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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, τηλ.: (26610).87674

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της 143ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών
του Ιονίου Πανεπιστημίου που έγινε στην Κέρκυρα την 28.5.2020
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της 143ης/28.5.2020 Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστήμιου
Γ2. Νέα θέματα (Αιτήσεις - Προτάσεις (Λοιπά))
………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………..…………………….
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Α/Α

Έργο, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Τίτλος, Πρωτόκολλο

Φορέας

5

80417, AN. ΚΑΘ. ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΘΑΝΑΣΗΣ, TRUMPET “Καινοτόμα
ψηφιακή εφαρμογή ανάδειξης της παραδοσιακής μουσικής της Κέρκυρας”,
4600/26.05.2020.

ΕΣΠΑ 2014-2020,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Προϋπολογισμός

Χρηματοδότηση

195.833,87

78.333,55

Περιγραφή

Απόφαση

Πρακτικό αξιολόγησης για την πρόσκληση
3705/2020. Η Επιτροπή αξιολόγησης συνέταξε πίνακα αξιολόγησης από τον οποίο
προκύπτει ότι για το αντικείμενο 1 προκρίνεται η μοναδική υποψήφια Καλλιόπη Κασταμπολίδου. Για το αντικείμενο 2 η κατάταξη
έχει ως εξής: Επιτυχών: Νικόλαος Μουστάκας, Επιλαχούσα: Χριστίνα Σόποβα.

Έγκριση

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος
1

ΑΔΑ: ΨΙΑΙ46Ψ8ΝΨ-Ο4Ι
Σελίδα 1 από 2
Πίνακας Αξιολόγησης Υποψηφίων για το αντικείμενο Περιγραφή έργου (1) της πρόσκλησης με υπ’ αριθ. πρωτ. 3705/14.04.2020
Περιγραφή έργου (1): Συμμετοχή στις δραστηριότητες μετατροπής του πρωτογενούς μουσικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία
ψηφιοποίησης και τη σημασιολογική επισήμανση και τεκμηρίωση του μουσικού περιεχομένου που θα ψηφιοποιηθεί εφαρμόζοντας πρότυπα μεταδεδομένων και πρωτόκολλα
διαλειτουργικότητας τα οποία βασίζονται σε διεθνείς καλές πρακτικές και σε καθιερωμένα πρότυπα. Πακέτα εργασίας: ΠΕ1.1-Π1.4

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής του εσωτερικού ή από
αντίστοιχο τμήμα του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ.
Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της
Πληροφορικής.

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2 ή αντίστοιχο).

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερευνητική εμπειρία σε θέματα πληροφορικής.
Η
εμπειρία
τεκμηριώνεται
με
βάση
σχετική
πτυχιακή/διπλωματική
εργασία
ή
από
σχετικές
δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή παρουσιάσεις σε συνέδρια.
Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών ή αναπτυξιακών
προγραμμάτων ή εργασιακή/ διδακτική εμπειρία σχετική με
την πληροφορική.
Η εμπειρία τεκμηριώνεται με βάση σχετική βεβαίωση του
Επιστημονικού Υπευθύνου/ Εργοδότη ή από σχετικές
συμβάσεις ή από σχετικά φορολογικά παραστατικά.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλλιόπη Κασταμπολίδου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαθμός (με άριστα το 10) * 20 μονάδες

Πτυχίο Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βαθμός πτυχίου 7,96

159,20

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην
Πληροφορική, Κατεύθυνση Τεχνολογίες και
Εφαρμογές της Πληροφορικής στις
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες,
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

200

50 μονάδες

Pearson Test of English General Level 5

50

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλλιόπη Κασταμπολίδου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πτυχιακή/διπλωματική εργασία: 10 μονάδες /

Πτυχιακή εργασία: «Συστήματα και
Στρατηγικές Κβαντικών Παιγνίων»

Σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο: 200 μονάδες /
σε άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο: 100
μονάδες

δημοσιεύσεις ή παρουσιάσεις: 5 μονάδες
έκαστη (έως 50 μονάδες)
(ανάλογα την συνάφεια και την ποιότητα,
αξιολογείται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια κατ'
αναλογία της αξιολόγησης μελών ΔΕΠ)

Μήνες * 3 μονάδες (έως 108 μονάδες)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διπλωματική εργασία: «Μετάβαση από
κλασικά σε κβαντικά παίγνια και
ιδιαιτερότητές τους»

50

4 δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις

49 μήνες συνολικά

108

ΑΔΑ: ΨΙΑΙ46Ψ8ΝΨ-Ο4Ι
Σελίδα 2 από 2
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και
δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους,
καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας
των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλλιόπη Κασταμπολίδου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Έως 100 μονάδες
100

(α) έως 75 μονάδες
(β) έως 25 μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

667,20

Τεκμηρίωση Βαθμολόγησης: Βάσει του βιογραφικού, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών της υποψήφιας, η κ. Κασταμπολίδου είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, και συνεπώς υπερκαλύπτει το τυπικό κριτήριο της κατοχής πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική, με κατεύθυνση Τεχνολογίες και Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, από το Τμήμα
Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, η κ. Κασταμπολίδου καλύπτει το απαιτούμενο προσόν της άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Διαθέτει
ερευνητική εμπειρία σε θέματα πληροφορικής, όπως προκύπτει από την πτυχιακή και τη διπλωματική εργασία της, καθώς και από δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε
περιοδικά και συνέδρια στον χώρο της πληροφορικής. Επίσης, η κ. Κασταμπολίδου έχει εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και διδακτική
εμπειρία σχετική με την πληροφορική, τόσο στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όσο και σε φροντιστήρια. Από την συνέντευξη της κ. Κασταμπολίδου προέκυψε ότι είναι
διαθέσιμη για απασχόληση στο εν λόγω έργο, ενώ διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των εργασιών της υπό πλήρωση θέσης.
Συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω στοιχεία κρίνεται κατάλληλη για την κάλυψη της θέσης, λαμβάνοντας υπόψη και τη συνολική επαγγελματική και ερευνητική της
εμπειρία.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Παναγιώτης Κουρουθανάσης

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου

Θεμιστοκλής Έξαρχος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήματος Πληροφορικής
Ιονίου Πανεπιστημίου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήματος Πληροφορικής
Ιονίου Πανεπιστημίου

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήματος Πληροφορικής
Ιονίου Πανεπιστημίου

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΙΑΙ46Ψ8ΝΨ-Ο4Ι
Σελίδα 1 από 4
Πίνακας Αξιολόγησης Υποψηφίων για το αντικείμενο Περιγραφή έργου (1) της πρόσκλησης με υπ’ αριθ. πρωτ. 3705/14.04.2020
Περιγραφή έργου (2): Συμμετοχή στις δραστηριότητες μετατροπής του πρωτογενούς μουσικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία
ψηφιοποίησης, συμμετοχή στην τεκμηρίωση του μουσικού περιεχομένου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, συμμετοχή στη σημασιολογική επισήμανση των μουσικών τεκμηρίων
βάσει διεθνών πρακτικών. Πακέτα εργασίας: ΠΕ1.1-Π1.4

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ –
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Πτυχίο ΑΕΙ στο γνωστικό
αντικείμενο της Μουσικής
Τεχνολογίας του εσωτερικού ή
από αντίστοιχο τμήμα του
εξωτερικού αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ.

Μεταπτυχιακός Τίτλος
γνωστικό αντικείμενο
Μουσικής Τεχνολογίας.

στο
της

Καλή
γνώση
Αγγλικής
γλώσσας (επίπεδο ≥ B2 ή
αντίστοιχο).

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός (με άριστα το 10) * 20
μονάδες

Σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο:
200 μονάδες /
σε άλλο συναφές γνωστικό
αντικείμενο: 100 μονάδες

50 μονάδες

Νικόλαος Μουστάκας

Πτυχίο Τεχνών Ήχου και
Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χριστίνα Σόποβα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

179,20

Πτυχίο Μουσικής Τεχνολογίας
και Ακουστικής, από το ΤΕΙ
Κρήτης, Παράρτημα Ρεθύμνου

142,80

Βαθμός πτυχίου: 8,96

Ενιαίος και αδιάσπαστος
τίτλος σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου από
το Πτυχίο Τεχνών Ήχου και
Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τest of English for
International Communication
(TOEIC) του Educational
Testing Service/Chauncey,
USA με βαθμολογία 800

Βαθμός πτυχίου: 7,14

200

50

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στις Τέχνες και
Τεχνολογίες του Ήχου, στην
κατεύθυνση Ηλεκτρονική
Μουσική Τεχνολογία, του
Τμήματος Τεχνών Ήχου και
Εικόνας του Ιονίου
Πανεπιστημίου
Δεν έχουν υποβληθεί τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά
στον φάκελο υποψηφιότητας
από τα οποία να προκύπτει η
πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου.
Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να
αξιολογηθεί το εν λόγω κριτήριο.

