
 

 

 

 

 

 

 

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για τις θέσεις   

με Κωδικούς InPhoQuC-1 και InPhoQuC-2 στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου  

«Κβαντικά Ολοκληρωμένα Φωτονικά Κυκλώματα» με ακρωνύμιο InPhoQuC, 

 που υλοποιείται στο  

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών  

 

 

Αρ. Πρωτ. ΙΘΦΧ 43./11.06.20 
 

 

Σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αριθμ. πρωτ. ΕΙΕ 

1727/19.05.2020, ΑΔΑ: ΨΗ9Λ469ΗΕΠ-84Φ), αυτή αναρτήθηκε την  19.05.2020 στην 

ιστοσελίδα του ΕΙΕ (http://www.eie.gr/careers_gr.html) καθώς επίσης και στον ιστότοπο του 

Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

αιτήσεων την 03.06.2020,  με αντικείμενο την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτου στο πλαίσιο 

του Έργου με τίτλο με τίτλο: «Κβαντικά Ολοκληρωμένα Φωτονικά Κυκλώματα» με 

ακρωνύμιο InPhoQuC και κωδικό Πρότασης HFRI-FM17-640, της δράσης «1η Προκήρυξης 

ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια 

ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». 

 

Η αρμόδια επιτροπή Επιλογής Συνεργατών (η οποία ορίστηκε στη συνεδρία 

2020/09/27.03.2020 του ΔΣ/ΕΙΕ) συνεδρίασε την 10-Ιουνίου-2020 και ώρα 13:00, στο 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωφ. 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 - Αθήνα, με αντικείμενο την επιλογή συνεργατών για τις θέσεις 

με κωδικούς InPhoQuC-1 και InPhoQuC-2. 

 

Θέση με κωδικό InPhoQuC-1 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή των υποψηφιοτήτων, καθώς και των 

συμπληρωματικών στοιχείων, μελέτησε τα στοιχεία που υπεβλήθησαν και προέβη στην 

αξιολόγηση των υποψηφίων και στην κατάταξή τους σύμφωνα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας του Παραρτήματος ΙΙ της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

Για τη θέση με κωδικό InPhoQuC-1, η κατάταξη των υποψηφίων μαζί με τα στοιχεία 

υποψηφιότητάς τους παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα Α1.  
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Πίνακας Α1. Θέση με κωδικό InPhoQuC-1     

Α/Α Υποψήφιοι  

Αρ. Πρωτ. & Ημερομηνία Υποβολής 

Αίτησης 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

1 Δρ. Τσίντζος Συμεών 

48/26.05.2020,  54/01.06.2020 

Κατατάσσεται Πρώτος και προτείνεται για την 

πλήρωση της θέσης 

2 Δρ. Αυδίκος Γεώργιος 

58/02.06.2020,  60/03.06.2020 

Κατατάσσεται Δεύτερος 

3 Δρ. Δελλής Σπήλιος 

59/03.06.2020 

Κατατάσσεται Τρίτος 

4 Τολιόπουλος Δημοσθένης 

47/26.05.2020 

Αποκλείεται λόγω έλλειψης Διδακτορικού 

Διπλώματος 

Η Επιτροπή κρίνει  ως  επικρατέστερο  και προτείνει για την  πλήρωση της θέσης InPhoQuC-

1,  τον Δρ. Συμεών Τσίντζο. 

 

Θέση με κωδικό InPhoQuC-2 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή των υποψηφιοτήτων, καθώς και των 

συμπληρωματικών στοιχείων, μελέτησε τα στοιχεία που υπεβλήθησαν και προέβη στην 

αξιολόγηση των υποψηφίων και στην κατάταξή τους σύμφωνα με τα κριτήρια 

αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας του Παραρτήματος ΙΙ της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

Για τη θέση με κωδικό InPhoQuC-2, η κατάταξη των υποψηφίων μαζί μα τα στοιχεία 

υποψηφιότητας τους παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα Α2.  

 

Πίνακας Α2. Θέση με κωδικό InPhoQuC-2     

Α/Α Υποψήφιοι/ες 

Αρ. Πρωτ. & Ημερομηνία Υποβολής 

Αίτησης 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1 Σινάνη Αλεξάνδρα 

49/28.05.2020, 57/02.06.2020 

Κατατάσσεται Πρώτη και προτείνεται για την 

πλήρωση της θέσης 

2 Μπαζίνη Μαρία 

55/01.06.2020 

Κατατάσσεται Δεύτερη 

3 Βασιλάκη Βασιλική 

56/02.06.2020 

Κατατάσσεται Τρίτη 

Η Επιτροπή κρίνει  ως  επικρατέστερη  και προτείνει για την  πλήρωση της θέσης InPhoQuC-

2,  την κα. Αλεξάνδρα Σινάνη. 
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης με αίτηση που θα 

πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας 

του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  
Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα 

αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων εντός διαστήματος πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

με αίτηση που θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Ινστιτούτου. Σημειώνεται ότι 

το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, 

ασκείται υπέρ του αιτούντος με τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία 

Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, δηλαδή όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης 

των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. 

 

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.  

 

 

H Επιτροπή Επιλογής Συνεργατών  

 

 

Δρ, Χρήστος Ριζιώτης,             Δρ. Γεώργιος Κακαράντζας,              Δρ. Μαρία  Κάνδυλα 
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