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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
της 20ης-12-2019 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και 

Υπολογιστών συνεδρίασε την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΠΙΣΕΥ, στην 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, δυνάμει της από 17-12-2019/ Αρ. Πρωτ: 30843 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 17/12/2019 Πρακτικό της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής 
για τη σύναψη συμβάσεως 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, 17 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου, προκειμένου να ελέγξουν  τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την από 29-11-2019 

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού μέχρι τη λήξη της σχετικής 

προθεσμίας Δευτέρα 16/12/2019. 

Η  Επιτροπή Αξιολόγησης έχοντας υπόψη της: 

1) την από 29-11-2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ (θέμα:5.1), με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2) Την Υπ.αριθμ. πρωτ.: 29250/29.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  

3) Τους κανόνες διαχείρισης του έργου  

 

Μελέτησε τις υποψηφιότητες καθώς και το περιεχόμενο των φακέλων που υποβλήθηκαν.  

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

υποψηφίων. 

 

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  Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν  

Σύμφωνα με την πρόσκληση η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από 

βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα απαιτούμενα και επιθυμητά κριτήρια της πρόσκλησης. 

 

Η ανωτέρω επιτροπή  κατέληξε στα εξής: 

 

 

 

 

Κωδικός Θέσης 1:ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ -01 με ειδικότητα:  Έμπειρος  Ερευνητής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 AΝΤΙΚΛΕΙΑ – 01 

Απαιτούμενα Τυπικά 
Προσόντα: 

 Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Η/Υ ή 



3 
 

άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών 
και Πληροφορικής. 

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

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 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. 

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

 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. 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 
 
 

Κωδικός Θέσης 2: ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ-02, με ειδικότητα: Έμπειρος Ερευνητής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ-02 

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. 

 Αποδεδειγμένη, επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, τουλάχιστον,  
τέσσερα (4) ετών μετά τη λήψη του Διπλώματος – Πτυχίου, στο αντικείμενο 
της θέσης. 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 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. 

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

 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. 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Κωδικός Θέσης 3: AΝΤΙΚΛΕΙΑ – 03, με ειδικότητα Μηχανικός Πληροφορικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 
Μηχανικός Πληροφορικής / Προγραμματιστής με ειδικότητα 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Πληροφορικής / Προγραμματιστής  
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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. 
Ελάχιστη  ακαδημαϊκή ή ερευνητική ή εργασιακή εμπειρία 12 μήνες. 
(αποδεικνύεται από διπλωματική εργασία ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Ακαδημαϊκή επίδοση βαθμός πτυχίου>7,  

 Καλή γνώση της γλώσσας Python, Java, MySQL, SQL και γνώσεις Full 
Stack Development (datasets, javascript, Frontend, Backend) για την 
ανάπτυξη εφαρμογών μηχανικής μάθησης για την αυτόματη 
τεκμηρίωση πολιτιστικών αντικειμένων. Αποδεδειγμένη εμπειρία ή/ 
και Τεχνογνωσία ή και εξειδίκευση σε ανάπτυξη προγραμμάτων και 
εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης.  

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.. 

 

Κωδικός Θέσης 4: AΝΤΙΚΛΕΙΑ – 04, με ειδικότητα 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. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, τουλάχιστον,  
δύο (2) ετών μετά τη λήψη του Διπλώματος – Πτυχίου, στο αντικείμενο 
της θέσης. 

Πρόσθετα Επιθυμητά 
Προσόντα: 

 Αποδεδειγμένη ερευνητική 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. 

 Εμπειρία στη σύνταξη μελετών και παραδοτέων έργων πληροφορικής. 

 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

 

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. 

Συνολικά κατατέθηκαν 4 αιτήσεις για τις ανωτέρω θέσεις.  

Ειδικότερα: 

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

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Βασίλειος – Πραξιτέλης Τζουβάρας 30606/16.12.2019 

 

Βασίλειος – Πραξιτέλης Τζουβάρας: όπως προκύπτει από το φάκελό με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, 

καλύπτει τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. 
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Αναλυτικότερα:  Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου του Έσσεξ. Έλαβε το πτυχίου του Bachelor of Engineering 

από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Έσσεξ (1998).  Είναι κάτοχος 

τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών Master of Engineering από το Τμήμα Αυτομάτου Ελέγχου του Πανεπιστημίου 

του Sheffield του Ηνωμένου Βασίλειου (1999). Το 2008 απέκτησε διδακτορικό  δίπλωμα στο γνωστικό 