200

0

ΑΔΑ: ΨΙΑΙ46Ψ8ΝΨ-Ο4Ι
Σελίδα 2 από 4
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εμπειρία στην υλοποίηση
ερευνητικών ή αναπτυξιακών
προγραμμάτων ή εργασιακή
εμπειρία σχετική με την
μουσική τεχνολογία.
Η εμπειρία τεκμηριώνεται με
βάση σχετική βεβαίωση του
Επιστημονικού
Υπευθύνου/
Εργοδότη ή από σχετικές
συμβάσεις ή από σχετικά
φορολογικά παραστατικά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνέντευξη με σκοπό να
εξεταστούν (α) οι γνώσεις και
δεξιότητες που δηλώνουν οι
υποψήφιοι στην αίτησή τους,
καθώς
και
(β)
η
διαθεσιμότητα
και
η
ικανότητα συνεργασίας των

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Νικόλαος Μουστάκας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χριστίνα Σόποβα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μήνες * 3 μονάδες (έως 180
μονάδες)

Σύμφωνα με τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά ο υποψήφιος
διαθέτει εμπειρία 20 μηνών
στην υλοποίηση ερευνητικών
ή αναπτυξιακών
προγραμμάτων. Σημειώνεται
ότι ο υποψήφιος διαθέτει
επίσης εργασιακή εμπειρία
ως γραφίστας και ως
ελεύθερος επαγγελματίας με
δευτερεύοντες ΚΑΔ που
σχετίζονται με την μουσική
τεχνολογία, όμως δεν έχουν
προσκομιστεί φορολογικά
παραστατικά ή λοιπά
δικαιολογητικά από τα οποία
να προκύπτει ενασχόληση σε
συγκεκριμένα έργα/
δραστηριότητες που
σχετίζονται με τη θέση όπως
και το χρονικό διάστημα της
εν λόγω επαγγελματικής
εμπειρίας.

60

Δεν έχουν υποβληθεί σχετικά
δικαιολογητικά στον φάκελο
υποψηφιότητας από τα οποία να
προκύπτει συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα ενασχόλησης με
ερευνητικά/ αναπτυξιακά
προγράμματα ή αντίστοιχη
εργασιακή εμπειρία σε σχέση με
τη μουσική τεχνολογία, καθώς
επίσης και ο ακριβής τύπος
ενασχόλησης σε δραστηριότητες
που αναφέρονται στο υποβληθέν
βιογραφικό. Ως εκ τούτου, δεν
μπορεί να αξιολογηθεί το εν
λόγω κριτήριο.

0

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Νικόλαος Μουστάκας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χριστίνα Σόποβα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η υποψήφια διαθέτει τις
απαιτούμενες δεξιότητες για την
διεκπεραίωση των δράσεων που
προδιαγράφονται στην
προκήρυξη και δηλώνει
διαθέσιμη για απασχόληση στο
έργο σε συνδυασμό με την

90

Έως 100 μονάδες
(α) έως 75 μονάδες
(β) έως 25 μονάδες

Ο υποψήφιος διαθέτει τις
απαιτούμενες δεξιότητες για
την διεκπεραίωση των
δράσεων που
προδιαγράφονται στην
προκήρυξη, δηλώνει πλήρως
διαθέσιμος για απασχόληση

100

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΨΙΑΙ46Ψ8ΝΨ-Ο4Ι
Σελίδα 3 από 4
υποψηφίων στο πλαίσιο της
Ομάδας Έργου

στο έργο, ενώ η ικανότητα
συνεργασίας με την ομάδα
έργου τεκμηριώνεται μέσα
από τη συμμετοχή του σε
άλλα ερευνητικά
προγράμματα.

