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Workshop		
«Διλήμματα	στη	Δομική	Βιολογία-	επιλογή	και	εφαρμογή	ολοκληρωμένων	μεθόδων	».	

	
Εθνικό	Ίδρυμα	Ερευνών	
14-17	Φεβρουαρίου	2016	

	
Από	14-17	Φεβρουαρίου	2016,	πραγματοποιείται	workshop	με	τίτλο	«Διλήμματα	στη	Δομική	
Βιολογία-	επιλογή	και	εφαρμογή	ολοκληρωμένων	μεθόδων».	
	
Χώρος	 διεξαγωγής:	 Εθνικό	 Ίδρυμα	 Ερευνών,	 συντονιστής	 φορέας	 του	 INSTRUCT-EL,	 της	
εθνικής	 κατανεμημένης	 ερευνητικής	 υποδομής,	 η	 οποία	 λειτουργεί	 ως	 κόμβος	 για	 τη	 Δομική	
Βιολογία	 στη	 Νοτιοανατολική	 Ευρώπη	 και	 την	 Κύπρο	 και	 αποτελεί	 μέρος	 ευρύτερης	 εθνικής	
υποδομής.	
	
Θέματα	που	θα	παρουσιαστούν:	

• Προκλήσεις	στη	Δομική	Βιολογία	στο	πέρασμα	του	χρόνου		
• Επισκόπηση	 των	 κύριων	 μεθόδων	 Δομικής	 Βιολογίας:	 Κρυστάλλωση	 πρωτεϊνών,	

Κρυσταλλογραφία	 ακτίνων-Χ	 (MX),	 Πυρηνικός	 Μαγνητικός	 Συντονισμός	 (NMR),	
Ηλεκτρονική	 Μικροσκοπία	 (EM),	 Σκέδαση	 ακτίνων-Χ	 υπό	 μικρή	 γωνία	 (SAXS),	
Βιοφυσικές	μέθοδοι	

• Μέθοδοι	 προετοιμασίας	 δείγματος	 για	 τον	 προσδιορισμό	 της	 τρισδιάστατης	
δομής	 (στόχοι,	 στρατηγικός	 σχεδιασμός,	 προβλήματα	 και	 αντιμετώπιση	 για	 την	
επιλογή	της	βέλτιστης	μεθόδου)	

• Διαχείριση	δεδομένων	Δομικής	Βιολογίας	
• Νέες	προσεγγίσεις	για	ολοκληρωμένες	μελέτες	Δομικής	Βιολογίας	-	Μεταβολική	

Μηχανική	&	Συστημική	Βιολογία	για	ταυτοποίηση	πρωτεϊνικών	στόχων.	
• Ευκαιρίες	 επαγγελματικής	ανάπτυξης	 στο	πλαίσιο	 του	Horizon	 2020	 (για	 νέους	

και	έμπειρους	ερευνητές)		
	

Ομιλητές:		
	
Οι	 διαλέξεις	 καλύπτονται	 από	 10	 διακεκριμένους	 επιστήμονες	 από	 το	 εξωτερικό,	 αρκετοί	 εκ	
των	οποίων	προέρχονται-ενδεικτικά-	από	μεγάλες	Ευρωπαϊκές	εγκαταστάσεις	συγχροτρονικής	
ακτινοβολίας	 όπως	 το	 European	 Molecular	 Biology	 Laboratory	 (EMBL)-Hamburg	 Unit,	 το	
Helmholtz-Zentrum	 Berlin/Bessy	 II,	 από	 νεοιδρυθείς	 εγκαταστάσεις	 όπως	 το	 European	
Spallation	Source	(ESS)	αλλά	και	τον	ιδιωτικό	τομέα,	

A.	 AbuHammad,	 R.	 Boelens,	 D.	 Franke,	 C.	 Jeffries,	 R.	 Meijers,	 Oksanen,					
A.C.	Papageorgiou,	Ch.	Savva,	P.S.	Stewart,	M.	Weiss.	

	
και	21	από	την	Ελλάδα	από	ερευνητικά	κέντρα	και	ακαδημαϊκούς	φορείς	της	χώρας:	

D.	 Hatzinikolaou,	 E.	 Eliopoulos,	 P.	 Giastas,	 Y.	 Ioannidis,	 M.	 Klapa,	 S.D.	
Kotsakis,	D.D.	Leonidas,	I.	Margiolaki,	I.	Mavridis,	E.	Mikros,	Ch.	Ouzounis,	,	
A.	Papakyriakou,	K.	Petratos,	S.	Pispas,	G.	Skretas,	Ef.	Stratikos,	I.	Vlachos,	
C.	Yannakopoulou,	M.	Zervou.	

