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ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

(Κωδικός θέσης: COSMONANO/1-2020)
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ
ΚΥΤΤΑΡΑ» (ΚΩΔΙΚΟ 2652) TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
TOY
ΕΘΝΙΚΟY ΙΔΡΥΜΑTOΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της 29.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών (συνεδρία 2020/25/29.09.2020) δημοσιεύτηκε πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Βιολογικές αλληλεπιδράσεις
νανοσωματιδίων σε κύτταρα» ακρωνύμιο COSMONANO και κωδικό 2652. Η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος (αριθμ. πρωτ. ΕΙΕ Α.Π. 4400/18.12.2020, ΑΔΑ: 62ΠΗ469ΗΕΠ-ΘΤ8) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του ΕΙΕ στις 18.12.2020 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 04.01.2021.
H Επιτροπή Αξιολόγησης συνεργατών αποτελούμενη από τους Δρ. Ε. Σαραντοπούλου, Δρ Α. Κ. Κεφαλά, και Δρ.
Γ. Κακαράντζα όπως ορίστηκε από το ΔΣ/ΕΙΕ στη συνεδρία 2020/25/29.09.2020 συνήλθε σήμερα 05/01/2021
στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του ΕΙΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 - Αθήνα, για την
αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση με κωδικό COSMONANO/1-2020
Η Επιτροπή διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή μίας υποψηφιότητας, μελέτησε τα επιστημονικά στοιχεία που
υπεβλήθησαν και προέβη στην αξιολόγηση του έργου του υποψηφίου, σύμφωνα με τα απαιτούμενα και
επιθυμητά προσόντα καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας σύμφωνα με την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως κατάλληλος για την υπό πλήρωση θέση επελέγη ο υποψήφιος στον παρακάτω
πίνακα:
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Πίνακας Α. Θέση με κωδικό COSMONANO/1-2020
Υποψήφιοι
Αρ. Πρωτ. & Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης
Γαβριήλ Βασίλειος
162/21.12.2020

Η Επιτροπή επομένως εισηγείται τη σύναψη σύμβασης έργου με το Βασίλειο Γαβριήλ για την κάλυψη της θέσης
COSMONANO/1-2020 και αντικείμενο «Προσομοίωση κυττάρων και νανοδομημένων υλικών ως συστήματα
αυτόματου ελέγχου και βιονανομηχανική.».
Σημειώνεται ότι η απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Συνεργατών θα δημοσιοποιηθεί τόσο μέσω της ιστοσελίδας
του ΕΙΕ όσο και μέσω της ιστοσελίδας «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα:
•
Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη
της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Ινστιτούτου
Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο email gkampoura@eie.gr. Οι
εμπρόθεσμες ενστάσεις εξετάζονται τελεσίδικα από το ΕΙΕ εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν
εξετάζονται.
•

Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς
το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των
αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
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Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της
Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε
υποψήφιο.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις που αναιρούν την
εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα παραπάνω αποτελέσματα θα θεωρηθούν οριστικά.
Ο Διευθυντής ΙΘΦΧ/ΕΙΕ
Δρ. Ευστράτιος Καμίτσος

