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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
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της 04-01-2019 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 03-01-2019/ Αρ. Πρωτ: 95 Πρόσκλησης του Διευθυντή του 

ΕΠΙΣΕΥ, Ομότ. Kαθ. Ιωάννη Βασιλείου. 

   

   

Θέμα: 5.1 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Κατάρτισης Σύμβασης Έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: 
«Ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων διαλειτουργικότητας δεδομένων πολιτιστικού Αποθέματος -
ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030954, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004600 και Ε.Υ. τον Καθηγητή Ε.Μ.Π., Ανδρέα – Γεώργιο 
Σταφυλοπάτη. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & 

Υπολογιστών του ΕΜΠ, λαμβάνοντας υπόψη τo από 28/12/2018 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής 

αξιολόγησης και επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που έχει οριστεί στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

«Ανάπτυξη τεχνολογιών και μεθόδων διαλειτουργικότητα δεδομένων πολιτιστικού Αποθέματος -ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ»  

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», το 

οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποφασίζει την έγκριση 

του ακόλουθου Πρακτικού Αξιολόγησης, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου έχει ως ακολούθως: 
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………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  Σ Υ Ν Α Ψ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ  Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ε Ω Ν  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

 
Τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη 

τεχνολογιών και μεθόδων διαλειτουργικότητα δεδομένων πολιτιστικού Αποθέματος -ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» κωδικό MIS: 

5030954, κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 68004600, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, Παρέμβαση ΙΙ 

«Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», όπως ορίσθηκαν δυνάμει της 

από 30-11-2018 απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, 

1. Καθηγητής Ε.Μ.Π., Ανδρέας – Γεώργιος Σταφυλοπάτης,  

2. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π Κωνσταντίνα Νικήτα,  

3. Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Γεώργιος Στάμου,  

συνεδρίασαν σήμερα, 28 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν  τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 11-12-2018 

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού μέχρι τη λήξη της σχετικής 

προθεσμίας Πέμπτη 27/12/2018. 

Η  Επιτροπή Αξιολόγησης έχοντας υπόψη της: 

1) την από 30-11-2018 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα:5.1), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2) Την Υπ.αριθμ. πρωτ.: 26804/11.12.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  

3) Τους κανόνες διαχείρισης του έργου και έχοντας μελετήσει τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο 

των φακέλων που υποβλήθηκαν  

 

Στη συνέχεια αφού συζήτησε διεξοδικά, συνέταξε το παρόν πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων των 

υποψηφίων. Ειδικότερα: 

 

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  -  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών 

αιτήσεων ως προς τα απαιτούμενα και επιθυμητά κριτήρια της πρόσκλησης: 

Aφού εξετάστηκαν οι αιτήσεις των υποψήφιών και ελέγχθηκαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των φακέλων 

διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τα τυπικά απαιτούμενα προσόντα για την θέση που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον. 

 

Η ανωτέρω επιτροπή  κατέληξε στα εξής: 
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Κωδικός Θέσης 01: Έμπειρος Ερευνητής, με ειδικότητα Αναλυτής Προγραμματιστής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1  Έμπειρος Ερευνητής με ειδικότητα Αναλυτής Προγραμματιστής 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ή 
άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των 
Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

 Διδακτορικό Δίπλωμα από Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών 
Υπολογιστών ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία 
των Υπολογιστών και Πληροφορικής  

 Αποδεδειγμένη, επαγγελματική, ερευνητική εμπειρία, τουλάχιστον,  
πέντε (5) ετών μετά τη λήψη του Διπλώματος – Πτυχίου, στο αντικείμενο 
της θέσης. 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία, αποδεδειγμένη 
τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εφαρμογών για την πρόσβαση σε πολιτιστικό 
περιεχόμενο πέραν της υποχρεωτικής. Εμπειρία σε έργα σχετικά με τη 
Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. 

 Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και διεθνή 
περιοδικά σε περιοχές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. 

 Εμπειρία στη σύνταξη μελετών και παραδοτέων έργων πληροφορικής. 
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 
 
 

Κωδικός Θέσης 02: Μηχανικός Πληροφορικής, με ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός 

Πληροφορικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 
 Μηχανικός Πληροφορικής με ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & 

Μηχανικός Πληροφορικής 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής 
ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός 
Η/Υ ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των 
Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

 Καλή γνώση της γλώσσας Python και εμπειρία του framework 
tensorflow για την ανάπτυξη εφαρμογών μηχανικής μάθησης για την 
αυτόματη τεκμηρίωση πολιτιστικών αντικειμένων. 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία ή/ και Τεχνογνωσία ή και εξειδίκευση σε 
ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης.  

 Ακαδημαϊκή επίδοση, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σχετικοί με το 
αντικείμενο της θέσης.  

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 
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Κωδικός Θέσης 03: Μηχανικός Πληροφορικής/Προγραμματιστής με ειδικότητα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & 

Μηχανικός Πληροφορικής / Προγραμματιστής  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 
Μηχανικός Πληροφορικής / Προγραμματιστής με ειδικότητα 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Πληροφορικής / Προγραμματιστής  

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός 
Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην 
Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής. 

 Καλή γνώση σε τεχνολογίες βάσεων δεδομένων.  
 Αποδεδειγμένη, επαγγελματική, ερευνητική εμπειρία, τουλάχιστον, 

τέσσερα (4) ετών μετά τη λήψη του Διπλώματος – Πτυχίου στο 
αντικείμενο της θέσης. 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή αποδεδειγμένη τεχνογνωσία  
στην ανάπτυξη εφαρμογών για την πρόσβαση σε πολιτιστικό 
περιεχόμενο πέραν της υποχρεωτικής. Εμπειρία σε έργα σχετικά με τη 
Europeana: η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. 

 Γλώσσες Προγραμματισμού: Java, C/C++. 
 Εμπειρία στη σύνταξη μελετών και παραδοτέων έργων πληροφορικής. 
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Συνολικά κατατέθηκαν 3 αιτήσεις για τις ανωτέρω θέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υποβλήθηκε  μια αίτηση 

ανά προκηρυσσόμενη θέση και ότι οι υποψήφιοι καλύπτουν επαρκώς τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

πρόσκληση προσόντα της εκάστοτε θέσης, όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως, δεν κρίθηκε αναγκαία η 

διενέργεια συνέντευξης.  

Οι αιτήσεις περιγράφονται στη συνέχεια: 

 

Για τη θέση με κωδικό 01, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Αναστασία Σοφού 29432/27.12.2018 

 

Αναστασία Σοφού: Είναι πτυχιούχος της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το MSc in Advanced Computing από το Computer Science 

Department, University of Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο και το διδακτορικό της δίπλωμα με τίτλο «Κατάτμηση 

εικόνων με μορφολογικές μεθόδους και ενεργές καμπύλες και εφαρμογή στην Ανάλυση εδαφοτομών» από τη 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαθέτει 

τεκμηριωμένα τουλάχιστον  7,5 χρόνια ερευνητική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου (30/06/1998) σχετικής 

με το αντικείμενο της θέσης, στην ανάπτυξη τεχνικών μηχανικής μάθησης για τον αυτόματο εμπλουτισμό 

μεταδεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου. Ειδικότερα έχει συμμετάσχει σε έργα πολιτιστικής κληρονομιάς 

και ποιο συγκεκριμένα σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την Europeana την ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον 

ψηφιακό πολιτισμό της Ευρώπη. Παρατίθενται  οι σύντομοι τίτλοι των έργων  3Dicons, Linded Heritage, 

Europeana Awareness, EuscreenXL Europeana Sounds, Europeana Space, Europeana Creative, DSI3, DSI4. Σε 

αυτά τα έργα ήταν υπεύθυνη για την δημιουργία θησαυρών και προτύπων μεταδεδομένων και την υποστήριξη 

των χρηστών για την αντιστοίχιση των μεταδεδομένων στο κοινό πρότυπο. Έχει συμμετάσχει σε πολλές 

συναντήσεις στο πλαίσιο αυτών των έργων και γνωρίζει την περιοχή του Ευρωπαικού ψηφιακού πολιτισμού 

πολύ καλά. Επιπλέον διαθέτει 1 δημοσίευση “WITH: Human – Computer Collaboration for Data Annotation and 

Enrichment”στο διεθνές συνέδριο -The Web Conference 2018, η οποία εμπίπτει στο αντικείμενο της θέσης. 
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Τέλος διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στην συγγραφή παραδοτέων  καθώς έχει συμμετέχει στη συγγραφή 

παραδοτέων για τα  ακόλουθα ευρωπαϊκά έργα με τίτλους Eclap, Locloud, Europeana Sounds, 3Dicons.  

Η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη. Με 

βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως 

κατωτέρω: 

 

Πίνακας Βαθμολογίας υποψήφιου: Αναστασίας Σοφού   

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 1 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 

Αποδεδειγμένη ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία, 
αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εφαρμογών για την 
πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο Εμπειρία σε έργα σχετικά με τη 
Europeana Μόρια εργασιακής εμπειρίας = [(120)/ 84]*35%. =  

35 

2 

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και διεθνή 
περιοδικά σε περιοχές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης 
(αποδεικνύεται από αντίγραφα δημοσιεύσεων)  ή Τρόπος απόδειξης: 
Πλήρης κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών στο βιογραφικό σημείωμα 
Μόρια κριτηρίου = [(Πλήθος δημοσιεύσεων)*(100/2)]*20%. 

10 

3 
Εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών μελετών και παραδοτέων αντίστοιχων 
έργων.  

25 

4 Αρίστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας. 10 

5 

Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την 
ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του 
υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την 
επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά. 

Δε διενεργήθηκε 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 80/100 

 
Συνεπώς, η υποψήφια καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης της κας 

Αναστασίας Σοφού και την επιλογή της για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 01, με ανώτατο όριο αμοιβής το 

ποσό των 59.616,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα 

πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας E.E.1, E.E.2. 

 
Για τη θέση με κωδικό 02, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

01 Αντώνης Κακολύρης 29369/27.12.2018 

 

Αντώνιος Κακολύρης: Είναι πτυχιούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών του  

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2/11/2018), με βαθμό πτυχίου 9,02. Διαθέτει πολύ καλή γνώση των 

τεχνολογιών μηχανικής μάθησης που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. Η διπλωματική του 

εργασία είναι σχετική με το επιστημονικό πεδίο της Μηχανικής Μάθησης. Από το πιστοποιητικό της  

αναλυτικής βαθμολογίας του πτυχίου προκύπτει ότι, έχει παρακολουθήσει όλα τα απαραίτητα μαθήματα 

σχετικά με τo αντικείμενο της μηχανική μάθηση και του προγραμματισμού. Άσκησε την πρακτική άσκηση σε 

εταιρία ανάπτυξης λογισμικού και έχει μάθει να τηρεί προθεσμίες και να δουλεύει μέσα σε ομάδα εργασίας.  

Η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην προκήρυξη. Με 

βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον υποψήφιο ως 

κατωτέρω: 
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Πίνακας Βαθμολογίας υποψήφιου: Αντωνίου Κακολύρη  

 

 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 2 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 

Αποδεδειγμένη εμπειρία ή/ και Τεχνογνωσία ή και εξειδίκευση σε 
ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης. 
(αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, ή διπλωματική εργασία).  
Η μέγιστη εργασιακή εμπειρία είναι 12 μήνες. 
Μόρια εργασιακής εμπειρίας = [(μήνες εργασιακής εμπειρίας)/12]*40%. 

30 

2 
Ακαδημαϊκή  επίδοση μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σχετικοί με το 
αντικείμενο της θέσης {Βαθμός πτυχίου. (Ελάχιστος βαθμός πτυχίου 7, 
μέγιστος βαθμός 10), μεταπτυχιακός τίτλος} 

36 

3 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 10 

4 

Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την 
ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του 
υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και την 
επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά. 

Δε διενεργήθηκε 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 76/100 

 
Συνεπώς, ο υποψήφιος καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και η Eπιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του κου 

Αντωνίου Κακολύρη και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 02, με ανώτατο όριο αμοιβής 

το ποσό των 20.149,00€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα 

πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας E.E1, E.E.2. 

 

Για τη θέση με κωδικό 03, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Παναγιώτης Γεωργαντάς 29302/ 27.12.2018 

 

Παναγιώτης Γεωργαντάς: Eίναι πτυχιούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών. Διαθέτει τεκμηριωμένα τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου. 

(14/04/2002) στον τομέα της ανάπτυξης βάσεων δεδομένων. Από το 2014 και μετέπειτα έχει συμμετάσχει σε 

ευρωπαϊκά έργα με αντικείμενο τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου και την 

ενσωμάτωσής τους στη διαδικτυακή πύλη της Europeana. όπως DM2E-DIGITISED MANUSCRIPTS TO 

EUROPEANA, Ambrosia: Europeana Food , Europeana Creative, Athena Plus: Access to Culture Heiritage 

Networks for European, Europeana Photography.  Όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό της αναλυτική 

βαθμολογίας μαθημάτων του πτυχίου (Mαθηματα: Προγραμματιστικές Τεχνικές, Προγραμματισμός Ι)  και το 

πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου ο υποψήφιος διαθέτει γνώσεις στις Γλώσσες προγραμματισμού 

Java και C++. Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την επιλογή του 

υποψήφιου κ. Παναγιώτη Γεωργαντά για την κάλυψη της θέσης με κωδικό 03.  

