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Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για δύο (2) θέσεις επιστηµονικών συνεργατών στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Drought and fΙre ObServatory and eArly waRning systeΜ -DISARM» 
 
Σήµερα, 17 Οκτωβρίου 2017, συνεδρίασε η Επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την 
επιλογή δύο (2) επιστηµονικών συνεργατών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Drought and 
fΙre ObServatory and eArly waRning systeΜ -DISARM» που υλοποιείται σύµφωνα µε τη Δράση 
«INTERREG- Balcan-Mediterranean».  
 
Η Επιτροπή, αποτελούµενη από τους: 1) Β. Κοτρώνη (Διευθύντρια Ερευνών ΙEΠBA), 2) Κ. 
Λαγουβάρδο (Διευθυντή Ερευνών ΙEΠBA), και 3) Χ. Γιαννακόπουλο (Διευθυντή Ερευνών ΙEΠBA), 
συγκροτήθηκε µε απόφαση του υπ’αριθµόν 1128/21.09.2017 ΔΣ του ΕΑΑ, προκειµένου να αξιολογήσει 
τις υποψηφιότητες για τις δύο (2) θέσεις, σύµφωνα µε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 
7ΧΞ5ΟΡΕΙ-Β5Υ).  
 
Η Επιτροπή εξέτασε τα βιογραφικά των υποψηφίων για κάθε µία από τις θέσεις.  
Για τη Θέση Α µε αντικείµενο την «Ανάλυση δορυφορικών παρατηρήσεων µε εφαρµογές άµεσης 
πρόγνωσης και υποστήριξη δικτύου µετεωρολογικών σταθµών ΙΕΠΒΑ» υποψήφιοι ήταν οι Α. 
Καραγιαννίδης και Δ. Κώνστα-Πασιπουλαρίδη.  
Για τη Θέση Β µε αντικείµενο την «Μοντελοποίηση κίνησης µετώπου δασικών πυρκαγιών και ένταξή 
τους σε επιχειρησιακή υπηρεσία» υποψήφιοι ήταν οι Θ. Γιάνναρος και Β. Νούσιου. 
 
Η Επιτροπή επέλεξε µε βάση τα βιογραφικά των υποψηφίων: 
- για τη Θέση Α τον Α. Καραγιαννίδη και 
- για τη Θέση Β τον Θ. Γιάνναρο. 
 
Οι παραπάνω αξιολογήθηκαν ως καταλληλότεροι σύµφωνα µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που 
απαιτούνται για την κάθε θέση, συνυπολογίζοντας την ερευνητική εµπειρία των υποψηφίων και το 
δηµοσιευµένο έργο τους και επιλέγονται οµόφωνα για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων. 
 
Οι συνυποψήφιοι για τις θέσεις ενηµερώθηκαν για το αποτέλεσµα, όπως και  για το δικαίωµα ένστασης 
και πρόσβασης στους ατοµικούς φακέλους των συνυποψήφιων τους. 
 

Τα µέλη της επιτροπής 
Β. Κοτρώνη 
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Χ. Γιαννακόπουλος 
 
 

 

 