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

τρέχουσα παράλληλη
επαγγελματική της απασχόληση.
Σημειώνεται επίσης ότι η
υποψήφια δεν διαθέτει εμπειρία
στη συμμετοχή ερευνητικών/
αναπτυξιακών έργων.
589,20

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

432,80

Τεκμηρίωση Βαθμολόγησης κ. Μουστάκα: Βάσει του βιογραφικού, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών του υποψηφίου, ο κ. Μουστάκας είναι διπλωματούχος του
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Ιονίου Πανεπιστημίου με ενιαίο και αδιάσπαστο μεταπτυχιακό τίτλο, συνεπώς καλύπτει το τυπικό κριτήριο κατοχής πτυχίου
ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής Τεχνολογίας και το τυπικό κριτήριο κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείμενο της Μουσικής Τεχνολογίας.
Επιπρόσθετα, ο κ. Μουστάκας καλύπτει το απαιτούμενο προσόν της καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Έχει επαρκή εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών ή
αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επίσης έχει εργασιακή εμπειρία ως γραφίστας (29 μήνες), καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας (από 10/04/2013) με δευτερεύοντες
ΚΑΔ που σχετίζονται με τη μουσική τεχνολογία, αλλά δεν μπορεί να προκύψει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει ασχοληθεί με αυτούς τους ΚΑΔ.
Στο βιογραφικό του κ. Μουστάκας αναφέρει αρκετούς μήνες εργασιακής εμπειρίας στη Μουσική Τεχνολογία, οι οποίοι όμως δεν τεκμηριώνονται με σχετικά
αποδεικτικά. Τέλος ο κ. Μουστάκας έχει επτά δημοσιεύσεις σε συνέδρια και τρεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι οποίες τεκμηριώνουν την εμπειρία του στη μουσική
τεχνολογία, αλλά δεν προσμετρούνται στην τελική βαθμολογία. Από τη συνέντευξη του κ. Μουστάκα προέκυψε ότι ο υποψήφιος διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες
για την διεκπεραίωση των δράσεων που προδιαγράφονται στην προκήρυξη, δηλώνει πλήρως διαθέσιμος για απασχόληση στο έργο, ενώ η ικανότητα συνεργασίας με
την ομάδα έργου τεκμηριώνεται μέσα από τη συμμετοχή του σε άλλα ερευνητικά προγράμματα.
Τεκμηρίωση Βαθμολόγησης κ. Σόποβα: Βάσει του βιογραφικού, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών της υποψηφίας, η κ. Σόποβα έχει πτυχίο Μουσικής
Τεχνολογίας και Ακουστικής από το ΤΕΙ Κρήτης και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην κατεύθυνση της «Ηλεκτρονικής Μουσικής Τεχνολογίας» από το Τμήμα
Τεχνών Ήχου και Εικόνας, του Ιονίου Πανεπιστημίου και άρα καλύπτει τα δύο πρώτα τυπικά κριτήρια. Σχετικά με το απαιτούμενο προσόν της καλής γνώσης της
Αγγλικής γλώσσας, η υποψήφια δηλώνει ότι καλύπτει, χωρίς όμως να προσκομίζει κάποιο σχετικό πτυχίο, ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί στο εν λόγω
κριτήριο. Επίσης, σχετικά με την επαγγελματική της εμπειρία, κατά δήλωσή της στο βιογραφικό και στη συνέντευξη διατηρεί ατομική επιχείρηση από το 2011-2014 και
το 2020 σε θέματα μουσικής τεχνολογίας, αλλά δεν έχουν υποβληθεί σχετικά δικαιολογητικά, εκτός από ένα CD με μουσική παραγωγή, από τα οποία να μπορεί να
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εκτιμηθεί τόσο το χρονικό ενασχόλησης με δραστηριότητες που άπτονται το αντικείμενο του έργου όσο και ο ακριβής τύπος δραστηριοποίησης. Από τη συνέντευξη της
κ. Σόποβα προέκυψε ότι η υποψήφια διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για την διεκπεραίωση των δράσεων που προδιαγράφονται στην προκήρυξη, ενώ δηλώνει
διαθέσιμη για απασχόληση στο έργο, παρόλο που ταυτόχρονα διατηρεί και παράλληλη επαγγελματική απασχόληση. Σημειώνεται επίσης ότι η υποψήφια δεν διαθέτει
εμπειρία στη συμμετοχή ερευνητικών/ αναπτυξιακών έργων.
Βάσει των παραπάνω και της βαθμολογίας που αποτυπώνεται στον πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων, προτείνεται ο κος Νικόλαος Μουστάκας ως καταλληλότερος για
την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και ερευνητικά επιμέρους κριτήρια, όπως αυτά έχουν
αξιολογηθεί βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης
Παναγιώτης Κουρουθανάσης

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου

Θεμιστοκλής Έξαρχος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήματος Πληροφορικής
Ιονίου Πανεπιστημίου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήματος Πληροφορικής
Ιονίου Πανεπιστημίου

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήματος Πληροφορικής
Ιονίου Πανεπιστημίου
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