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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

e-mail: s.zafeiris@gel.demokritos.gr 
    Αγ. Παρασκευή : 3-11-2016 

   Αρ. Πρωτ. : 015/2016-2182 
      

 
Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η      Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

 
 

Θέμα:  Πρόσκληση   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   για   υποβολή   προτάσεων   προς   σύναψη   
            σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος / έργου με 

τίτλο «ClickGene – Click Chemistry for Future Gene Therapies to Benefit Citizens 
Researchers and Industry» (Ε-11910) – Grant Agreement No 642023. 

 
     Σχετ.:  - Το απόσπασμα  πρακτικού  της  592ης  Συνεδρίασης / 1-11-2016  (θέμα 5ο)  του   
                  Δ.Σ. του  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». 

          
 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας 
(Ι.Ν.Ν.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού 
προγράμματος / έργου με τίτλο «ClickGene – Click Chemistry for Future Gene Therapies 
to Benefit Citizens Researchers and Industry» (Ε-11910) – Grant Agreement No 642023, 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για διεξαγωγή 
έρευνας στο πλαίσιο του έργου «ClickGene», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με 
δυνατότητα παράτασης, ως εξής: 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
- Πτυχίο Χημείας ή Βιοχημείας. 
- Διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες Υγείας. 
- Εκτεταμένη εμπειρία σε εργαστηριακές τεχνικές βιοχημείας και μοριακής βιολογίας, σε 
οργανικές συνθετικές μεθοδολογίες και αναλυτικές τεχνικές. 
- Εμπειρία στη χημεία και βιοχημεία νουκλεϊκών οξέων και της πρωτεϊνοσύνθεσης. 
- Εμπειρία στη χημεία και βιοχημεία των ελευθέρων ριζών. 
 
Θα αξιολογηθεί θετικά η συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και η εμπειρία 
σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον, σε ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά. 
 
Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος πληροί 
τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι 
27-11-2016 (23:59) μέσω mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-2182 
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr 
 
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι 
υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα  του  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» 
(http://www.demokritos.gr/).  
 
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις 
εργάσιμες  ημέρες   και   ώρες   με   τον   Δρ.  Κυριάκο  Παπαδόπουλο,  στο  τηλέφωνο 
210-6503647 ή 210-6503634 και στο e-mail: k.papadopoulos@inn.demokritos.gr 
 
Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Ν.Ν.), η θέση που 
ενδιαφέρει («εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη για διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο 
του έργου ClickGene»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-2182) της εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, ο τίτλος του έργου («ClickGene – Click Chemistry for Future Gene 
Therapies to Benefit Citizens Researchers and Industry»), ο κωδικός του έργου (Ε-11910) 
και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Δρ Κυριάκος Παπαδόπουλος). 
 
 

                                                                                                                Η Προϊσταμένη 
                                                                                               Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού 
 
   
                                                                                                             Μαρίνα Κ. Φονταρά      
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