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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης µε τίτλο «ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Μεταφοράσες γλουταθειόνης (GSTs): µοριακά 

εργαλεία για ανάπτυξη βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στα πεδία της 

πράσινης και κόκκινης βιοτεχνολογίας», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση 2007-13», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους και 

σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Έρευνας (Συνεδρία 8
η
/23-10-2012), 

ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) 

άτοµα, ως εξής: 

 

1) Ένα (1) άτοµο, Πτυχιούχος ΠΕ, Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος ή Βιολόγος. 

Αντικείµενο εργασίας: Το άτοµο θα εργαστεί ερευνητικά στα πεδία: καθαρισµός 

ισοενζύµων µεταφοράσης γλουταθειόνης, µοριακή ενζυµολογία, ενζυµική µηχανική, 

ενζυµική κινητική και αναστολή, σχεδιασµός και µοριακή µοντελοποίηση.  

∆ιάρκεια της σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 12 µήνες, µε 

δυνατότητα ανανέωσής της. Η συνολική διάρκεια δεν θα ξεπεράσει τους 32 µήνες, 

όπως καθορίζεται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου. 
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Αµοιβή 

Η συνολική αµοιβή ορίζεται σε 36.800 Ευρώ.  

 

2) Ένα (1) άτοµο, Πτυχιούχος ΠΕ, Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος ή Βιολόγος. 

Αντικείµενο εργασίας: Το ερευνητικό έργο θα περιλαµβάνει αξιολόγηση συνθετικών 

ενώσεων, πεπτίδια και πεπτιδοµιµητικές ενώσεις ως πιθανοί αναστολείς 

(παρεµποδιστές) ισοενζύµων µεταφοράσης γλουταθειόνης.  

∆ιάρκεια της σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 12 µήνες, µε 

δυνατότητα ανανέωσής της. Η συνολική διάρκεια δεν θα ξεπεράσει τους 32 µήνες, 

όπως καθορίζεται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου. 

Αµοιβή 

Η συνολική αµοιβή ορίζεται σε 36.800 Ευρώ.  

 

3) Μεταδιδακτορικός ερευνητής. Ένα (1) άτοµο, Πτυχιούχος ΠΕ Χηµικός, 

∆ιδακτορικό δίπλωµα σε Πεπτιδική Σύνθεση.  

Αντικείµενο εργασίας: Το άτοµο θα εργαστεί ερευνητικά στα πεδία: χηµική και 

πεπτιδική σύνθεση βιοδραστικών µορίων. Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο θα 

περιλαµβάνει σύνθεση, ανάλυση, προσοµοίωση και χαρακτηρισµό βιοδραστικών 

ενώσεων, όπως πεπτίδια, πεπτιδοµιµητικές ενώσεις και άλλες, ως πιθανοί αναστολείς 

(παρεµποδιστές) ισοενζύµων µεταφοράσης γλουταθειόνης.  

∆ιάρκεια της σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 12 µήνες, µε 

δυνατότητα ανανέωσής της. Η συνολική διάρκεια δεν θα ξεπεράσει τους 22 µήνες, 

όπως καθορίζεται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου. 

Αµοιβή 

Η συνολική αµοιβή ορίζεται σε 31.284 Ευρώ.  

 

4) Ένα (1) άτοµο, Πτυχιούχος ΠΕ Γεωπόνος ή Βιολόγος. 

Αντικείµενο εργασίας: Το ερευνητικό έργο θα περιλαµβάνει: Γενετική µεταχείριση 

των φυτών, αναγέννηση φυτών, in vitro καλλιέργεια, επιλογή διαγονιδιακών σειρών, 

ταυτοποίηση, αξιολόγηση σε συνθήκες  βιοτικής και αβιοτικής καταπόνησης, µελέτη 

έκφραση των γονιδίων µεταφοράσης γλουταθειόνης στα φυτά. 
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∆ιάρκεια της σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 12 µήνες όπως 

καθορίζεται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου. 

Αµοιβή 

Η συνολική αµοιβή ορίζεται σε 12.500 Ευρώ.  

 

5) Ερευνητικό προσωπικό υποστήριξης. Ένα (1) άτοµο, Πτυχιούχος ΠΕ 

Γεωπόνος ή Βιολόγος. 

