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ΔΡΑΣΗ «ΚΡΗΠΙΣ»  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 
AΔΑ: 7ΕΖΒ469ΗΚΥ-ΣΟΑ, Αρ. Πρωτ.: 795, 25.11.2014 
                                                   
 

Νο Πρακτικού: 08-12-2014 
 
Στο Ρέθυμνο σήμερα 08 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 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.  
 
Η συγκεκριμένη θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή προκηρύχτηκε εκ νέου με βάση το έγγραφο του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με Αρ. Πρωτ. 795, 25.11.2014 και ΑΔΑ: 7ΕΖΒ469ΗΚΥ-ΣΟΑ, σε 
συνέχεια του συμπληρωματικού πρακτικού αξιολόγησης με Αρ. Πρωτ.: 781, 21.11.2014, ΑΔΑ: 
7ΧΘΟ469ΗΚΥ-ΗΗΡ με το οποίο είχε κριθεί άγονος ο διαγωνισμός με Αρ. Πρωτ.: 541, 01.09.2014 ΑΔΑ: 
ΩΣ0Λ469ΗΚΥ-6Α3 
 
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. 
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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?c=17&l=g&i=230)  και στα αγγλικά  
(http://www.ims.forth.gr/index_main.php?c=17&l=e&i=230), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 7ΕΖΒ469ΗΚΥ-ΣΟΑ) 
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: 

• Άθως Αγαπίου    (28 Νοεμβρίου 2014, 23:41) 
• Jonathan Spironi   (30 Νοεμβρίου 2014, 18:32) 
• Φιλίντας Άκης   ( 5 Δεκεμβρίου 2014, 13:59) 

 

Ο Δρ. Άθως Αγαπίου έχει δίπλωμα Τοπογράφου Μηχανικού, δύο Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης 
στην Αρχαιολογία και στην Γεωπληροφορική και διδακτορικό δίπλωμα στην Δορυφορική Τηλεπισκόπιση. 
Έχει άριστη γνώση αγγλικών και του έχουν απονεμηθεί πέντε διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες. 
Από το 2007 έως σήμερα έχει συμμετάσχει ως Associate Researcher σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμογής 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης, γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και Γεωπληροφορικής  για 
διαχείριση υδάτων, μοντελοποίηση κινδύνου, περιβαλλοντικές, γεωργικές, υδρολογικές και αρχαιολογικές 
εφαρμογές.. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε κεφάλαια σε βιβλία (5), σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά (24) και σε διεθνή συνέδρια (110). Η ερευνητική του δραστηριότητα μέχρι σήμερα δείχνει ότι έχει 
σημαντική εμπειρία σε θέματα ψηφιακής ανάλυσης εικόνας, επεξεργασίας και ερμηνείας δορυφορικών και 
υπερφασματικών τεχνολογιών για περιβαλλοντικές εφαρμογές, γνώση σε GIS και επεξεργασία δορυφορικών 
εικόνων με συγκεκριμένα λογισμικά (ER-Mapper, e-Cognition, ERDAS Imagine, ENVI). Επίσης έχει 
σημαντικές γνώσεις σε τοπογραφικές αποτυπώσεις λόγω του διπλώματος Τοπογράφου Μηχανικού που 
κατέχει. 
 
Ο Dr. Jonathan Spironi έχει πτυχίο Φυσικής, μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική Φυσική και διδακτορικό 
δίπλωμα στην Φυσική, Αστροφυσική και Εφαρμοσμένη Φυσική. Έχει εμπειρία στον προγραμματισμό σε C, 
C++ και ΜATLAB. Έχει 16 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και 31 παρουσιάσεις σε διεθνή 
συνέδρια και πολύ καλή γνώση αγγλικών. Από το βιογραφικό του προκύπτει ότι τα επιστημονικά και 
ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην ανασύσταση και ανάλυση του κλίματος  και έχει 
γνώσεις GIS. Δεν έχει όμως εμπειρία σε ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία υπερφασματικών δορυφορικών 
εικόνων ούτε και στην χρήση αντίστοιχων εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων. 
 
Ο Δρ. Φιλίντας Άκης έχει πτυχίο Γεωπονίας, δύο μεταπτυχιακά διπλώματα στην περιβαλλοντική πολιτική 
και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και διδακτορικό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική και Οικολογική 
Μηχανική. Του έχουν απονεμηθεί δύο υποτροφίες  κατά την διάρκεια των σπουδών του και έχει άριστη 
γνώση αγγλικών. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την δορυφορική 
τηλεπισκόπιση και GIS για την, χαρτογράφηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, εντοπισμό υγρών αποβλήτων, 
υδρογεωλογία, διαχείριση υδάτων, μοντελοποίηση και επαναπλήρωση υδροφορέων, διαχείριση αποβλήτων. 
Έχει 8 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, 75 σε διεθνή και εθνικά συνέδρια  και 3 κεφάλαια σε βιβλία. 
 
 
 
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 Δρ. Άθω Αγαπίου. 
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Γενικά οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη σειρά επιλεξιμότητας ως εξής: 
 

Rank Name Nationality Sex Grade 

1 Άθως Αγαπίου Greek Male 97% 

2 Φιλίντας Άκης Greek  Male 90% 

3 Jonathan Spironi Italian Male 79% 

 
 
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 
 
 
 
 
 
Χριστίνα Τσιγωνάκη 
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