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Στην προσπάθειά του το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να εντοπίσει πετυχημένους επιστήμονες που θα μπορούσαν να 
στελεχώσουν το Τμήμα ως μέλη ΔΕΠ, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα αιχμής που δεν καλύπτονται από το υπάρχον δυναμικό 
του Τμήματος: 
 
1. «Ανοσολογία» 
2. «Μικροβιολογία» 
3.  «Συνθετική Βιολογία» 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν στο adefter@uoi.gr ένα σύντομο 
βιογραφικό μιας σελίδας με τα προσωπικά τους στοιχεία, τους σημαντικότερους σταθμούς 
της επιστημονικής/επαγγελματικής τους πορείας, χαρακτηριστικές δημοσιεύσεις του 
επιστημονικού τους έργου, πιθανά ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν ως 
υπεύθυνοι και τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα.  
 
 Συνοπτική περιγραφή των γνωστικών αντικειμένων: 
 
1. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Ανοσολογία». 
  
«Η σύγχρονη ανοσολογική έρευνα εντοπίζεται στο σταυροδρόμι διαφορετικών 
επιστημονικών κλάδων όπως η κυτταρική βιολογία, η μοριακή γενετική, και η αναπτυξιακή 
βιολογία, και συνδέεται άμεσα με τη διάγνωση, την παραγωγή εμβολίων, την ανάπτυξη νέων 
θεραπευτικών προσεγγίσεων για τα αυτοάνοσα νοσήματα, τις αλλεργίες και τον καρκίνο. Οι 
ιδιαίτερες λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος αποκρυπτογραφούνται με ολοένα 
μεγαλύτερη μηχανιστική και μοριακή ανάλυση (resolution), η οποία απαιτεί τη χρήση 
μοντέρνων τεχνολογιών και προσεγγίσεων. Το Tμήμα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για 
υποψηφίους που χρησιμοποιούν πρωτοποριακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, καθώς και 
σύγχρονες in vitro και in vivo τεχνολογίες για τη μελέτη των λειτουργιών του ανοσοποιητικού 
συστήματος και των προκυπτουσών εφαρμογών.  
 
2. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή ή επίκουρου καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Μικροβιολογία». 
  
«Στο περιβάλλον, οι μικροοργανισμοί ζουν σε στενή επαφή με πολλούς διαφορετικούς 
ξενιστές, καθώς και μεταξύ τους σε κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων συνήθως πολλών 
ειδών. Εκτίθενται επίσης σε διαρκείς μεταβολές στις περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες με 
τη σειρά τους επηρεάζουν την αλληλεπίδραση μεταξύ μικροοργανισμών και του ξενιστή. Οι 
μελέτες της βιολογίας των μικροοργανισμών, της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους αλλά και 
μεταξύ μικροοργανισμών και ξενιστή, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές ανακαλύψεις με 
εφαρμογές στην ανθρώπινη υγεία, την ανάπτυξη μικροβιακών φαρμάκων με βάση τα φυσικά 
προϊόντα, και την βιοτεχνολογική έρευνα. Το τμήμα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για υποψηφίους 
που χρησιμοποιούν πρωτοποριακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, καθώς και σύγχρονες 
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τεχνολογίες για τη μελέτη των μικροοργανισμών, όπως για παράδειγμα καινοτόμους 
συνδυασμούς γονιδιωματικής, γενετικής, κυτταρικής βιολογίας, δομικής βιολογίας, 
υπολογιστικής βιολογίας, βιοφυσικής και βιοχημείας και της αξιοποίησης των γνώσεων 
αυτών σε σύγχρονες εφαρμογές στην ιατρική, τη βιομηχανία, τη γεωργία τα τρόφιμα και τη 
βιοτεχνολογία.» 
 
3. Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Βιολογία». 
  
H Συνθετική Βιολογία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας που βασίζεται στο συνδυασμό 
των αρχών της μηχανικής με τις αρχές της μοριακής κυτταρικής βιολογίας και της βιολογίας 
συστημάτων και στοχεύει στο σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων βιολογικών συστημάτων τα 
οποία έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, ιδιότητες και λειτουργίες. Η Συνθετική Βιολογία 
επιδιώκει στο να καταστεί εφικτή, επαναλήψιμη και προβλέψιμη η συστηματική σχεδίαση 
και κατασκευή νέων βιολογικών συστημάτων και κυττάρων, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
καλύτερη κατανόηση των αρχών της βιολογίας. Το τμήμα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για 
υποψηφίους που χρησιμοποιούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις, καθώς και σύγχρονες in 
vitro και in vivo τεχνολογίες για την ανάπτυξη εφαρμογών της συνθετικής βιολογίας στην 
υγεία, τη βιοτεχνολογία, τα τρόφιμα και τη γεωργία. 
 


