
Τίτλος Έργου: Θέση βιολόγου/τεχνολόγου έρευνας για την ΑΡΙΣΤΕΙΑ «ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΝΕΚΡΩΣΗΣ» 
 
Τόπος εκπόνησης έργου : Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα 
 
Περιγραφή: Ο νεκρωτικός κυτταρικός θάνατος συµβάλλει καθοριστικά στην παθογένεση σοβαρών ασθενειών του 
ανθρώπου, όπως τα εγκεφαλικά επεισόδια, η ισχαιµία, και οι σχετιζόµενες µε την ηλικία νευροεκφυλιστικές παθήσεις. 
Η διαδικασία της γήρανσης συνοδεύεται από σηµαντική µείωση της νευρικής λειτουργίας και αυξηµένη ευπάθεια σε 
νευροεκφυλισµό, σε οργανισµούς τόσο διαφορετικούς όσο ο νηµατώδης Caenorhabditis elegans και ο άνθρωπος. Ο 
κεντρικός στόχος του προτεινόµενου έργου είναι να αποκαλύψει µε τρόπο ολοκληρωµένο τους κυτταρικούς και 
µοριακούς µηχανισµούς που είναι υπεύθυνοι για τον νεκρωτικό κυτταρικό θάνατο σε επακριβώς καθορισµένα 
µοντέλα νευροεκφύλισης. Για να επιτευχτεί αυτός ο στόχος, θα εφαρµόσει µια διεπιστηµονική προσέγγιση που 
συνδυάζει τη γενετική και γονιδιωµατική νηµατωδών, µεθόδους βιοχηµείας και µοριακής βιολογίας, καθώς και 
τεχνολογίες αιχµής για in vivo απεικόνιση της λειτουργίας νευρικών κυττάρων. Θα διερευνηθεί επίσης η εξελικτική 
διατήρηση των µηχανισµών της νέκρωσης που θα χαρακτηριστούν στο νηµατώδη, επεκτείνοντας την ανάλυση, ώστε 
να συµπεριληφθούν µοντέλα νέκρωσης σε κύτταρα θηλαστικών. Τα ευρήµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
αποτελεσµατικά για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών παρέµβασης, σε µια προσπάθεια να αντιµετωπιστούν πολλές 
παθολογικές καταστάσεις στον άνθρωπο. 
 

Ο τεχνολόγος εφαρµογών θα συµµετέχει υποστηρικτικά σε ολόκληρο τα ο πρόγραµµα. Θα παρέχει στην 
ερευνητική οµάδα τεχνική υποστήριξη αναλαµβάνοντας εξ ολοκλήρου την προετοιµασία και παρασκευή 
κοινόχρηστων υλικών, απαραίτητων για τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου (παρασκευή εξειδικευµένων 
αντιδραστηρίων, θρεπτικών µέσων, υποστήριξη µικροσκοπίας, ανανέωση και συντήρηση της συλλογής στελεχών C. 
elegans του εργαστηρίου, συντήρηση κοινόχρηστων οργάνων του εργαστηρίου). Επίσης, θα είναι υπεύθυνος για την 
οργάνωση παραγγελιών αναλωσίµων και εξοπλισµού. 
 
 
Προσόντα υποψηφίου: Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω προσόντα: Να είναι κάτοχος πτυχίου 
σε επιστήµες υγείας και να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Εµπειρία σε ειδικές τεχνικές απεικόνισης, 
βιοχηµείας, µοριακής και κυτταρικής βιολογίας, γονιδιωµατικής και κυτταρικής βιολογίας βλαστικών κυττάρων θα 
ληφθούν θετικά υπόψη. 
 
Αµοιβή: Η αµοιβή του βιολόγου/τεχνολόγου έρευνας θα ανέρχεται στα 8.111,98 ευρώ για το σύνολο του έργου 
(µεικτές αποδοχές) για 36 µήνες. 
 
Προθεσµία υποβολής ενδιαφέροντος: 10 Νοεµβρίου 2012 
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα πρέπει στείλουν ηλεκτρονικά ένα σύντοµο υπόµνηµα για τα 
προσόντα και την εµπειρία τους, µε συνηµµένα βιογραφικό σηµείωµα και δύο συστατικές επιστολές. 
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