
                                            
 

 

    
 

 Αθήνα,   9  Μαΐου 2019  ΑΠ Γ.Ι. 240 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού  (Κωδικός Θέσης: Γεωλόγος)  στο πλαίσιο του 

έργου «Μελέτη Σεισμικότητας και Σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού 

Κόλπου».  

Σήμερα την  9η  Μαρτίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ., στο γραφείο του Διευθυντή του ΕΑΑ στο Θησείο, 

συνεδρίασε η Επιτροπή Επιλογής Εξωτερικού Συνεργάτη για τη θέση ‘Γεωλόγος’, στα πλαίσια του έργου Μελέτη 

Σεισμικότητας και Σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού Κόλπου». Η 

Επιτροπή αποτελείται από τους Καθηγ. Εμμανουήλ Πλειώνη (Διευθυντή του ΕΑΑ και Πρόεδρο του Δ.Σ.), τον 

Δρ. Γεώργιο Δρακάτο (Αν. Δ/ντή του Γ.Ι.) και τον Δρ Βασίλειο Καραστάθη (Δ/ντή Ερευνών του Γ.Ι.), που 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 1150 της 20ης Δεκεμβρίου 2018 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΑΑ. Η σχετική 

πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 

http://www.noa.gr/images/jobs/1330_%CE%A0%CE%95%CE%95_%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%9B%CE%9F

%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%94-

%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%9F%CE%A3_FINAL_Sad_%CE%91%CE%94

%CE%91.pdf 

.Για την θέση κατατέθηκε εμπρόθεσμα μία (1) υποψηφιότητα, από τον κ. Θεόδωρο Ασπιώτη. 

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας της αιτήσεως, προχώρησε στην σύνταξη του 

κατωτέρω πίνακα βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που είχαν αναλυτικά αναφερθεί στη σχετική Πρόσκληση. 

 

Α.Π ΟΝΟΜΑ 

Συμμετοχή 
σε σχετικά 

με το 
αντικείμεν

ο 
ερευνητικά 
προγράμμ

ατα και 
δημοσιεύσ

εις 
 

 (20) 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε 
ανάπτυξη 
βάσεων 

δεδομένων PHP-
SQL με σεισμικά 

δεδομένα 
 

 (20) 

Εμπειρία 
στον 

διαχείριση 
(administrat

ion) του 
SeiscomP3  

 
(20) 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία ανάπτυξης 

σχετικού λογισμικού σε 
περιβάλλον Matlab (για 

επεξεργασία 
σεισμολογικών 

δεδομένων) 
 

(40) 

ΣΥΝΟΛΟΝ 

214/ 
23.4.2019 

Θεόδωρος 
Ασπιώτης 

16 18 20 36 93 

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο ότι ο κ. Θεόδωρος Ασπιώτης πληροί στο σύνολο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

τα προσόντα που προσδιορίστηκαν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου, 

προτείνεται ομόφωνα η επιλογή του για την θέση αυτή. Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου είναι 93. 

Τα μέλη της Επιτροπής: 

 

 

Καθηγ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΙΩΝΗΣ    Δρ .ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ  Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ 
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