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Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Στατιστικές και πιθανοκρατικές ιδιότητες του γονιδιώματος – Μη-
τυχαιότητα και εμφάνιση τάξης σε διαφορετικές κλίμακες μήκους  
•  Τάξη  και  τυχαιότητα  στο  επίπεδο  των  ν-άδων  βάσεων 

(ολιγονουκλεοτιδίων). Μορφώματα (patterns) που σχετίζονται με 
τη λειτουργικότητα συγκεκριμένων περιοχών και  την  συνολική 
γονιδιωματική αρχιτεκτονική. 

• Αποκλίσεις  από  την  τυχαιότητα  στη  «μέση  κλίμακα», 
εκφραζόμενες  ως  συσσωμάτωση  (clustering)  ομοίων  βάσεων. 
Διάκριση κωδικών και μη- περιοχών. 

• Συσχετίσεις  μακράς  εμβέλειας  και  νόμοι  τύπου  Zipf στο 
γονιδίωμα.  Νόμοι  δύναμης  στην  κατανομή  εξονίων  και  άλλων 
εντοπισμών  με  λειτουργική  σημασία.  Εντροπική  μελέτη 
γονιδιωμάτων με σκοπό τον εντοπισμό τάξης σε μεγάλη κλίμακα 
και μορφοκλασματικότητας. 

• Το DNA ως «βιολογικό κείμενο». Γλωσσολογικά χαρακτηριστικά 
του γονιδιώματος: πλεοναστικότητα, πολλαπλή κωδικοποίηση, 
πολικότητα και ασυμμετρίες. 

• «Νόμοι διατήρησης» στη δομή του γονιδιώματος. Το παράδειγμα 
του 2ου νόμου του Chargaff. Οι αποκλίσεις από τον νόμο αυτόν ως 
δείκτες της γονιδιωματικής δυναμικής και εξέλιξης.

• Η  εξέλιξη  στο  επίπεδο  του  γονιδιώματος.  Διατύπωση  απλών 
εξελικτικών  σεναρίων  συμβατών  με  τις  παρατηρούμενες 
στατιστικές  ιδιότητες  των  γονιδιωμάτων.  Διάκριση  μεταξύ 
επιλεκτικών και μεταλλακτικών πιέσεων κατά την ερμηνεία των 
παραπάνω ιδιοτήτων. 

Ανάπτυξη προτύπων σε βιολογικά φαινόμενα – Αυτοοργάνωση 
συστημάτων και εξέλιξη
• Πρώιμη  εμβρυογένεση  -  Ασυμμετρία  δεξιάς-αριστεράς  – 

Μηχανισμοί  ενεργοποίησης  των  γονιδίων  Hox  κατά  την 
ανάπτυξη των άκρων.
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• Συστήματα  «Αντιδράσεως-Διαχύσεως»  - Αυτόματα  σπασίματα 
συμμετρίας  σε  μη-γραμμικά  αναδραστικά  συστήματα  που 
χαρακτηρίζονται από ανάδυση οργάνωσης (pattern formation).

• Η προβιωτική /πρωτοβιωτική εξέλιξη ως αυτοοργάνωση. 

Για πρόσφατα ευρήματα, ο αναγνώστης παρακαλείται να 
ανατρέξει στην ιστοσελίδα της ερευνητικής ομάδας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά την τελευταία 
δεκαετία 

-  Διδασκαλία (16 ωρών ετησίως) της ενότητας «Εισαγωγή στην 
υπολογιστική  γονιδιωματική»  στα  πλαίσια  του  Μεταπτυχιακού 
διπλώματος "Βιοπληροφορική" Τμ. Βιολογίας ΕΚΠΑ (Ι.Α.)

-  Διδασκαλία (12 ωρών ετησίως) της ενότητας «Εισαγωγή στην 
υπολογιστική  γονιδιωματική»  στα  πλαίσια  του  Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος  "Κλινική  Βιοχημεία  -  Μοριακή  Διαγνωστική"  Τμ. 
Βιολογίας ΕΚΠΑ (Ι.Α.)

-  Η ερευνητική εργασία τεσσάρων μεταπτυχιακών (Master thesis) 
και  τριών  διδακτορικών  διατριβών  ολοκληρώθηκαν  ή  είναι  σε 
εξέλιξη  στο  πλαίσιο  των  δραστηριοτήτων  της  ομάδας  μας. 
Περισότερες  λεπτομέρειες  περιλαμβάνονται  στους  ετήσιους 
απολογισμούς του Ινστιτούτου. 

Άλλες πρόσφατες δραστηριότητες 

Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της διεθνούς επιστημονικής 
συνάντησης  “Genomic Complexity” 
http  ://  geco  2012.  chem  .  demokritos  .  gr   στο  πλαίσιο  του  Διεθνούς 
συνεδρίου ECCS’ 12 Brussels, 3-7 Sept. 2012 
Προσκεκλημένος  εκδότης  ειδικού  τόμου  του  περιοδικού 
Computational Biology and Chemistry (CBC) με θέμα: “Complexity 
in Genomes”, που θα εμφανιστεί το 2014. 

Κριτής επιστημονικών άρθρων στα περιοδικά: Entropy, Journal of 
Theoretical  Biology,  Computational  Biology  Journal,  BMC 
Evolutionary  Biology,  Molecular  Biology  and  Evolution,  BMC 
Genomics,  European  Physical  Journal  B,  Bioinformatics,  Gene, 
Journal  of  Evolutionary  Biology  Research  (JEBR),  Computational 
Biology Journal. 

Συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα

http://bio.demokritos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=48&lang=en
http://geco2012.chem.demokritos.gr/


Τίτλος προγράμματος : BioASQ: A challenge on large-scale 
biomedical semantic indexing and question answering. Οργανισμός 
που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα : European Commission  [ICT Call 
8: FP7-ICT-2011-8 Specific Support Action (SA)]. 
Διάρκεια προγράμματος: 2 έτη (2012-1014). Συνολική 
χρηματοδότηση: 1.270.000 €. Επιστημονικός Υπεύθυνος : Δρ. 
Γεώργιος Παλιούρας,  ΙΠ&Τ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». 

Συμμετοχή σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα

«Αλληλούχηση  και  Χαρακτηρισμός  των  Γονιδιωμάτων  των 
Οξυγαλακτικών  Βακτηρίων  Streptococcus macedonicus, 
Streptococcus thermophilus,  Lactobacillus delbrueckii subsp.  lactis 
και  Lactobacillus acidipiscis.  Φυσιολογικές,  Εξελικτικές  και 
Τεχνολογικές Προεκτάσεις», Ερευνητική πρόταση στα πλαίσια του 
προγράμματος  «Θαλής»  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων. Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθ.  Έφη 
Τσακαλίδου, Γεωπονικό Πανεμιστήμιο Αθηνών. 
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