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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ν. Φωκά 130 & Μελισσινού 

74100 Ρέθυµνο Κρήτης 

Πληροφ: Χ. Φλουρής 

Τηλ. 2831056627-8 Fax: 2831025810 
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Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικού υπολογιστών 
 

Έργο: Ανασυνθέτοντας τη δυναµική των πρωτοβυζαντινών oικισµών της Κρήτης: παλαιά 

προβλήµατα - νέες ερµηνείες µέσω µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης (DynByzCrete - 4145) 

 
ΘΕΣΗ:  IMS\ARISTEIA_II\ DynByzCrete \Technical 

∆ΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II»  
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 

                                                   

 

Αρ. Πρακτικού: 18-11-2014 

 

Στο Ρέθυµνο σήµερα 18 Νοεµβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10 π.µ. στην Αίθουσα Συσκέψεων  

«Καλός Οντάς» του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας στο 

Ρέθυµνο οδός Μελισσινού και Νικηφόρου Φωκά 130, συνεδρίασε η Επιτροπή για τη διενέργεια του 

διαγωνισµού για την πρόσληψη του τεχνικού υπολογιστών (α/α 2 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Τεχνικό 

Παράρτηµα του έργου) για το ερευνητικό πρόγραµµα «Ανασυνθέτοντας τη δυναµική των πρωτοβυζαντινών 

oικισµών της Κρήτης: παλαιά προβλήµατα - νέες ερµηνείες µέσω µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης» του 

Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

 

Παρέστησαν οι: 

 

1. Χριστίνα Τσιγωνάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Απόστολος Σαρρής, µέλος 

3. Νίκος Παπαδόπουλος, µέλος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος. 

 

Η Επιτροπή προέβη σε λεπτοµερή έλεγχο των βιογραφικών των υποψηφίων που κατατέθηκαν µετά από 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ της σχετικής ανακοίνωσης για την πρόσληψη του 

τεχνικού υπολογιστών που θα ήθελε να απασχοληθεί στο συγκεκριµένο έργο. 
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Για την θέση κατέθεσαν εµπρόθεσµη υποψηφιότητα 2 υποψήφιοι, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με 

βάση την ηµεροµηνία αποστολής των αντίστοιχων αιτήσεων οι υποψήφιοι είναι οι παρακάτω: 

• Ναταλία Κυριακοπούλου  (13 Νοεµβρίου 2014, 10:26) 

• Νίκος Παπαδόπουλος   (13 Νοεµβρίου 2014, 15:31) 

 

Η κ. Ναταλία Κυριακοπούλου είναι απόφοιτος της σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων του ΕΜΠ και 

έχει στην κατοχή της δύο µεταπτυχιακά διπλώµατα από το ΕΜΠ και το McMaster University αντίστοιχα. 

Από το βιογραφικό της προκύπτει ότι έχει εµπειρία στην ανάλυση χωρικών δεδοµένων. Από τα έγγραφα 

που έχει προσκοµίσει πιστοποιείται ότι δεν έχει πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών, δεν έχει 

εµπειρία σε βάσεις δεδοµένων, γλώσσες προγραµµατισµού και διαχείριση δικτύων.  

 

Ο κ. Νίκος Παπαδόπουλος έχει πτυχίο Επιστήµης Υπολογιστών και πολύ καλή γνώση αγγλικών. Είναι 

υποψήφιος µεταπτυχιακός φοιτητής στον τοµέα της Μηχανικής των Υπολογιστών. Σύµφωνα µε το 

βιογραφικό του έχει εµπειρία σε βάσεις δεδοµένων, προγραµµατισµό, WEB, WEB_GIS και Android 

εφαρµογές, καθώς και συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα.  

 

Με βάση τη συγκριτική µελέτη των προσόντων των υποψηφίων, σε συνδυασµό µε τις συγκεκριµένες 

προδιαγραφές που αναφέρονται στην προκήρυξη της υπό πλήρωσης θέσης και την τελική βαθµολογία των 

υποψηφίων, η Επιτροπή προτείνει η θέση του τεχνικού υπολογιστών να πληρωθεί από τον κ. Νίκο 

Παπαδόπουλο. 

 

 

Γενικά οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη σειρά επιλεξιµότητας ως εξής: 

 
Θέση Όνοµα Βαθµολογία 

1 Παπαδόπουλος Νίκος 96% 

2 Κυριακοπούλου Ναταλία 40% 

 

Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε την ενηµέρωση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του προγράµµατος και 

στην συνέχεια την ενηµέρωση των επιτυχόντων υποψηφίων και την προώθηση της σύµβασης του 

επιτυχόντος στο ∆.Σ. του ΙΤΕ . 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή 
 

 

 

 

Νίκος Παπαδόπουλος 

 

 

 

 

 

Απόστολος Σαρρής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χριστίνα Τσιγωνάκη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Πίνακας 1δ (Αμοιβές τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού της έρευνας προσωπικού) Εγκεκριμένου 

Τεχνικού Παραρτήματος του έργου «Ανασυνθέτοντας τη δυναμική των πρωτοβυζαντινών oικισμών της 

Κρήτης: παλαιά προβλήματα - νέες ερμηνείες μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης (DynByzCrete - 

4145)» 

 

1δ) Αµοιβές τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού της έρευνας προσωπικού 

 

α/α Ονοματεπώνυμο 
Ειδικότητα 

/Θέση εργασίας Αντικείμενο Σχετ. Ε.Ε. Α/Μ  (ΙΠΑ)    
Συνολική 

Αμοιβή 

1. 1 τεχνικός Mηχανικός 

Η/Υ ή/και 

∆ιαδραστικών 

Πολυµέσων  

Κατασκευή βάσεων 

δεδοµένων, 

ιστοσελίδας 

ΕΕ 1, 2, 5 3 5.580 

2. 1 τεχνικός Mηχανικός 

Η/Υ ή/και 

∆ιαδραστικών 

Πολυµέσων  

Αναλύσεις GIS και 

κατασκευή 

WEB_GIS 

ΕΕ 3,4 6 8.400 

3 1 φωτογράφος  Ειδίκευση στην 

αρχαιολογική 

φωτογραφία 

Φωτογράφιση 

αρχαιολογικών 

αντικειµένων 

ΕΕ1,5 3 3.000 

ΣΥΝΟΛΑ 12 16.980 
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