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Aρ. Πρακτικού: 1/ 02-07-2015 

 

Στο Ρέθυμνο σήμερα 2 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. στην Aίθουσα 

Συσκέψεων «Καλός Οντάς» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ρέθυμνο οδός Μελισσηνού και Νικηφόρου Φωκά 130, 

συνεδρίασε η Επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την πρόσληψη του 

μεταδιδακτορικού ερευνητή (Μεταδιδακτορικός 4 σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Τεχνικό 

Παράρτημα του έργου) για το ερευνητικό πρόγραμμα «Ανασυνθέτοντας τη δυναμική των 

πρωτοβυζαντινών oικισμών της Κρήτης: παλαιά προβλήματα - νέες ερμηνείες 

μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

 

Παρέστησαν οι: 

 

1. Χριστίνα Τσιγωνάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Απόστολος Σαρρής, μέλος 

3. Νίκος Παπαδόπουλος, μέλος 
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος. 

 

H πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στην παραπάνω ερευνητική ενέργεια 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ημ. αναρτ. 3/6/2015), 

και στη διεθνή ιστοσελίδα EURAXESS (ημ. αναρτ. 4/6/2015)1 με καταληκτική προθεσμία 

την 17η Ιουνίου 2015. 

Για τη θέση κατατέθηκαν δυο εμπρόθεσμες υποψηφιότητες, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Με βάση την ημερομηνία αποστολής των αντίστοιχων αιτήσεων οι υποψήφιοι 

είναι οι παρακάτω:  

 Nadia Coutsinas 

 Paul Montgomery 

 

O δρ. Paul Montgomery εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην αρχαιολογία στο 

πανεπιστήμιο Ulster (Ηνωμένο Βασίλειο) με ειδίκευση στην ενάλια αρχαιολογία. Έχει 

εκπονήσει δυο μεταπτυχιακά διπλώματα, το ένα στην ενάλια αρχαιολογία και το άλλο σε 

παράκτιες οχυρώσεις. Έχει εργαστεί σε διάφορα αρχαιολογικά προγράμματα στην Ιρλανδία, 

την Β. Ιρλανδία, τη Γερμανία και τη Δανία. Στην Ελλάδα έχει λάβει μέρος σε επιφανειακή 

έρευνα γύρω από τα παραθαλάσσια οχυρά της Ραμνούντας και του Σουνίου. Από την 

εξέταση του βιογραφικού του προκύπτουν πέντε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με 

αντικείμενο όμως στην ενάλια αρχαιολογία. Δεν προκύπτει ειδίκευση στην 

τοπογραφία/αρχαιολογία της Κρήτης ή την οχυρωτική, ούτε συμμετοχή σε ερευνητικά 

προγράμματα και αρχαιολογικές έρευνες πεδίου στην Κρήτη. Στο βιογραφικό του δεν 

υπάρχουν πληροφορίες για τη γνώση ξένων γλωσσών. 

 

Η κ. Nadia Coutsinas έχει διδακτορικό στην κλασική και ελληνιστική αρχαιολογία με 

ειδίκευση στις οχυρώσεις της Κρήτης ενώ έλαβε ερευνητική μεταδιδακτορική υποτροφία στο 

Harvard Center for Hellenic Studies. Από την εξέταση του βιογραφικού της προκύπτουν 14 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια καθώς και 1 μονογραφία τα 

περισσότερα με αντικείμενο την τοπογραφία/αρχαιολογία της Κρήτης και την οχυρωτική.  

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και αρχαιολογικές έρευνες πεδίου στην 

Κρήτη. Έχει πολύ καλή γνώση ελληνικών, αγγλικών και γαλλικών. 

 

Με βάση τη συγκριτική μελέτη των προσόντων των υποψηφίων, σε συνδυασμό με τις 

συγκεκριμένες προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη της υπό πλήρωσης θέσης, η 

Επιτροπή προτείνει η θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή 4 να πληρωθεί από την Dr. 

Nadia Coutsinas. 

 

Ακολούθως, η Επιτροπή αποφάσισε την ενημέρωση της Διαχειριστικής Επιτροπής του 

προγράμματος και στη συνέχεια την ενημέρωση των επιτυχόντων υποψηφίων και την 

προώθηση της σύμβασης της επιτυχούσας στο Δ.Σ. του ΙΤΕ . 

