
 

 

 

 

 

Προζφρινά Αποηελέζμαηα Επιλογής Σσνεργάηη για ηη θέζη με  Κφδικό InPhoQuC-1 

ζηο πλαίζιο ηοσ τρημαηοδοηούμενοσ έργοσ  

«Κβανηικά Ολοκληρφμένα Φφηονικά Κσκλώμαηα» με ακρφνύμιο InPhoQuC, 

 ποσ σλοποιείηαι ζηο  

Ινζηιηούηο Θεφρηηικής και Φσζικής Φημείας ηοσ Εθνικού Ιδρύμαηος Ερεσνών  

 

 

Αρ. Πρφη. ΙΘΦΦ 206/07.12.2021 
 

Σε ζπλέρεηα ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (αξηζκ. πξση. ΔΙΔ 

4389/17.11.2021, ΑΓΑ: 6ΜΟΙ469ΗΔΠ-9Υ6), απηή αλαξηήζεθε ηελ  17.11.2021 ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΔΙΔ (http://www.eie.gr/careers_gr.html) θαζώο επίζεο θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ΓΙΑΥΓΔΙΑ (diavgeia.gov.gr), κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

αηηήζεσλ ηελ 02.12.2021,  κε αληηθείκελν ηελ πιήξσζε κίαο ζέζεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 

ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν: «Κβαληηθά Οινθιεξσκέλα Φσηνληθά Κπθιώκαηα» κε 

αθξσλύκην InPhoQuC θαη θσδηθό Πξόηαζεο HFRI-FM17-640, ηεο δξάζεο «1ε Πξνθήξπμεο 

εξεπλεηηθώλ έξγσλ ΔΛ.ΙΓ.Δ.Κ. γηα Μέιε ΓΔΠ θαη εξεπλεηέο/ηξηεο θαη ηελ πξνκήζεηα 

εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο». 

 

Η αξκόδηα επηηξνπή Δπηινγήο Σπλεξγαηώλ (ε νπνία νξίζηεθε ζηε ζπλεδξία 

2020/09/27.03.2020 ηνπ ΓΣ/ΔΙΔ) ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ηελ Γεπηέξα 06-

Γεθεκβξίνπ-2021 θαη ώξα 13:00, ζην Ιλζηηηνύην Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Φεκείαο ηνπ 

Δζληθνύ Ιδξύκαηνο Δξεπλώλ, Λεσθ. Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ 48 - Αζήλα, κε αληηθείκελν 

ηελ επηινγή ζπλεξγαηώλ γηα ηε ζέζε κε θσδηθό InPhoQuC-1. 

 

Η Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή ησλ ππνςεθηνηήησλ, θαζώο θαη ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ, κειέηεζε ηα ζηνηρεία πνπ ππεβιήζεζαλ θαη πξνέβε ζηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ζηελ θαηάηαμή ηνπο ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο/ζπληειεζηέο βαξύηεηαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

Γηα ηε ζέζε κε θσδηθό InPhoQuC-1, ε θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ καδί κε ηα ζηνηρεία 

ππνςεθηόηεηάο ηνπο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθόινπζν Πίλαθα Α1.   

 

Πίνακας Α1. Θέζη με κφδικό InPhoQuC-1     

Α/Α Υπουήθιοι  

Αρ. Πρφη. & Ημερομηνία Υποβολής Αίηηζης 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

1 Δρ. Τζιμβρακίδης Κφνζηανηίνος  

110/26.11.2021 

Καηαηάζζεηαι Πρώηος θαη 

πξνηείλεηαη γηα ηελ πιήξσζε ηεο 

ζέζεο 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΦΣΦ469ΗΕΠ-ΨΙΚ



 

 

 

Η Δπηηξνπή θξίλεη  σο  θαηάιιειν γηα ηελ  πιήξσζε ηεο ζέζεο InPhoQuC-1,  ηνλ Δρ.  

Τζιμβρακίδη Κφνζηανηίνο θαη  εηζεγείηαη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη ε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο Σπλεξγαηώλ ζα δεκνζηνπνηεζεί ηόζν 

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΙΔ όζν θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο «ΓΙΑΥΓΔΙΑ».  

Οη ππνςήθηνη πνπ ππέβαιαλ αίηεκα γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο 

έρνπλ δηθαίσκα: 

• Υπνβνιήο έλζηαζεο θαηά ηεο θαηάηαμήο ηνπο εληόο πξνζεζκίαο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ 

από ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κε γξαπηή αίηεζή ηνπο πξνο ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Φεκείαο ηνπ Δζληθνύ Ιδξύκαηνο 

Δξεπλώλ ζην email pseria@eie.gr . Οη εκπξόζεζκεο ελζηάζεηο εμεηάδνληαη ηειεζίδηθα 

από ην ΔΙΔ εληόο δώδεθα (12)  εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο. Δθπξόζεζκεο αηηήζεηο δε ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ θαη δελ 

εμεηάδνληαη. 

• Πξόζβαζεο ζηα ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνύ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο θαη ζηα θύιια 

αμηνιόγεζεο - βαζκνιόγεζεο ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ ζπλεξγαηώλ κεηά από γξαπηή 

αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιινπλ πξνο ην Δζληθό  δξπκα Δξεπλώλ εληόο 5 εξγάζηκσλ 

εκεξώλ από ηελ επόκελε ηεο αλαξηήζεσο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ππό ηνλ όξν ηεο 

ηήξεζεο ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζύκθσλα κε όζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Αξκόδηα λα εμεηάζεη ηηο ελζηάζεηο είλαη ε ηξηκειήο Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ. Γελ επηηξέπεηαη 

ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ λα έρνπλ ζρέζεηο ζπγγέλεηαο έσο γ΄ βαζκνύ εμ αίκαηνο ή 

αγρηζηείαο κε νπνηνλδήπνηε ππνςήθην. 

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. 

 

 

Ο Γηεπζπληήο Ιλζηηηνύηνπ Θεσξεηηθήο θαη Φπζηθήο Φεκείαο 

 

 
Γξ. Νίθνο Ταγκαηάξρεο 
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