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Ερευνήτρια του ΙΜΒΒ εκλέγεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νέων
Επιστημόνων
Η Παναγιώτα Ποϊράζη, Διευθύντρια Ερευνών του ΙΜΒΒ‐ΙΤΕ, εκλέχθηκε χθες μέλος της
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νέων Επιστημόνων. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νέων Επιστημόνων
αποτελείται από εξαιρετικούς νέους επιστήμονες οι οποίοι δημιούργησαν μία πλατφόρμα για
επιστημονική αλληλεπίδραση και διαμόρφωση της πολιτικής για την επιστήμη/έρευνα στην
Ευρώπη. Τα μέλη αυτής της υψηλού κύρους Ακαδημίας επιλέγονται με βάση την επιστημονική
τους αριστεία αλλά και τη δέσμευση/δυνατότητά τους να επηρεάσουν την πολιτική για την
επιστήμη στην Ευρώπη. Από το 2012, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Νέων Επιστημόνων είναι εταίρος
της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημόνων (Academia Europaea). Η εκλογή της Παναγιώτας
Ποϊράζη αποτελεί σημαντική αναγνώριση της επιστημονικής αριστείας και της εξαιρετικά
ανταγωνιστικής έρευνας που διεξάγεται στο ΙΜΒΒ‐ΙΤΕ.

Η έρευνα της Δρ. Ποϊράζη εστιάζεται στην κατανόηση του ρόλου των δενδριτών στις
διαδικασίες μνήμης και μάθησης στον εγκέφαλο με τη χρήση θεωρητικών και υπολογιστικών
τεχνικών. Για το σύνολο της ερευνητικής της συνεισφοράς, η Δρ. Ποϊράζη έχει τιμηθεί με
πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων του βραβείου F.S. Grodin για εξαιρετική έρευνα
(2000), του Βραβείου Νέων Ερευνητών του EΜΒΟ (2005), δύο Marie Curie υποτροφίες (2002 &
2008) και το εξαιρετικά ανταγωνιστικό βραβείο Νέων Ερευνητών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Έρευνας (ERC Starting Grant, 2012). Είναι μέλος του AcademiaNET: Expert Database of
Outstanding Female Scientists and Scholars (2013). Το 2014 βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας με το τιμητικό βραβείο Νέων Ερευνητών «Μανώλης Χριστοφίδης».
Το 2014 εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο Annual Meeting of the New
Champions του World Economic Forum ως μία από τους καλύτερους 40 Νέους Επιστήμονες
στον κόσμο και το 2015 επιλέχθηκε ως μία από τους κορυφαίους 30 νέους Νευροεπιστήμονες
που αποτελούν το FENS‐Kavli Network of Excellence.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νέων
Επιστημόνων http://www.yacadeuro.org
Πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα της Δρ. Ποϊράζη θα βρείτε στην ιστοσελίδα
του εργαστηρίου της στο IMBB‐FORTH www.dendrites.gr

