Αγ. Παρασκευή: 5/12/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 250/2019-5543

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Αξιολόγηση Υποψηφίων για έξι (6) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών στο
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΦΗΓΗΣΗ: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και
επιμέλειας ψηφιακού περιεχομένου και παραγωγής προσωποποιημένων ατομικών και
συνεργατικών αφηγήσεων» (Ε-12236) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030204.

Σήμερα, 05/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 συνήλθε στο Ι.Π.&Τ. η Επιτροπή που
συστήθηκε με την απόφαση 100/2018-3263 αποτελούμενη από τους
•

Δρα Ε. Καρκαλέτση (Πρόεδρος, Δ/ντής Ι.Π.&Τ.),

•

Δρα Σ. Περαντώνη (Αν. Μέλος, Πρόεδρος του ΕΣΙ του Ι.Π.&Τ.), και

•

Δρα Α. Γκοτζιά (Μέλος, Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας του ΙΝΝ)

για την αξιολόγηση των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με α.π. 015/2019-3518 της 12/11/2019 (επισυνάπτεται) για έξι (6) θέσεις
έκτακτου προσωπικού, το οποίο θα απασχοληθεί με σύμβαση ανάθεσης έργου, χρονικής
διάρκειας έξι (6) μηνών για τις θέσεις 1-5 και τριών (3) μηνών για την θέση 6, με δυνατότητα
παράτασης ως την λήξη του έργου, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΦΗΓΗΣΗ:
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και επιμέλειας ψηφιακού περιεχομένου και
παραγωγής προσωποποιημένων ατομικών και συνεργατικών αφηγήσεων» (Ε-12236) με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030204.

Θέσεις 1-2
Για τις θέσεις υπέβαλαν αίτηση οι ακόλουθοι δύο (2) υποψήφιοι:
1. Πάνου Κωνσταντίνος
2. Ζαχαράκης Δημήτριος
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά των υποψηφίων, προέβη στη σύνταξη του συνημμένου Πίνακα Αξιολόγησης
1-2 που αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα του παρόντος πρακτικού. Με βάση τον πίνακα
αξιολόγησης, η Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Πάνου Κωνσταντίνος καλύπτει πλήρως

όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της θέσης και επιλέγεται για την κάλυψη της θέσης
1 και ο Ζαχαράκης Δημήτριος καλύπτει πλήρως όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της
θέσης και επιλέγεται για την κάλυψη της θέσης 2.

Θέση 3
Για την θέση υπέβαλε αίτηση ο ακόλουθος ένας (1) υποψήφιος:
1. Φαραζής Γεώργιος
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά του υποψήφιου, προέβη στη σύνταξη του συνημμένου Πίνακα Αξιολόγησης
3 που αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα του παρόντος πρακτικού. Με βάση τον πίνακα
αξιολόγησης, η Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Φαραζής Γεώργιος καλύπτει πλήρως
όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της προκηρυχθείσας θέσης και επιλέγεται για την
κάλυψή της.

Θέση 4
Για την θέση υπέβαλαν αίτηση οι ακόλουθοι δύο (2) υποψήφιοι:
1. Θωμοπούλου Χριστίνα-Φοίβη
2. Λαμπρινός Νικόλαος
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά των υποψηφίων, προέβη στη σύνταξη του συνημμένου Πίνακα Αξιολόγησης
4 που αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα του παρόντος πρακτικού. Με βάση τον πίνακα
αξιολόγησης, η Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε ότι η Θωμοπούλου Χριστίνα-Φοίβη
καλύπτει πλήρως όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της προκηρυχθείσας θέσης και
επιλέγεται για την κάλυψή της.

Θέση 5
Για την θέση υπέβαλε αίτηση ο ακόλουθος ένας (1) υποψήφιος:
1. Δημητρός Κωνσταντίνος
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά του υποψήφιου, προέβη στη σύνταξη του συνημμένου Πίνακα Αξιολόγησης
5 που αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα του παρόντος πρακτικού. Με βάση τον πίνακα
αξιολόγησης, η Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Δημητρός Κωνσταντίνος καλύπτει
πλήρως όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της προκηρυχθείσας θέσης και επιλέγεται
για την κάλυψή της.

Θέση 6
Για την θέση υπέβαλαν αίτηση οι ακόλουθες δύο (2) υποψήφιες:
1. Μαρκέλλου Μαρίνα
2. Ζυματούρα Ελένη
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά του υποψήφιου, προέβη στη σύνταξη του συνημμένου Πίνακα Αξιολόγησης
6 που αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα του παρόντος πρακτικού. Με βάση τον πίνακα
αξιολόγησης, η Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε ότι η Μαρίνα Μαρκέλλου καλύπτει πλήρως
όλα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της προκηρυχθείσας θέσης και επιλέγεται για την
κάλυψή της.

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι)
Πίνακας Αξιολόγησης 1-2
Ονοματεπώνυμο

Πάνου Κωνσταντίνος

Ζαχαράκης Δημήτριος

Τίτλοι Σπουδών

1. Computer Science,
University of Newcastle
2.Computer Security and
Resilience, University of
Newcastle

1. Πληροφορική,
ΑΣΟΕΕ

Πτυχιούχος Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή
άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ. (15%)
Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε JAVA.
(15%)
Εκτενής εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση
σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS), κατά
προτίμηση MySQL ή PostgreSQL (20%)
Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη RESTful Web
Services. (20%)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

20%

20%

Εμπειρία στη χρήση εργαλείων version control (π.χ. git,
svn) και issue tracking - Εμπειρία σε διαχείριση
συστημάτων Linux (π.χ. Debian, CentOS). (15%)
Εμπειρία σε ερευνητικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά
προγράμματα (15%)
Σύνολο Βαθμολογίας

15%

15%

15%

15%

100%

100%

Παρατηρήσεις

Ο υποψήφιος καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα
προσόντα για την θέση.

Ο υποψήφιος
καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα

προσόντα για την
θέση.
Πίνακας Αξιολόγησης 3
Ονοματεπώνυμο

Φαραζής Γεώργιος

Τίτλοι Σπουδών

Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός (15%)

1. Αρχιτέκτονας
Μηχανικός, Ε.Μ.Π
2.Ψηφιακές μορφές
τέχνης, Α.Σ.Κ.Τ
15%

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Ψηφιακές Τέχνες. (10%)

10%

Άριστη γνώση λογισμικού τρισδιάστατης μοντελοποίησης και απεικόνισης (3D
Studio Max,AutoCad, Revit, Rhino, Zbrush, Mudbox). (5%)
Εκτενής εμπειρία στην ανάπτυξη τρισδιάστατων Εικονικών Περιβαλλόντων. (10%)

5%

Άριστη γνώση λογισμικού για 3d texturing, 3d painting και material authoring
(Substance Designer, Substance Painter). (10%)
Εκτενής εμπειρία σε μεθόδους Rendering και Physically Based Rendering (PBR).
(5%)
Εκτενής εμπειρία σε λογισμικό ανάπτυξης τρισδιάστατων ψηφιακών παιχνιδιών
και διαδραστικών εφαρμογών (Unity3D, Unreal Engine). (15%)
Εμπειρία στη φωτογραμμετρική αποτύπωση και σε λογισμικό επεξεργασίας του
υλικού (Agisoft PhotoScan). (10%)
Εκτενής εμπειρία σε 3d animation. (5%)

10%

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. (15%)

15%

Σύνολο Βαθμολογίας

100%

Παρατηρήσεις

Ο υποψήφιος καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα
προσόντα για την θέση.

10%

5%
15%
10%
5%

Πίνακας Αξιολόγησης 4
Ονοματεπώνυμο

Θωμοπούλου
Χριστίνα- Φοίβη

Λαμπρινός Νικόλαος

Τίτλοι Σπουδών

1. Καλών τεχνών και
Αφρικανικών
Σπουδών, New York
University

1. Καλών τεχνών, Α.Π.Θ

Εμπειρία σε storytelling μέσω ψηφιακών και
οπτικοακουστικών μέσων. (15%)

15%

10%

Εμπειρία στην σύλληψη concept για εκπαιδευτικά
ψηφιακά παιχνίδια. (15%)
Εμπειρία στη σύλληψη, υλοποίηση και καθοδήγηση
εκπαιδευτικών εργαστηρίων με έμφαση στην τέχνη και τη
χρήση ψηφιακών μέσων. (15%)
Γνώση και εμπειρία σε έρευνα πάνω σε θεματικές
ιστορίας, αρχαιολογίας και πολιτισμού. (20%)
Εμπειρία στην παρουσίαση υλικού σε συνέδρια και
σεμινάρια σχετικά με αρχαιολογία, πολιτισμό και τα
ψηφιακά μέσα. (15%)
Εμπειρία στη συγγραφή κειμένων και παρουσιάσεων σε
Ελληνικά και Αγγλικά, καθώς και στη δίγλωσση άριστη
εκφώνηση κειμένων. (20%)
Σύνολο Βαθμολογίας

15%

12%

15%

12%

20%

15%

15%

15%

20%

17%, κάτοχος Lower

100%

81%

Παρατηρήσεις

Η υποψήφια καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα
προσόντα για την
θέση.

O υποψήφιος δεν
καλύπτει τα
απαιτούμενα προσόντα

Πίνακας Αξιολόγησης 5
Ονοματεπώνυμο

Δημητρός Κωνσταντίνος

Τίτλοι Σπουδών

1. Μηχανικός
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
25%

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ΑΕΙ. (25%)
Τουλάχιστον 3 χρονια επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη iOS εφαρμογών
(Objective C ή/και Swift). (30%)
Εμπειρία στη χρήση του Cocoa Framework. (10%)

30%

Εξοικείωση στην ενσωμάτωση δεδομένων από RESTful Web Services. (10%)

10%

Εξοικείωση στη χρήση του περιβάλλοντος Xcode. (10%)

10%

Εμπειρία στη χρήση εργαλείων version control (git) και issue tracking. (10%)

10%

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. (5%)

5%

Σύνολο Βαθμολογίας

100%

Παρατηρήσεις

Ο υποψήφιος καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα
προσόντα για την θέση.

10%

Πίνακας Αξιολόγησης 6
Ονοματεπώνυμο

Μαρκέλλου Μαρίνα

Ζυματούρα Ελένη

Τίτλοι Σπουδών

1.Νομική, Α.Π.Θ
2. Δίκαιο
Επιχειρήσεων,
Montpellier Ι
3.Οι συμβάσεις
εκμετάλλευσης στην
πνευματική
ιδιοκτησία,
Montpellier Ι-ΕΚΠΑ
20%

1. Νομική,
Δημοκρίτειο
2. Πνευματική
Ιδιοκτησία, Lyon

Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό τίτλο σπουδών με
ειδίκευση στην Πνευματική Ιδιοκτησία. (20%)
Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Προστασίας
Πνευματικών Δικαιωμάτων. (15%)
Εξειδίκευση στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας με
έμφαση στην τέχνη και τη χρήση ψηφιακών μέσων. (10%)
Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μετάφραση νομικών
κειμένων από γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
Ελληνικά (10%)
Παροχή νομικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκά
συγχρηματοδοτούμενα έργα. (10%)
Εκτενή γνώση MS Office (word, excel, power point. (10%)

20%

10%

15%

13%

10%

8%

10%

5%

10%

0%

10%

10%

Άριστη γνώση Αγγλικών και Γαλλικών. (5%)

5%

5%

Σύνολο Βαθμολογίας

100%

71%

Παρατηρήσεις

Η υποψήφια
καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα
προσόντα για την
θέση.

H υποψήφια δεν
καλύπτει τα
απαιτούμενα
προσόντα

Δίπλωμα ΑΕΙ Νομικών Επιστημών. (20%)

20%

Παρακαλούμε για την επικύρωση του παραπάνω πρακτικού αξιολόγησης, καθώς και των
πινάκων, ως ανωτέρω παρουσιάζονται.

Η Επιτροπή αξιολόγησης

Δρ. Ε. Καρκαλέτσης (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
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Επικυρώνονται το πρακτικό αξιολόγησης, καθώς και οι πίνακες=ς που αφορούν στην
αναγνώριση της συνάφειας του τίτλου σπουδών των επιλεγέντων.
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