 

 

 

Η Επιτροπή 
 

 

 

                                                      
1 Σχετικοί σύνδεσμοι:  http://www.ims.forth.gr/index_main.php?l=g&c=17&i=244, 

http://www.ims.forth.gr/index_main.php?c=17&l=e&i=244 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobDetails/34017651 
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Νίκος Παπαδόπουλος 

 

 

 

 

 

Απόστολος Σαρρής 

 

 

 

 

Χριστίνα Τσιγωνάκη 

 

 

 

 

 

Ρέθυμνο, 2 Ιουλίου 2015 

 

 

 

 

 

Χρήστος Χατζηιωσήφ 

Διευθυντής ΙΜΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Πίνακας Προσόντων Υποψηφίων 

Προσόντα Nadia Coutsinas Paul Montgomery 

 

Διδακτορικό 

δίπλωμα: 30% 
 

 

Διδακτορικό στην κλασική αρχαιολογία με 

ειδίκευση στις  οχυρώσεις της Κρήτης (2008) 
 

Ερευνητική μεταδιδακτορική υποτροφία στο 

Harvard Center for Hellenic Studies  
Βαθμολογία: 26 

 

 

Διδακτορικό με ειδίκευση στην ενάλια 

αρχαιολογία και στο τοπίο της περιοχής Lough 
Swilly (2015) 

Βαθμολογία: 15 

 
Δημοσιεύσεις: 

30% 

 
1 μονογραφία, 6 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, 4 

άρθρα σε συλλογικούς τόμους, 2 άρθρα σε 

συνεργασία σε επιστημονικό περιοδικό, 2 
δημοσιεύσεις σε  on-line περιοδικά  

Βαθμολογία: 30 

 

 
5 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά 

Βαθμολογία: 15 

 

Συμμετοχή σε 
ερευνητικά 

προγράμματα και 

αρχαιολογικές 

έρευνες στην 

Κρήτη: 

30% 
 

 

Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα Αρχαίας 
Ιτάνου, συμμετοχή σε ανασκαφές της Ελεύθερνας. 

Βαθμολογία: 28 

 

Δεν έχει συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα της 
Κρήτης. 

Βαθμολογία: 0 

 

Πολύ καλή 
γνώση αγγλικών 

και γαλλικών: 

10% 
 

΄Αριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών 

Βαθμολογία: 10 

Άριστη γνώση αγγλικών 

Βαθμολογία: 5 

Σύνολο 94 στα 100 35 στο 100 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Πίνακας 1β (Αμοιβές μεταδιδακτορικών ερευνητών) Εγκεκριμένου Τεχνικού Παραρτήματος 
του έργου «Ανασυνθέτοντας τη δυναμική των πρωτοβυζαντινών oικισμών της Κρήτης: 
παλαιά προβλήματα - νέες ερμηνείες μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης 
(DynByzCrete - 4145)» 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

/Θέση εργασίας 
Αντικείμενο 

Σχετ. 

Ε.Ε. 

Α/Μ 

(ΙΠΑ) 

Συνολική 

Αμοιβή 

1. Υπό προκήρυξη Αρχαιολόγος με 

ειδίκευση στην 

Αρχαιολογία της 

Κρήτης/οχυρώσεις 

Αποδελτίωση, 

καταγραφή, 

επεξεργασία 

ιστορικών, 

αρχαιολογικών 

δεδομένων, 

σύνθεση 

αποτελεσμάτων.  

1, 2, 

4, 5 

12 20.400 

2. Υπό προκήρυξη Ιστορικός με 

ειδίκευση στην 

πρωτοβυζαντινή 

περίοδο/αγιολογία 

Αποδελτίωση 

και καταγραφή 

γραπτών 

ιστορικών 

πηγών. 

1 2 2.000 

3. Υπό προκήρυξη Αρχαιολόγος 

τοπίου με 

ειδίκευση στις 

χωρικές 

αναλύσεις, 

αποτυπώσεις με 

GPS και 

δορυφορική 

τηλεπισκόπηση 

Χωρικές 

αναλύσεις σε 

GIS, 

επεξεργασία 

δορυφορικών 

εικόνων και 

ερμηνεία. 

2, 3, 

4, 5 

11 26.000 

4 Υπό προκήρυξη Αρχαιολόγος με 

ειδίκευση στην 

Αρχαιολογία της 

Κρήτης/οχυρώσεις 

Επεξεργασία 

και επιμέλεια  

αρχαιολογικών 

δεδομένων, 

σύνθεση 

αποτελεσμάτων. 

2, 4,5 2 3.400 

5 Υπό προκήρυξη Ιστορικός με 

ειδίκευση στην 

πρωτοβυζαντινή 

περίοδο/αγιολογία 

Επεξεργασία 

και επιμέλεια  

γραπτών 

ιστορικών 

πηγών, σύνθεση 

αποτελεσμάτων. 

1,4,5 2 3.400 

ΣΥΝΟΛΑ 29 55.200 
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