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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Acute Exacerbation of idiopathic pulmonary
fibrosis: Mechanism and Biomarkers (IPF-AE)», το οποίο υλοποιείται μέσω της Δράσης
«ERANET», Αξονας Προτεραιότητας (Α.Π) 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην
Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας» Π.Ε.Π Κεντρικής Μακεδονίας που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά
υπεύθυνη την κ. Παπακωνσταντίνου Ελένη, αναπλ. καθηγήτρια Φαρμακολογίας της Ιατρικής
Σχολής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα 21 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη
λήξη του εν λόγω έργου) σε δύο (2) άτομα και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 36.000 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
(Α)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (1 Μεταδιδάκτορα ερευνητή)
Ανάλυση του κυτταρικού και μοριακού προφίλ ασθενών με πνευμονική ίνωση με και χωρίς
εξάρσεις, σε σχέση με τους διαφορετικούς φαινότυπους της νόσου με σκοπό τον εντοπισμό
παθοφυσιολογικών μηχανισμών και βιο-δεικτών.
Ειδικότερα, ανάλυση δειγμάτων βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος, περιφερικού αίματος και ούρων
από ασθενείς με πνευμονική ίνωση με ή χωρίς εξάρσεις για το περιεχόμενό τους σε
γλυκοζαμινογλυκάνες, πρωτεογλυκάνες, μεταλλοπρωτεάσες και των ιστικών αναστολέων τους
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΑΕΙ (Ιατρικής, Φαρμακευτικής), μεταπτυχιακός τίτλος και διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα
της Φαρμακολογίας, Μοριακής Φαρμακολογίας.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Αποδεδειγμένη γνώση βασικών τεχνικών μοριακής βιολογίας και βιοχημείας (DNA/RNA extraction,
real-time quantitative PCR, western blotting, gel electrophoresis), γνώση τεχνικών
ανοσοϊστοχημείας και εμπειρία σε κυτταροκαλλιέργειες.

(Β)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Καταχώρηση δεδομένων που αφορούν στο παραπάνω έργο. Ο υποψήφιος θα καταχωρεί τα
δεδομένα τα οποία συλλέγονται με τις τεχνικές μοριακής βιολογίας και βιοχημείας σε καταλόγους οι
οποίοι θα περιλαμβάνουν τα κλινικά στοιχεία των ασθενών που συμμετέχουν στη μελέτη.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΑΕΙ (Μοριακής Βιολογίας).
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Γνώσεις τεχνικών μοριακής βιολογίας και βιοχημείας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο
εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, 3ος όροφος έως τις 07/01/2013 και ώρα 14.00
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με
τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής
με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο
των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προτάσεων.
4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν
χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά
συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα
κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί
αντικατάσταση
του/των
επιλεχθέντος/ντων
με
άλλον/ους
ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
7. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα
είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης.
8. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός
αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο
2310-999367
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου
Αντιπρύτανις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)

Επώνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….………………………………….
Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ………………… Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): …………….….
Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….……..………… Νομός: …………….…………..……….…
Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….…………….....….
Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........….….
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ………..
Διεύθυνση εργασίας: Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:………..
Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ……………………………....
Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (να αναγραφεί και στο εξωτερικό του φακέλου):

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο
των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία : ___/___/______

Συνημμένα υποβάλλω : 1.
2.

