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+ Βιογραφία 

Ο Χριςτοσ Μπαηάκοσ είναι πτυχιοφχοσ τθσ Γεωπονικισ Σχολισ (Τομζασ Οπωροκθπευτικών 
και Αμπζλου), του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Α.Π.Θ.) (2005). Στισ 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ του, ο Χριςτοσ, εμπλοφτιςε τισ γνώςεισ του ςτθν γενετικι και 
μοριακι βιολογία φυτών ολοκλθρώνοντασ επιτυχώσ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 
τμιματοσ Γενετικισ και Βιοτεχνολογίασ Φυτών του Μεςογειακοφ Αγρονομικοφ Ινςτιτοφτου 
Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) (2007), όπου και ςυνζχιςε για τθν απόκτθςθ του διδακτορικοφ του 
διπλωματοσ. 
Στθν διδακτορικι του διατριβι, με τίτλο  Μελζτθ μεγάλθσ κλίμακασ τθσ γονιδιακισ 
ζκφραςθσ τθσ ελιάσ (Olea europaea L.) ςε ςυνκικεσ καταπόνθςθσ με NaCl  ςυνδφαςε τθν 
ανάλυςθ μικροςυςτοιχίασ (microarray) και τθν αλλθλοφχιςθ μεγάλθσ κλίμακασ (high-
throughput sequencing) για τθ μελζτθ τθσ μοριακισ βάςθσ τθσ ανκεκτικότθτασ τθσ ελιάσ 
ςτθν αλατότθτα επιλζγοντασ γενότυπουσ ποικιλίεσ με διαφορετικό βακμό ανκεκτικότθτασ. 
Ο Χριςτοσ Μπαηάκοσ απζκτθςε το διδακτορικό του δίπλωμα από τθ Γεωπονικι Σχολι του 
Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ (Α.Π.Θ.) (2012). 
Στθ μεταδιδακτορικι του ζρευνα ςτο τμιμα του Dr. Olivier Loudet ςτο Institute Jean-Pierre 
Bourgin (IJPB) του INRA ςτισ Βερςαλλίεσ Γαλλίασ (2012-2016), επικεντρώκθκε ςτθν γενετικι 
ανάλυςθ τθσ φυςικισ παραλλακτικότθτασ που ςχετίηεται με μεταγραφικι ρφκμιςθ και 
απόκριςθ τθσ αφξθςθσ του φυτοφ-προτφπου, Arabidopsis thaliana, ςτο περιβάλλον, 
ςυνδυάηοντασ προςεγγίςεισ ποςοτικισ γενετικισ και γονιδιωματικισ φυτών με τθν χριςθ 
πλατφορμών φαινοτφπθςθσ μεγάλθσ κλίμακασ.  
Το 2016, ο Χριςτοσ Μπαηάκοσ ξεκίνθςε τθ μεταδιδακτορικι του ζρευνα ςτο τμιμα του 
Prof. Dr. Miltos Tsiantis ςτο Max Planck Institute for Plant Breeding Research ςτθ Κολωνία 
Γερμανίασ, ωσ μζλοσ του Cluster of Excellence on Plant Sciences (CEPLAS). Η εργαςία του 
αφορά τθ μελζτθ τθσ αναπτυξιακισ βάςθσ τθσ αγενοφσ αναπαραγωγισ του φυτών του 
γζνουσ Cardamine, χρθςιμοποιώντασ πλικοσ τεχνικών μοριακισ γενετικισ όπωσ 
επεξεργαςία γονιδιώματοσ (genome editing), αλλθλοφχθςθ RNA από μοναδιαίο κφτταρο 
(Single-Cell RNA-Seq), χαρτογράφθςθ γονιδιακών τόπων ποςοτικών ιδιοτιτων (QTL 
mapping) και μελζτεσ γενετικισ ςυςχζτιςθσ ςε γονιδιωματικι κλίμακα (Genome-Wide-
Association-Studies, GWAS). 
Από τον Ιοφλιο του 2018 ο Χριςτοσ Μπαηάκοσ είναι εντεταλμζνοσ ερευνθτισ ςτο Ινςτιτοφτο 
Γενετικισ Βελτίωςθσ και Φυτογενετικών Πόρων, με γνωςτικό αντικείμενο τθ ‘Γενετικι 
Βελτίωςθ Φυλλοβόλων Δζνδρων’ και ταυτόχρονα από τον Σεπτζμβριο του 2021 είναι Guest 
Scientist ςτο Max Planck Institute for Plant Breeding Research ςτθ Κολωνία Γερμανίασ 
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+ Ερευνητικά ενδιαφζροντα 

 Γονιδιωματικι φυτών, Τρανςκριπτομικι, Αλλθλοφχθςθ RNA από μοναδιαίο κφτταρο 

(Single-Cell RNASeq) 

 Ποςοτικι γενετικι 

 Πλατφόρμεσ φαινοτφπθςθσ μεγάλθσ κλίμακασ 

 Επιλογι βοθκοφμενθ με μοριακοφσ δείκτεσ (Marker-Assisted-Selection (MAS)) και 

Μελζτεσ Γενετικισ Συςχζτιςθσ Μεγάλθσ Κλίμακασ (GWAS) 

 Γενετικι Μθχανικι και Επεξεργαςία Γονιδιώματοσ (CRISPR-Cas9) 

 Αναγνώριςθ γενετικισ ταυτότθτασ με χριςθ DNA (DNA fingerprinting) 
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