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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ 2ου ΒΡΑΒΕΙΟΥ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΑΝΑΣΑΚΗ»  
2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Στο Ηράκλειο την 16.12.2020 ημέρα Τετάρτη, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω 
τηλεδιάσκεψης η επιστημονική επιτροπή του βραβείου «Βιργινία Μανασάκη» που 
συγκροτήθηκε με την 148/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ 
προκειμένου να αξιολογήσει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη 2η προκήρυξη των 
βραβείων. 

Συνολικά υποβλήθηκαν 51 αιτήσεις διδακτορικών φοιτητών από Ελληνικά 
Πανεπιστήμια. 

Στην συνέχεια με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, έγινε ο έλεγχος της 
συμμετοχής των υποψηφίων βάσει ημερομηνίας ορισμού της τριμελούς επιτροπής και 
του θέματος της διδακτορικής διατριβής.  

Σύμφωνα με τη προκήρυξη  το θέμα της διδακτορικής διατριβής πρέπει να άπτεται της 
διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και, ευρύτερα, περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών ζητημάτων, ενώ  - σύμφωνα με το άρθρο 2 - απαραίτητη προϋπόθεση 
συμμετοχής, είναι η χρονολογία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής να 
είναι μετά την 1η Οκτωβρίου του 2014. Με βάση τα δυο ανωτέρω κριτήρια έγινε η 
πρώτη διαλογή υποψηφίων και όσοι προκρίθηκαν αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια 
του άρθρου 7 (δημοσιεύσεις, αναφορές κτλ). 

Μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι για το σύνολο των 
αιτήσεων η χρονολογία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής ήταν μετά 
την 1η Οκτωβρίου του 2014.  

Αναφορικά με την σχετικότητα του θέματος της διδακτορικής διατριβής, κρίθηκε ότι  
22 από τις 51 εμπρόθεσμες αιτήσεις περιλαμβάνουν θέμα διδακτορικής διατριβής που 
άπτεται ευρύτερα της διαχείρισης των απορριμμάτων, περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών ζητημάτων. Οι 22 αυτές αιτήσεις αξιολογήθηκαν στα κριτήρια του άρθρου 
7 της διακήρυξης (δημοσιεύσεις, αναφορές κτλ.). 

Μετά από μελέτη όλων των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τους Υποψήφιους 
διδάκτορες, η επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι το βραβείο «Βιργινία Μανασάκη» 
απονέμεται στην κύρια Αργυρώ Σπινθάκη, υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Χημείας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Το θέμα της διδακτορικής διατριβής της κας Αργυρούς Σπινθάκη, υποψήφιας διδάκτωρ 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι "Inorganic Scaling and its mitigation in geothermal 
systems". Η κα Αργυρώ Σπινθάκη έχει δημοσιεύσει εννέα (9) επιστημονικές εργασίες 
σε διεθνή περιοδικά με κριτές με υψηλό δείκτη απήχησης, ενώ έχει επίσης πολλές 
ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Το επιστημονικό έργο της 
κας Αργυρούς Σπινθάκη έχει τύχει σημαντικής αναγνώρισης από τη διεθνή 
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επιστημονική κοινότητα, καθώς έχει συγκεντρώσει 47 αναφορές (Scopus,  h=6, 47 
citations).  

Η επιτροπή θεωρεί ότι το θέμα που εκπονεί η κ. Σπινθάκη ερευνά το υπέδαφος του 
νησιού, ώστε να προσφέρει δυνατότητες περαιτέρω ενεργειακής αξιοποίησης με 
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και είναι εντός της φιλοσοφίας και της 
αποστολής των βραβείων αυτών σε μνήμη της Βιργινίας Μανασάκη. 

Συνεπώς, με βάση τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί,  

η Επιστημονική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα 

την απονομή του 2ου βραβείου «Βιργινία Μανασάκη» 

στην υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Χημείας                                                
του Πανεπιστημίου Κρήτης , κα Αργυρώ Σπινθάκη 

 

Ηράκλειο 16/12/2020  
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής 
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