
 

 

 

 

Προζωρινά Αποηελέζμαηα Δπιλογής ενός (1) Μεηαδιδάκηορα  

(κωδικός θέζης ΜΓ2_ΙΘΦΥ_NANOSHIELD)  

για ηο Έργο 

«Νέας γενιάς αζθαλή νανοηετνολογικά προϊόνηα για ηην καηαπολέμηζη ηων αζθενειών  

και ηην ηασηότρονη βεληίωζη ηης εσρωζηίας ηων θσηών» (MIS 5067585) ηοσ 

ΙΘΦΥ/ΔΙΔ 

 

Αρ. Πρωη. ΙΘΦΥ:19 
 

 

Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο απνηεινύκελε από ηνπο Α. Πίζπα (Γηεπζπληή Δξεπλώλ ΙΘΦΥ, 

Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν ηνπ Έξγνπ), Ν. Σαγκαηάξρε (Γηεπζπληή Δξεπλώλ ΙΘΦΥ) θαη  Γ. 

Υξπζηθό (Γηεπζπληή Δξεπλώλ ΙΘΦΥ), όπσο νξίζηεθε από ην Γ/ΔΙΔ ζηε ζπλεδξία 

2020/18/29.06.20, ζπλήιζε ηελ Σξίηε 23.03.2021 γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ 

ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξύρζεθαλ.  

 

Η Δπηηξνπή αθνύ κειέηεζε ηα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππεβιήζεζαλ, 

έθξηλε ηηο ππνςεθηόηεηεο κε βάζε ηα πξνζόληα/θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη απνθάζηζε σο θαηάιιειε γηα ηε ζέζε: 

 

Α/Α 
ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΗ 

ΔΠΙΛΔΓΟΤΑ 

ΤΠΟΦΗΦΙΑ 

1 ΜΓ2_ΙΘΦΥ_NANOSHIELD Μ. Καξαγηάλλε 

 

ΔΝΣΑΔΙ  
Γηθαίσκα ππνβνιήο έλζηαζεο έρνπλ νη ππνςήθηνη εληόο δηαζηήκαηνο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξώλ, ην νπνίν αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

αμηνιόγεζεο, κε αίηεζε πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΙΘΦΥ. 

 

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ  
Δπίζεο, νη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα αηνκηθά θύιια 

αμηνιόγεζεο/βαζκνιόγεζεο ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ, εληόο δηαζηήκαηνο 5 εξγάζηκσλ 

εκεξώλ από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο, κε αίηεζε 

πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ιλζηηηνύηνπ. εκεηώλεηαη όηη ην δηθαίσκα 

ηεο πξόζβαζεο ζηα αηνκηθά θύιια αμηνιόγεζεο ησλ άιισλ ππνςεθίσλ, αζθείηαη ππέξ ηνπ 

αηηνύληνο κε ηνλ όξν ηήξεζεο ησλ πξνβιεπόκελσλ ζην ππό ζηνηρεία Γ/ΔΞ/4163-

1/06.07.2012 έγγξαθν ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, δειαδή 

όηαλ ζπληξέρεη ζην πξόζσπό ηνπ ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ. 

 

ΑΔΑ: ΨΙΒ3469ΗΕΠ-ΣΜΗ



 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ελζηάζεηο 

πνπ αλαηξνύλ ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζα 

ζεσξεζνύλ νξηζηηθά.  

 

Σν έξγν «Νέαο γεληάο αζθαιή λαλνηερλνινγηθά πξντόληα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

αζζελεηώλ θαη ηελ ηαπηόρξνλε βειηίσζε ηεο επξσζηίαο ησλ θπηώλ» κε θσδηθό ΟΠ (MIS) 

5067585 έρεη εληαρζεί ζηελ Δληαία Γξάζε Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο «ΔΡΔΤΝΩ – ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» (Β΄Κύθινο) θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αληαγσληζηηθόηεηα 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία» (ΔΠΑλΔΚ) ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, κε 

ζπγρξεκαηνδόηεζε από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). 

 

O Αλ. Γηεπζπληήο ΙΘΦΥ/ΔΙΔ 

 
 

Δ.Ι. Κακίηζνο 

  

 

ΑΔΑ: ΨΙΒ3469ΗΕΠ-ΣΜΗ
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