	
Συμμετέχοντες:	 Το	 workshop	 απευθύνεται	 κυρίως	 σε	 υποψηφίους	 διδάκτορες	 και	
μεταδιδακτορικούς	 επιστήμονες,	 οι	 οποίοι	 εργάζονται	 στο	 ευρύτερο	 πεδίο	 της	 Δομικής	
Βιολογίας	αλλά	και	σε	έμπειρους	ερευνητές.		
	
Κριτήρια	 επιλογής:	 Σύντομο	 βιογραφικό	 σημείωμα,	 συστατική	 επιστολή,	 αιτιολογημένο	
ενδιαφέρον	και	προσδοκίες	συμμετεχόντων	από	το	workshop	ως	προς	το	ερευνητικό	έργο	που	
εκπονούν.		
	



	
Οφέλη:		

• Η	 δυνατότητα	 αξιοποίησης	 της	 αυτοματοποιημένης	 εγκατάστασης	 υψηλής	
ρυθμαπόδοσης	 για	 την	 προετοιμασία,	 τον	 χαρακτηρισμό	 και	 την	 κρυστάλλωση	
πρωτεϊνικών	 δειγμάτων	 στο	 European	 Molecular	 Biology	 Laboratory	 (EMBL)	 στο	
Αμβούργο	Γεμανίας,	https://htx.embl-hamburg.de/htxlab/		

• Οι	συμμετέχοντες	θα	έχουν	την	ευκαιρία	να	χρησιμοποιήσουν	τη	ρομποτική	διάταξη	για	
κρυστάλλωση	 πρωτεϊνών	 του	 Εθνικού	 Ιδρύματος	 Ερευνών	 υπό	 την	 καθοδήγηση	 του	
κατασκευαστή	Dr	P.	Shaw	Stewart	(http://www.douglas.co.uk)		

	
Οργανωτική	επιτροπή:	
Δρ	Ευαγγελία	Δ.	Χρυσίνα,	Assoc.	Prof.	(ΕΙΕ)	
Δρ	Γεώργιος	Νούνεσης,	Διεθυντής	Ερευνών	(Ε.ΚΕ.Φ.Ε.-«Δημόκριτος»)	
Δρ	Σπύρος	Ε.	Ζωγράφος,	Κύριος	Ερευνητής,	Πρόεδρος	ΕΚΕ	(ΕΙΕ)	
	
To	 workshop	 υποστηρίζεται	 από	 το	 Ευρωπαϊκό	 πρόγραμμα	 BioStruct-X,	 την	 Ευρωπαϊκή	
υποδομή	 ESFRI,	 INSTRUCT,	 την	 Ελληνική	 Κρυσταλλογραφική	 Εταιρεία	 (ΕΚΕ)	 καθώς	 και	 από	
εταιρείες	 της	 Ελλάδος	 και	 του	 εξωτερικού	 που	 δραστηριοποιούνται	 σε	 εξοπλισμό	 και	
αντιδραστήρια	στο	ευρύτερο	πεδίο	της	Δομικής	Βιολογίας.		
	
Επίσης	το	workshop	υποστηρίζεται	από	το	Hellenic	BioCluster	(HBio),	τον	πρώτο	συνεργατικό	
συνασπισμό	Ελληνικών	 εταιρειών	βιοτεχνολογίας	και	 επιστημών	 ζωής	που	προσανατολίζεται	
στην	έρευνα,	την	καινοτομία	και	τις	εξαγωγές.		
	
Ειδικότερα:	

• European	Commission,	Seventh	Framework	Programme	(FP7)	
• BioStruct-X	(http://www.biostruct-x.eu)	
• INSTRUCT	(http://www.structuralbiology.eu)	
• Hellenic	Crystallographic	Association	(http://www.hecra.gr)		
• Hellenic	Biocluster	(HBio)	(www.hbio.gr)		
• Douglas	Instruments	(http://www.douglas.co.uk)	
• Lab	Supplies	Scientific	(http://www.labsupplies.gr)		
• Rigaku	(http://www.rigaku.com)	
• Anelis	Analytical	Environmental	Life	Industrial	Sciences	(http://www.anelis.gr)	
• Bruker	(http://www.bruker.com)		
• DECTRIS	(http://www.dectris.com)	

	
Για	περισσότερες	πληροφορίες:	
	
Δρ	Ευαγγελία	Δ.	Χρυσίνα	
echrysina@eie.gr,	echry@tee.gr,	τηλ.	2107273851,	6937443207		
&	στην	ιστοσελίδα	
http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibmcb/News/2016/14_02_2016_Workshop.html		
	

	 	 	 	

	 		 	 	


