SAES GETTER GROUP, MAQUET CARDIOVASCULAR,
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ,
MANCHESTER UNIVERSITY ΚΑΙ PHILIPS HEALTHCARE HELLAS
Tο στεφανιαίο STENT είναι µία συσκευή που επιτυγχάνει τη διάνοιξη του στενεµένου αυλού µίας αρτηρίας µε το
απότοµο «φούσκωµα» ενός µπαλονιού και αποσκοπεί στη θεραπεία της ισχαιµικής καρδιακής νόσου. Η είσοδος του
µπαλονιού όµως µπορεί να έχει αρκετά τεχνικά προβλήµατα µε τεράστιο κίνδυνο για τον ασθενή. Η
οµάδα µας, µέσω της συνεργασίας µε µια γερµανική εταιρεία, πέτυχε την κατασκευή ενός υπερελαστικού
stent, ειδικού κράµατος νικελίου-τιτανίου ελεγχόµενης διάνοιξης που ξεπέρασε όλα τα επικίνδυνα
προβλήµατα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Πρόκειται για in vitro µέθοδο χρήσιµη στη διάγνωση, πρόγνωση και παρακολούθηση ασθενειών, οι οποίες οφείλονται
σε µεταλλάξεις που προκαλούν πρόωρο τερµατισµό της σύνθεσης ορισµένων πρωτεϊνών. Στις ασθένειες αυτές περιλαµβάνονται o καρκίνος του παχέους εντέρου, o καρκίνος του µαστού, η θαλασσαιµία, η ινοκυστική νόσος, η µυϊκή
δυστροφία, η πολυκυστυκή νόσος των νεφρών, η οζώδης σκλήρυνση, η νευροϊνωµάτωση, η τηλαγγειεκτασική αταξία, το
σύνδροµο Rubinstein-Taybi, η νόσος Tay-Sachs κ.λπ.. Η κλασσική µέθοδος ανίχνευσης των µεταλλάξεων αυτών βασίζεται στη χρήση ραδιοϊσοτόπων, ηλεκτροφόρησης σε πηκτή πολυακρυλαµιδίου και αυτοραδιογραφίας. Η πρωτοτυπία
µας έγκειται στο ότι η ανίχνευση δεν απαιτεί ραδιοϊσότοπα και ηλεκτροφόρηση της πρωτεΐνης. Αντίθετα,
αξιοποιείται η ισχυρή φωταύγεια της φωτοπρωτεΐνης αικουορίνης (πρωτεΐνη της µέδουσας) και έτσι
γίνεται εφικτή η ανίχνευση της παραγόµενης πρωτεΐνης σε 3 δευτερόλεπτα µε υψηλή ευαισθησία.

DANAOS MANAGEMENT CONSULTANTS SA

ELDRUG A.E.
Η Ελµυελίνη (Ελλάς+Μυελίνη) είναι µια πεπτιδική χηµική σύνθεση της ELDRUG, δραστική σε πειραµατόζωα. Η δράση
της είναι ανοσορρυθµιστική στα πειραµατικά προκλινικά µοντέλα της ασθένειας και εν δυνάµει θεραπευτικό εµβόλιο.
Η Ελµυελίνη, µε προοπτική παγκόσµιας κυκλοφορίας µετά την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιµών, προστατεύεται
µε παγκόσµιες πατέντες, των οποίων τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στην ELDRUG. Η Ελµυελίνη της ELDRUG
σχεδιάστηκε ως ανοσοθεραπευτικό εµβόλιο και διαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις κυκλοφορούσες Ιντερφερόνες (Avonex, Rebif, Betasheron) και Glaticamer της TEVA του Ισραήλ –που αποφέρουν ετησίως € 10 δισ. στις
χώρες παραγωγής τους. Στόχος είναι η για πρώτη φορά διεθνώς κλινική δοκιµή και ανάπτυξη Ανοσοθεραπευτικού Εµβολίου στην Σκλήρυνση κατά Πλάκας και τελική κυκλοφορία επ΄ωφελεία της Υγείας, Κοινωνίας
και Εθνικής Οικονοµίας.

