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Με χρηματοδότηση από τη «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και 

Ερευνητών/τριών» 

 

 

Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής Συνεργατών για την πλήρωση μίας (1) θέσης 

Μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας με Κωδικό Θέσης: FUN2DPHOTO- 

postdoc1 

στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Functionalized two-

dimensional transition metal dichalcogenides with organic photoactive components 

for energy applications» και αριθμό πρότασης 2482, της Δράσης «2
η
 Προκήρυξη 

Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και 

Ερευνητών/τριών» που υλοποιείται στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

Αριθμ. Πρωτ. ΙΘΦΧ 155/23.06.2022 

  

Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις 07.06.2022 στις 

παρακάτω ιστοσελίδες 

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

 diavgeia.gov.gr/, (ΑΔΑ: Ψ6ΞΞ469ΗΕΠ-ΚΥΛ) 

 

με αντικείμενο την πλήρωση μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου 

«Functionalized two-dimensional transition metal dichalcogenides with organic photoactive 

components for energy applications» που έχει ενταχθεί στη Δράση «2η Προκήρυξη Ερευνητικών 

Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», που χρηματοδοτείται από 

το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στις 22.06.2022 και ώρα 03:00μ.μ., η 

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Συνεργατών αποτελούμενη από τους Δρ. Ν. Ταγματάρχη (Διευθυντή 

Ερευνών ΙΘΦΧ/ΕΙΕ, Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου), Δρ. Α. Πίσπα (Διευθυντή Ερευνών 

ΙΘΦΧ/ΕΙΕ) και Δρ. Γ. Μούσδη (Διευθυντή Ερευνών ΙΘΦΧ/ΕΙΕ), όπως ορίστηκε στη συνεδρία του 

ΔΣ ΕΙΕ 2022/11/12.05.2022 συνήλθε σήμερα Πέμπτη 23.06.2022, ώρα 10.00π.μ. στο γραφείο 

Διευθυντή ΙΘΦΧ για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση με κωδικό FUN2DPHOTO-

postdoc1. 

 

Για τη θέση με κωδικό FUN2DPHOTO-postdoc1 ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση οι παρακάτω: 

 

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ FUN2DPHOTO-PhD Candidate 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

ΙΘΦΧ 

Ruben Canton-Vitoria 15.06.2022 65 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή μιας υποψηφιότητας και αφού μελέτησε το 

βιογραφικό σημείωμα και τα στοιχεία που υπεβλήθησαν από τον υποψήφιο, με βάση τα κριτήρια 
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αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφάσισε ως κατάλληλο για την υπό 

πλήρωση θέση τον υποψήφιο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 

1 FUN2DPHOTO-postdoc1 Ruben Canton-Vitoria 

 

Η Επιτροπή, επομένως, εισηγείται τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με τον κ. Ruben 

CANTON-VITORIA για την κάλυψη της θέσης FUN2DPHOTO-postdoc1 με αντικείμενο 

«Αποφλοίωση διχαλκογενιδίων μετάλλων μετάπτωσης και χημική τροποποίησή τους. Παρασκευή και 

χαρακτηρισμός υβριδικών υλικών με φωτοενεργά μόρια που αλληλεπιδρούν υπερμοριακά με τα 

διδιάστατα νανοϋλικά, αξιολόγηση των φωτοφυσικών και ηλεκτροχημικών ιδιοτήτων τους και 

κατασκευή ηλεκτροδίων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή και εκτίμηση αντίστοιχων 

φωτοηλεκτροχημικών κυψελίδων. Συμβολή σε δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας 

(δημοσιεύσεις/συνέδρια).». 

 

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Συνεργατών θα δημοσιοποιηθεί τόσο μέσω της 

ιστοσελίδας του ΕΙΕ όσο και μέσω της ιστοσελίδας «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν 

δικαίωμα: 

 Υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την 

επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς τη Γραμματεία του 

Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο email 

araftis@eie.gr. Οι εμπρόθεσμες ενστάσεις εξετάζονται τελεσίδικα από το ΕΙΕ εντός δώδεκα 

(12)  εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Εκπρόθεσμες 

αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. 

 Πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - 

βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που 

υποβάλλουν προς το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της 

αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης της προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. 

 

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. 

 

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. 

 

O Διευθυντής ΙΘΦΧ/ΕΙΕ 

 
 

Νίκος Ταγματάρχης 
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