύσιμα και 
να εξασφαλίσει την παροχή ενέργειας, Στέλλα Μπεζερ-

γιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, Συντονίστρια του BioMates. 



 

 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ 

Η Ελάχιστη Επεμβατική Χειρουργική (MIS) προσφέρει πολ-
λά οφέλη για τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων ενδει-
κτικά της μείωσης της απώλειας αίματος, των ουλών, της 
μόλυνσης του σημείου του τραύματος, της κήλης, του πό-
νου και της διάρκειας της μετεγχειρητικής αποκατάστασης. 
Ωστόσο, εισάγει επίσης τεχνικές δυσκολίες στους χειρουρ-
γούς που πρέπει να χειριστούν πολλαπλά χειρουργικά ερ-
γαλεία μέσω πολλαπλών θυρών. Αυτές οι δυσκολίες μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν με τη χρήση κατάλληλα σχεδια-
σμένων ρομποτικών συστημάτων, όπως η πλατφόρμα da-
Vinci . 

Την ίδια στιγμή, ένα πρό-
σθετο πλεονέκτημα του 
Robot-Assisted MIS (R-A 
MIS) είναι η βελτίωση 
της ακρίβειας της χει-
ρουργικής εκτέλεσης που 
αποφέρει καλύτερα χει-
ρουργικά αποτελέσματα. 

Ωστόσο, η κύρια πρόκλη-
ση για το RAMIS είναι ότι 
η υιοθέτηση της ρομπο-
τικής σε διαφορετικούς 
τομείς είναι περιορισμέ-
νη λόγω των περιορισμέ-
νων αποτελεσμάτων των 
ασθενών που δεν δικαιο-

λογούν την αυξημένη 
χειρουργική δυσκολία, 
κόστος και κίνδυνο λόγω 
της προσέγγισης MIS σε 
σύγκριση με την ανοιχτή 
χειρουργική. 

Το έργο 
πτύξει ένα προηγμένο σύστημα 
για την εκτέλεση 
κειμένου να μειώσει το γνωστι-
κό φορτίο του χειρουργού που 
σχετίζεται με τη λειτουργία του 
συστήματος, επιτρέποντας μι-
κρότερο χρόνο εκπαίδευσης, 
παρέχοντας παράλληλα αυξη-
μένη ακρίβεια, ασφάλεια, μειω-
μένο χρόνο διαδικασίας 
διευρυμένη εφαρμογή σε δια-
φορετικούς τομείς χειρουργι-

Το ανεπτυγμένο τηλεχειριζόμενο 
επιδεξιότητα και φυσικό χειρισμό των χειρουργικών εργαλείων, ενώ η 
υψηλή αξιοπιστία έχει επιτευχθεί με τη χρήση δυναμικών ενεργών πε-
ριορισμών σε πραγματικό χρόνο στην κίνηση των οργάνων, προκειμένου 
να περιοριστεί στις ασφαλείς περιοχές.
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To ρομπότ είναι προγραμματισμένο με 
ανοιχτό πρωτόκολλο, γεγονός που του 
επιτρέπει να προσαρμόζεται σε διαφορε-
τικά πεδία και ανάγκες.  

Το έργο SMARTsurg έχει ανα-
πτύξει ένα προηγμένο σύστημα 
για την εκτέλεση R-A MIS, προ-
κειμένου να μειώσει το γνωστι-
κό φορτίο του χειρουργού που 
σχετίζεται με τη λειτουργία του 
συστήματος, επιτρέποντας μι-
κρότερο χρόνο εκπαίδευσης, 
παρέχοντας παράλληλα αυξη-
μένη ακρίβεια, ασφάλεια, μειω-
μένο χρόνο διαδικασίας MIS και 
διευρυμένη εφαρμογή σε δια-
φορετικούς τομείς χειρουργι-

κών επεμβάσεων. Για το σκοπό 
αυτό, αυτό το έργο σχεδίασε 
και ανέπτυξε ένα χειρουργικό 
σύστημα που χρησιμοποιεί α) 
επιδέξια ανθρωπόμορφα χει-
ρουργικά όργανα β) φορητό ε-
ξωσκελετό χεριών με απτική 
ανάδραση για τον έλεγχο των 
χειρουργικών εργαλείων και γ) 
φορητά έξυπνα γυαλιά επαυξη-
μένης πραγματικότητας για κα-
θοδήγηση του χειρουργού βασι-
σμένη σε τρισδιάστατη ανακα-

τασκευή του χειρουργικού πεδί-
ου σε πραγματικό χρόνο. Το α-
νεπτυγμένο τηλεχειριζόμενο R-
A MIS σύστημα επιτυγχάνει υ-
ψηλή επιδεξιότητα και φυσικό 
χειρισμό των χειρουργικών ερ-
γαλείων, ενώ η υψηλή αξιοπι-
στία έχει επιτευχθεί με τη χρή-
ση δυναμικών ενεργών περιορι-
σμών σε πραγματικό χρόνο στην 
κίνηση των οργάνων, προκειμέ-
νου να περιοριστεί στις ασφα-
λείς περιοχές. 

