
 
 

ΘΕΣΗ  ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ  ΕΡΕΥΝΗΤΗ  ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΜΟΡΙΑΚΗΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  ΤΟΥ  Δ.Π.Θ. 

Το Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής & Φαρμακογονιδιωματικής-Τοξικογονιδιωματικής του Τμήματος Μοριακής 
Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσει μία θέση 
Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/ήτριας που θα απασχοληθεί στο έργο με κωδ. 82800 και τίτλο «Genomic 
investigation and engineering of microbial biosynthetic gene clusters with potential biotechnological interest». Το 
έργο χρηματοδοτείται απ  το Ελληνικ   δρυμα  ρευνας & Καινοτομίας (κωδ. 3712), στο πλαίσιο της 2ης 
Προκήρυξης Ερευνητικών  ργων ΕΛΙΔΕΚ για ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, και υλοποιείται με 
Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια Σωτηρία Μπουκουβάλα.  

Το πλήρες κείμενο της πρ σκλησης* έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 9ΗΠ246ΨΖΥ1-ΜΣΗ) και είναι επίσης 
διαθέσιμο μέσω του διαδικτυακού τ που της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ. Οι ενδιαφερ μενοι ενθαρρύνονται 
να επικοινωνούν για πληροφορίες με την Επιστημονικά Υπεύθυνη, μέσω e-mail (sboukouv@mbg.duth.gr). 

Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας: Οι μικροοργανισμοί βιοσυνθέτουν ποικιλία χημικών 
ουσιών τις οποίες καλούμε δευτερογενείς μεταβολίτες. Για αρκετές απ  τις ουσίες αυτές έχει αποδειχτεί  τι 
εμφανίζουν πολύτιμες φαρμακευτικές ιδι τητες. Ωστ σο, η ανακάλυψή τους είναι μια διαδικασία επίπονη και 
σε μεγάλο βαθμ  τυχαία, η δε απομ νωση και παραγωγή τους σε καθαρή μορφή είναι τεχνικά δύσκολη. Το 
ερευνητικ  έργο αποσκοπεί στο να εφαρμοστούν συγκριτικές γονιδιωματικές προσεγγίσεις για την 
αλληλούχηση και καταν ηση του γονιδιώματος βακτηρίων, έτσι ώστε να προβλεφθεί υπολογιστικά η ύπαρξη 
γονιδίων που κατευθύνουν τη βιοσύνθεση δυνητικά χρήσιμων δευτερογενών μεταβολιτών. Ακολούθως, θα 
εφαρμοστούν σύγχρονες μέθοδοι γενετικής μηχανικής, με σκοπ  τα γονίδια αυτά να κλωνοποιηθούν σε 
κατάλληλα συστήματα παραγωγής των επιθυμητών δευτερογενών μεταβολιτών σε μορφή που να διευκολύνει 
την απομ νωση και το χαρακτηρισμ  τους. Το έργο προσβλέπει στην παραγωγή υλικού που θα χρησιμοποιηθεί 
στο μέλλον για την ταυτοποίηση νέων φαρμακευτικών μορίων, ακολουθώντας μια λιγ τερο τυχαία και 
περισσ τερο κατευθυν μενη σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση.  

Ρόλος του/ης Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/ήτριας: Η καθημερινή διαχείριση και υλοποίηση της έρευνας, η 
προετοιμασία βιολογικού υλικού (μικροβιολογικού & γενετικού), η γονιδιωματική αλληλούχηση με τεχνολογίες 
νέας γενιάς και η επακ λουθη βιοπληροφορική ανάλυση, η κλωνοποίηση βιοσυνθετικών γονιδιακών 
συστοιχιών του δευτερογενούς μεταβολισμού, η πιλοτική έκφραση των κλωνοποιημένων συστοιχιών σε 
ετερ λογο σύστημα, η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας (παρουσιάσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις 
σε επιστημονικά περιοδικά) κ.ά. Ως Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/ήτρια του Εργαστηρίου, ο/η 
απασχολούμενος/η θα έχει βασικ  ρ λο στην υλοποίηση των παραδοτέων του έργου, η δε έρευνά του/της 
αναμένεται να είναι πρωτ τυπη και να παράγει σημαντικ   γκο επιστημονικών αποτελεσμάτων. 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ιδιότητα 
απασχολούμενου: 

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Βιολογικές ή συναφείς επιστήμες ( πως Θετικές 
Επιστήμες ή Επιστήμες Υγείας) 

Τόπος απασχόλησης: Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής & Φαρμακογονιδιωματικής-Τοξικογονιδιωματικής,  
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 

Στοιχεία 
απασχόλησης: 

Σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως τη λήξη του έργου (έως 24 
ανθρωπομήνες συνολικά) και έως του μεικτού ποσού των 50.658 € (συνολικά).  
Η θέση είναι άμεσα διαθέσιμη, όπως και η αντίστοιχη χρηματοδότηση. 

Επιστημονικά 
Υπεύθυνη: 

Σωτηρία Μπουκουβάλα, Αν. Καθηγήτρια (sboukouv@mbg.duth.gr) 
https://utopia.duth.gr/~sboukouv/Sotiria_Boukouvala_BIO.pdf  
https://utopia.duth.gr/~sboukouv/Boukouvala_Laboratory.htm 

Καταληκτική 
Ημερομηνία: 

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 
Υποβολή αποκλειστικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosk@rescom.duth.gr  

Όροι πρόσκλησης*: 
(Α.Π. 37626/28-07-
2022, ΑΔΑ: 
9ΗΠ246ΨΖΥ1-ΜΣΗ) 

https://rescom.duth.gr/el/%ce%ba%ce%b5-82800-%ce%b1-%cf%80-37626-28-07-2022-
%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-
%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-
%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86/  

*Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει ακολουθώντας ακριβώς τη διαδικασία που περιγράφεται στο πλήρες κείμενο 
της πρόσκλησης που είναι προσβάσιμο μέσω του παραπάνω υπερσυνδέσμου. 
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