
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΔΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΗ 2014 
 

18:00 - 21:00  Περιιγθςθ ςτα εκκζματα των Ερευνθτικών Ινςτιτοφτων του ΙΤΕ  
                             (Ισόγειο και 1

ος
 όροφος κεντρικοφ κτιρίου) 

 Το κοινό κα ζχει τθν δυνατότθτα να ενθμερωκεί από ερευνθτζσ για τισ δραςτθριότθτεσ του Ιδρφματοσ 
που ςχετίηονται με τθν ζρευνα, τθν τεχνολογία και τον πολιτιςμό.  

 

Η περιήγηςη περιλαμβάνει τισ παρακάτω παράλληλεσ δραςτηριότητεσ: 
 

 Ινςτιτοφτο 
Πλθροφορικισ 

(ΙΠ) 

Ινςτιτοφτο Θλεκτρονικισ 
Δομισ και Λζιηερ 

(ΙΘΔΛ) 

Ινςτιτοφτο Μοριακισ Βιολογίασ & 
Βιοτεχνολογίασ (ΙΜΒΒ) 

Ινςτιτοφτο 
Υπολογιςτικών 

Μακθματικών (ΙΥΜ) 
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 Διαδραςτικά 
Ζγγραφα  

 Πανόπτθσ 
 Διαδραςτικι 

πρζςα λαδιοφ 
 Διαδραςτικό 

Παηλ 
 REVAMMAD 

Project 
 
  

 Τεχνολογία κακαριςμοφ με 
λζιηερ για τθν ςυντιρθςθ 
των Καρυατίδων ςτο 
Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ 

 Φορθτι ςυςκευι χθμικισ 
ανάλυςθσ υλικών - LMNTII 

 Αιςκθτιρεσ οπτικών ινών 
για ζλεγχο δομικισ 
αρτιότθτασ 

 Εφαρμογι οπτικισ 
φαςματοςκοπίασ για τον 
ζλεγχο προζλευςθσ και 
ποιότθτασ  τροφίμων 

 Φωτοκαταλυτικό υλικό 
που αποδομεί τουσ ρφπουσ 
εςωτερικοφ χώρου 

 Κρυςτάλλωςθ πολυμερών 
 Καταςκευι τριςδιάςτατων 

(3D) μικροςκοπικών 
δομών 

  

 Εργαςτιριο 
Υποβρφχιασ 
Ακουςτικισ (Ocean 
Sound Lab) 

 Διαδικτυακό 
πλθροφοριακό 
ςφςτθμα για τθν 
υποςτιριξθ τθσ 
αντιμετώπιςθσ 
πυρκαγιών ςε 
περιαςτικζσ 
περιοχζσ 

 Σειςμολογικά 
δεδομζνα ςε 
πραγματικό χρόνο 

 Εφαρμογζσ τθσ 
ομάδασ 
εκπαιδευτικισ 
ζρευνασ και 
αξιολόγθςθσ   
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 Περιιγθςθ ςτο εςωτερικό του κυττάρου 
 Γιρανςθ του ποντικοφ 
 aDDRess-ITN: Ζνα Ευρωπαϊκό δίκτυο 

εκπαίδευςθσ φοιτθτών ςτθν ζρευνα 
ενάντια ςτο καρκίνο και τθ γιρανςθ 

 Κλθρονομοφμενοι καρκίνοι 
 Μελζτθ ανκρώπινων αςκενειών μζςω 

ςκουλθκιών 
 Drosophila melanogaster θ υπζροχθ 

μφγα 
 Ζντομα και γεωργία 
 Θ κρυμμζνθ ηωι του φφλου του 

παράςιτου τθσ ελονοςίασ 
 Galanthos. Μια Web εφαρμογι αντοχισ 

ςτα παραςιτοκτόνα 
 Θ Μοριακι Ηωι Των Φυτών 
 Δομζσ φυςικών αντιβιοτικών πεπτιδίων 

ςε ατομικι ανάλυςθ 
 Σφςτθμα γενετικισ ανάλυςθσ με μοντζλο 

κινθτισ τθλεφωνίασ 
 Χρθςιμοποιώντασ υπολογιςτικζσ 

μεκόδουσ για να κατανοιςουμε τον 
εγκζφαλο 

 

19:00 - 21:00       Λειτουργία βιβλιοπωλείου Πανεπιςτθμιακών Εκδόςεων Κριτθσ  
 

21:00 - 23:00 Εκδθλώςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτον αίκριο χώρο του ΙΤΕ 
 Ελεφκερθ ςυηιτθςθ με ερευνθτζσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ςχετικά με τθν ζρευνα που 

πραγματοποιείται ςτο ΙΤΕ 
 Μπουφζσ με κρφα και ηεςτά πιάτα 
 Διαςκζδαςθ με ελλθνικι και ξζνθ ηωντανι μουςικι από το ςυγκρότθμα ‘Alan Dalon’ 

Χορθγοί εκδιλωςθσ  


