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Προζωρινά Αποηελέζμαηα Δπιλογής σνεργαηών για ηη Θέζη Δνός (1) 

Μεηαδιδάκηορα με Κωδικό Θέζης: PROTECT-postdoc1 

ζηο πλαίζιο ηοσ τρημαηοδοηούμενοσ έργοσ με ηίηλο «Καινοηόμα Βιομητανικά Υλικά με 

Προηγμένη Λειηοσργικόηηηα, Παραηεηαμένο Χρόνο Ζωής και Αναβαθμιζμένη Επίδοζη Ένανηι 

Περιβαλλονηικών Σσνθηκών για Μέζα Προζηαζίας Πολλών Χρήζεων» και κωδικό MIS 

5069154 ποσ σλοποιείηαι ζηο Ινζηιηούηο Θεωρηηικής Φσζικής Υημείας ηοσ Δθνικού 

Ιδρύμαηος Δρεσνών 

 

Αριθμ. Πρωη. ΙΘΦΥ 32 / 06.04.2021 

  

Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο πλεξγαηώλ απνηεινύκελε από ηνπο Γξ. Ν. Σαγκαηάξρε (Γηεπζπληή 

Δξεπλώλ ΙΘΦΥ/ΔΙΔ, Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλν ηνπ Έξγνπ), Γξ. Α. Πίζπα (Γηεπζπληή Δξεπλώλ 

ΙΘΦΥ/ΔΙΔ) θαη Γξ. Γ. Μνύζδε (Γηεπζπληή Δξεπλώλ ΙΘΦΥ/ΔΙΔ), όπσο νξίζηεθε από ην Γ ΔΙΔ 

ζηε ζπλεδξία 2020/22/06.08.2020 ζπλήιζε ηε Γεπηέξα 05.04.2021, γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ 

ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε κε θσδηθό PROTECT-postdoc1. 

Η Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή κηαο ππνςεθηόηεηαο θαη αθνύ κειέηεζε ηα 

βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα θαη ζηνηρεία πνπ ππεβιήζεζαλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο 

πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, απνθάζηζε σο θαηάιιειν γηα ηελ ππό πιήξσζε ζέζε ηελ 

ππνςήθηα ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/Α ΚΧΓΙΚΟ ΘΔΗ ΔΠΙΛΔΓΔΝΣΔ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ 

1 PROTECT-postdoc1 Υξηζηίλα-Δπηζηήκε ηάγγει 

 

 

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: ΩΘΠΝ469ΗΕΠ-ΧΜ7
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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 «Καινοηόμα Βιομητανικά Υλικά με Προηγμένη Λειηοσργικόηηηα, Παραηεηαμένο Χρόνο 

Ζωής και Αναβαθμιζμένη Επίδοζη Ένανηι Περιβαλλονηικών Σσνθηκών για Μέζα Προζηαζίας 

Πολλών Χρήζεων» έρεη εληαρζεί ζηε Γξάζε «ΔΡΔΤΝΩ-ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» 

Β’Κύθινο, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην 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 
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