Αν η προσοµοίωση (simulation) είναι η πολυτέλεια που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορικής στους εκπαιδευόµενους για την εξοικείωση στην επίλυση προβληµάτων, που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν, σε προστατευµένη απο την
απειρία τους εικονική πραγµατικότητα, η epignosis επιχειρεί καινοτοµικά, ανατρεπτικά και συµπληρωµατικά την αντιστροφή των όρων. Ο ευφυής ερεθισµός ζωντανών συστηµάτων διοίκησης µε ανύποπτη, διαφανή, εικονική εξοµοίωση
(emulation) της πραγµατικότητας σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηµατικότητα, οδηγεί
στην ταυτοποίηση αδυναµιών, προτείνει πλάνο µετριασµού αρνητικών συνεπειών ή διαφορετικά κατεθύνει τις επιχειρησιακές λειτουργίες προς το global optimum. Εκτιµώνται οι δείκτες ύπνωσης, ανάδρασης, αντικειµενικότητας,
διαφάνειας και συνεργατικότητας. Το µοντέλο υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία, τον έλεγχο της
ενάργειας στη δηµόσια διοίκηση και τη µεγιστοποίηση του βαθµού αυτογνωσίας στην επιχειρηµατική
δράση.

Προοπτική: € 2 δισ. / έτος
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Εκπρόσωπος Ερευνητικής Οµάδας:
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΙΝΩΣ-ΤΙΜΟΘΕΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΣΑΡΤΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Εκπρόσωπος Ερευνητικής Οµάδας:
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκπρόσωπος Ερευνητικής Οµάδας:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΡΟΩΡΟ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ
STENT ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ
ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ «ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ» ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Εκπρόσωπος Ερευνητικής Οµάδας:
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εκπρόσωπος Ερευνητικής Οµάδας:
ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΜΥΕΛΙΝΗΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ (GLOBAL OPTIMUM)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΩΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑΝΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ INVERTER ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

Εκπρόσωπος Ερευνητικής Οµάδας:
ΠΟΛΙΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Εκπρόσωπος Ερευνητικής Οµάδας:
ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωπος Ερευνητικής Οµάδας:
ΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εκπρόσωπος Ερευνητικής Οµάδας:
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εκπρόσωπος Ερευνητικής Οµάδας:
ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ανιχνευτής VOC, CO2,
θερµοκρασίας και υγρασίας
Αισθητήρες
βροχής

Οικολογικό Σπίτι
Συµβατικό Σπίτι

Ανιχνευτής µεταβολών
στην υπέρυθρη
ακτινοβολία

Ρύθµιση της θέσης
του παραθύρου

Όγκος ροής
αέρα
Όγκος ροής
αέρα
Τεχνητό φως

Μηχανοστάσιο

Πρότυπα Σπίτια Τεχνολογίες
• Αισθητήρες Αερίων (VOCs, CO2, NOx)
• Φωτο-καταλυτικά Υλικά
• Συστήµατα Ελέγχου Θερµοκρασίας και Υγρασίας
• Συστήµατα Ελέγχου Ποιότητας Αέρα Εσωτερικών Χώρων (iAQ)
• Αυτοκαθαριζόµενα Παράθυρα
• Ηλεκτροχρωµικά Παράθυρα
• Εύκαµπτα Ηλεκτρονικά

To Strikesorb 30 Din Rail Mount είναι ένα πρωτοποριακό στοιχείο προστασίας από υπερτάσεις. Προσφέρει τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας Strikesorb σε ειδικό περίβληµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε ράγα, γεγονός που επιτρέπει την
εύκολη εγκατάστασή του σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και την εφαρµογή του σε ευρεία κλίµακα.
Παρέχει απόλυτη προστασία στα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήµατα, εξασφαλίζει υψηλό βαθµό αξιοπιστίας και διαθεσιµότητας των λειτουργικών µονάδων ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης, αποτρέπει ζηµιές και συνεπακόλουθες
λειτουργικές και οικονοµικές συνέπειες.
Στα µοναδικά χαρακτηριστικά του περιλαµβάνονται η ικανότητα απαγωγής πολλαπλών κρουστικών υπερτάσεων, η εξάλειψη οποιασδήποτε απαίτησης για περιοδικό έλεγχο και συντήρηση, η δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας χωρίς τη χρήση εσωτερικής ασφάλειας, στοιχεία που εξασφαλίζουν αδιάλειπτη και βέλτιστου επιπέδου προστασία.
RAYCAP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Ε.

