
                                                                                                              
 

 
Αθήνα,  23.12.2021 

                Αρ.Πρωτ.:   5076 
 

 

Προσωρινά  Αποτελέσματα   
επιλογής  έκτακτου προσωπικού  για  πλήρωση  δύο  (2)  θέσεων  

ανταποδοτικών  υποτροφιών  (Pfizer  Fellowship)  με μεταδιδάκτορες  για  
την  υλοποίηση  έρευνας  σε  θέματα  υγείας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

 
Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις 
29.09.2021 στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

 http://www.eie.gr/careers gr.html 

 diavgeia.gov.gr, (ΑΔΑ: 63ΓΗ469ΗΕΠ-ΓΘΧ) 
 

με αντικείμενο την πλήρωση δύο (2) θέσεων ανταποδοτικών υποτροφιών (Pfizer 
Fellowship) με μεταδιδάκτορες για την υλοποίηση έρευνας σε θέματα υγείας στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών και προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στις 14.10.2021, η αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης  συνεδρίασε δια περιφοράς στις 15.12.2021 και ώρα 12:00 μ.μ. με 
αντικείμενο την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, για τις θέσεις μεταδιδακτόρων 2 & 3. 
 
Για τη θέση του Μεταδιδάκτορα 2 ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση οι παρακάτω 
υποψήφιες: 

Α/Α ONΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1. Αναστασία Γεωργίου 14.10.2021 

2. Παναγιώτα Κοράλλη 14.10.2021 

 

Για τη θέση του Μεταδιδάκτορα 3 ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση οι παρακάτω 
υποψήφιοι: 

Α/Α ONΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1. Αναστασία Γεωργίου 14.10.2021 

2. Ηλίας Κατσουλιέρης 30.09.2021 

3. Ιωάννης Αγγελόπουλος 04.10.2021 

4. Μαίρη Καρανίκου 14.10.2021 

5. Μάρθα Βαρδάκη 13.10.2021 

 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων έγινε με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων που 
περιγράφονταν στην εν λόγω πρόσκληση. 

http://www.eie.gr/careers%20gr.html
ΑΔΑ: Ω5ΓΚ469ΗΕΠ-ΡΩ9



                                                                                                              
 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
για τη θέση ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 2 

α/α 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

Βαθμός 
πρώτου 
πτυχίου, 

(10 
μόρια) 

 

Επιστολή κινήτρων 
και συνάφεια των 
ερευνητικών του 

ενδιαφερόντων με 
τα ερευνητικά 

πεδία του ΕΙΕ σε 
θέματα υγείας, 

 (30 μόρια) 
 

Δημοσιεύσεις, 
(20 μόρια) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Βαθμός Βαθμός Βαθμός Βαθμός 

1. Αναστασία Γεωργίου 8,5 26,2 11 45,7 

2. Παναγιώτα Κοράλλη 7,3 24,9 15 47,2 

 
 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
για τη θέση ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 3 

α/α 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

Βαθμός 
πρώτου 
πτυχίου, 

(10 
μόρια) 

 

Επιστολή κινήτρων 
και συνάφεια των 
ερευνητικών του 

ενδιαφερόντων με 
τα ερευνητικά 

πεδία του ΕΙΕ σε 
θέματα υγείας, 

 (30 μόρια) 
 

Δημοσιεύσεις, 
(20 μόρια) 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Βαθμός Βαθμός Βαθμός Βαθμός 

1. Αναστασία Γεωργίου 8,5 26,2 11 45,7 

2. Ηλίας Κατσουλιέρης 7.5 25.9 14 47.4 

3. Ιωάννης Αγγελόπουλος 7.5 26.5 17 51.0 

4. Μαίρη Καρανίκου 6.9 25.9 16 48.8 

5. Μάρθα Βαρδάκη 8.0 26.9 18 52.9 

  
Για τη θέση του Μεταδιδάκτορα 2, η υποψηφιότητα που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία είναι εκείνη της κας Κοράλλη. Η κα Κοράλλη διαθέτει όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα και η βαθμολογία της στα κριτήρια μοριοδότησης είναι 47.2/60.  
 
Για τη θέση του Μεταδιδάκτορα 3, η υποψηφιότητα που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία είναι εκείνη της κας Βαρδάκη. Η κα βαρδάκη διαθέτει όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα και η βαθμολογία της στα κριτήρια μοριοδότησης είναι 52.9/60.  
 
Επομένως, η Επιτροπή εισηγείται τη σύναψη συμβάσεων ανταποδοτικών υποτροφιών με 
την κα Κοράλλη και κα Βαρδάκη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση, για 
την κάλυψη της θέσης των Μεταδιδάκτορα 2 και 3, με ερευνητικό αντικείμενο την εφαρμογή 
των συζυγιακών πολυμερών στη βιοαπεικόνιση και θεραπεία καρκινικών κυττάρων. 
 

ΑΔΑ: Ω5ΓΚ469ΗΕΠ-ΡΩ9



                                                                                                              
 

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Aξιολόγησης  θα δημοσιοποιηθεί τόσο 
μέσω της ιστοσελίδας του ΕΙΕ όσο και μέσω της ιστοσελίδας «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Οι υποψήφιοι 
μπορούν να υποβάλουν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Γραφείο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο email : hr@eie.gr. 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. 
 
Σημειώνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς 
φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων. 
Επίσης σημειώνεται, ότι το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των 
άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης της προστασίας 
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.  
 
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. 
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