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Πρακτικό αξιολόγησης μεταδιδακτορικού ερευνητή 
 

Έργο: ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ : Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, 

Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς 

και Μνημείων 
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ΔΡΑΣΗ «ΚΡΗΠΙΣ»  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 

                                                   

 

Νο Πρακτικού: 09-10-2014                                                  Αρ. Πρωτ. 657/14-10-2014 

 

Στο Ρέθυμνο σήμερα 9 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στην Aίθουσα Συσκέψεων  «Καλός 

Οντάς» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ρέθυμνο οδός 

Μελισσινού και Νικηφόρου Φωκά 130, συνεδρίασε η Επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την 

πρόσληψη του μεταδιδακτορικού ερευνητή για το ερευνητικό πρόγραμμα «Εφαρμογή Καινοτόμων 

Τεχνολογιών Γεωπληροφορικής για τη ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ : Νέες Τεχνολογίες στην 

Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και 

Μνημείων» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

 

Παρέστησαν οι: 

 

1. Νίκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Απόστολος Σαρρής, μέλος 

3. Χριστίνα Τσιγωνάκη, μέλος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η κ. Χριστίνα Τσιγωνάκη. 

Ο Δρ. Απόστολος Σαρρής παρακολούθησε και συμμετείχε στις διεργασίες της επιτροπής μέσω SKYPE 

λόγω απουσίας του στο εξωτερικό. 

 

Η Επιτροπή προέβη σε λεπτομερή έλεγχο των βιογραφικών των υποψηφίων που κατατέθηκαν μετά από 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ στα ελληνικά και στα αγγλικά, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο portal 

EURAXESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συνημμένα αρχεία) των σχετικών ανακοινώσεων για την 

πρόσληψη του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή που θα ήθελε να απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο. 

 

Για την θέση κατέθεσαν εμπρόθεσμη υποψηφιότητα τρεις υποψήφιοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Με βάση την ημερομηνία αποστολής των αντίστοιχων αιτήσεων οι υποψήφιοι είναι οι παρακάτω: 

 Ναταλία Κυριακοπούλου 

 Khamis Kabeel Ali Mansour 

 Ορφέας Κυπρίς 

 

Η κ. Ναταλία Κυριακοπούλου είναι απόφοιτος της σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων του ΕΜΠ και 

έχει στην κατοχή της δύο μεταπτυχιακά διπλώματα από το ΕΜΠ και το McMaster University αντίστοιχα. 

Από το βιογραφικό της προκύπτει ότι έχει εμπειρία στην ανάλυση χωρικών δεδομένων. Επίσης δεν έχει 

στην κατοχή της διδακτορικό δίπλωμα. Για τους λόγους αυτούς η υποψηφιότητά της αποκλείεται από την 

διαδικασία της αξιολόγησης για την θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή. 

 

Ο Δρ. Khamis Kabeel Ali Mansour έχει διδακτορικό δίπλωμα από το πανεπιστήμιο του Tohoku στην 

Ιαπωνία με αντικείμενο τον χαρακτηρισμό των υπεδάφειων ρωγμώσεων με την χρήση γεωραντάρ. Είναι 

μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπιστήμιο Kyushu. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες εστιάζονται 

στην εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων για την χαρτογράφηση υπόγειων υδροφορέων, την εκτίμηση 

υδραυλικών παραμέτρων με γεωφυσικές μεθόδους και την συνθετική μοντελοποίηση του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με την μέθοδο του γεωράνταρ  για την μελέτη ρωγμώσεων του υπεδάφους. Έχει 

ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά / διεθνή συνέδρια και εμπειρία στην 

εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων για την επίλυση υδρογεωλογικών προβλημάτων. 
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Παρολαυτά η αίτησή για την συγκεκριμένη θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί θετικά καθώς δεν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία στα θεματικά σχετικά 

με τις τεχνολογίες στην έρευνα και μελέτη στην πληροφορία αντικειμένων πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 

Ο κ. Ορφέας Κυπρίς είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Department of Electrical and Computer Engineering, 

Iowa State University, U.S.A. Σύμφωνα με το υποστηρικτικό γράμμα που στάλθηκε από το Iowa State 

University αναμένεται η απονομή του διδακτορικού τίτλου στον κ. Κυπρί στις 20 Δεκεμβρίου 2014. Αυτό 

σημαίνει ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων δεν είχε διδακτορικό τίτλο το 

οποίο σημαίνει ότι η αίτησή του αποκλείεται από την διαδικασία της αξιολόγησης για την θέση του 

μεταδιδακτορικού ερευνητή. 

 

 

Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που αναφέρονται στην 

προκήρυξη της υπό πλήρωσης θέσης, η Επιτροπή προτείνει η θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή να 

κηρυχθεί άγονη.  

 

 

Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε την ενημέρωση της Διαχειριστικής Επιτροπής του προγράμματος, την 

ενημέρωση των υποψηφίων και την επαναπροκήρυξη της θέσης του μεταδιδακτορικού ερευνητή. 

 

 

 

Η Επιτροπή 
 

 

 

 

Νίκος Παπαδόπουλος 

 

 

 

 

 

Απόστολος Σαρρής 

 

 

 

 

 

 

Χριστίνα Τσιγωνάκη 
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