
 

Αξιότιμα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϋλικών, 

H  E. E. B   ΜΕ  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΠΕΝ-ΕΕΒ ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΠΕΝ 

Έναρξη υποβολής: Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, 

 Oι προϋποθέσεις της προκήρυξης  συνοψίζονται στα ακόλουθα άρθρα: 

 1-  Η  Υποτροφία  θα  χορηγηθεί  στα  πλαίσια  του  Προγράμματος  Υποτροφιών  του  

Ερευνητικού Πειραματικού  Κέντρου  της  ELPEN  Φαρμακευτικής  Βιομηχανίας (Ε.Π.Κ. 

ELPEN). 

2- Εφόσον  ο/η  Υπότροφος  κερδίσει  και  άλλη  χρηματοδότηση  οποιασδήποτε  επίσημης  

μορφής, δικαιούται  να  την  χρησιμοποιήσει  παράλληλα  με  την  Υποτροφία,  εφόσον  δεν  

αντικρούονται  οι  όροι  της. 

 3– Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται ως η Δευτέρα 13η Ιουνίου 2016. Οι 

υποβληθείσες προτάσεις (max 10 σελίδων, Times New Roman 11, συμπεριλαμβανομένης και 

της βιβλιογραφίας) θα αξιολογηθούν από επιστημονική επιτροπή που θα ορίσουν από 

κοινού το Ε.Π.Κ. ELPEN και η Ε.Ε.Β. Υποχρεωτικά θα υποβάλλεται σε ξεχωριστό αρχείο και το 

βιογραφικό του υποψηφίου ή των μελών της ερευνητικής ομάδος που συμμετέχουν. 

 4-  Οι  προτάσεις  πρέπει  να  έχουν  προσανατολισμό  στην  πρακτική  αξιοποίηση  ενός  

τουλάχιστον  τελικού προϊόντος  και  επίσης  ένα  μέρος  της  έρευνας  θα  πρέπει  να  είναι  

πειραματικό  και  να  υλοποιηθεί στις  εγκαταστάσεις  του ερευνητικού-πειραματικού 

κέντρου της ΕLPEN. 

5-  Οι  προτάσεις  μπορούν  να  υποβληθούν ηλεκτρονικά στην  ελληνική ή στην  αγγλική  

γλώσσα στην  γραμματεία της Ε.Ε.Β. secretary@biomaterials.org.gr 

6-  Οι  προτάσεις,  μπορεί  να  είναι  είτε  στα  πλαίσια  ερευνητικών  ενδιαφερόντων,  είτε  

στα  πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακής, διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής  εργασίας. 

7-  Το  μέγιστο  ποσό  που  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  σε  δύο  συνολικά  έτη  υποστήριξης,  

είναι 20.000€. Η υποτροφία δεν περιλαμβάνει καμία μισθοδοσία αλλά μόνον ότι αφορά σε 

Υλικά και Μεθόδους. H υποτροφία θα καταβάλλεται σύμφωνα με την πρόοδο του έργου. 

 8-  Η  οικονομική  διαχείριση  του  έργου  (παραγγελίες,  τιμολογήσεις  κλπ)  θα  γίνει  απο  

το  γραφείο Υποτροφιών  του  Ερευνητικού – Πειραματικού Κέντρου  της  ELPEN. 

9- Από την υποτροφία αποκλείονται από τη συμμετοχή τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΒ. 

10- Στην υποτροφία μπορεί να οριστεί κατ΄επιλογήν του υποψηφίου επιβλέπον μέλος 

ΔΕΠ/Ερευνητής από οποιοδήποτε Ίδρυμα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Υποχρεωτικά θα 

ορίζεται ένας επιβλέπων από την ΕLPEΝ. 

11- Το ερευνητικό πρωτόκολλο που θα υποβληθεί πρέπει να σχετίζεται με τα βιοϋλικά και 

θα κριθεί υποχρεωτικά και από το Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο της ELPEN ως προς την 

επάρκεια του και την σχετική δεοντολογία. 

12- Δικαίωμα υποβολής έχουν επιστημόνες έως 45 ετών.  


