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Πρακτικό αξιολόγησης µεταδιδακτορικού ερευνητή  
 

Έργο: ΠΕΦΥΚΑ «ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες µέθοδοι για τη µέτρηση και 

βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 

                                                   

 

Νο Πρακτικού: 21-10-2014                                                  Αρ. Πρωτ. 692/22-10-2014 
 

Στο Ρέθυµνο σήµερα 21 Οκτωβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη 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 ΠΕΦΥΚΑ «ΠΕριβάλλον και 

ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες µέθοδοι για τη µέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την 

αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών» 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 ∆ρ. 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 ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 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 οι παρακάτω υποψήφιοι µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου.  

 

• Enton Bedini 

• Ji Lie 

• Jiao Wang 

• Jonathan Spironi 

• Σταύρος Σταγάκης 

• Ελένη Γκαδόλου 
 

O Dr. Enton Bedini απέσυρε την υποψηφιότητά του µε το γράµµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οι απέστειλε 

στις 6 Οκτωβρίου 2014 οπότε και η αίτησή του δεν θα αξιολογηθεί. 

 

 

Στον πίνακα του Παραρτήµατος Ι αναφέρονται τα προσόντα των υποψηφίων. 
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Με βάση την συγκριτική µελέτη των προσόντων των υποψηφίων, σε συνδυασµό µε τις συγκεκριµένες 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη της υπό πλήρωσης θέσης, τις ανάγκες του ερευνητικού 

προγράµµατος και την τελική βαθµολογία των υποψηφίων, η Επιτροπή προτείνει η θέση του 

µεταδιδακτορικού ερευνητή να πληρωθεί από τον ∆ρ. Σταγάκη Σταύρο. 

 

 

 

Γενικά οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη σειρά επιλεξιµότητας ως εξής: 

 

Rank Name Nationality Sex Grade 

1 
Σταύρος 

Σταγάκης 
Greek Male 97% 

2 Jiao Wang Chinese  Male 90% 

3 Jonathan Spironi Italian Male 83% 

4 Ji Lie Chinese Male 82% 

5 Ελένη Γκαδόλου Greek Female 66% 

 

 

Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε την ενηµέρωση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του προγράµµατος, την 

ανάρτηση των αποτελεσµάτων στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον διαδικτυακό τόπο του ΙΜΣ/ΙΤΕ και στην συνέχεια 

την ενηµέρωση των επιτυχόντων υποψηφίων και την προώθηση της σύµβασης του επιτυχόντος στο ∆.Σ. του 

ΙΤΕ . 

 

 

Η Επιτροπή 
 

 

Νίκος Παπαδόπουλος 

 

 

 

Απόστολος Σαρρής 

 

 

 

 

Χριστίνα Τσιγωνάκη 
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