Δέκα πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τον INPPO
Γενικέσ Πληροφορίεσ
• Ο INPPO είναι ζνασ ανεξάρτθτοσ μθ κερδοςκοπικόσ διεκνισ επιςτθμονικόσ
οργανιςμόσ που ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν προώκθςθ τθσ γνώςθσ, τθσ ζρευνασ
και τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν πρωτεομικι ανάλυςθ των φυτικών ιςτών [1, 2].
• Η πρωτοβουλία του INPPO “open-source” είναι μια πρωτοβουλία επιςτθμόνων
που ξεκίνθςε χωρίσ επίςθμθ χρθματοδότθςθ.
• Ο INPPO ιδρφκθκε το 2010 [1] και ςιμερα απαρικμεί περιςςότερα από 500 μζλθ
ςε 60 χώρεσ [2].
Σκοπόσ
• Ο INPPO αποβλζπει ςτθ δθμιουργία ενόσ παγκόςμιου δικτφου επιςτθμόνων με
αντικείμενο τθν προώκθςθ τθσ ζρευνασ ςτθν πρωτεομικι ανάλυςθ φυτώνμοντζλων αλλά και καλλιεργοφμενων φυτών [1].
• O INPPO επίςθσ ςτοχεφει ςτθν εκμάκθςθ των τεχνικών πρωτεομικισ ανάλυςθσ ςε
νζουσ επιςτιμονεσ και ςτθν εδραίωςθ τθσ πρωτεομικισ επιςτιμθσ ςτα φυτά
με τθ διεξαγωγι θμερίδων και ςυνεδρίων [1, 2].
Οργάνωςη
• Η οργανωτικι δομι και λειτουργία του INPPO διζπεται από δθμοκρατικζσ αρχζσ.
• Επί του παρόντοσ, θ οργανωτικι δομι του INPPO αποτελείται από τθν κεντρικι
επιτροπι, το εκτελεςτικό ςυμβοφλιο και το γενικό ςώμα.
• Τα μζλθ τθσ κεντρικισ επιτροπισ αποτελοφν ο πρόεδροσ, ο αντιπρόεδροσ και οι
γενικζσ γραμματείεσ. Το εκτελεςτικό ςυμβοφλιο περιλαμβάνει τον
εκπρόςωπο τφπου και τουσ ςυντονιςτζσ για κζματα ζρευνασ, ανάπτυξθσ,
χρθματοδότθςθσ, δθμοςίων ςχζςεων, και εκπαιδευτικών δραςτθριοτιτων.
Το γενικό ςώμα αποτελείται από τουσ εκνικοφσ αντιπροςώπουσ, τουσ
ςυντονιςτζσ για κζματα διεκνών εργαςιών και μζλθ που ςυνειςφζρουν ςτισ
εργαςίεσ του INPPO ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
Αρχικέσ εργαςίεσ
• Αρχικά οι εργαςίεσ του INPPO εςτιάηονταν ςτθν παγκόςμια εξάπλωςθ του
οργανιςμοφ και ςτθν οργάνωςθ εκπαιδευτικών δραςτθριοτιτων, κυρίωσ ςε
ςχολεία και πανεπιςτιμια, και ςυνζδρια [2]. Τα μζχρι τώρα επιτεφγματα του
INPPO είναι αποτζλεςμα τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ των μελών του. Στον
INPPO είναι ευπρόςδεκτοι επιςτιμονεσ που ενδιαφζρονται για τθν
πρωτεομικι ανάλυςθ φυτών και επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο δίκτυο του
ώςτε να ςυμβάλλουν ςτουσ ςτόχουσ του.
Μέςα επικοινωνίασ
• Ο INPPO ενθμερώνει ςυςτθματικά τθν κοινότθτα για τισ εργαςίεσ του διαμζςου
τθσ ιςτοςελίδασ του (www.inppo.com), των επιφυλλίδων του
[http://www.inppo.com/newsletter/Inppo_Express:News&Views.pdf] κακώσ
και με τθ δθμοςίευςθ άρκρων ςε επιςτθμονικά περιοδικά [1, 2]. Σφντομα
νζα επίςθσ αναρτώνται ςτο Twitter, ςτο Facebook, ςτο Google+ and ςτο

LinkedIn. Μπορείτε επίςθσ να απευκφνετε τισ ερωτιςεισ ςασ ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ: contactinppo@gmail.com.
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