Εξισορρόπηση
του φυσικού φωτός

Υλικά αλλαγής φάσης
(PCM)

Εξωτερική
θερµοκρασία
και υγρασία
Θέρµανση

Φωτοκαταλύτες

Μετρητής κατανάλωσης
ενέργειας

Θερµοκρασίες
µε υπέρυθρη
ακτινοβολία

Αισθητήρες

Ενεργοποιητές

Νανο-πορώδης µόνωση
µε χρήση κενού

Ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόµενους τοµείς της σύγχρονης τεχνολογίας σχετίζεται µε τις εύκαµπτες οργανικές
ηλεκτρονικές διατάξεις όπως είναι τα Εύκαµπτα Οργανικά Φωτοβολταϊκά (ΕΦ). Η λειτουργικότητα των ΕΦ βασίζεται στη
χρήση οργανικών (πολυµερικών) υλικών που µπορούν να εκτυπωθούν πάνω σε εύκαµπτα ρολά (π.χ. πλαστικά φιλµ)
εκατοντάδων µέτρων, µε τεχνικές παρόµοιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για την εκτύπωση (π.χ. εντύπων ή συσκευασιών). Τα ΕΦ µπορούν να εγκατασταθούν σε κάθε είδους επιφάνεια επίπεδη ή µη (προσόψεις κτηρίων,
κεραµίδια στεγών, τέντες, ρούχα, οµπρέλες, τσάντες κ.λπ.) οδηγώντας στην εξοικονόµηση ενέργειας και
στην αυτονοµία καθώς και στον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η παραγωγή αυτού του είδους
προϊόντων µπορεί να πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα βασιζόµενη και στον υπάρχοντα ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό
εταιρειών στον τοµέα της εκτύπωσης ή/και της κλωστοϋφαντουργίας.

Η Brite Solar αναπτύσσει τεχνολογία φωτοβολταϊκών πάνελ 3ης γενιάς. Χρησιµοποιεί οργανικά και ανόργανα νανοϋλικά
για να δηµιουργήσει στοιχεία που είναι διαφανή και άρα κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν ως παράθυρα σε
σπίτια και κτήρια. Η τεχνολογία της Brite Solar καλύπτεται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα ενώ είναι υπό
έκδοση αντίστοιχα διπλώµατα σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όραµα της εταιρείας είναι η ευρεία εφαρµογή της
τεχνολογίας της σε παράθυρα, γυάλινες προσόψεις κτηρίων, ηλιοροφές και ηχοπετάσµατα αυτοκινητόδροµων. Η τεχνολογία της Brite Solar επιτρέπει τη λειτουργία του παραθύρου µε ηλιακό αλλά και τεχνητό φως ενώ η τιµή παραγωγής των
προϊόντων της είναι συγκρίσιµη µε αυτή των κοινών υαλοπινάκων, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες. Το εµπορικό,
κατοχυρωµένο στις ΗΠΑ, όνοµα του ηλιακού παραθύρου της Brite είναι “PanePowerTM” Solar Window.

Η ποιότητα του αέρα που καταναλώνουµε στους κλειστούς, εσωτερικούς χώρους -µέρος που υπολογίζεται ότι ένας
κάτοικος αστικής πόλης περνάει περίπου το 90% του χρόνου του- είναι πολύ σηµαντική για την υγεία µας. Με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η οµάδα ερευνητών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη πραγµατοποίησε µε επιτυχία τη σύνθεση καινοτόµων φωτο-καταλυτικών προϊόντων νανο-τεχνολογίας που ενεργοποιούνται
µε τη χρήση ορατής ακτινοβολίας (εσωτερικού φωτισµού) αποδοµώντας ρύπους όπως NOx, VOCs, κ.ά. Παράλληλα,
ανέπτυξε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αποστείρωσης και καθαρισµού του αέρα εσωτερικών χώρων που συνεργάζεται µε
οποιοδήποτε εµπορικό σύστηµα κλιµατισµού.
Τόσο η συνδυαστική εφαρµογή όσο και η µεµονωµένη χρήση των παραπάνω τεχνολογιών αποτελεί µία
ολοκληρωµένη, οικονοµική λύση για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

BRITE HELLAS A.E.

