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Νο Πρακτικού: 21-11-2014 
 

Στο Ρέθυµνο σήµερα 21 Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Παρασκευή 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 την πραγµατοποίηση 

συµπληρωµατικών ενεργειών σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις 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. 

 

Σύµφωνα µε το πρακτικό αξιολόγησης µε Νο Πρακτικού: 21-10-2014, Αρ. Πρωτ: 692 και Α∆Α: 

6ΡΗΝ469ΗΚΥ-ΑΣ3 η Επιτροπή πρότεινε η θέση του µεταδιδακτορικού ερευνητή να πληρωθεί από τον ∆ρ. 

Σταγάκη Σταύρο. 

 

Ο ∆ρ. Σταγάκης Σταύρος ενηµερώθηκε για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και του έγινε η πρόταση ώστε 

να καταλάβει την θέση του µεταδιδακτορικού ερευνητής στο ΙΜΣ/ΙΤΕ. Ο ∆ρ. Σταγάκης αφού ευχαρίστησε 

την επιτροπή για την τιµή που του έγινε, µε το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έστειλε στις 10 

Νοεµβρίου 2014 και ώρα 14:19 στον κ. Νίκο Παπαδόπουλο µε επισύναψη στον κ. Απόστολο Σαρρή ανέφερε 
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ότι δεν θα προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης µε το ΙΜΣ/ΙΤΕ. Η σχετική απαντητική επιστολή του κ. 

Σταγάκη φαίνεται στο παράρτηµα. 

 

Ακολούθως η επιτροπή επανεξέτασε τους φακέλους των υπόλοιπων κατά σειρά υποψηφίων.  

 

Η ∆ρ. Jiao Wang έχει εµπειρία στην εφαρµογή µεθόδων δορυφορικής τηλεπισκόπισης για την 

εκτίµηση της εξατµισιδιαπνοής. 

Ο ∆ρ. Ji Lie παρουσιάζει εξειδίκευση στην διαχείριση υδατικών πόρων και την κατασκευή 

υδρολογικών µοντέλων. 

Ο ∆ρ. Jonathan Sprironi ειδικεύεται στην ανακατασκευή του κλίµατος σε διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές. 

Η ∆ρ. Ελένη Γκαδόλου έχει εµπειρία σε βάσεις γεωγραφικών δεδοµένων, υποδοµές γεωγραφικών 

δεδοµένων και χαρτογραφία στον παγκόσµιο ιστό. 

 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε τις συγκεκριµένες προδιαγραφές που αναφέρονται στην 

προκήρυξη της υπό πλήρωσης θέσης, η Επιτροπή προτείνει η θέση του µεταδιδακτορικού ερευνητή να 

κηρυχθεί τελικά άγονη. 

 

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

ενηµέρωση των υποψηφίων και την επαναπροκήρυξη της θέσης του µεταδιδακτορικού ερευνητή. 

 

 

 

Η Επιτροπή 
 

 

Νίκος Παπαδόπουλος 

 

 

 

Απόστολος Σαρρής 

 

 

 

 

Χριστίνα Τσιγωνάκη 
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