
	Ενίσχυση	των	Υποδομών	Έρευνας	&	Καινοτομίας	

on 

Ερευνητικά Κέντρα 

1.  Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Συντονιστής, Hub)* 

2.  Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών – «Δηµόκριτος» 

3.  ΙΤΕ - Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής 

4.  ΙΤΕ - Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας – ΒΕ 

5.  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 

6.  Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (e-Hub) 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα 

7.  Πανεπιστήµιο Πατρών 

8.  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

9.  Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας 

10.  Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

11.  Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

12.  Πανεπιστήµιο Κρήτης 

13.  Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

14.  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
* Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, µέσω του ΕΙΕ 
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Ταυτότητα	

•  Η διασφάλιση ενός           

λειτουργικού σχήµατος διαχείρισης 

των υπαρχουσών υποδοµών 

Στόχοι	

Διεπιστηµονικές  
Εφαρµογές 

Προετοιµασία πρωτεϊνικών δειγµάτων 

Βιοφυσικές µελέτες µακροµορίων 

Δοµικές αναλύσεις µε χρήση ακτίνων-Χ 
(πρωτεϊνική κρυσταλλογραφία, περίθλαση σκόνης) 

Δοµικός χαρακτηρισµός 
φαρµακευτικών στόχων µε NMR 

Λειτουργικός χαρακτηρισµός  
µε τοξικολογία/φαρµακολογία 

Ανάλυση Βιοδεικτών 

ELIXIR-GR 

OPENSCREEN-GR 

INFRAFRONTIER-GR 

EATRIS-GR 

BIOIMAGING-GR 

Υπηρεσίες 

•  Τεχνογνωσία 

•  Ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών 

•  Εξειδικευµένος εξοπλισµός 

•  Πρόσβαση σε νέες αγορές 

Δυνητικοί 
 χρήστες 

Βιοµηχανίες /  
    Ιδιωτικοί φορείς 

•  Φαρµακευτικές 

•  ΜΜΕ 

•  Μικροβιολογικά 
εργαστήρια 

Δηµόσιοι φορείς 

•  Νοσοκοµεία 

•  Ακαδηµαϊκοί φορείς 

•    Ερευνητικά κέντρα 

Διαχείριση & 
Ανάλυση 
Δεδοµένων 

Νέοι 
Επιστήµονες 

•  (Βιο)Υλικά  

•  Περιβάλλον 

•  Ηλεκτρονικές  

Υπηρεσίες	

•  Η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που θα   

προσφέρονται στους χρήστες και το µέγιστο όφελος 

για την τεχνολογική, επιστηµονική και οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας.  

•  Η εναρµόνιση και η βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών 

•  Η ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών για όλες τις ερευνητικές πλατφόρµες της υποδοµής 

•  Οµάδες «Ειδικών» : µέλη της υποδοµής και εκπρόσωποι των χρηστών που προέρχονται από τον 
ακαδηµαϊκό/ερευνητικό ή και ιδιωτικό χώρο και βιοµηχανίες, εκπρόσωποι της πολιτείας για 
τη διασφάλιση, την προσαρµογή και την αποδοτικότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, στις ανάγκες 
των δυνητικών χρηστών.  

•  Διείσδυση της υποδοµής σε τοµείς που σχετίζονται άµεσα µε την ανάπτυξη της χώρας, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιµότητα αυτής  

•  Συνδιαµόρφωση των µελλοντικών στόχων της υποδοµής µε τους Πρεσβευτές καινοτοµίας- 
Boundary spanners: εκπρόσωποι της βιοµηχανίας, των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας 
και συνεργασία µε µη εξειδικευµένους χρήστες (π.χ. από νοσοκοµεία) καθώς και µε τα ΜΜΕ. 

Δείκτες	

URL 	:	http://www.inspired-ris.gr	
Email 	:	info@inspired-ris.gr		
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Ε.Y. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ / ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ESFRI ΥΠΟΔΟΜΕΣ  #  4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ........................................................................................................... #  4 

Η υποδοµή INSPIRED αποτελεί τη µοναδική εθνική 
υποδοµή στο χώρο της Δοµικής Βιολογίας ενώ 
συνδυάζει ταυτόχρονα και τη µελέτη αλληλεπιδράσεων 
µεταξύ βιοδραστικών µορίων και ενώσεων και 
ανίχνευσης βιοδεικτών. Προσφέρει υπηρεσίες κυρίως στον 
χώρο της β ιολογ ίας , της δ ιαγνωστ ικής κα ι 

φαρµακολογίας και ως εκ τούτου της υγείας µε 
ουσιαστικές προεκτάσεις στον χώρο της αγροδιατροφής 
και αφορά έναν σηµαντικό αριθµό φορέων (δυνητικών 
χρηστών και συνεργατών). Λειτουργεί ως συνδετικός 
κρίκος για τις ανάγκες της διασύνδεσης της έρευνας µε 
τη βιοµηχανία και τις ΜΜΕ υποστηρίζοντας δράσεις 
καινοτοµίας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών ή 
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 

Αποτελείται από δύο συµπληρωµατικές υποδοµές:  

α) το INSTRUCT-EL, µια κατανεµηµένη εθνική υποδοµή που 

χρησιµοποιεί ολοκληρωµένες προσεγγίσεις Δοµικής Βιολογίας και 

περιλαµβάνει πλατφόρµες για την έκφραση/αποµόνωση και καθαρισµό 

πρωτεϊνικών δειγµάτων, τον βιοφυσικό χαρακτηρισµό αυτών και τον 

προσδ ιορ ισµό της τρ ισδ ιάστατης δοµής τους µε χρήση 

κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ και NMR καθώς και µοριακών 

προσοµοιώσεων και διαχείρισης των δεδοµένων που προκύπτουν από 

αυτές τις προσεγγίσεις 

β) το UPAT-RISF, µια υποδοµή εθνικής εµβέλειας η οποία προσφέρει υπηρεσίες στο πεδίο 
της Δοµικής Βιολογίας (µέσω κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ και βιοµοριακού NMR) αλλά και σε 

πεδία όπως η αναζήτηση και η προκλινική αποτίµηση βιοδραστικών ενώσεων µε φαρµακευτικό 

ενδιαφέρον (Drug Screening efforts), o λειτουργικός χαρακτηρισµός φαρµακευτικών στόχων 

(Drug target functional characterization) και η αναγνώριση βιοδεικτών , η 

φαρµακογονιδιωµατική και η εξατοµικευµένη Ιατρική (Biomarkers, Pharmacogenomics & 

Personalized Medicine).  

•  Πρόσληψη 50 νέων ερευνητών 

•  Η απόδοση της λειτουργίας 

της υποδοµής θα υπολογισθεί 

µε βάση διεθνείς πρακτικές 

Key Performance Indicators 

(KPIs) Ευρωπαϊκών Υποδοµών 


