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Νο Πρακτικού: 08-01-2015 
 

Στο Ρέθυµνο σήµερα 08 Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:30 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 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.  Η συγκεκριµένη θέση του µεταδιδακτορικού ερευνητή 

προκηρύχτηκε µε βάση το έγγραφο του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας µε Αρ. Πρωτ. 846, 15.12.2014 

και Α∆Α: Ω58Ζ469ΗΚΥ-Ν51. 

 

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. 

 

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

ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ στα ελληνικά http://www.ims.forth.gr/index_main.php?l=g&c=17&i=234 
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και στα αγγλικά http://www.ims.forth.gr/index_main.php?c=17&l=e&i=234, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: 

Ω58Ζ469ΗΚΥ-Ν51) και στο portal EURAXESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των σχετικών ανακοινώσεων για 

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

 

Για την θέση κατέθεσαν εµπρόθεσµη υποψηφιότητα 3 υποψήφιοι, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με 

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

• Kelsey M. Lowe  (16 ∆εκεµβρίου 2014, 12:40) 

• Anas Al Khabour  (16 ∆εκεµβρίου 2014, 23:40) 

• Barker Fariss   (22 ∆εκεµβρίου 2014, 19:20) 
 

Η Dr. Kelsey M. Lowe έχει διδακτορικό δίπλωµα στην Αρχαιολογία από το πανεπιστήµιο του Queensland 

(Αυστραλία) και άριστη γνώση Αγγλικών λόγω εθνικότητας (ΗΠΑ). Της έχουν απονεµηθεί 13 διδακτορικές 

υποτροφίες και βραβεία για την ολοκλήρωση των σπουδών της. Έχει αυτοδύναµο συγγραφικό έργο σε διεθνή 

επιστηµονικά περιοδικά (9 δηµοσιευµένες εργασίες και 3 υπό δηµοσίευση), παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια 

µονογραφίες και προσκεκληµένες οµιλίες. Έχει εκτενή εµπειρία σε προγράµµατα αρχαιολογικών και 

γεωφυσικών ερευνών, επεξεργασίας και ερµηνείας γεωφυσικών δεδοµένων µε διαφορετικές τεχνικές από 

αρχαιολογικές θέσεις  καθώς και διδακτική εµπειρία.  

 

Ο Dr. Anas Al Khabour έχει διδακτορικό δίπλωµα στην Αρχαιολογία και καλή γνώση αγγλικών. Έχε 15ετή 

εµπειρία στη διεξαγωγή και διαχείριση ερευνητικών αρχαιολογικών προγραµµάτων µε διεθνείς αποστολές, 

κυβερνητικούς οργανισµούς και ακαδηµαϊκά κέντρα καθώς και διοικητική εµπειρία σε διάφορες θέσεις της 

Συρίας και Ισπανίας. Έχει δηµοσιεύσεις κυρίως σε περιοδικά της Συρίας και Ισπανίας  και παρουσιάσεις σε 

συνέδρια. Από το βιογραφικό του όµως δεν προκύπτει κάποια σχετική εµπειρία σε θέµατα συλλογής και 

επεξεργασίας γεωφυσικών δεδοµένων από αρχαιολογικούς χώρους. 

 

Ο Dr. Barker Fariss έχει διδακτορικό δίπλωµα στην Ανθρωπολογία (Αρχαιολογία) από το πανεπιστήµιο του 

North Carolina at Chapel Hill (ΗΠΑ) και άριστη γνώση Αγγλικών λόγω εθνικότητας (ΗΠΑ). Του έχουν 

απονεµηθεί 13 προγράµµατα και βραβεία. Έχει µία δηµοσιευµένη εργασία σε διεθνές περιοδικό και 3 υπό 

κρίση καθώς και παρουσίασες σε διεθνή συνέδρια. Από το βιογραφικό του προκύπτει ότι η εµπειρία του σε 

θέµατα γεωφυσικών διασκοπήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και επεξεργασίας/ερµηνείας γεωφυσικών 

δεδοµένων είναι σχετικά µικρή.  

 

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 την Dr. Kelsey M. Lowe. 
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Γενικά οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη σειρά επιλεξιµότητας ως εξής: 

 

Rank Name Nationality Sex Grade 

1 Kelsey M. Lowe USA Female 97% 

2 Barker Fariss USA  Male 85% 

3 
Anas Al 

Khabour 
Syrian Male 75% 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Χ. Χατζηιωσήφ 

∆/ντής ΙΜΣ 
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