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Ο Ιωάννθσ Μιχαλόπουλοσ ζλαβε το πτυχίο του ςτθ Βιολογία από το
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και το διδακτορικό του ςτθ Μοριακι Βιολογία
από το Πανεπιςτιμιο του St Andrews. Λίγο μετά τθ δθμοςίευςθ του
προςχεδίου του ανκρωπίνου γενϊματοσ, μεταπιδθςε ςτθ
Βιοπλθροφορικι, κάνοντασ μεταδιδακτορικι ζρευνα ςτο Πανεπιςτιμιο
του Leeds (2001-2005) και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν τθσ
Ακαδθμίασ Ακθνϊν (2006-2008). Από το 2008, ο Ιωάννθσ Μιχαλόπουλοσ
εργάηεται ωσ Ειδικόσ Λειτουργικόσ Επιςτιμων Β’ ςτο Κζντρο Βιολογίασ
Συςτθμάτων του Ιδρφματοσ Ιατροβιολογικϊν. Είναι υπεφκυνοσ για το
ςχεδιαςμό και τθ ςυντιρθςθ διαφόρων ιςτοτόπων (Ελλθνικι Τράπεηα
Ομφαλοπλακουντιακοφ Αίματοσ, Ερευνθτικι Υποδομι Βιοτραπεηϊν και
Βιομοριακϊν Πόρων (BBMRI-GR), Eλλθνικι Bioτράπεηα για τθ Nόςο του
Πάρκινςον, κλπ). Οι ερευνθτικζσ του δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν
πολλζσ ςυνεργαςίεσ με πειραματικοφσ ερευνθτζσ και επιςτιμονεσ
θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν
ςτον
τομζα
τθσ
γενωμικισ,
μεταγραφωμικισ, επιγενετικισ, πρωτεωμικισ, κλπ. Τα ενδιαφζροντά
του περιλαμβάνουν τθ de novo ςυναρμολόγθςθ γενωμάτων, τθν
ανακάλυψθ γονιδίων και τον γενωμικό ςχολιαςμό, τθ διαφορικι
γονιδιακι ζκφραςθ και ςυν-ζκφραςθ, τθν καταςκευι γονιδιακϊν
δικτφων, τθ διαφορικι μεκυλίωςθ του DNA, τθν πρόβλεψθ κζςεων
πρόςδεςθσ μεταγραφικϊν παραγόντων, τθν ανακάλυψθ ςτόχων miRNA,
τθ δομικι βιοπλθροφορικι, τθ φυλογενωμικι, τθ ραδιογενωμικι, τθν
κυτταρογενετικι και τθ φαρμακογενωμικι. Είναι ειδικόσ ςτθ διαχείριςθ
λειτουργικοφ ςυςτιματοσ Linux, τθν διαμόρφωςθ του εξυπθρετθτι
Apache2, τθ διαχείριςθ βάςεων δεδομζνων MySQL και τον
προγραμματιςμό ςε PHP και C. Ωσ διαδικτυακόσ προγραμματιςτισ, ζχει
αναπτφξει πολλά διαδραςτικά εργαλεία βιοπλθροφορικισ. Διδάςκει
Βιοπλθροφορικι, Ανάλυςθ Δεδομζνων Μικροςυςτοιχιϊν, -ωμικζσ
Τεχνολογίεσ και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ ςε μεταπτυχιακά
προγράμματα
ςπουδϊν
όπωσ
Βιοπλθροφορικισ,
Βιολογίασ
Συςτθμάτων,
Εφαρμοςμζνθσ
Διαιτολογίασ
και
Διατροφισ,
Νευροβιολογίασ, Ανάπτυξθσ Φαρμάκων, κλπ. Ο Ιωάννθσ Μιχαλόπουλοσ
είναι ιδρυτικό μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Υπολογιςτικισ Βιολογίασ
και Βιοπλθροφορικισ (ΕΕΥΒΒ) τθσ οποίασ υπιρξε Ταμίασ (2013-17) και
αντεπιςτζλλον μζλοσ τθσ Παγκόςμιασ Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν. Ζχει

ςυνδιοργανϊςει πολλά εκνικά και διεκνι ςυνζδρια. Είναι κριτισ των
περιοδικϊν Nucleic Acids Research, Bioinformatics, Database, Journal of
Oral Pathology and Medicine, Breast Cancer Research, Biology, PLoS
One, BMC Bioinformatics, κ.λπ. Οι δθμοςιεφςεισ του ζχουν λάβει πάνω
από 1500 αναφορζσ και ζχουν ςυνολικό δείκτθ απιχθςθσ 236.922. Το hindex του είναι 21.

