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ύνοτη Δπεςνηηικού Έπγος 

  

Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΦΩΣΟΟΡΓΑΝΟΚΑΣΑΛΤΗ: 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΘΔΗ 
ΔΝΩΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΥΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

Η ζεκεξηλή επνρή θαη νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ αλαδήηεζε 

ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο γηα ηελ επίηεπμε ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ ηόζν ζε αθαδεκατθό, όζν θαη ζε 

βηνκεραληθό επίπεδν. Η ΦσηνΟξγαλνθαηάιπζε πηνζεηεί ηε ρξήζε θσηόο (όπσο ε ειηαθή αθηηλνβνιία) γηα ηελ 

θαηάιπζε νξγαληθώλ αληηδξάζεσλ πνπ δελ είλαη εθηθηέο κέζσ «θιαζζηθήο» Οξγαληθήο Χεκείαο θαη απνηειεί κία 

επαλαζηαηηθή ηδέα ρξήζεο ελαιιαθηηθήο πεγήο ελέξγεηαο, θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ. Αληηθείκελν ηεο 

παξνύζαο πξόηαζεο απνηειεί ε αλαθάιπςε θαη ε αλάπηπμε θαηλνηόκσλ θσηνρεκηθώλ νξγαληθώλ 

κεηαζρεκαηηζκώλ κε ηε ρξήζε νηθηαθώλ ιαπηήξσλ ή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο σο θζελή θαη πξάζηλε πεγή 

θσηόο θαη ελέξγεηαο, κεηώλνληαο ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ρξήζε εηδηθώλ θαη θνζηνβόξσλ ιακπηήξσλ θαη 

δηαηάμεσλ θαη πξνζθέξνληαο απιόηεηα σο πξνο ηε ρξήζε. Ωο θσηνθαηαιύηεο ζηηο αληηδξάζεηο κειεηώληαη ηόζν 

ζύκπινθα κεηάιισλ κεηαπηώζεσο, όζν θαη θζελά κηθξά νξγαληθά κόξηα πνπ θέξνπλ ηα θαηάιιεια δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα λα κεηαηξέπνπλ ηελ αθηηλνβνιία ζε ρξήζηκε ρεκηθή ελέξγεηα, νδεγώληαο ζε πςειέο ρεκηθέο 

απνδόζεηο. Τα θσηννξγαλνθαηαιπηηθά πξσηόθνιια πνπ αλαπηύζζνληαη έρνπλ σο ζηόρν ηελ επθνιία 

αλαπαξαγσγήο, αθόκε θαη από κε εηδηθεπκέλν εξεπλεηηθό πξνζσπηθό, ηε θηιηθόηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην 

ρακειό θόζηνο. Τέινο, νη παξαπάλσ θαηλνηόκεο κεζνδνινγίεο ζα εθαξκνζζνύλ γηα ηε ζύλζεζε ρξήζηκσλ 

ελώζεσλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ Χεκηθή θαη Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία.  
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Ππυηοηςπία ηος Δπεςνηηικού Έπγος 
 

Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΦΩΣΟΟΡΓΑΝΟΚΑΣΑΛΤΗ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΟΙ 
ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΘΕΗ ΕΝΩΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΧΗΜΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Η πξσηνηππία ηνπ έξγνπ έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ πιαηθνξκώλ αληηδξάζεσλ κε κνλαδηθέο 

πξννπηηθέο, ώζηε λα νδεγεζνύκε ζηελ αλαθάιπςε λέσλ αληηδξάζεσλ θαη ηερλνινγηώλ πνπ δελ είλαη 

εθηθηέο κε παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο, θαζώο επίζεο ζηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζύλζεζε ελώζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θάξκαθα, 

αλαζηνιείο ελδύκσλ θαη ρεκηθά πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Αμηνζεκείσην απνηέιεζκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλαθάιπςε θαηλνηόκσλ αληηδξάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία δεζκώλ C-C, C-N, C-O 

θαη C-X. Η ρξήζε νξαηνύ θσηόο εθθηλεί δηαδηθαζίεο SET, HAT θαη κεηαθνξά ελέξγεηαο κέζσ 

θσηνδηέγεξζεο νξγαληθώλ κνξίσλ πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ κεζόδσλ 

Οξγαληθήο Σύλζεζεο πνπ δελ είλαη εθηθηέο κε παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο ελεξγνπνίεζεο ζηελ Οξγαληθή 

Χεκεία θαη ζηνλ έιεγρν ηεο δξαζηηθόηεηαο θαη ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

Κεληξηθό ξόιν ζην έξγν θαηέρεη ε αλάπηπμε θσηνρεκηθώλ κεζόδνινγηώλ πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από νπνηνδήπνηε νξγαληθό ρεκηθό, θάλνληαο ρξήζε ηνπ νξαηνύ θσηόο από πεγέο 

πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη νπνηνδήπνηε Δξγαζηήξην Χεκείαο.  
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Αναμενόμενα αποηελέζμαηα & Ανηίκηςπορ ηος Δπεςνηηικού Έπγος 

 
Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΦΩΣΟΟΡΓΑΝΟΚΑΣΑΛΤΗ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΟΙ 
ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΘΕΗ ΕΝΩΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΧΗΜΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Η Οξγαληθή Σπλζεηηθή Χεκεία απνηειεί έλαλ από ηνπο πιένλ βαζηθνύο ππιώλεο ηεο έξεπλαο ζηε Χεκεία κε 

επξεία εθαξκνγή ζηε Χεκηθή θαη Φαξκαθεπηηθή Βηνκεραλία, θαζώο θαη ζηε ζύλζεζε ελώζεσλ πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Η εξεπλεηηθή καο πξόηαζε ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ θαη θαηλνηόκσλ νξγαληθώλ 

αληηδξάζεσλ, όπνπ ζα γίλεηαη ρξήζε αθηηλνβνιίαο από θζελέο πεγέο (νηθηαθνί ιακπηήξεο, ιακπηήξεο LED ή 

θαη ειηαθό θσο) σο πεγή ελέξγεηαο θαη κηθξώλ νξγαληθώλ κνξίσλ σο θαηαιπηώλ, αθνινπζώληαο ηηο αξρέο 

ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο θαη ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο. Οη νξγαληθνί κεηαζρεκαηηζκνί έρνπλ επηιεγεί ώζηε λα 

κπνξνύλ λα βξνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηε Χεκηθή Βηνκεραλία. Τν παξόλ εξεπλεηθό έξγν αλακέλεηαη λα 

απαζρνιήζεη κηα νκάδα εξεπλεηώλ-θνηηεηώλ ζηελ Οξγαληθή Σύλζεζε, ζπκβάιινληαο ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ επηζηεκόλσλ θαη ζηελ απνηξνπή ηνπ brain drain ηεο ρώξαο καο. 

Δπειπηζηνύκε λα εκθπζήζεη κηα λννηξνπία έξεπλαο πνπ γλώκνλα ζα έρεη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη 

θαηλνηόκσλ αεηθόξσλ νξγαληθώλ αληηδξάζεσλ, ηε Πξάζηλε Χεκεία θαη ηε θηιηθόηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Διπίδνπκε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ πηνζέηεζε από ηε Χεκηθή Βηνκεραλία λέσλ πξάζηλσλ 

θσηνρεκηθώλ δηεξγαζηώλ γηα ηε ζύλζεζε ελώζεσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε 

λα έρεη ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο. 
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Η ζημαζία ηηρ σπημαηοδόηηζηρ 
 

Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΗ ΦΩΣΟΟΡΓΑΝΟΚΑΣΑΛΤΗ: 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΘΕΗ ΕΝΩΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΔΛΙΓΔΚ κέζσ ηεο δξάζεο Δλίζρπζεο Μειώλ ΓΔΠ κνπ επηηξέπεη λα ζπλερίζσ 

απξόζθνπηα ηελ εξεπλεηηθή κνπ δξαζηεξηόηεηαο ζην πεδίν ηεο Φσηνρεκείαο θαη ζην επξύηεξν πεδίν 

ηεο Οξγαληθήο Καηάιπζεο θαη Σύλζεζεο θαη λα δηεπξεπλήζσ θαηλνηόκεο θαη πςεινύ ξίζθνπ ηδέεο 

ζηελ Οξγαληθή Χεκεία. Μνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαθέξσ ηερλνγλσζία πνπ απέθηεζα ζην 

Princeton University, USA θαη ζην Merck Catalysis Center ζηε ρώξα καο θαη λα εθπαηδεύζσ 

λεώηεξνπο επηζηήκνλεο ζην πεδίν ηεο θσηνθαηάιπζεο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο. Δπηηξέπεη ηε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο καο παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα πξόζιεςεο έκπεηξσλ εξεπλεηώλ. 

Απηνί, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο λεώηεξνπο εξεπλεηέο πνπ εθπαηδεύνληαη καδί ηνπο, δεκηνπξγνύλ κηα 

πςεινύ επηπέδνπ εξεπλεηηθή νκάδα, αληαγσληζηηθή πξνο απηέο ησλ θαιύηεξσλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

Δξεπλεηηθώλ Κέληξσλ δηεζλώο. Τν ΔΛΙΓΔΚ καο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαζέηνπκε όιεο ηηο πξώηεο 

ύιεο, εμνπιηζκό θαη ηα αληηδξαζηήξηα, ώζηε λα δηελεξγήζνπκε απξόζθνπηα ηελ έξεπλα καο.   
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