
 

Αθήνα, 14/05/2015 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης 
Έργου   

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Nuage “ New dietary strategies 
addressing the specific needs of elderly population for an healthy ageing in Europe’’ 

 
To Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας  του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών ενδιαφέρεται να επιλέξει έναν (1) επιστηµονικό συνεργάτη µε εµπειρία στη Μοριακή 
ή/και Κυτταρική Βιολογία, προκειµένου να συνεργαστεί στο πλαίσιο έργου µε τίτλο «New 
dietary strategies addressing the specific needs of elderly population for an healthy ageing in 
Europe» (κωδικός Έργου 266486) που υλοποιείται από το Ινστιτούτο  Βιολογίας, 
Φαρµακευτικής Χηµείας και Βιοτεχνολογίας  του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. 
 
Η συνεργασία θα γίνει µε σύναψη Σύµβασης Έργου. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
Πτυχίο Βιοεπιστηµών 
 
Προσόντα που θα συνεκτιµηθούν: 
Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Μοριακή ή/και Κυτταρική Βιολογία 
 
Ειδικό Αντικείµενο Σύµβασης Έργου: Μελέτη διατροφικών παραγόντων στη γήρανση 
 
Αναµενόµενα Παραδοτέα: Ταυτοποίηση διατροφικών παραγόντων που καθυστερούν τη 
γήρανση 
 
∆ιάρκεια και κόστος : 6 µήνες µε κόστος µέχρι 7.200 € 
 
 
Κατάταξη υποψηφίων: 
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, µετά από 
αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των 
ελάχιστων απαιτούµενων προσόντων µορφωτικού επιπέδου και εργασιακής εµπειρίας που 
αναφέρονται παραπάνω και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα ελάχιστα 
απαιτούµενα προσόντα.  
 
Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:  
 
1. Απαραίτητα προσόντα                     30% 
2. Προαπαιτούµενη Εµπειρία              40% 
3. Συµπληρωµατικά προσόντα            30% 
Σύνολο:                                                          100% 
 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα µέχρι τις 29 Μαΐου 
2015 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ipkarvouni@eie.gr είτε ταχυδροµικά στην διεύθυνση 
Βασ. Κωνσταντίνου 48,  116 35 Αθήνα, υπόψη Κ. Ιππολύτης Καρβούνη (Τηλ. 
Επικοινωνίας: 210 72 73 738), µε την ένδειξη: "Για το έργο "NUAGE" και να είναι διαθέσιµοι 
για ενδεχόµενη ατοµική συνέντευξη. 

 



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Μετά την αξιολόγηση των υποψηφίων από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 
Υποψηφιοτήτων, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών θα αναρτήσει τα αποτελέσµατα στην ιστοσελίδα 
του ΕΙΕ. 
 
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών ενστάσεις µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, η οποία αρχίζει από την ηµέρα της 
ανάρτησής των αποτελεσµάτων αξιολόγησης. Η ένσταση υποβάλεται στη Γραµµατεία του 
Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρµακευτικης Χηµείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών, στην παραπάνω διεύθυνση. Οι εµπρόθεσµες ενστάσεις εξετάζονται τελεσίδικα από 
το ΕΙΕ εντός δώδεκα (12) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής. 
 
Σηµειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης στους ατοµικούς φακέλους 
και στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης/βαθµολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων. Σηµειώνεται, 
ότι το δικαίωµα της πρόσβασης στα ατοµικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, 
ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεποµένων στο υπό στοιχεία 
Γ/ΕΞ/4163- 1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννοµο συµφέρον της υπεράσπισης 
των δικαιωµάτων του ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων. 
 
 

 

 


