PRESS RELEASE

Advanced Multiphoton Confocal Microscopy facility established at
IMBB/FORTH
May 13, 2010, Heraklion Crete, Greece

The Institute of Molecular Biology and Biotechnology of the Foundation for Research
and Technology – Hellas, announces today the establishment of its advanced
Multiphoton Confocal Microscopy Facility. This state-of-the-art facility is currently the
only one in Greece and the first of its kind in Europe.
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The full cost of the facility, in excess of 1.5 million Euros, is financed by a European
Research Council (ERC) Advanced Investigator Grant, awarded to Dr. Nektarios
Tavernarakis. ERC advanced grants are highly competitive and allow exceptional,
established research leaders in any field of science, engineering and scholarship to
pursue frontier research of their choice. Funding can reach a maximum of 3.5 million
Euro for up to 5 years.

The facility incorporates the very latest technology in multiphoton microscopy and
optical imaging. “It will enable researchers to visualize and monitor fundamental
biological processes deep inside living cells and organisms’ said Nektarios
Tavernarakis.
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“The availability of such a unique capacity will, without doubt, catalyze progress in a
wide range of biomedical research, including neurobiology and development, as well
as, the study of devastating human pathologies, such as neurodegenerative disorders,
cancer and the process of ageing”, he added.

For more information please contact:
Dr. Nektarios Tavernarakis, Research Director
+30-2810-391066; tavernarakis@imbb.forth.gr
Relevant link: http://www.imbb.forth.gr/worms/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ζναρξη λειτουργίασ τησ Μονάδασ Πολυφωτονικήσ Συνεςτιακήσ
Μικροςκοπίασ ςτο ΙΜΒΒ/ΙΤΕ

13 Μαΐου 2010, Ηράκλειο Κρήτησ
Το Ινςτιτοφτο Μοριακισ Βιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ του Ιδρφματοσ Τεχνολογίασ και
Ζρευνασ ανακοινϊνει ςιμερα τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ Πολυφωτονικήσ
Συνεςτιακήσ Μικροςκοπίασ. Πρόκειται για τθ μοναδική τζτοια υποδομή ςτην Ελλάδα
και την πρώτη του είδουσ τησ ςτην Ευρώπη.
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Η εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ κόςτιςε πάνω από 1,5 εκατομμφριο Ευρώ και
χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από επιχορήγηςη του Ευρωπαϊκοφ Συμβοφλιου
Ζρευνασ (ERC) ςτον Δρ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, διευκυντι ερευνϊν του Ινςτιτοφτου
Μοριακισ Βιολογίασ και Βιοτεχνολογίασ του ΙΤΕ. Οι επιχορθγιςεισ αυτζσ του
εξαιρετικά ανταγωνιςτικοφ και υψθλοφ κφρουσ, προγράμματοσ χρθματοδότθςθσ του
Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Ζρευνασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απευκφνονται ειδικά
ςε καταξιωμζνουσ διεκνϊσ επιςτιμονεσ με ςκοπό να τουσ επιτρζψουν να ςχεδιάςουν
και να πραγματοποιιςουν πρωτοποριακά ερευνθτικά προγράμματα.
Η χρθματοδότθςθ μπορεί να φκάςει τα 3.5 εκατομμφρια Ευρώ για 5 ζτη.

Η Μονάδα ενςωματϊνει τθν τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ ςτθν πολυφωτονικι
ςυνεςτιακι μικροςκοπία και τθν οπτικι απεικόνιςθ βιολογικοφ υλικοφ. «Θα
επιτρζψει ςτουσ ερευνθτζσ να διακρίνουν με ακρίβεια και να παρακολουκοφν
κεμελιϊδεισ βιολογικζσ διεργαςίεσ, βακιά μζςα ςε ηωντανά κφτταρα και
οργανιςμοφσ» είπε ο Νεκτάριοσ Ταβερναράκθσ.
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«Οι μοναδικζσ αυτζσ δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ, χωρίσ αμφιβολία, κα είναι
καταλυτικζσ για τθν επιτυχία καινοτόμων προςεγγίςεων ςε ζνα ευρφ φάςμα τθσ
βιοϊατρικισ ζρευνασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ νευροβιολογίασ και τθσ βιολογίασ
τθσ ανάπτυξθσ, κακϊσ και τθσ μελζτθσ ςοβαρϊν πακολογικϊν καταςτάςεων του
ανκρϊπου, όπωσ οι νευροεκφυλιςτικζσ αςκζνειεσ, ο καρκίνοσ και θ διαδικαςία τθσ
γιρανςθσ», ςυμπλιρωςε ο Νεκτάριοσ Ταβερναράκθσ.

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ:
Δρ. Νεκτάριοσ Ταβερναράκθσ, Διευκυντισ Ερευνϊν ΙΜΒΒ/ΙΤΕ
Τθλ.: 2810-391066, e-mail: tavernarakis@imbb.forth.gr
Σχετικό link: http://www.imbb.forth.gr/worms/