Αντικείµενο εργασίας: Το ερευνητικό έργο θα περιλαµβάνει: Γενετική µεταχείριση 

των φυτών, αναγέννηση φυτών, επιλογή διαγονιδιακών σειρών, ταυτοποίηση, 

αξιολόγηση σε συνθήκες  βιοτικής και αβιοτικής καταπόνησης, µελέτη έκφρασης 

γονιδίων µεταφοράσης γλουταθειόνης σε φυτά. 

∆ιάρκεια της σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 12 µήνες όπως 

καθορίζεται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου. 

Αµοιβή 

Η συνολική αµοιβή ορίζεται σε 12.500 Ευρώ.  

 

6) Ερευνητικό προσωπικό υποστήριξης. Ένα (1) άτοµο, Πτυχιούχος ΤΕΙ 

Βιολογικών ή Γεωπονικών επιστηµών. 

Αντικείµενο εργασίας: Αποµόνωση φυτικού  και πλασµιδιακού DNA, ποσοτικός 

προσδιορισµός του DNA, πέψεις του  DNA  µε διάφορες ενδονουκλεάσες 

περιορισµού, PCR, RT-PCR, ταυτοποίηση µοριακών δεικτών, ρυθµιστικές 

αλληλουχίες, in vitro καλλιέργεια φυτών, φασµατοφωτοµετρική ανίχνευση της 

ενζυµικής δραστικότητας GST.  

∆ιάρκεια της σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι 12 µήνες, µε 

δυνατότητα ανανέωσής της. Η συνολική διάρκεια δεν θα ξεπεράσει τους 18 µήνες, 

όπως καθορίζεται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του Έργου. 

Αµοιβή 

Η συνολική αµοιβή ορίζεται σε 20.400 Ευρώ.  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά και διαδικασία επιλογής 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του 

Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Γ.Π.Α. (από 12:00 π.µ. έως 2:00 µ.µ. 
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- από ∆ευτέρα έως Πέµπτη) ή µε συστηµένη επιστολή (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών - Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, 

Αθήνα) το αργότερο µέχρι την 15/11/2012  τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση  

2. Βιογραφικό σηµείωµα 

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

4. Στοιχεία που να αποδεικνύουν την αντίστοιχη επαγγελµατική εµπειρία 

5. Συστατικές επιστολές ή κάθε άλλο στοιχείο που θα µπορούσε να βοηθήσει στην 

ορθή γνώµη για την εµπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους  

 

Τα επικαλούµενα προσόντα και η εµπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν µε βάση 

τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της ίσης 

µεταχείρισης και της µη διάκρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

 

Για περισσότερες  πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον Ν. 

Λάµπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 

210 5294308. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί µέχρι την  

15/11/2012 στον ιστοχώρο του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (www.aua.gr), 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και ∆ια 

Βίου Μάθησης (www.edulll.gr).  

Αθήνα, 30/10/2012 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
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Α Ι Τ Η Σ Η 
ΠΡΟΣ: ΤOΝ ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:.........….................................... 

ΟΝΟΜΑ:.................................................... 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:......................…................... 

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....…………...................... 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:........…………................. 

..............……………………….......................... 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

(οδός, αριθµός, πόλη, ταχ. κώδικας) 

….................……....................................... 

.........................……………............…........... 

.........................……….……………................. 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:.......…….........………........ 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟΥ:...........….........………......... 

(εάν επιθυµείτε) 

e-mail:…………………………….……....… 

(εάν επιθυµείτε) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

(αριθµός, εκδούσα αρχή, χρονολ. εκδόσεως) 

................................................................. 

...............................…………....................... 

 

 

Αθήνα, ............./............./ 2012 

 

Σας υποβάλλω, συνηµµένα, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1) Βιογραφικό σηµείωµα 

2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

3) Λοιπά δικαιολογητικά 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

.....……………………..………………………… 

προκειµένου να θέσω υποψηφιότητα για την 

πλήρωση της θέσης εργασίας 

................................................................................

...............................................................................

στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο: «ΘΑΛΗΣ – 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 

Μεταφοράσες γλουταθειόνης (GSTs): µοριακά 

εργαλεία για ανάπτυξη βασικής και 

εφαρµοσµένης έρευνας στα πεδία της πράσινης 

και κόκκινης βιοτεχνολογίας» 

 

 

 

 

Ο αιτών / Η αιτούσα 

 

 

....................................................................... 

( υ π ο γ ρ α φ ή ) 
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