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Τομζασ Βιολογίασ Κυττάρου και Βιοφυςικήσ 

1. Βιοπλθροφορικζσ μελζτεσ δομισ και λειτουργίασ μεμβρανικϊν πρωτεϊνϊν. (. 

Χαμόδρακασ) 

2. Βιοφυςικζσ μελζτεσ αμυλοειδϊν. (. Χαμόδρακασ) 

 

Τομζασ Βιοχημείασ και Μοριακήσ Βιολογίασ 

1. Μοριακι ανάλυςθ τθσ διαφορικισ ζκφραςθσ γονιδίων ςε λεπιδόπτερα ζντομα. (Ρ. 

Λεκανίδου) 

2. Μελζτθ τθσ ζκφραςθσ τθσ ανκρϊπινθσ ριβονουκλεάςθσ και εναλλακτικϊν 

ιςομορφϊν τθσ ςε διάφορουσ ιςτοφσ. (Δ. ίδερθσ) 

3. Ανάλυςθ ζκφραςθσ και μελζτθ των γονιδίων DDC και BCL2L12 ςε καρκινικά κφτταρα 

και ιςτοφσ νεφροφ: Διερεφνθςθ τθσ διαφοροδιαγνωςτικισ και προγνωςτικισ του 

αξίασ. (Α. κορίλασ) 

4. Διερεφνθςθ του βιολογικοφ ρόλου ενόσ αναςτολζα τθσ L-Dopa αποκαρβοξυλάςθσ 

που εντοπίηεται ςτον ορό. (Δ. Βαςιλακοποφλου) 

 

Τομζασ Βοτανικήσ 

1. Διατιρθςθ βιοποικιλότθτασ – Οικοφυςιολογία φφτρωςθσ. (Κ. Θάνοσ) 

2. Βιομιμθτικι και υδατικι κατάςταςθ φυτικϊν ιςτϊν. (. Ριηοποφλου) 

3. Μελζτθ των μθχανιςμϊν ςτόχευςθσ-τοπολογίασ πρωτεινϊν ςτο πρότυπο γενετικό  

ςφςτθμα του Aspergillus nidulans. (Γ. Διαλλινάσ) 

4. Γενετικζσ και μοριακζσ προςεγγίςεισ ςχζςεων δομισ-λειτουργίασ διαμεμβρανικϊν 

μεταφορζων. (Γ. Διαλλινάσ) 

5. Ολοκλθρωμζνθ μεταγραφικι ενεργοποίθςθ ςτθν ηφμθ ςτο επίπεδο ενόσ  κυττάρου: 

κόρυβοσ, ποικιλότθτα και τυχαιότθτα ςτθν Gcn4 εξαρτϊμενθ  γονιδιακι ζκφραςθ 

(ςε ςυνεργαςία με το ΙΒΕΑΑ, Εργαςτιριο του Δρ. Γ. Θθραίου). (Γ. Διαλλινάσ) 



6. Ανίχνευςθ ουςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ από βενκικοφσ  μικροοργανιςμοφσ 

ςε καλάςςια οικοςυςτιματα. (Α. Καραγκοφνθ) 

7. Εφαρμογζσ υπολογιςτικϊν μεκόδων ςε μικροοργανιςμοφσ ιατρικοφ ενδιαφζροντοσ, 

με ςκοπό τον εντοπιςμό πρωτεϊνικϊν αλλθλεπιδράςεων. (Α. Καραγκοφνθ) 

8. Μικροβιακι παραγωγι υδρογόνου. (Α. Καραγκοφνθ) 

9. Βιοςφνκεςθ οξειδοαναγωγικϊν ενηφμων από μφκθτεσ. (Α. Καραγκοφνθ) 

 

Τομζασ Ζωολογίασ και Θαλάςςιασ Βιολογίασ 

1. Βιολογικά και πλθκυςμιακά χαρακτθριςτικά Χονδριχκφων τθσ Ανατολικισ 

Μεςογείου. (Π. Μεγαλοφϊνου) 

2. Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ εντοπιςμοφ ομάδων αίματοσ ςτα εκτρεφόμενα είδθ 

Sparus aurata και Disentrachus labrax. (Ι. Καςτρίτςθ-Κακαρίου) 

3. Διαχείριςθ πλθροφοριϊν βιοποικιλότθτασ: Ανάπτυξθ εικονικοφ κεματοφυλακίου 

(repository). (Α. Νικολαΐδου) 

4. Ανάπτυξθ μεκόδων εκτίμθςθσ αφκονίασ καλάςςιων πλθκυςμϊν. (Γ. Βερροιόπουλοσ) 

5. Πλθκυςμιακι εκτίμθςθ προςτατευόμενων ι ξενικϊν Μαλακίων ςτισ ακτζσ τθσ 

Κριτθσ. (Μ. Θεςςαλοφ) 

 

Τομζασ Φυςιολογίασ Ζώων και Ανθρώπου 

1. Μθχανιςμοί απόκριςθσ ςτο οξειδωτικό ςτρεσ ςτο μυοκάρδιο των κθλαςτικϊν. (Α. 

Γαϊτανάκθ) 

2. Μθχανιςμοί ενεργοποίθςθσ λευκοκυττάρων με ανοςοενιςχυτικά πεπτίδια του 

κφμου αδζνα. (Ο. Σςιτςιλϊνθ) 

3. Μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των πρωτεϊνϊν APP και Homer και ο ρόλοσ τθσ ςτθν 

ομοιόςταςθ του αςβεςτίου. (Π. Παπαηαφείρθ) 

4. Φωτο-καταλυτικι αντικαρκινικι δράςθ TiO2: Mθχανιςμοί και εφαρμογζσ. (Π. 

Παπαηαφείρθ) 

5. Φυλογζνεςθ και φυςιολογικζσ προςαρμογζσ του γζνουσ  Lacerta sensu lato  ςτθν 

Ελλάδα. (Ε. Βαλάκοσ) 

6. Διερεφνθςθ των ςυγγενικϊν ςχζςεων των πλθκυςμϊν τθσ Αρχαίασ Κορίνκου και τθσ 

Κζρκυρασ με χριςθ μοριακϊν τεχνικϊν. (. Μανϊλθσ) 


