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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ  
Κάλυψη αναγκών και δραστηριοτήτων του Έργου: 

«NONASTRU-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» µε τίτλο: Νέες συνθέσεις 
και νανοδοµές µε σκοπό την αύξηση της βιοδιαθεσιµότητας 

βιοενεργών συστατικών. Η περίπτωση παρασκευής 

γαλακτωµάτων (Novel formulations and nano-structures for 

enhancing the bioavailability of a bioactive compound. The 

case of emulsion production) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ  Ένας Χηµικός, κάτοχος διδακτορικού  διπλώµατος στο 

αντικείµενο της ∆ιατροφής Ανθρώπου ή Χηµείας και 

Ανάλυσης Τροφίµων. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Επιτέλεση του υποέργου: «Emulsion shelf-life & EGCG 

shelf-life and bioavailability during storage». Σχεδιασµός 

πειράµατος µε εργαστηριακά ποντίκια και κλινικής δοκιµής 

µε στόχο τη διερεύνηση της βιοδιαθεσιµότητας και της 

βιοδραστικότητας της γαλλικής επιγαλοκατεχίνης 

ευρισκόµενης σε τρόφιµα εντός διαφόρων 

νανοσχηµατισµών.(in vivo & in vitro) 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει: 

1. Nα είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 

2. Να κατέχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών 

µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 

αιτήσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί 

στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το 

∆ΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ∆ΟΑΤΑΠ 

για την ισοτιµία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών ή πράξη 

αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας από το Συµβούλιο 

Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

3. Οι άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.  

4. Να µην υπάρχει κώλυµα από ποινική καταδίκη ή 
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υποδικία. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει: 

1. Να έχουν Πτυχίο Χηµικού. 

2. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος στον τοµέα 

της ∆ιατροφής Ανθρώπου ή Χηµείας και Ανάλυσης 

Τροφίµων. 

3. Να έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία στη µελέτη της 

βιοδιαθεσιµότητας και της βιοδραστικότητας φυτοχηµικών 

ουσιών, όπως οι κατεχίνες. 

4. Να έχουν ικανοποιητική εµπειρία σε πειράµατα in vivo 

µε εργαστηριακά ζώα και σε κλινικές µελέτες. 

5. Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

6. Θα συνεκτιµηθούν οι γνώσεις των υποψηφίων στην 

ανάπτυξη µοριακών τεχνικών διερεύνησης της επίδρασης 

βιοδραστικών ουσιών στην έκφραση γονιδίων. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο διδακτορικού  

3. Αποδεδειγµένη εµπειρία στο αντικείµενο του έργου 

(γνωστικό αντικείµενο διδακτορικού, δηµοσιεύσεις 

σε διεθνή περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια). 

4. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 

(τουλάχιστον LOWER) 

5. Βιογραφικό σηµείωµα 

6. Συστατικές επιστολές 
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ  12/2/2013 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τηλ.: 210-5294708  κ. Καψοκεφάλου Μαρία 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 
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ΑΘΗΝΑ ........................................... 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

 

 

Επώνυµο: .................................................... 

Όνοµα: ........................................................ 

Όνοµα πατέρα:............................................. 

∆/νση κατοικίας:.......................................... 

Αριθ. Τηλεφώνου:........................................ 

Αριθ. Κινητού: ............................................ 

Αριθ.Αστ.Ταυτότητας:................................ 

 

 

 

 

                  * Συµπληρώνεται από τον ΕΛΚΕ 

 

 

 

ΠΡΟΣ  

 τη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

του Γ.Π.Α. 

 

    

 

Σας υποβάλλω δικαιολογητικά που αφορούν 

την πρόσκληση ενδιαφέροντος σχετικά µε τη 

θέση ................................................................ 

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

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

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10.  __________________________________ 

                 Ο/Η Αιτ.......................... 

 

 

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

 

 

 

 

ΠΛΗΡΗ* 
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