
Διοργάνωση Ημερίδας από την ερευνητική ομάδα iGEM Thessaloniki 

 

 

Η ομάδα iGEM Thessaloniki αποτελεί μια ερευνητική, διεπιστημονική ομάδα που με τη 

στήριξη του Α.Π.Θ. πρόκειται να συμμετάσχει στον επικείμενο διεθνή Διαγωνισμό 

Συνθετικής Βιολογίας iGEM που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι κατά την περίοδο 

Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2021, εκπροσωπώντας το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης για τέταρτη συνεχή χρονιά, έχοντας κερδίσει έως τώρα πολλές διακρίσεις και 

μετάλλια. 

 

Η iGEM Thessaloniki 2021, συνεχίζοντας το επιτυχημένο έργο της ομάδας αποτελείται από 

έντεκα φοιτητές και συγκεκριμένα από τα Τμήματα Φαρμακευτικής, Χημείας,  Βιολογίας, 

Φυσικής, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς  και  του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ως επιστημονικός υπεύθυνος έχει 

οριστεί κ. Βιζιριανάκης Ιωάννης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φαρμακευτικής.  Η 

ομάδα βρίσκεται υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει 

την πλήρη υποστήριξη των παλαιότερων μελών της iGEM Thessaloniki που συμμετείχαν με 

επιτυχία στους διαγωνισμούς iGEM των προηγούμενων ετών, κερδίζοντας πολλές 

διακρίσεις. 

Σκοπό της ομάδας αποτελεί η έρευνα και η πρόοδος της επιστήμης για την αντιμετώπιση 

σύγχρονων προβλημάτων μέσω των εργαλείων της συνθετικής βιολογίας. Παράλληλα, στόχο 

αποτελεί και η ενημέρωση του κοινού, μέσα από ένα πλήθος δράσεων, για θέματα τα οποία 

αφορούν στην συνθετική βιολογία και τις εφαρμογές της, καθώς και η καθιέρωση της 

συνεργασίας με ομάδες iGEM τόσο της υπόλοιπης Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του καρκίνου, η ερευνητική διεπιστημονική 

ομάδα iGEM Thessaloniki διοργανώνει στις 6 Ιουνίου 2021 στις 11:00 μια ημερίδα σχετικά 

με τον καρκίνο που αποτελεί μία μάστιγα της σημερινής εποχής. Συγκεκριμένα, θα γίνει 

αναφορά στην μοριακή βάση του καρκίνου, στην προαγωγή της καρκινογένεσης, στην 

μοριακή διαγνωστική και πως μπορεί να εφαρμοστεί στον καρκίνο και τέλος στην ψυχολογία 

των καρκινοπαθών και την επιρροή της στην έκβαση της ασθένειας. 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Δηλώστε 

συμμετοχή στην φόρμα: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeu5NNZTDttkz.../viewform 

Μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους 

συμμετέχοντες! 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu5NNZTDttkzaM695VGED0mHmGdq7oVLO5_KTRD-HHqjx3Tg/viewform?fbclid=IwAR3O3ADFhSE2YvK9-fgz860_RoUIH2exPQLkij1wREEBa4F2HqaBKIpaqZE


Για περισσότερες πληροφορίες για την iGEM Thessaloniki μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 

μας στα ακόλουθα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:    

● E-mail: igemthessaloniki@gmail.com 

● Linkedin: iGEM Thessaloniki 

● Facebook: iGEM Thessaloniki  

● Instagram: igem.thessaloniki 

 

mailto:igemthessaloniki@gmail.com
http://linkedin.com/company/igem-thessaloniki
https://www.facebook.com/iGEMthessaloniki/
https://www.instagram.com/igem.thessaloniki/

