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Θέµα: Πλήρωση µίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού µε ειδίκευση στη Σηροτροφία ή την Εντοµολογία 
στο πλαίσιο του Έργου µε τίτλο «Μέθοδος Ιχνηλατησιµότητας του Ελληνικού Μεταξιού» στο Τµήµα 

Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου µε τίτλο «Μέθοδος Ιχνηλατησιµότητας του Ελληνικού Μεταξιού», 
ακρωνύµιο "T(h)raceSilk" και Κωδικό Τ2ΕΔΚ-03122, διάρκειας 30 µηνών (Μάιος 2020-Οκτώβριος 
2022), το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ-Δηµιουργώ-Καινοτοµώ», που χρηµατοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Τµήµα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, µε το οποίο θα συναφθεί σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 
ΘΕΣΗ 
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται µία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα 
απασχοληθεί στο εργαστήριο του Αναπλ. Καθηγητή Σκαρλάτου Ντέντου του Τµήµατος Βιολογίας µέσω 
σύναψης σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική 
απασχόληση στην Πράξη. Αναλυτική περιγραφή της θέσης παρατίθεται παρακάτω. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Το έργο T(h)raceSilk αποσκοπεί στη σύνθεση, σε µεγάλη ποσοτική κλίµακα, οργανικών χηµικών ενώσεων 
µε ιδιότητες εκποµπής στο υπέρυθρο φάσµα του φωτός για τη βαφή ινών µεταξιού. Στο συγκεκριµένο έργο 
προβλέπεται η πρόσληψη αποφοίτου  Γεωπονικού Πανεπιστηµίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού και 
κατόχου µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (Master’s) στην Εντοµολογία (ιδανικά στη Σηροτροφία) 
για την επίβλεψη και οργάνωση των εκτροφών µεταξοσκώληκα..  Το αντικείµενο του έργου του έκτακτου 
προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον παρακάτω 
πίνακα. 
Κωδικός Θέσης:  Ειδικότητα:  Αντικείµενο:  Επίπεδο Σπουδών  Διάρκεια 

(Μήνες)  
MSc1-T(h)raceSilk Γεωπόνος/ 

Γεωτεχνικός   
Οργάνωση και 
Διαχείριση 
Εκτροφών 
Μεταξοσκώληκα 

Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού 
Διπλώµατος 
Ειδίκευσης 

30 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η εκτιµώµενη χρονική διάρκεια της σύµβασης που θα συναφθεί ανάµεσα στο Τµήµα Βιολογίας και στο 
επιλεγέν προσωπικό παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα. Ο εκτιµώµενος χρόνος έναρξης του έργου είναι 
η 1/6/2020. 
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ΑΜΟΙΒΕΣ 
Η συνολική αµοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική 
νοµοθεσία ενώ έχει προβλεφθεί δαπάνη 1366 Ευρώ ανά µήνα (µικτές αποδοχές).  
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Οι ενδιαφερόµενες/οι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
 
Απαιτούµενα προσόντα:  

1) Βασικός τίτλος σπουδών στη Γεωπονία  
2) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Σηροτροφία ή Εντοµολογία ή συναφές αντικείµενο 
3) Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 
Συνεκτιµώµενα προσόντα: 

1) Εµπειρία σε τεχνικές εκτροφής εντόµων 
2) Εµπειρία σε µεθόδους µοριακής βιολογίας, βιοχηµείας, φυσιολογίας εντόµων. 
3) Εµπειρία σε βιοδοκιµές και ανατοµίες ζώων 
4) Εµπειρία εργασίας σε ερευνητικά εργαστίρια  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Στον ηλεκτρονικό φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόµενου θα πρέπει να 
εµπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1) Αίτηση µε αναφορά στον κωδικό της θέσης 
2) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 
3) Σύντοµη έκθεση ενδιαφερόντων (να µην ξεπερνάει τη µία σελίδα) 
4) Αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών 
5) Βεβαιώσεις, όπου χρειάζονται/ζητούνται (βλ. πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης) 
6) Ονόµατα τουλάχιστον δύο ατόµων που µπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν µόνο ηλεκτρονικά µε διαβιβαστικό email στη διεύθυνση: 
sdedos@biol.uoa.gr µε την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε 
κωδικό θέσης MSc1-T(h)raceSilk». 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον Αναπλ. Καθηγητή 
Σκαρλάτο Ντέντο στο τηλέφωνο 210 7274705 ή στο email: sdedos@biol.uoa.gr 
 

Δρ. Σκαρλάτος Ντέντος 

                         