Το ανεπτυγμένο τηλεχειριζόμενο R-A MIS σύστημα επιτυγχάνει υψηλή 
επιδεξιότητα και φυσικό χειρισμό των χειρουργικών εργαλείων, ενώ η 
υψηλή αξιοπιστία έχει επιτευχθεί με τη χρήση δυναμικών ενεργών πε-
ριορισμών σε πραγματικό χρόνο στην κίνηση των οργάνων, προκειμένου 
να περιοριστεί στις ασφαλείς περιοχές. 
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«To Ινστιτούτο Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών του ΕΚΕΤΑ είχε σημα-
ντική συμμετοχή στο έργο 
καθώς ανέλαβε την ανάπτυ-
ξη του συστήματος 3Δ ανα-
κατασκευής της χειρουργι-
κής σκηνής από ενδοσκοπι-
κή στερεοσκοπική κάμερα 
και της αντιστοίχισης με 3Δ 
προ-εγχειρητικά μοντέλα 
από εικόνες τομογραφίας 
για την προβολή τους στους 
χειρουργούς σε περιβάλλον 
επαυξημένης πραγματικότη-
τας», σημειώνει ο Δρ. Ιωάν-

νης Μαριόλης, μεταδιδακτο-
ρικός ερευνητής στο ΕΚΕ-
ΤΑ|ΙΠΤΗΛ. Από την Ελλάδα 
συμμετείχαν επίσης το Ορ-
θοπαιδικό Κέντρο TheMIS 
και από την Κύπρο, μια εται-
ρεία καινοτομίας, η HIT 
Ηypertech Ιnnovations. To 
Ορθοπαιδικό Κέντρο TheMIS 
είχε αναλάβει την ιατρική 
εποπτεία ενός από τους 
τρεις πιλότους του SMART-
surg στους οποίους δοκιμά-
στηκαν τα αποτελέσματα 
του έργου σε περιβάλλον 
χειρουργικής προσομοίωσης 

είτε με χρήση phantoms είτε 
με χρήση νεκρού ζωικού ι-
στού. «Στον πιλότο του The-
MIS δόθηκε έμφαση στην 
εγχείρηση μαλακού ιστού 
για ορθοπαιδικές εφαρμο-
γές όπως η ρομποτική αφαί-
ρεση μηνίσκου στο γόνατο, 
κάτι που δεν έχει ακόμα ε-
φαρμοστεί στην κλινική 
πράξη. Οι άλλοι δύο πιλότοι 
αφορούσαν ουρολογικές και 
καρδιοαγγειακές εφαρμογές 
αντίστοιχα», αναφέρει ο ορ-
θοπαιδικός χειρουργός Αρι-
στοτέλης Σιδερίδης  

Σύστημα Επαυξημένης Πραγματικότητας για υποβοήθηση των χειρουργών σε εφαρμογές ρομποτικής 

χειρουργικής 

Το ΙΠΤΗΛ ανέλαβε την ανάπτυξη του συστήματος 3Δ ανακα-
τασκευής της χειρουργικής σκηνής από ενδοσκοπική στερεο-
σκοπική κάμερα και της αντιστοίχισης με 3Δ προ-εγχειρητικά 
μοντέλα από εικόνες τομογραφίας για την προβολή τους σε 
χειρουργούς σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, 

Ιωάννης Μαριόλης μεταδιδακτορικός ερευνητής ΕΚΕΤΑ |ΙΠΤΗΛ 
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Το πρωτότυπο σύστημα SMARTsurg στις εγκαταστάσεις του University of the West of England. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος HORIZON 2020. Είχε 
διάρκεια 52 μηνών, ολοκλη-
ρώθηκε τον Ιούνιο 2021 και 
υλοποιήθηκε από μια κοινο-
πραξία 10 εταίρων από 5 

χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επικεφαλής εταίρος 
του έργου ήταν το University 
of the West of England 
(United Kingdom). To σύστη-
μα SMARTsurg αναδείχθηκε 
νικητής στο Hamlyn Surgical 
Robot Challenge 2021 στην 

κατηγορία του σχεδιασμού.  
Εκτενές πληροφοριακό υλικό 
για τα αποτελέσματα του 
SMARTsurg είναι διαθέσιμο 
στο website του έργου 
https://www.smartsurg-
project.eu/  

 

Στον πιλότο του TheMIS δόθηκε έμφαση στην εγχείρηση μαλα-
κού ιστού για ορθοπαιδικές εφαρμογές όπως η ρομποτική αφαί-
ρεση μηνίσκου στο γόνατο, κάτι που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί 
στην κλινική πράξη, Αριστοτέλης Σιδερίδης, Ορθοπαιδικός Δειρουργός 
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Απομόνωση Β κυττάρων από δείγματα αίματος ασθενών με ΧΛΛ  

Η ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕ-
ΡΟΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗ-
ΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Ένας σημαντικός αριθμός α-
σθενών ανά τον κόσμο υποφέ-
ρει από Ουδετεροπενία, μια  
συχνή διαταραχή του αίματος, 
η οποία προκαλεί στους νο-
σούντες αυξημένη ευαλωτό-
τητα στις λοιμώξεις. Το γεγο-
νός αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να δυσχεραίνεται η ζωή των 
Ουδετεροπενικών ασθενών, 
καθώς πρέπει διαρκώς να 
λαμβάνουν αυξημένες προφυ-
λάξεις για την αποφυγή ενδε-

χόμενων μολύνσεων.  

Η επιστήμη παρέχει διαρκώς 
νέα εργαλεία που βοηθούν 
στην αντιμετώπιση τέτοιων 
ασθενειών. Ένα από τα σχετι-
κά νέα εργαλεία της επιστή-
μης είναι οι Βιοτράπεζες. οι 
οποίες αποτελούν κέντρα συλ-
λογής και επεξεργασίας βιολο-
γικού υλικού ανθρώπινης προ-
έλευσης, που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν για ερευνητι-
κούς, ακαδημαϊκούς και 
άλλους σκοπούς, να συμβά-
λουν στην κατανόηση και εν 
συνεχεία στην αντιμετώπιση 

διαφόρων νοσημάτων.  

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗ-
ΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ: TRAI-
NING SCHOOL ΣΤΟ ΙΝΕΒ 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ), αναγνωρίζει την ση-
μασία της εκπαίδευσης και 
της κάθε νέας επιστημονικής 
γνώσης και προσπαθεί πάντα 
να προάγει και να συνδράμει 
στην περαιτέρω εκπαίδευση 
των ερευνητών και των επι-
στημόνων.  

 

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΕΣ: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ 

Απομόνωση Β κυττάρων από δείγματα αίματος ασθενών με ΧΛΛ  

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΕΣ: 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ 
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Σε αυτό το πλαίσιο το Ινστι-
τούτο Εφαρμοσμένων Βιοε-
πιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ, 
αντιλαμβανόμενο την σπου-
δαιότητα της συνεχούς εξέλι-
ξης και της ανάγκης που υ-
πάρχει για επιπλέον κατάρτι-
ση και πρακτική εμπειρία στο 
ζήτημα των Βιοτραπεζών και 
της Ουδετεροπενίας, φιλοξέ-
νησε στις εγκαταστάσεις του, 
κατά την περίοδο 6 έως 8 Α-
πριλίου, το  "Training School 
on Bio-Banking on Neutro-
penias" το οποίο διοργανώ-
θηκε από το COST Action 
CA18233 European Network 
for Innovative Diagnosis and 
Treatment  of Chronic Neu-
tropenias (EuNet-
INNOCHRON).   

Κεντρικός στόχος του συγκε-
κριμένου training school, 

ήταν η κατάρτιση των συμμε-
τεχόντων επιστημόνων και 
κλινικών γιατρών σε ζητήμα-
τα που αφορούν στη λει-
τουργία και τη διαχείριση 
των Βιοτραπεζών και ειδικό-
τερα η καταχώριση δεδομέ-
νων για την Χρόνια Ουδετε-
ροπενία. Πιο συγκεκριμένα, 
κατά τη διάρκεια του training 
school, οι συμμετέχοντες εί-
χαν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν για διάφορες πρα-
κτικές βιοτραπεζικής εντός 
και εκτός Ελλάδας, να εξοι-
κειωθούν με τα κρίσιμα θέ-
ματα ασφάλειας και προστα-
σίας δεδομένων που προκύ-
πτουν, καθώς και να προσεγ-
γίσουν τις νομικές προκλή-
σεις αλλά και τα ζητήματα 
βιοηθικής που εγείρονται 
σχετικά με τις Βιοτράπεζες. 

