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Θέμα: Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου
«Innovative materials for solar cell design and demonstration - Καινοτόμα υλικά για σχεδιασμό και
επίδειξη ηλιακών κελιών - Ακρωνύμιο «ΓΓΕΤ GER 2272» για τη θέση με αντικείμενο: «Μεταδιδακτορική
έρευνα σε ευαισθητοποιούμενες ηλιακές κυψελίδες με έμφαση στη χρήση γραφενίου ως λειτουργικού
συστατικού των κυψελίδων».
ΑΠΟΦΑΣΗ
(1822/2014)
Ο Διευθυντής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Βασίλειος Μπουργανός
Έχοντας υπόψη,
1. Τον Ν. 1514/85 «Ανάπτυξη Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας»
2. Το ΠΔ 432/1987 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ».
3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ
Β΄ 2193/31.12.2010).
4. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
5. Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθμό 923/28.01.2014, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
48/05.02.2014) «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας».
6. Την απόφαση διορισμού του Βασιλείου Μπουργανού ως Διευθυντή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ με αριθμό
14534/17.12.2013, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013).
7. Τη γενική πολιτική και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΕ.
8. Το από 15.07.2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη έργου
«Innovative materials for solar cell design and demonstration - Καινοτόμα υλικά για σχεδιασμό και
επίδειξη ηλιακών κελιών - Ακρωνύμιο ΓΓΕΤ GER 2272».
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Εγκρίνει το από 15.07.2014 πρακτικό της επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων για μια θέση
χημικού ή χημικού μηχανικού ή επιστήμονα των υλικών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ με σύμβαση ανάθεσης έργου στο
πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Innovative materials for solar cell design and demonstration- Καινοτόμα
υλικά για σχεδιασμό και επίδειξη ηλιακών κελιών - Ακρωνύμιο «ΓΓΕΤ GER 2272, το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε
εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Αριθμός προκήρυξης: 1985/03.06.2014 ΑΔΑ:
ΒΙΥΞ469ΗΚΥ-6ΦΦ (diavgeia.gov.gr).
Εγκρίνει την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πρότασης του υποψηφίου κ. S.R. Madeswaran, η οποία
εμπροθέσμως κατατέθηκε.
Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής για την επιλογή της πρότασης του κ. S.R. Madeswaran για
σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου διάρκειας 14 μηνών, με αντικείμενο τη μεταδιδακτορική έρευνα σε
ευαισθητοποιούμενες ηλιακές κυψελίδες με έμφαση στη χρήση γραφενίου ως λειτουργικού συστατικού
των κυψελίδων, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Innovative materials for solar cell design and
demonstration- Καινοτόμα υλικά για σχεδιασμό και επίδειξη ηλιακών κελιών - Ακρωνύμιο «ΓΓΕΤ GER
2272, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και
ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) με Δικαιούχο την Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση
της απόφασης, δηλαδή μέχρι τις 22 Ιουλίου 2014, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης, για το ίδιο χρονικό
διάστημα, (α) στους ατομικούς φακέλους και τον πίνακα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων,
και (β) στα κριτήρια αξιολόγησης υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/41631/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα παραπάνω
στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στην γραμματεία του ΙΕΧΜΗ του ΙΤΕ, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι
ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς προς το ΙΕΧΜΗ (ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή που
παραλαμβάνεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας). Οι ενστάσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή και
οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, και εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις, θα ζητηθεί
από τον κ. S.R. Madeswaran η έγγραφη αποδοχή της θέσης εντός τριών εργασίμων ημερών. Σε
περίπτωση μη αποδοχής, είτε παρέλευσης της προθεσμίας, θα ζητηθεί από τον κ. P.Veerender (πρώτος
επιλαχών) η έγγραφη αποδοχή της θέσης εντός τριών εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση μη αποδοχής,
είτε παρέλευσης της προθεσμίας, θα ζητηθεί από τον J.H.Rhee (δεύτερος επιλαχών) η έγγραφη αποδοχή
της θέσης εντός τριών εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση μη αποδοχής, είτε παρέλευσης της προθεσμίας,
θα ζητηθεί από την κα S.Righi (τρίτη επιλαχούσα) η έγγραφη αποδοχή της θέσης εντός τριών εργασίμων
ημερών. Σε περίπτωση μη αποδοχής, είτε παρέλευσης της προθεσμίας η διαδικασία επιλογής θα
κηρυχτεί άγονη.
Ο Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ

