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«Ημέρες καριέρας για νέους ερευνητές στο Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών, 27-28 Νοεμβρίου 2018» 

 

 

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2018 

 

  

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) διοργανώνει, στις 27 και 28 

Νοεμβρίου 2018, τη διήμερη εκδήλωση «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ 
ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-2018», με στόχο την υποστήριξη των νέων 

κυρίως ερευνητών στη διαδικασία αναζήτησης ευκαιριών για μία 
επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο της έρευνας. 

  
Την πρώτη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, θα δοθεί η 

ευκαιρία στους νέους ερευνητές να συναντήσουν και να συζητήσουν 

με δυνητικούς εργοδότες από το χώρο των επιχειρήσεων καθώς 
και με φορείς υποστήριξης της έρευνας και των ερευνητών, με 

στόχο: 
 

 Μια πρώτη διερεύνηση σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης 

μελλοντικών ή ακόμα και άμεσων συνεργασιών μέσω μικρής 
διάρκειας συνεντεύξεων 

 Την ενημέρωση και συζήτηση επί εναλλακτικών δρόμων καριέρας 

 Την προώθηση του επαγγελματικού προφίλ των συμμετεχόντων 

νέων ερευνητών 

  

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διήμερης εκδήλωσης, θα 
πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι κύκλοι ομιλιών: 
 

 Πολιτικές, προτεραιότητες και μηχανισμοί για τη βελτίωση 
των ευκαιριών σταδιοδρομίας και κινητικότητας των 

ερευνητών (Τρίτη 27/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στο ΕΙΕ) 

 Προοπτικές και ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο χώρο της 
έρευνας (ομιλίες από καταξιωμένους ερευνητές, Τετάρτη 

28/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στο ΕΙΕ)   
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Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου 
“ERA Mobility And 

Researchers Career Days in Greece: A contribution to decrease brain 

drain (ERA-MobilCar.GR -HORIZON 2020)”, με στόχο την ανάδειξη 
επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους επιστήμονες με υψηλά 

προσόντα που επιθυμούν να εργαστούν στον ευρύτερο χώρο της 
έρευνας. 

  
Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την 

ηλεκτρονική φόρμα 
συμμετοχής https://goo.gl/forms/Qud3pVZETYQuppjh2, μέχρι τη 

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018. Μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων οι διοργανωτές θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για τις 

διαδικαστικές πληροφορίες. Για λόγους καλύτερης οργάνωσης, θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

  

Πληροφορίες: 

Μαριάννα Γκριτζάλα 

Email: mgritzala@eie.gr, Τηλ.: 210 7273505 
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