Οι συμμετέχοντες είχαν ακό-
μα τη δυνατότητα να πληρο-
φορηθούν για τα μητρώα 
Ουδετεροπενίας και να κατα-
νοήσουν την οπτική των α-
σθενών, όπως και επεκτεί-
νουν τις γνώσεις τους πάνω 
στις ευρωπαϊκές και εθνικές 
προοπτικές της Βιοτραπεζι-
κής. Το training school και η 
γνώση που παράχθηκε σε 
αυτό, αναμένεται να αποδει-
χθούν πολύτιμα για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της χρή-
σης Βιοτραπεζών, όπως και 
για την καλύτερη αντιμετώπι-
ση και διαχείριση της Ουδε-
τεροπενίας και να σταθεί α-
ρωγοί στην εξέλιξη της 
έρευνας για τις επιστήμες 
υγείας. 

Εκπαίδευση στην τεχνική της κυτταρομετρίας ροής  
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 
«ΟΔΗΓΕΙ» ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ο-
ΧΗΜΑΤΩΝ 

Η αυτοματοποίηση των μετα-
φορών σύντομα θα αποτελεί 
μια καθημερινή πραγματικό-
τητα που αναμένεται να φέρει 
επανάσταση στο σύστημα των 
μεταφορών όπως το γνωρίζου-
με. Οι σχετικές τεχνολογίες 

έχουν ήδη επιτύχει ικανοποιη-
τικό βαθμό ωριμότητας, ωστό-
σο υπάρχουν καίρια θέματα 
που παραμένουν προς επίλυ-
ση, όπως η απομάκρυνση του 
ελέγχου του οχήματος από 
τους οδηγούς, αποφάσεις ηθι-
κής φύσεως από το σύστημα 
και όχι από άνθρωπο, καθώς 
και η ανάγκη νέων πρωτοβου-
λιών εκπαίδευσης των οδηγών 
για την προσαρμογή τους στην 

τεχνολογική εξέλιξη των μελ-
λοντικών οχημάτων. Έτσι λοι-
πόν, αυτό που πρέπει να εξε-
ταστεί είναι κατά πόσο οι 
άνθρωποι είναι έτοιμοι να ε-
γκαταλείψουν την οδήγηση, 
ακόμη και την ιδιοκτησία οχή-
ματος – σε συνδυασμό με σχή-
ματα κοινής χρήσης οχημάτων 
– ή να επιβιβαστούν σε όχημα 
χωρίς την παρουσία οδηγού.  

Η προετοιμασία των οδηγών για τη χρήση συνδεδεμένων, συνεργατικών και αυτοματοποιημένων μέσων μεταφοράς αλ-

λά και η κατανόηση από πλευράς της βιομηχανίας των αναγκών και των επιθυμιών των μελλοντικών χρηστών, βρίσκο-

νται στο επίκεντρο του Drive2theFuture 
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Ποικίλες παράμετροι συνδέο-
νται με την αποδοχή των αυ-
τοματοποιημένων οχημάτων 
και την πορεία προς την υιο-
θέτησή τους, όπως η ενημέ-
ρωση και εξοικείωση με τα 
νέα οχήματα, η κατανόηση 
των ωφελειών τους και η 
διευκρίνηση τυχόν αμφιβο-
λιών, η παροχή κινήτρων για 
την υιοθέτησή τους, η επεξή-
γηση της χρηστικότητας των 
διαφόρων επιπέδων αυτομα-
τισμού κ.ά. Τα θέματα αυτά 
αφορούν, πέρα από το σύ-
στημα οδικών μεταφορών, 
και όλα τα άλλα μέσα, καθώς 
η αυτοματοποίηση εξελίσσε-
ται εξίσου δυναμικά στις σι-
δηροδρομικές, θαλάσσιες και 
αεροπορικές μεταφορές. 

