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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Φωκά 130 & Μελισσινού 

74100 Ρέθυμνο Κρήτης 

Πληροφ: Φλουρής Χαράλαμπος 

Τηλ. 2831056627-8 Fax: 2831025810 

E-mail: flouris@admin.forth.gr        Αρ. Πρωτ.: 533 

Ημερομηνία: 5/10/2015 

 

 

Πρακτικό αξιολόγησης μεταδιδακτορικού ερευνητή  
 

Έργο: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ) και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο της Συμφωνίας 

Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens 

 
ΘΕΣΗ:  IMS\LAB\SIEMENS\PostDoc1 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 

ΩΜ4Χ469ΗΚΥ-ΗΛΑ, Αρ. Πρωτ. 482, 15.09.2015 

                                                   

 

Νο Πρακτικού: 30-09-2015 

 

Στο Ρέθυμνο σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη 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 

«Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας.  

 

Η συγκεκριμένη θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή προκηρύχτηκε εκ νέου με βάση το έγγραφο του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με Αρ. Πρωτ. 482, 15.09.2015και ΑΔΑ: ΩΜ4Χ469ΗΚΥ-ΗΛΑ 

 

Παρέστησαν τα μέλη της επιτροπής 

 

1. Νίκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Απόστολος Σαρρής, μέλος 

3. Αντώνης Αναστασόπουλος, μέλος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο κ. Αντώνης Αναστασόπουλος. 

 

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=251   και στα αγγλικά 

http://www.ims.forth.gr/index_main.php?c=17&l=e&i=227 , στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΩΜ4Χ469ΗΚΥ-ΗΛΑ) και στο 

http://www.ims.forth.gr/index_main.php?l=g&c=17&i=251
http://www.ims.forth.gr/index_main.php?c=17&l=e&i=227
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portal EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34035476  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 (σε ώρα Ελλάδας) υποψηφιότητα τρεις (3) υποψήφιοι, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 Taylor Lauritsen (Mr)   (16 Σεπτεμβρίου 2015, 19:51) 

 Gianluca Cantoro (Mr)  (21 Σεπτεμβρίου 2015, 13:23) 

 Yanbiao Sun (Mr)    (24 Σεπτεμβρίου 2015, 07:10) 

 

H αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(μέχρι) 

Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία και ειδίκευση στα ολοκληρωμένα συστήματα, μεθοδολογίες και 
τεχνικές στην πολιτισμική κληρονομιά. 

20% 

Εμπειρία σε τεχνικές αεροφωτογράφισης με τηλεκατευθυνόμενα οχήματα (unmanned aerial vehicles) και 
την φωτογραμμετρία για την αρχαιολογική έρευνα η οποία να αποδεικνύεται με την συμμετοχή σε 
αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα. 

30% 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και διεθνή συνέδρια 25% 

Γνώση GIS (ArcGIS), και τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS 5% 

Εμπειρία στην διοργάνωση Workshop 15% 

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 5% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

 

Ο Dr. Taylor Lauritsen έχει διδακτορικό στην Αρχαιολογία από το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Από το 

2004 έχει συμμετάσχει σε ως αρχαιολόγος ή υπεύθυνος ομάδας σε 11 ανασκαφικά προγράμματα. Από τα 

στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό του δεν υπάρχει σαφής ένδειξη εμπειρίας σε τεχνικές 

αεροφωτογράφισης με τηλεκατευθυνόμενα οχήματα (unmanned aerial vehicles) και την φωτογραμμετρία για 

την αρχαιολογική έρευνα. Έχει δημοσιεύσει 1 βιβλίο, 3 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και 15 παρουσιάσεις σε 

διεθνή συνέδρια. Έχει γνώσεις GIS και τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS. Έχει εμπειρία στην διοργάνωση 

workshops και άριστη γνώση αγγλικών. 

 

Ο Dr. Gianluca Cantoro έχει Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία και ειδίκευση στα ολοκληρωμένα 

συστήματα, μεθοδολογίες και τεχνικές στην πολιτισμική κληρονομιά. Έχει εμπειρία σε τεχνικές 

αεροφωτογράφισης με τηλεκατευθυνόμενα οχήματα (unmanned aerial vehicles) και την φωτογραμμετρία για 

την αρχαιολογική έρευνα η οποία αποδεικνύεται με την συμμετοχή του σε τρία μεγάλης κλίμακας ερευνητικά 

προγράμματα (AncientCity, Neolithic Thessaly, Landscape of Early Roman Colonization). Έχει 29 

δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει γνώσεις GIS και τοπογραφικών 

αποτυπώσεων με GPS. Έχει σχετική εμπειρία στην διοργάνωση Workhsops (6) και πολύ καλή γνώση 

αγγλικών. 

 

Ο Dr. Yanbiao Sun έχει διδακτορικό στην Φωτογραμμετρία και Δορυφορική Τηλεπισκόπιση. Η εμπειρία του 

στην φωτογραμμετρία εστιάζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων αλγορίθμων αλλά δεν έχει 

εμπειρία σε τεχνικές αεροφωτογράφισης με τηλεκατευθυνόμενα οχήματα (unmanned aerial vehicles). Έχει 

τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Δεν έχει γνώσεις GIS και τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS, 

καθόλου εμπειρία στην διοργάνωση workshops και πολύ καλή γνώση αγγλικών. 

 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34035476
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Η βαθμολογία των υποψηφίων για κάθε επιμέρους κατηγορία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Taylor 

Lauritsen 

Gianluca 

Cantoro 

Yanbiao 

Sun 

Διδακτορικό δίπλωμα στην Αρχαιολογία και ειδίκευση στα ολοκληρωμένα 
συστήματα, μεθοδολογίες και τεχνικές στην πολιτισμική κληρονομιά. 

20% 20% 10% 

Εμπειρία σε τεχνικές αεροφωτογράφισης με τηλεκατευθυνόμενα οχήματα 
(unmanned aerial vehicles) και την φωτογραμμετρία για την αρχαιολογική 
έρευνα η οποία να αποδεικνύεται με την συμμετοχή σε αντίστοιχα ερευνητικά 
προγράμματα. 

20% 30% 10% 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και διεθνή συνέδρια 20% 25% 10% 

Γνώση GIS (ArcGIS), και τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS 4% 4% 1% 

Εμπειρία στην διοργάνωση Workshop 15% 10% 0% 

Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 5% 4% 4% 

ΣΥΝΟΛΟ 84% 93% 35% 

 

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

 

Θέση Όνομα Εθνικότητα Βαθμός 

1 
Gianluca 

Cantoro 
Ιταλία 93% 

2 Taylor Lauritsen Αγγλία 84% 

3 Yanbiao Sun Κίνα 35% 

 

Με βάση την συγκριτική μελέτη των προσόντων των υποψηφίων όπως παρουσιάζονται στο πίνακα του 

παραρτήματος 1, 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 Dr. Gianluca 

Cantoro. 

 

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

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

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

ΙΤΕ . 

 

Η Επιτροπή 
 

 

Νίκος Παπαδόπουλος 

 

 

 

Απόστολος Σαρρής 

 

 

 

Αντώνης Αναστασόπουλος 
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