
Θέρμη, 13/07/2016 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1759/13.07.2016 

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού  
προγράμματος με τίτλο «Επαναφορα ́της γενετικής καθαρότητας και βελτίωση των ντοπ́ιων 
πληθυσμών φασολιών “γιγάντων” και “ελεφάντων” περιοχής Πρεσπών Φλώρινας ΠΓΕ», 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα  προσόντα  να  
υποβάλουν  αίτηση,  συνοδευόμενη  από  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση 
μεταπτυχιακής   υποτροφίας διάρκειας πέντε (5) μηνών, η οποία συνολικά μπορεί να φτάσει 
χρονικά τους δέκα (10) μήνες, στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής: 

 
 

 
Κωδικός Θέσης 

 
Ειδικότητα 

 
Αντικείμενο 

 
Αριθμός Θέσεων 

 
Διάρκεια 

ΙΝΕΒ- 16-18     Γεωπόνος Γενοτύπηση  - Φαινοτύπηση 
DNA Barcoding 

1 5 μήνες 

 
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν τα 
κάτωθι προσόντα: 

1. Πτυχίο A.Ε.Ι. Γεωπονίας 

2. Μεταπτυχιακό τίτλο στην γενετική βελτίωση φυτών 

3. Υποψήφιος διδάκτορας σε συναφές αντικείμενο. 

4. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 

5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου 

6. Τεκμηριωμένη εμπειρία στην γενοτύπηση, ταυτοποίηση φυτών και ανίχνευση νοθείας 

σε φυτά και φυτικά προϊόντα με βάση το χλωροπλαστικό γονιδίωμα και μοριακούς 

δείκτες. 

7. Εμπειρία σε μοριακές τεχνικές (απομόνωση γενωμικού και πλασμιδιακού DNA και RNA 

από φυτικούς ιστούς, πέψη DNA με περιοριστικά ένζυμα, κλωνοποίηση γονιδίων σε 

πλασμιδιακούς φορείς, χειρισμός βακτηρίων, ανάλυση της γενετικής ποικιλότητας με 

μοριακούς δείκτες) 

8. Δημοσιεύσεις στο αντικείμενο σε έγκριτα διεθνή περιοδικά 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να είναι ήδη εγγεγραμμένος στα μητρώα του 
Πανεπιστημίου ως υποψήφιος διδάκτορας και η ιδιότητα αυτή να υφίσταται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης. 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της) 
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 



3. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη 
διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του (π.χ. επιστημονικές διακρίσεις/ 
βραβεύσεις). 

4. Βεβαίωση από το τμήμα στο οποίο πραγματοποιεί τη διδακτορική του διατριβή 
 

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι 
απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους. 

 
Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οφείλουν με δήλωσή 
τους προς το Ινστιτούτο να δηλώσουν εάν έχουν συζυγικό ή συγγενικό δεσμό (εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας) με οποιονδήποτε εργαζόμενο του ΕΚΕΤΑ, προσδιορίζοντας τη συζυγική ή 
συγγενική σχέση καθώς επίσης και το πρόσωπο με το οποίο συνδέονται με συζυγικό ή 
συγγενικό δεσμό. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των 
δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση: 

 
ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ 
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης 
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
 
Πληροφορίες: κ. Φωτεινή Κοπάνη, Τηλ. 2310 498272, email kopani@certh.gr) 

 
Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση kopani@certh.gr 
 
Η ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 29-07-2016. 

 
 
 
Για το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Επιστημών 

 
 
 
 
 

Κώστας Σταματόπουλος 
Διευθυντής ΙΝΕΒ 

mailto:kopani@certh.gr