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
Drive2theFuture 

Η αποστολή του Drive2theFu-
ture είναι να προετοιμάσει 
τους μελλοντικούς οδηγούς, 
μετακινούμενους και διαχει-
ριστές οχημάτων ώστε να α-
ποδεχτούν και να χρησιμοποι-
ούν συνδεδεμένα, συνεργατι-
κά και αυτοματοποιημένα μέ-
σα μεταφοράς, καθώς και τη 
βιομηχανία των σχετικών τε-
χνολογιών να κατανοήσει και 
να ικανοποιήσει της ανάγκες 
και επιθυμίες των μελλοντι-
κών χρηστών. Στην κατεύθυν-
ση αυτή, το Drive2theFuture 

αναπτύσσει εκπαιδευτικά 
προγράμματα, σχέδια διεπι-
φανειών χρήσης, πολιτικές 
κινήτρων και άλλα οικονομι-
κώς αποδοτικά μέτρα για την 
προώθηση και συγκριτική α-
ποτίμηση διάφορων εναλλα-
κτικών σεναρίων χρήσης για 
συνδεδεμένες, κοινής χρήσης 
και αυτοματοποιημένες μετα-
φορές, σε όλα τα μέσα και με 
όλους τους τύπους χρηστών 
(οδηγούς, επιβάτες, ευάλω-
τους χρήστες, διαχειριστές 
στόλων, κλπ.), ώστε να κατα-
νοήσει, προσομοιώσει, ρυθμί-
σει και βελτιστοποιήσει τη 
βιώσιμη εισαγωγή τους στην 
αγορά, δημιουργώντας κοινω-
νική ευαισθητοποίηση και 
αναβαθμίζοντας την αποδοχή 
και την εκπαίδευση κατά τη 
χρήση. Στο πλαίσιο αυτό διε-
νεργούνται 12 πιλοτικές δοκι-
μές σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες, 
σε όλα τα μέσα μεταφοράς. 

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινη-
τικότητας και Δικτύων Μετα-
φορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ έχει 
τον Διοικητικό και Τεχνικό Συ-
ντονισμό του έργου. Μεταξύ 
άλλων, το ΙΜΕΤ είναι υπεύθυ-
νο για μια μεγάλης κλίμακας 
έρευνα αποδοχής χρηστών, 
την αποτίμηση των εκ των 
προτέρων προσδοκιών σε 
σχέση με τα αποτελέσματα 
των πιλοτικών εφαρμογών, 

την αποτίμηση κινδύνων σχε-
τικά με την αποδοχή καθώς 
και τον καθορισμό ενός Οδι-
κού Χάρτη της Αποδοχής των 
Χρηστών για την Αυτοματο-
ποίηση, με στόχο το συνδυα-
σμό των τεχνολογικών εξελί-
ξεων με δράσεις για την προ-
ώθηση της αποδοχής των χρη-
στών, σε όλα τα μέσα, σε βρα-
χύ (2025), μέσο (2035) και 
μακροπρόθεσμο (2050) ορίζο-
ντα, αποσκοπώντας στην ομα-
λή και αποδοτικότερη υιοθέ-
τηση των αυτοματοποιημέ-
νων οχημάτων. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου, το ΙΜΕΤ 
συντόνισε επίσης σειρά συ-
νεργειών με σχετικά ερευνητι-
κά έργα, μέσω ανταλλαγών 
και συνεργασιών σε δράσεις 
σχετικά με την αποδοχή των 
χρηστών. 

Το ερευνητικό έργο 
Drive2theFuture χρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Ορίζοντας 2020. 
Έχει διάρκεια 42 μήνες, ολο-
κληρώνεται τον Οκτώβριο 
2022, υλοποιούμενο από 31 
εταίρους προερχόμενους από 
13 Ευρωπαϊκές χώρες. Εκτε-
νές υλικό σχετικά με το έργο 
και τα αποτελέσματά του εί-
ναι διαθέσιμο στην ιστοσελί-
δα του έργου 
www.drive2thefuture.eu.  

O Οδικός Χάρτης της Αποδοχής των Χρηστών για 
την Αυτοματοποίηση θα συμβάλλει στην ομαλή 
και αποδοτικότερη υιοθέτηση των αυτοματοποιη-
μένων οχημάτων 

http://www.drive2thefuture.eu


 

 

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα 
από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και συγκαταλέγεται στη λίστα με τους 15 
κορυφαίους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από 
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.  

 

Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα: 

 Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)  

 Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)  

 Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών  (ΙΜΕΤ)  

 Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)  

 Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (iΒΟ),  

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Εθνικό-Κέντρο-Έρευνας-και-Τεχνολογικής-Ανάπτυξης/296669010434359
http://www.youtube.com/channel/UCT_g01aSjEiYCZdgAKvCrww
https://www.instagram.com/certhellas/?hl=en
https://twitter.com/CERTHellas
https://www.linkedin.com/company/374065/admin/

