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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης έργου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νανοϊατρική για προηγμένα βιο-λειτουργικά /μιμητικά υλικά για καρδιαγγειακά εμφυτεύματα (NanoCardio)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο
της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων», του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Στέργιο
Λογοθετίδη, καθηγητή Φυσικής, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα 32 μηνών(έως τη λήξη του
έργου), και συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.350 €, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου τα εξής:
• Σύνθεση και χαρακτηρισμός βιολειτουργικών νανοσυστημάτων και νανοφορέων μεταφοράς
φαρμάκων για καρδιαγγειακά εμφυτεύματα
Αριθμός ατόμων: 1
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Πτυχίο στη Φυσική, ή Βιοχημεία, ή Φαρμακευτική, ή Επιστήμη των Υλικών, ή Βιοατρική
Μηχανική, ή Βιολογία, ή σε Πολυτεχνικές Σχολές
Πτυχιακή με αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας προκήρυξης θα συνεκτιμηθεί
Είναι επιθυμητή η εργαστηριακή εμπειρία στη σύνθεση και στο χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων
για μεταφορά φαρμάκων και λεπτών υμενίων, ή σε τεχνικές βιολειτουργικότητας υλικών ή σε
μελέτες κινητικής αποδέσμευσης φαρμάκων.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο
γραφείο του Καθ. Σ. Λογοθετίδη, 2ος όροφος, Τμ. Φυσικής, ΑΠΘ, έως τις 4/10/2012

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
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.
Αξιολόγηση των προτάσεων:
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.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη
ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή Courier, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία
ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
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.
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.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο
2310-998174.

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 : ………………………………………………………….. email:………………………………………………..
Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (να αναγραφεί και στο εξωτερικό του φακέλου):

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

Συνημμένα υποβάλλω :

