
 

 

 

 

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη 

(Κωδικός θέσης: GATES 01) στα πλαίσια της Πράξης  «ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΗΣ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΑΕΡΙΩΝ-GATES» (T8EPA2-00031)  του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ 

 

Αρ. Πρωτ. ΙΘΦΧ 124 /30.7.19 
 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από τους Ν. Λαθιωτάκη (Ερευνητή του ΙΘΦΧ και 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης), Ε. Κλώντζα και Θ. Μερκούρη (Ερευνητές του ΙΘΦΧ), 

όπως ορίστηκε από το ΔΣ/ΕΙΕ στη συνεδρία 2019/06/08.03.2019, συνήλθε σήμερα 

26.07.2019 για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων των θέσεων που προκηρύχθηκαν.  

 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε τα βιογραφικά σημειώματα και τα στοιχεία που υπεβλήθησαν, 

έκρινε τις υποψηφιότητες με βάση τα προσόντα/κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποφάσισε ως εξής: 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

1 GATES 01 Ζαχαρίας Φθενάκης 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών, το οποίο αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης, με αίτηση που θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΙΘΦΧ. 

 

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

αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, εντός διαστήματος 5 εργάσιμων 

ημερών από την επόμενη ημέρα της 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 της προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως προβλέπεται 

από την 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.  

 

Το έργο με τίτλο «Νανοπορώδης μεμβράνη γραφενίου χωρίς μεταφορά στη δημιουργία της 

για διαχωρισμό αερίων -GATES» με κωδικό Τ8ΕΡΑ2-00031, εντάσσεται στη Δράση 

Εθνικής Εμβέλειας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ 

ΑΔΑ: ΨΛΓΘ469ΗΕΠ-2ΞΒ



 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERA-

NETS» που χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών 

στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020), 

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης).  

 

 

 

O Διευθυντής ΙΘΦΧ/ΕΙΕ 

 

 

Ε.Ι. Καμίτσος 

  

ΑΔΑ: ΨΛΓΘ469ΗΕΠ-2ΞΒ
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