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Λευκωςία, 6 Σεπτεμβρίου 2011 

 

3o ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ  ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΗΜΕΙΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΑΣΑΛΤΗ  

(European Federation of Catalysis Societies) 

 

 

 Ωσ θ  3θ καλφτερθ διδικτορικι διατριβι ςτθν Ευρϊπθ αναδείχκθκε 

κατά τθ διάρκεια του Πανευρωπαϊκοφ Συνεδρίου Κατάλυςθσ 

(EuropaCat-X), θ διατριβι του  κ. Χρίςτου Μ. Καλαμαρά από το 

Τμιμα Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Η διατριβι με τίτλο: 

«Μθχανιςτικζσ και Κινθτικζσ Μελζτεσ τθσ Αντίδραςθσ Water-Gas 

Shift με τθ χριςθ Operando Μεκοδολογίασ και Δυναμικζσ 

Ιςοτοπικζσ Τεχνικζσ» ζλαβε το 3ο Ευρωπαϊκό Βραβείο καλφτερθσ 

Διατριβισ που κατά το εν λόγω Συνζδριο  που διεξιχκθ ςτθ 

Γλαςκϊβθ, 28 Αυγοφςτου – 2 Σεπτεμβρίου 2011.  

 

Η εν λόγω Διδακτορικι Διατριβι ζχει επίςθσ επιλεγεί από τθν Ελλθνικι Καταλυτικι Εταιρεία ωσ θ 

καλφτερθ Διατριβι ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Κατάλυςθσ (Ελλάδα-Κφπροσ) για τθν περίοδο 2009-2011, 

και θ οποία ζχει εκπροςωπιςει τθ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτον Πανευρωπαϊκό διαγωνιςμό του 

European Federation of Catalysis Societies (EFCATS). 

 

Η Διδακτορικι Διατριβι εκπονικθκε ςτο Εργαςτιριο Ετερογενοφσ Κατάλυςθσ του Τμιματοσ Χθμείασ υπό 

τθν επίβλεψθ του Κακθγθτι Άγγελου Μ. Ευςτακίου. Καινοτομία τθσ Διατριβισ αποτελεί θ χριςθ 

πρωτοποριακϊν δυναμικϊν ιςοτοπικϊν τεχνικϊν για τθν απόκτθςθ ςθμαντικϊν μθχανιςτικϊν 

πλθροφοριϊν που αφοροφν τθ βιομθχανικι αντίδραςθ Water-Gas Shift για παραγωγι υδρογόνου. 
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To  EFCATS είναι θ Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία Κατάλυςθσ θ οποία ιδρφκθκε το 1993 και αποτελείται 

ςιμερα από 25 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ-μζλθ. Ζνασ από τουσ ςτόχουσ του EFCATS είναι ο ςυντονιςμόσ και θ 

ορκολογιςτικι προϊκθςθ των επιςτθμονικϊν δραςτθριοτιτων ςτον τομζα τθσ κατάλυςθσ ςε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Η διοργάνωςθ πανευρωπαϊκοφ ςυνεδρίου κατάλυςθσ κάκε δυο χρόνια, γνωςτό ωσ EuropaCat, 

κακϊσ και θ απονομι βραβείων ςε επιςτιμονεσ και ιδρφματα που ζχουν προάγει τθν επιςτιμθ τθσ 

Κατάλυςθσ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι επίςθσ μζροσ των δραςτθριοτιτων του EFCATS.  

 

Η Διατριβι του κ. Χρίςτου Μ. Καλαμαρά ζχει επιλεγεί ωσ θ 3θ καλφτερθ Διατριβι από 6 Διατριβζσ οι 

οποίεσ προκρίκθκαν ςτο τελικό ςτάδιο αξιολόγθςθσ από ειδικι επιςτθμονικι επιτροπι κορυφαίων 

διεκνϊσ επιςτθμόνων ςτο πεδίο τθσ Κατάλυςθσ. Στθ φωτογραφία παρουςιάηονται υπό μορφι 

ανθρτθμζνθσ ανακοίνωςθσ τα κφρια ευριματα τθσ Διδακτορικισ Διατριβισ που παρουςιάςτθκαν ςτο 

EuropaCat-X. 

 

Τζλοσ ανακοίνωςθσ 