αντικείμενο της σημασιολογικής ανάλυσης γνώσης με τίτλο “Ασαφείς συνθετικοί τελεστές στη σημασιολογική 

διαχείριση πολυμεσικών δεδομένων”, από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαθέτει τεκμηριωμένα τουλάχιστον 12 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας 

μετά τη λήψη του πτυχίου (09/07/1998) σχετικής με το αντικείμενο της θέσης εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά 

με τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα (αυτόματη αντιστοίχιση μοντέλων μεταδεδομένων, χρήση θησαυρών 

όρων και οντολογιών) σε πολιτιστικά δεδομένα. Ειδικότερα έχει συμμετάσχει ενεργά, ως μέλος της ομάδας του 

εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Βίντεο και Πολυμέσων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τον 

ψηφιακό πολιτισμό της Ευρώπη, σχετιζόμενα με την Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη (Εuropeana). 

Παρατίθενται οι σύντομοι τίτλοι των έργων  Μichael Plus, Video Active, Euscreen, Athena, Μichael Plus, 

Europeana Connect, Europeana Thematic Network, CARARE, ECLAP, Europeana V2, Linked Heritage, Euscreeen 

XL,Locloud, Europeana Space, Europeana Sounds, DSI-2, DSI-3, Kaleidoscope, Crowdheritage.  

Επιπλέον διαθέτει 5 δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης (όπως αναφέρονται στο βιογραφικό). 

Τέλος διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στην συγγραφή παραδοτέων  καθώς έχει συμμετέχει στη συγγραφή 

παραδοτέων για τα ευρωπαϊκά έργα που αναφέρονται παραπάνω. 

Η γνώση του στην Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται  από τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην Αγγλία. 

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: Βασίλης – Πραξιτέλης Τζουβάρας   

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ 1 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 

Αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εφαρμογών για την 
πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο Εμπειρία σε έργα σχετικά με τη 
Europeana. (αποδεικνύεται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, / Αντίγραφο 
συμβάσεων). Η μέγιστη εργασιακή εμπειρία είναι 36 μήνες. Μονάδες 
εργασιακής εμπειρίας = [36/36]*40. 

40 

2 

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή συνέδρια και διεθνή 
περιοδικά σε περιοχές σχετικές με το αντικείμενο της θέσης 
Ο ελάχιστος αριθμός δημοσιεύσεων είναι 1 
Ο μέγιστος ζητούμενος αριθμός δημοσιεύσεων είναι 5 
 (αποδεικνύεται από αντίγραφα δημοσιεύσεων)  ή Τρόπος απόδειξης: 
Πλήρης κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών στο βιογραφικό σημείωμα 
Μόρια κριτηρίου = [(Πλήθος δημοσιεύσεων)*(5/5)]*30. 

30 

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

20 

4 

Επίπεδο γλωσσομάθειας: 
Άριστη γνώση: 10 μονάδες 
Πολύ καλή γνώση: 8 μονάδες 
Καλή γνώση: 6 μονάδες 
Μέτρια γνώση: 4 μονάδες 

10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100/100 
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Συνεπώς, ο υποψήφιος καλύπτει πλήρως τα απαιτούμενα προσόντα και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα και 

η Επιτροπή εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ την αποδοχή της πρότασης του κ. Βασιλείου Τζουβάρα και την 

επιλογή της για την πλήρωση της θέσης με κωδικό  ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 01, με ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 

29.032,00 € προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των 

Ενοτήτων Εργασίας E.E.2, Ε.Ε.3, Ε.Ε.5 

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

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

01 Ειρήνη Καλδέλη 30304/12.12.2019 

 

Ειρήνη Καλδέλη: όπως προκύπτει από το φάκελό με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, καλύπτει τα προσόντα 

που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. Αναλυτικότερα  Είναι πτυχιούχος της 

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(24.07.2006). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με τίτλο 

Ιnvestigating  Formal Representation of PIN Block Attacks” (2007). Το 2013 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από 

το Πανεπιστήμιο Groningen της Ολλανδίας με τίτλο ”Domain -Independent Planning for Services in Uncertain 

and Dynamic Environments”. Διαθέτει τεκμηριωμένα τουλάχιστον 5 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας μετά τη 

λήψη του πτυχίου της, σχετικής με το αντικείμενο της θέσης εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη 

σημασιολογική διαλειτουργικότητα (αυτόματη αντιστοίχιση μοντέλων μεταδεδομένων, χρήση θησαυρών 

όρων και οντολογιών) σε πολιτιστικά δεδομένα. Από το 2014 συμμετέχει ενεργά, ως μέλος της ομάδας του 

εργαστηρίου Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π, στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθόδων για την αναπαράσταση γνώσης 

και την εξαγωγή νοήματος από ψηφιακά δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς σε ερευνητικά έργα 

χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως Εuropeana Fashion, Europena Creative, Europeana 

Space, Europeana Sounds, Euscreen XL, Ambrosia, DSI3, CultureLabs. 

Τέλος διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στην συγγραφή παραδοτέων  καθώς έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 

παραδοτέων στο ευρωπαϊκό έργο Culture Labs 

Επιπλέον διαθέτει 2  δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης. 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται  από τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

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: Ειρήνη Καλδέλη  

 
Α/Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 02 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 

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 36 μήνες. Μονάδες εργασιακής εμπειρίας = 
[36/36]*40. 

40 

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 
Ο ελάχιστος αριθμός δημοσιεύσεων είναι 1 
Ο μέγιστος ζητούμενος αριθμός δημοσιεύσεων είναι 5 

12 
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Μόρια κριτηρίου = [(2)*(1/5)]*30%. 

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

20 

4 

Επίπεδο γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση: 10 μόρια  
Πολύ καλή γνώση: 8 μόρια  
Καλή γνώση: 6 μόρια  
Μέτρια γνώση: 4 μόρια 
 

10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 82/100 

 
Συνεπώς, η υποψήφια 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 της Ειρήνης 

Καλδέλη και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 02, με ανώτατο όριο αμοιβής 

το ποσό των 29.040,00€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα Έργου στα 

πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας  E.E.2, Ε.Ε.3, Ε.Ε.5. 

 

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

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 ΟΡΦΕΑΣ ΜΕΝΗΣ - MΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 30511/13.12.2019 

 

Ορφέας Μενής - Μαστρομιχαλάκης: όπως προκύπτει από το φάκελο με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, 

καλύπτει τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. Αναλυτικότερα 

είναι πτυχιούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου (20.11.2019), με βαθμό πτυχίου 9,62. Διαθέτει πολύ καλή γνώση των τεχνολογιών τεχνητής 

νοημοσύνης που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του αντικειμένου της θέσης, της πραγματοποίησης 

εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα (αυτόματη αντιστοίχιση μοντέλων 

μεταδεδομένων, χρήση θησαυρών όρων και οντολογιών) σε πολιτιστικά δεδομένα. Η διπλωματική του εργασία 

με τίτλο “Αναγνώριση Τεχνοτροπίας Έργων Τέχνης με Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα” πραγματεύεται την 

αναγνώριση της τεχνοτροπίας έργων τέχνης με τη χρήση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων. Από το 

πιστοποιητικό της  αναλυτικής βαθμολογίας του πτυχίου προκύπτει ό,τι έχει παρακολουθήσει όλα τα 

απαραίτητα μαθήματα σχετικά με  γνωστικό αντικείμενο της μηχανική μάθηση και του προγραμματισμούκαι 

έχει βαθμολογηθεί με εννέα και δέκα..  

Προγραμματιστικές Τεχνικές  Βαθμός 9 (εξάμηνο 2ο ) 

Εισαγωγή στην Επιστήμη των υπολογιστών – Βαθμός 10 (εξάμηνο 4ο ) 

Γλώσσες προγραμματισμού -  Βαθμός 9 (Εξάμηνο 6ο) 

Τεχνητή Νοημοσύνη – Βαθμός 10 (Εξάμηνο 7ο ) 

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής  - Βαθμός 10 (εξάμηνο 8ο ) 

Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης – Βαθμός 10 (εξάμηνο 8ο ) 

Τεχνολογία Λογισμικού  - Βαθμός 9 (εξάμηνο 9ο ) 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται τόσο από την απόκτηση του Certificate of Proficiency του 

Πανεπιστημίου Michigan. 

Επιπλέον προσκομίστηκε συστατική επιστολή σύμφωνα με την οποία διαθέτει υψηλά προσόντα και χρήσιμη 

εμπειρία. 
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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: 

 

Πίνακας Βαθμολογίας υποψήφιου: Ορφέα Μενή - Μαστρομιχαλάκη 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 03 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 

Ακαδημαϊκή επίδοση σχετική με το αντικείμενο της θέσης 
Τρόπος Απόδειξης: Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
Ελάχιστος βαθμός πτυχίου 7, μέγιστος βαθμός 10 
9,62 x 5.0   

48,10 

2 

Αποδεδειγμένη εμπειρία ή/ και Τεχνογνωσία ή και εξειδίκευση σε 
ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης. 
Γνώσεις προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών.  
Τρόπος απόδειξης: Σεμινάρια, σχετικές πιστοποιήσεις, σχετικά 
μαθήματα στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών (Αναλυτική 
βαθμολογία μαθημάτων). 

38 

3 
Επίπεδο γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας 
Άριστη γνώση: 10 μονάδες 
Πολύ καλή γνώση: 8 μονάδες 

10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 96,10/100 

 

 

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

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

Ορφέα Μενή - Μαστρομιχαλάκη και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 03, με 

ανώτατο όριο αμοιβής το ποσό των 22.320,00€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητας ΕΠΙΣΕΥ 

στην Ομάδα Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας   E.E.2, Ε.Ε.3, Ε.Ε.5. 

 

 

Για τη θέση με κωδικό ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 04, υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις-αιτήσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

1 Κωνσταντινος Σισμάνης 30521/13.12.2019 

 

Κωνσταντίνος Σισμάνης: όπως προκύπτει από το φάκελο με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε, καλύπτει τα 

προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση. Αναλυτικότερα είναι 

πτυχιούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου (27/7/2009). Διαθέτει τεκμηριωμένα τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη 

του πτυχίου σχετική με το αντικείμενο της θέσης της πραγματοποίησης εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη 

σημασιολογική διαλειτουργικότητα (αυτόματη αντιστοίχιση μοντέλων μεταδεδομένων, χρήση θησαυρών 

όρων και οντολογιών). Από το 2012 και μετέπειτα έχει συμμετάσχει, ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του 

εργαστηρίου Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  σε ευρωπαϊκά έργα ψηφιακού πολιτιστικού 

περιεχομένου με αντικείμενο τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου και την 

ενσωμάτωσής τους στη διαδικτυακή πύλη της Europeana, δίνονται οι σύντομοι τίτλοι των έργων: Linked 

Heritage, Locloud, Athena plus, EUscreenXL, Europeana Sounds, Dariah, 
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Διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία στην συγγραφή παραδοτέων  καθώς έχει συμμετέχει στη συγγραφή 

παραδοτέων για τα ευρωπαϊκά έργα Locloud, Da 

Tέλος η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται τόσο από την απόκτηση του FIrst Certificate in English 

University of Cambridge 

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: 

 

Πίνακας Βαθμολογίας υποψήφιου: Κωνσταντίνος Σισμάνης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 04 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 

Ανάπτυξη εφαρμογών για την πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο. 
Εμπειρία σε έργα σχετικά με τη Europeana. (αποδεικνύεται από 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας). Η μέγιστη εργασιακή εμπειρία είναι 24 
μήνες. Μόρια εργασιακής εμπειρίας = [24/ 24]*40%. 

60 

2 
Εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών μελετών και παραδοτέων αντίστοιχων 
έργων. (αποδεικνύεται από κατάθεση αντιγράφων τεχνικών 
αναφορών ερευνητικών έργων με τα ονόματα των συγγραφέων 

20 

3 

Επίπεδο γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση: 10 μονάδες  
Πολύ καλή γνώση: 8 μονάδες 
Καλή γνώση: 6 μονάδες 
Μέτρια γνώση: 4 μονάδες 

6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 86/100 

 

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 

Κωνσταντίνου Σισμάνη και την επιλογή του για την πλήρωση της θέσης με κωδικό ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 04, με ανώτατο 

όριο αμοιβής το ποσό των 8.680,00€ προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες αρμοδιότητάς ΕΠΙΣΕΥ στην Ομάδα 

Έργου στα πλαίσια των Ενοτήτων Εργασίας  E.E.2, Ε.Ε.5 

 

 

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 ακόλουθων κκ: 

 

- Βασίλειος – Πραξιτέλης Τζουβάρας, Θέση  «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 01» 

- Ειρήνη Καλδέλη, Θέση  «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 02» 
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- Ορφέας Μενής - Μαστρομιχαλάκης, Θέση  «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 03» 

- Κωνσταντίνος Σισμάνης, Θέση «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ 04» 

 

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 το Ε.Υ.  του Έργου, Καθ. Ανδρέα –Γεώργιο 

Σταφυλοπάτη., όπως προχωρήσουν στη σύναψη σύμβασης έργου με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ’ αριθμόν πρωτ. 29250/29.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον προϋπολογισμό του 

Έργου. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ 

 

 

 

Ιωάννης Βασιλείου 
Διευθυντής ΕΠΙΣΕΥ 

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 
 

 
 