 

Στη συνέχεια η υποψηφιότητα αξιολογήθηκε και βαθμολογήθηκε, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην 

προκήρυξη. Με βάση τη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια εξήχθη ο συνολικός βαθμός προσόντων για τον 

υποψήφιο ως κατωτέρω: 
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Πίνακας Βαθμολογίας υποψήφιου: Παναγιώτη Γεωργαντά 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 3 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 

Αποδεδειγμένη ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία, 
αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εφαρμογών για την 
πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο. Εμπειρία σε έργα σχετικά με τη 
Europeana. (αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας). Η μέγιστη 
εργασιακή εμπειρία είναι 72 μήνες Μόρια εργασιακής εμπειρίας = 
[(μήνες εργασιακής εμπειρίας)/72]*35% = (57,1/72)*35% 

27,76 

2 
Γλώσσες Προγραμματισμού: Java, C/C++ (τρόπος απόδειξης αναλυτική 
κατάσταση μαθημάτων πτυχίου ή τυχόν πιστοποιητικό 

30 

3 
Εμπειρία στη σύνταξη μελετών και παραδοτέων έργων πληροφορικής 
(αποδεικνύεται από κατάθεση αντιγράφων τεχνικών αναφορών 
ερευνητικών έργων με τα ονόματα των συγγραφέων).   

15 

4 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής. 10 

5 

Συνέντευξη (εφόσον η διενέργειά της κριθεί απαραίτητη) με στόχο την 
ποιοτική αξιολόγηση της υποψηφιότητας, της προσωπικότητας του 
υποψηφίου, την ουσιαστική γνώση των ζητούμενων προσόντων και 
την επιστημονική επάρκεια, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά. 

- Δε διενεργήθηκε 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 82,76/100 

 

 

Συνεπώς, ο υποψήφιος καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πρόσθετα 

επιθυμητά προσόντα και η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του κου 

Παναγιώτη Γεωργαντά και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 03, με ανώτατο όριο αμοιβής 

το ποσό των 26.749,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα 

πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας  E.E.1, E.E.2. 

 

 

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

Ανδρέας - Γεώργιος 
Σταφυλοπάτης  

 Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

Κωνσταντίνα Νικήτα 
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

 
Γεώργιος Στάμου 

Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σύμφωνα και με το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής, το ΔΣ εγκρίνει την επιλογή των κ.κ.: 

- Αναστασίας Σοφού, για την πλήρωση της θέσης, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 59.616,00 € 

προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων 

Εργασίας E.E.1, E.E.2, Θέση 1 

- Αντώνιου Κακολύρη για την πλήρωση της θέσης με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 20.149,00€ 

προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων 

Εργασίας E.E1, E.E.2, Θέση 2 
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- Παναγιώτη Γεωργαντά και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό 03, με ανώτατο όριο 

αμοιβής το ποσό των 26.749,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητος ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα 

Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας  E.E.1, E.E.2, Θέση 3 

 

Τυχόν έχοντες σχετικό ενεστώς κι άμεσο έννομο συμφέρον συμμετέχοντες στη διαδικασία, δύνανται εντός 5 

ημερολογιακών ημερών από την επομένη ανάρτησης της απόφασης κι έως το πέρας λειτουργίας των γραφείων 

Διοίκησης του ΕΠΙΣΕΥ, ήτοι έως ώρα 15.00, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους μετά του συνόλου 

των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου. πρέπει να 

πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ.  

Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα διορισθεί κατόπιν σχετικής 

απόφασης του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, θα επιληφθεί της εξέτασης της ένστασης εντός κατ’ ανώτατο χρόνο 7 ημερών 

από την επομένη της υποβολής της ένστασης, υποβάλλοντας κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας, τη 

γνωμοδότησή της προς έγκριση, στο ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, το οποίο αποφασίζει οριστικώς. Δεν υφίσταται δικαίωμα 

ένστασης κατά της οριστικής απόφασης του ΔΣ του Ινστιτούτου. 

Η υποβολή ενστάσεων για μια θέση, δεν κωλύει την υπογραφή ενστάσεων για τις υπόλοιπες θέσεις. 

 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά τα ανωτέρω, εξουσιοδοτείται ο 

Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ Ομοτ. Καθ. Ιωάννη Βασιλείου και ο Ε.Υ.  του Έργου, Καθηγητή Ε.Μ.Π., Ανδρέας – 

Γεώργιος Σταφυλοπάτης, όπως προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 26804/11.12.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον 

προϋπολογισμό του Έργου. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 
Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 