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE)

Το Ιnverter είναι ένα ηλεκτρονικό µηχάνηµα υψηλής τεχνολογίας που χρησιµοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
συµβατικών ανελκυστήρων. Κατασκευάζεται, κατά κανόνα, από πολυεθνικές εταιρείες. Κάνει την κίνηση οµαλή και το
σταµάτηµα ακριβές ενώ συµβάλλει και στην ενεργειακή αποδοτικότητα της εγκατάστασης. Επιπλέον, οι αποδοτικότερες
ενεργειακά εγκαταστάσεις ανελκυστήρων είναι οι συµβατικές µε Inverter. Η εφαρµογή τους συνάντησε πολλά προβλήµατα γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να ρυθµιστούν αξιόπιστα µε αποτέλεσµα την
προβληµατική λειτουργία. To Inverter που αναπτύξαµε ξεπερνά αυτό το πρόβληµα γιατί ρυθµίζεται µόνο του
κατά τις πρώτες 4-5 κανονικές κινήσεις του θαλάµου και διασφαλίζει αξιόπιστη και οµαλή λειτουργία στη
συνέχεια. Αυτό το πετύχαµε αναπτύσσοντας µια πρωτότυπη µαθηµατική µέθοδο ελέγχου του κινητήρα µε εξαιρετικές
επιδόσεις, αξιοπιστία, σταθερότητα και συµβατότητα µε µια διαδικασία αυτορύθµισης µέσα από τις κανονικές κινήσεις
του θαλάµου. Το Inverter συνοδεύεται προαιρετικά από σύστηµα απεγκλωβισµού µε µπαταρίες σε περίπτωση διακοπής
ρεύµατος.
Ν. ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ – Π. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Ο.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Χορηγός Επικοινωνίας

Η υπέρταση και οι καρδιοαγγειακές ασθένειες είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσµίως. Η Ελσαρτάνη (Ελλάς +
Σαρτάνη) είναι µια δραστική ουσία οικονοµικής σύνθεσης, λίγων σταδίων και υψηλών αποδόσεων µε αντι-υπερτασική
δράση σε πειραµατόζωα, ικανή για διαδερµική χορήγηση λόγω των λιποφιλικών ιδιοτήτων της. Η ουσία ανακαλύφθηκε στα Εργαστήρια της ELDRUG στο Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών το 2007 και επιτρέπει τη διαδερµική χορήγηση (µε patch), βελτιώνοντας τη συµµόρφωση του πάσχοντος, που συχνά λαµβάνει πολλά
φάρµακα ταυτόχρονα, στη θεραπευτική αγωγή, µειώνοντας τις παρενέργειες και ελέγχοντας καλύτερα
την αποδέσµευση του δραστικού συστατικού. Η Ελσαρτάνη και δραστικά ανάλογά της, εν δυνάµει φαρµακευτικά
προϊόντα για την αντιµετώπιση της υπέρτασης και καρδιοαγγειακών ασθενειών και µε προοπτική παγκόσµιας κυκλοφορίας µετά την επιτυχή περαίωση κλινικών δοκιµών, προστατεύονται από παγκόσµιες πατέντες. Η Ελσαρτάνη ανήκει στην
κατηγορία Σαρτανών, µιας Νέας Γενιάς Αντι-Υπερτασικών Προϊόντων που αποφέρουν €21 δισ. ετησίως στις χώρες
παραγωγής τους. Στόχος είναι η για πρώτη φορά διεθνώς κλινική δοκιµή και κυκλοφορία αντιυπερτασικού διαδερµικού
προϊόντος υψηλής τεχνολογίας, επ’ ωφελεία της Υγείας, της Κοινωνίας και της Εθνικής Οικονοµίας.
ELDRUG A.E.

STRIKESORB 30-DRM ΕΥΧΡΗΣΤΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ

