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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν

σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών θέσεων
έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Έρευνα,
Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του
ΕΚΚΕ (REDI)», (MIS 5002378) που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 16 § 3(β) του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/08-12-2014), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β) 5 § 2 του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών» (ΦΕΚ Α΄ 150/3.10.1986)
γ) 2 § 4 (6 και 13) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010)
2. Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ η οποία έχει ληφθεί στην υπ’ αριθ.
267/21-09-2018 συνεδρίασή του (θέμα 14ο)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε το υπ΄ αριθμ. 1549/829/17-09-2018 Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης
προτάσεων που έχουν υποβληθεί κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

ΑΔΑ: ΡΥ3Α469ΗΕΟ-2ΨΣ

την πλήρωση τριών θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης της
Πράξης με τίτλο «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων
στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)».
Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Συν. Το υπ’ αριθμ. 1549/829/17-09-2018 Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων

Εσωτερική Διανομή
–
Γραφείο Προέδρου
–
Δ/νση Διοικητικού
–
Ειδικός Λογαριασμός
–
Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 1549/829

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ο ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕ (REDI)» (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1128/277ΓΠ/27-06-2018)

Στην Αθήνα σήμερα 30 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:30 στα γραφεία του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, που βρίσκονται στην οδό Κρατίνου 9, συνεδρίασαν τα
μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων προκειμένου να αξιολογήσουν τις
προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
πλήρωση τριών θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με
τίτλο: «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής
ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)», (MIS 5002378) που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ.
πρωτ. 1761/365 ΓΠ/20-10-2017 απόφαση του Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ του
ΕΚΚΕ, συνεδρίασε με την εξής σύνθεση:
1. Λιναρδής
Απόστολος, (Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας, Επιστημονικός
Συνυπεύθυνος Πράξης), Πρόεδρος,
2. Καπέλλα Αντωνία, (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ΄ Βαθμίδας), τακτικό
μέλος.
3. Παπαλιού Όλγα, (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β΄ Βαθμίδας),
αναπληρωματικό μέλος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Μ. Toπάλη.
Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορούσε τρεις (3) θέσεις
έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
μέσω
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική
απασχόληση στην Πράξη. Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση θα πραγματοποιηθεί
μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, βάσει των κριτηρίων της
Πρόσκλησης και αναλόγως με τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε θέσης. Τα κριτήρια
αξιολόγησης για κάθε θέση παρατίθενται στους σχετικούς πίνακες της Πρόσκλησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προτάσεων (Τρίτη 17/07/2018), τους εξής φακέλους ανά θέση:
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Για τη θέση «Πληροφορικός με Ειδίκευση στους Διακομιστές / Βάσεις
Δεδομένων (με κωδικό 18)» συνολικά δυο (2 ) προτάσεις:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1 ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1284
1223

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
13/07/2018
19/07/2018
10/07/2018

Για τη θέση «Πληροφορικός Web Designer (με κωδικό 20)» συνολικά μια (1)
πρόταση:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1285

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
13/07/2018
19/07/2018

Για τη θέση «Πληροφορικός με Ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (με κωδικό 21)» συνολικά μια (1) πρόταση:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1 ΒΡΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1256

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
17/07/2018

Η Επιτροπή συνεδριάζοντας εξέτασε, ανά θέση, τις υποβληθείσες προτάσεις προκειμένου
να διαπιστώσει αν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αν οι
υποψήφιοι/ες διαθέτουν τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα καταλλήλως
τεκμηριωμένα.
Για τη θέση «Πληροφορικός–με Ειδίκευση στους Διακομιστές / Βάσεις Δεδομένων
(με κωδικό 18)»
Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική.

Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική.

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα:
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Εμπειρία συναφή με διαδικτυακές πλατφόρμες επεξεργασίας, διαχείρισης και
αναζήτησης βάσεων κοινωνικοοικονομικών και απογραφικών δεδομένων που να
αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις
Εμπειρία στη διαχείριση έργων Πληροφορικής που να αποδεικνύεται από
σχετικές συμβάσεις.
Εμπειρία διαχείρισης των ελληνικών απογραφικών δεδομένων που να
αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις

Μετά την εξέταση των δυο (2) προτάσεων που κατατέθηκαν για την εν λόγω θέση, η
Επιτροπή κατέληξε ότι και οι δυο (2) υποψήφιοι τεκμηριώνουν επαρκώς -βάσει των
δικαιολογητικών που κατέθεσαν- τα απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς η πρότασή τους
δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω και να βαθμολογηθεί στη βάση των κριτηρίων της
Πρόσκλησης για τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης «Πληροφορικός–με Ειδίκευση στους
Διακομιστές / Βάσεις Δεδομένων (με κωδικό 18)»
Ειδικότερα:
Ο κ. Μπούρμπος Μιχαήλ είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, διαθέτει τρία Μεταπτυχιακά Διπλώματα στην Πληροφορική (ΜΒΑ
στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα, ΕΜΠ, MSc in Advanced Computing, MSc in
Control Systems, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University
of London, U.K.) και Διδακτορικό στην στις Τηλεπικοινωνίες και στην Πληροφορική
του ΕΚΠΑ. Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Από την πρότασή του
προκύπτει αποδεδειγμένη εμπειρία 62,5 μηνών (συνεργαζόμενος με διάφορους
ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια) συναφή με διαδικτυακές πλατφόρμες
επεξεργασίας, διαχείρισης και αναζήτησης βάσεων κοινωνικοοικονομικών και
απογραφικών δεδομένων καθώς και εμπειρία διαχείρισης των ελληνικών
απογραφικών δεδομένων.
Ο κ. Χριστοδούλου Ιωάννης διαθέτει πτυχίο Πληροφορικής από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Advanced Computing, Global Computing and
Multimedia, από το Πανεπιστήμιο του Bristol, Faculty of Engineering, Computer
Science Department,,UK,
καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα της Σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Επίσης διαθέτει και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Από την
πρότασή του προκύπτει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία 25,5 μηνών
(συνεργαζόμενος με ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια) συναφή με διαδικτυακές
πλατφόρμες
επεξεργασίας,
διαχείρισης
και
αναζήτησης
βάσεων
κοινωνικοοικονομικών και απογραφικών δεδομένων καθώς και εμπειρία στη
διαχείριση έργων Πληροφορικής
Η Πρόσκληση ορίζει ότι για την πλήρωση της εν λόγω θέσης θα κληθούν σε
συνέντευξη οι τρεις (3) επικρατέστεροι εκ των υποψήφιων. Με βάση τα παραπάνω, η
Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη άποψη για την αξιολόγηση
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των υποψηφίων, να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη τους δυο υποψήφιους, ήτοι τους
κ.κ. Μπούρμπο Μιχαήλ και Χριστοδούλου Ιωάννη.
Οι παραπάνω καλούνται σε συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 στις 10:30 και 11:30
αντίστοιχα.
Για τη θέση «Πληροφορικός–Web Designer (με κωδικό 20)»
Απαιτούμενα προσόντα:

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων και σχεσιακών βάσεων
δεδομένων.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση διακομιστών με λειτουργικά LINUX,
WINDOWS SERVER.
Επιθυμητά προσόντα:

Εμπειρία συναφή με διαδικτυακές πλατφόρμες επεξεργασίας, διαχείρισης και
αναζήτησης βάσεων κοινωνικοοικονομικών και απογραφικών δεδομένων που να
αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις

Εμπειρία διαχείρισης των ελληνικών απογραφικών δεδομένων που να
αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις
Για τη θέση αυτή υπεβλήθη μία (1) πρόταση. Ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα -βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσε- και δύναται να αξιολογηθεί, στη
βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις της εν λόγω
θέσης. Ειδικότερα:


Ο κ. Τσοπανάκης Δημήτριος διαθέτει – με βάση τα δικαιολογητικά που
κατέθεσε –αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων και
σχεσιακών βάσεων δεδομένων καθώς και εμπειρία στη διαχείριση διακομιστών
με λειτουργικά LINUX, WINDOWS SERVER. Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται
σε υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, σε υπηρεσίες παροχής
φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας, σε
υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας –web hosting, σε υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
πολυμέσων
(κατασκευή εταιρικών sites, κατασκευή ηλεκτρονικών
καταστημάτων e-shops, κατοχύρωση, μεταφορά και ανανέωση domain names,
πακέτα φιλοξενίας dedicated servers κλπ.). Επιπλέον, παρέχει εγκατάσταση,
ρύθμιση και υποστήριξη διακομιστών LINUX, υπηρεσίες hosting και
υποστήριξης όλων των σχετικών εφαρμογών. Επίσης από την πρότασή του
προκύπτει αποδεδειγμένη εμπειρία 28 μηνών στην υλοποίηση διαδικτυακών
εφαρμογών επεξεργασίας, διαχείρισης και αναζήτησης βάσεων ελληνικών
κοινωνικοοικονομικών και απογραφικών δεδομένων.

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Τσοπανάκη Δημητρίου, η
Επιτροπή θεωρεί ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα επαρκώς

ΑΔΑ: ΡΥ3Α469ΗΕΟ-2ΨΣ

τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να
ολοκληρώσει την αξιολόγηση της πρότασης του, τον καλεί σε προσωπική συνέντευξη,
ενώπιον της Επιτροπής στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου
2018, στις 11.00 π.μ.
Για τη θέση «Πληροφορικός – με Ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (με κωδικό 21)»
Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Τοπογραφίας / Γεωγραφίας / Χαρτογραφίας ή συναφών αντικειμένων.

Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής.

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητά προσόντα:

Εμπειρία συναφή με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη χαρτογραφικών εφαρμογών
απεικόνισης κοινωνικοοικονομικών και απογραφικών δεδομένων, που να
αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις.

Εμπειρία συναφή με διαδικτυακές πλατφόρμες επεξεργασίας, διαχείρισης και
αναζήτησης βάσεων κοινωνικοοικονομικών και απογραφικών δεδομένων, που να
αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις.

Εμπειρία διαχείρισης των ελληνικών απογραφικών δεδομένων που να
αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις.
Για τη θέση αυτή υπεβλήθη μία (1) πρόταση. Ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα και δύναται να αξιολογηθεί, στη βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση
για τις ειδικές απαιτήσεις της εν λόγω θέσης. Ειδικότερα:


Ο κ. Βραδής Χριστόφορος είναι πτυχιούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος
Μηχανικός, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης στην Γεωπληροφορική (Geoinformation Technology), από το
University of Glasgow, UK. Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Από
την πρότασή του προκύπτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 28 μηνών
συναφή με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη χαρτογραφικών εφαρμογών
απεικόνισης και διαδικτυακών πλατφορμών επεξεργασίας, διαχείρισης και
αναζήτησης βάσεων κοινωνικοοικονομικών και απογραφικών δεδομένων, καθώς
και διαχείρισης των ελληνικών απογραφικών δεδομένων.

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Βραδή Χριστόφορου, η Επιτροπή
θεωρεί ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα επαρκώς
τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να
ολοκληρώσει την αξιολόγηση της πρότασης του, τον καλεί σε προσωπική συνέντευξη,
ενώπιον της Επιτροπής στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου
2018, στις 10:00 π.μ.

ΑΔΑ: ΡΥ3Α469ΗΕΟ-2ΨΣ

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής τη
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. μετά την ολοκλήρωση των
συνεντεύξεων με τους υποψήφιους για τις εν λόγω θέσεις.
Στην Αθήνα σήμερα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, που βρίσκονται στην οδό Κρατίνου 9, συνεδρίασαν τα
μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων συνεχίζοντας με την ίδια σύνθεση τη
Συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2018.
Για τη θέση «Πληροφορικός με Ειδίκευση στους Διακομιστές / Βάσεις Δεδομένων (με
κωδικό 18)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκαν οι δυο (2) υποψήφιοι σε προσωπική
συνέντευξη, ήτοι οι κ.κ. Μπούρμπος Μιχαήλ και Χριστοδούλου Ιωάννης. Κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι παρουσίασαν την πρότασή τους, απάντησαν σε
διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για τα προσόντα και την εμπειρία
τους και ενημερώθηκαν για το έργο REDI αλλά και για τη θέση ειδικότερα.
- Από τη συνέντευξη με τον κ. Μπούρμπο Μιχαήλ επιβεβαιώθηκε η τεκμηριωμένη
εμπειρία του (που αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις) στις διαδικτυακές
πλατφόρμες επεξεργασίας, διαχείρισης και αναζήτησης κοινωνικοοικονομικών και
απογραφικών δεδομένων (πλέον των 5 ετών) καθώς και η εμπειρία διαχείρισης των
ελληνικών απογραφικών δεδομένων (πλέον των 3 ετών). Επιπλέον, η επαγγελματική
του εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής ξεπερνά συνολικά τα 10 έτη.
- Από τη συνέντευξη με τον κ. Χριστοδούλου Ιωάννη επιβεβαιώθηκε η
τεκμηριωμένη εμπειρία του (που αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις) στη
διαχείριση έργων πληροφορικής πλέον των 2 ετών καθώς και η ερευνητική του
εμπειρία σε έργα με αντικείμενο την εννοιολογική μοντελοποίηση και ανάπτυξη
οντολογιών με σκοπό την ανάλυση και τη διαχείριση γνώσης/δεδομένων.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στη διαδικασία σύνοψης
των προσόντων των δυο υποψηφίων και στην τελική τους βαθμολογία:
A/A Κριτήριο Αξιολόγησης
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην
υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών επεξεργασίας,
1. διαχείρισης και αναζήτησης κοινωνικοοικονομικών και
απογραφικών δεδομένων (10 μονάδες για κάθε έτος με
μέγιστο τις 30 μονάδες)
Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων
2. πληροφορικής (10 μονάδες για κάθε έτος με μέγιστο
τις 30 μονάδες)

Μπούρμπος
Μιχαήλ

Χριστοδούλου
Ιωάννης

30

20

30

25
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Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση των ελληνικών
απογραφικών δεδομένων (10 μονάδες για κάθε έτος με
μέγιστο τις 30 μονάδες)
Συνέντευξη (ανώτερη τιμή 10 μονάδες)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

3.
4.

30

-

10
100

10
55

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Μπούρμπο Μιχαήλ για την
πλήρωση της θέσης «Πληροφορικός–με Ειδίκευση στους Διακομιστές / Βάσεις
Δεδομένων (με κωδικό 18)» καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.
Για τη θέση «Πληροφορικός–Web Designer (με κωδικό 20)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε ο υποψήφιος κ. Τσοπανάκης Δημήτριος σε
προσωπική συνέντευξη, μέσω skype μετά από αίτημα του. Κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης ο υποψήφιος παρουσίασε την πρότασή του, απάντησε σε διευκρινιστικές
ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για τα προσόντα και την εμπειρία του και
ενημερώθηκε για το έργο REDI αλλά και για τη θέση ειδικότερα.
-

Από τη συνέντευξη προέκυψε ότι ο κ. Τσοπανάκης Δημήτριος διαθέτει
πολυετή εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων και σχεσιακών βάσεων
δεδομένων καθώς και εμπειρία στη διαχείριση διακομιστών με λειτουργικά
LINUX, WINDOWS SERVER. Επιπλέον διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση
διαδικτυακών εφαρμογών επεξεργασίας, διαχείρισης και αναζήτησης βάσεων
ελληνικών κοινωνικοοικονομικών αλλά και ελληνικών απογραφικών δεδομένων
(πλέον των 2 ετών).

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα ότι ο κ. Τσοπανάκης
Δημήτριος πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και προχώρησε στη διαδικασία
σύνοψης των προσόντων του και της διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας:
A/A Κριτήριο Αξιολόγησης
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην κατασκευή
1. ιστοσελίδων (3 μονάδες για κάθε έτος με μέγιστο τις 30
μονάδες)
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση
2. διακομιστών με λειτουργικά LINUX, WINDOWS SERVER
(3 μονάδες για κάθε έτος με μέγιστο τις 30 μονάδες)
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση
διαδικτυακών εφαρμογών επεξεργασίας, διαχείρισης και
3.
αναζήτησης απογραφικών δεδομένων (5 μονάδες για κάθε
έτος με μέγιστο τις 15 μονάδες)
Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση των ελληνικών
4. απογραφικών δεδομένων (5 μονάδες για κάθε έτος με μέγιστο
τις 15 μονάδες)

Τσοπανάκης
Δημήτριος
30
24

10
10
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5.

Συνέντευξη (ανώτερη τιμή 10 μονάδες)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

10
84

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Τσοπανάκη Δημήτριο για την
πλήρωση της θέσης «Πληροφορικός–Web Designer (με κωδικό 20)».
Για τη θέση «Πληροφορικός – με Ειδίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών (με κωδικό 21)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε σε προσωπική συνέντευξη ο υποψήφιος κ.
Βραδής Χριστόφορος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο υποψήφιος παρουσίασε την
πρότασή του, απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για τα
προσόντα και την εμπειρία του και ενημερώθηκε για το έργο REDI αλλά και για τη θέση
ειδικότερα.
-

Από τη συνέντευξη προέκυψε ότι ο κ. Βραδής Χριστόφορος διαθέτει
επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη χαρτογραφικών
εφαρμογών απεικόνισης κοινωνικοοικονομικών και απογραφικών δεδομένων,
καθώς και επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών
επεξεργασίας, διαχείρισης και αναζήτησης βάσεων κοινωνικο-οικονομικών και
απογραφικών δεδομένων πλέον των δύο ετών.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα ότι ο κ. Βραδής
Χριστόφορος πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και προχώρησε στη
διαδικασία σύνοψης των προσόντων του και της διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας:
A/Α
1.

2.
3.
4.

Κριτήριο Αξιολόγησης
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και την
ανάπτυξη χαρτογραφικών εφαρμογών απεικόνισης κοινωνικοοικονομικών και απογραφικών δεδομένων (15 μονάδες για κάθε έτος
με μέγιστο τις 30 μονάδες)
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση διαδικτυακών
εφαρμογών επεξεργασίας, διαχείρισης και αναζήτησης βάσεων
κοινωνικο-οικονομικών και απογραφικών δεδομένων (15 μονάδες για
κάθε έτος με μέγιστο τις 30 μονάδες)
Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση των ελληνικών απογραφικών
δεδομένων (15 μονάδες για κάθε έτος με μέγιστο τις 30 μονάδες)
Συνέντευξη (ανώτερη τιμή 10 μονάδες)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μονάδες

30

30
30
10
100

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Βραδή Χριστόφορο για την
πλήρωση της θέσης «Πληροφορικός–με Ειδίκευση στα Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών (με κωδικό 21)».
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Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από
τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Απόστολος Λιναρδής

Αθήνα, 14/09/2018
Τα μέλη της Επιτροπής
Αντωνία Καπέλλα Όλγα Παπαλιού

