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Έναρξη έργου DEFEAT από το Frederick Research Center-Πού στοχεύει
Πανεπιστήµιο Κύπρου: Θα διενεργεί καθηµερινά τεστ κορωνοϊού
Το Frederick Research Center ανακοινώνει την έναρξη του έργου DEFEAT, το οποίο χρηµατοδοτείται από
το Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο του προγράµµατος «RESTART 2016 – 2020» για
στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτοµίας (ΕΤΑΚ) στην Κύπρο.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση, η οµάδα έργου αποτελείται από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια
τόσο της Κύπρου, όσο και του εξωτερικού, εταιρίες, κυβερνητικούς οργανισµούς και εκπροσώπους
άµεσα ενδιαφεροµένων µερών και πιθανών τελικών χρηστών. Το Frederick Research Center αποτελεί τον
ανάδοχο φορέα, ενώ συντονιστής και επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Δρ. Δηµήτρης
Νικολαΐδης.
Όπως αναφέρεται, ο γενικός στόχος του έργου DEFEAT είναι η µετατροπή των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΕΚ - CDW) σε ένα νέο, καινοτόµο θερµοµονωτικό
και πυράντοχο υλικό, το οποίο θα µπορεί να εφαρµοστεί σε προσόψεις κτιρίων.
Στην παρούσα φάση, σηµειώνεται, η διαχείριση των αποβλήτων αυτών στην Κύπρο φαίνεται να
αντιµετωπίζει αρκετές δυσκολίες, εξαιτίας του πολύ µικρού ποσοστού ανακύκλωσής τους, αλλά και
της έλλειψης κατάλληλων χώρων απόθεσής τους. Την ίδια στιγµή παρατηρείται συνεχής αύξηση των
παραγόµενων ποσοτήτων τέτοιων αποβλήτων, η οποία οφείλεται στην έντονη δραστηριοποίηση της
οικοδοµικής βιοµηχανίας και της ανοικοδόµησης.
Το έργο DEFEAT στοχεύει στην πιλοτική ανάπτυξη, µέσω ενδελεχούς πειραµατικής µελέτης, ενός
καινοτόµου σύνθετου υλικού από τέτοια απόβλητα, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από χαµηλή
θερµική αγωγιµότητα, καλές µηχανικές ιδιότητες και το οποίο ταυτόχρονα θα είναι ανθεκτικό στην έκθεση
σε φωτιά.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό του €1.098.880,00 και καλύπτεται
τόσο από εθνικούς, όσο και ευρωπαϊκούς πόρους. Η ερευνητική πρόταση για το έργο υποβλήθηκε στην
πρόσκληση του προγράµµατος «Ολοκληρωµένα Έργα» - «Δοµηµένο Περιβάλλον και Κατασκευές» και η
επιλογή για χρηµατοδότηση του έργου προέκυψε µέσα από µια έντονα ανταγωνιστική διαδικασία.
Η διάρκεια του έργου είναι 36 µήνες και η επίσηµη ηµεροµηνία έναρξης ήταν η 1η Ιουλίου 2020. Η
εναρκτήρια συνάντηση του έργου έγινε διαδικτυακά.

Η νέα µεθοδολογία βασίζεται σε αµερικανική πατέντα του Καθηγητή Κωστρίκη (US 7,709,188B2)
και θα εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε τη διαδικασία δεξαµενοποίησης δειγµάτων (sample pooling).
Η µέθοδος αυτή είναι η µοναδική στην Κύπρο που έχει πιστοποιηθεί από τρεις διεθνείς
οργανισµούς και πιο συγκεκριµένα από τον World Health Organization SARS CoV-2 External Quality
Assessment Programme (WHO SARS CoV-2 EQAP), το European Center for Prevention and Disease Control
(ECDC) και από το Quality Control for Molecular Diagnostics, UK (QCMD).
Οι διαγνωστικοί έλεγχοι, θα διενεργούνται δωρεάν και θα επαναλαµβάνονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα. Το κόστος αναλωσίµων αναµένεται να καλυφθεί από τα Ίδια Έσοδα του Πανεπιστηµίου
Κύπρου.

