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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης  προτάσεων  που  έχουν  υποβληθεί  κατόπιν
Πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  υποβολή  προτάσεων  για  την  πλήρωση  δύο
θέσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Cultural Mediators in the Postal
Sector (CULMED)».

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.
275/23-05-2019  συνεδρίασή του (θέμα 24ο)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  το  υπ΄  αριθμ.  994/361/21-05-2019  Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης
προτάσεων που έχουν υποβληθεί  κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για
υποβολή  προτάσεων  για  την  πλήρωση  δύο  θέσεων  στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  της
Πράξης με τίτλο «Cultural Mediators in the Postal Sector (CULMED)».

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Συν. Το υπ’ αριθμ.   994/361/21-05-2019   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, 21 Μαΐου 2019
                         Αρ. Πρωτ.: 994/361

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CULTURAL MEDIATORS IN THE POSTAL SECTOR
(CULMED)» (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 649/135ΓΠ/29.3.2019)

Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα 6 Μαΐου 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  δύο (2)
θέσεων Συνεντευκτών έκτακτου προσωπικού, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης  με  τίτλο:  «Cultural Mediators in the Postal Sector (CULMED)»  το  οποίο
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. Αρ.
Πρ. 653/138 ΓΠ/29-3-2019 απόφαση του Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ του ΕΚΚΕ,
συνεδρίασε με την εξής σύνθεση: 

1. Διονύσης Μπαλούρδος (Ερευνητής Α΄ Βαθμίδας, Επιστημονικός Υπεύθυνος
Έργου)

2. Γιώργος Παπαδούδης (Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας)
3. Νίκος Σαρρής (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄ Βαθμίδας)

Η  εν  λόγω  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  αφορούσε  δύο   (2)  θέσεις
έκτακτου προσωπικού, που θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
μέσω  σύναψης  σύμβασης  μίσθωσης  έργου,  στην  οποία  θα  προσδιορίζεται  η
αποκλειστική απασχόληση στην  Πράξη.  Η  επιλογή των  υποψηφίων για  τη  θέση θα
πραγματοποιηθεί μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, βάσει των
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κριτηρίων  της  Πρόσκλησης.Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  παρατίθενται  στους  σχετικούς
πίνακες της Πρόσκλησης. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προτάσεων, τους εξής φακέλους:

- Για τη θέση «Συνεντευκτής» συνολικά δεκατέσσερις  (14) προτάσεις:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /

ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

1 ΣΙΑΤΟΥ ΟΛΓΑ 672 2/4/2019
2 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ 690 4/4/2019
3 ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 716 9/4/2019
4 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 717 9/4/2019
5 ΧΟΡΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 736 11/4/2019
6 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 743 12/4/2019
7 ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 744 12/4/2019
8 ΖΑΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 752 12/4/2019
9 ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 765 15/4/2019
10. ΞΟΥΡΑΦΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΛΥΔΙΑ 768 15/4/2019
11. ΛΕΦΑ ΙΣΜΗΝΗ 770 15/4/2019
12. ΧΑΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 772 15/4/2019

13. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 820 12/4/2019 (Σφραγίδα 
ταχυδρομείου)

14. ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 822 15/4/2019 (Σφραγίδα 
ταχυδρομείου)

Η  Επιτροπή  συνεδριάζοντας  εξέτασε,  τις  υποβληθείσες  προτάσεις  προκειμένου  να
διαπιστώσει  αν  έχουν  κατατεθεί  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  καθώς  και  αν  οι
υποψήφιοι  διαθέτουν  τα  απαιτούμενα  και  επιθυμητά  προσόντα  καταλλήλως
τεκμηριωμένα. 

Για τη θέση «Συνεντευκτής»

Τα Απαιτούμενα προσόντα, βάσει της πρόσκλησης ήταν:
 Πτυχίο Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών.

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε έρευνες πεδίου.

 Εμπειρία στην ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.
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 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Τα Επιθυμητά προσόντα, βάσει της πρόσκλησης ήταν:

 Εμπειρία στην σύνταξη ερευνητικών εκθέσεων.

 Καλή γνώση SPSS.

 Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας. 

1. Η κ. Σιάτου Όλγα  είναι  πτυχιούχος  του  Παντείου  Πανεπιστημίου  -  Τμήματος
Κοινωνιολογίας-  Τομέας  Εγκληματολογίας.  Έχει  καλή  γνώση  της  Αγγλικής,
Γαλλικής και Ιταλικής γλώσσας. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, δεν
διαπιστώνεται  τεκμηριωμένη εμπειρία  σε  έρευνες  πεδίου  και  στην  ανάλυση
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, προσόντα απαιτούμενα για τη θέση και ως εκ
τούτου η αίτηση της δεν δύναται να εξετασθεί περαιτέρω. 

2. Η  κ.  Χατζηγιάννη  Κωνσταντίνα-Ειρήνη  είναι  πτυχιούχος  του   Παντείου
Πανεπιστημίου,  τμήματος  ψυχολογίας. Έχει  καλή  γνώση  της  Αγγλικής  και
Γαλλικής.  Σύμφωνα  με  τα  κατατεθέντα  δικαιολογητικά δεν  διαπιστώνεται
τεκμηριωμένη  εμπειρία  σε  έρευνες  πεδίου  και  στην  ανάλυση  ποσοτικών  και
ποιοτικών  δεδομένων,  προσόντα  απαιτούμενα  για  τη  θέση  και  ως  εκ  τούτου  η
αίτηση της δεν δύναται να εξετασθεί περαιτέρω. 

3. Ο κ. Σαλωμίδης Χάρης  διαθέτει  πτυχίο  Κοινωνιολογίας  από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου,  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ειδίκευσης   M.Sc στην  Κοινωνική  Έρευνα  της
Σχολής  Κοινωνικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  του  Αιγαίου,  πιστοποιητικό
παιδαγωγικής και  Διδακτικής  Εμπειρίας,  έχει   Ειδική Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
«Διοίκηση  και  Κοινωνικός  Σχεδιασμός  στον  Τομέα  Αντιμετώπισης  της
Τοξικοεξάρτησης».  Από  το  2016  είναι υποψήφιος  διδάκτορας  του  τμήματος
Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει καλή
γνώση  της  Αγγλικής  και  Γαλλικής.  Έχει  απασχοληθεί  ως  συνεργάτης  για  τη
συλλογή στατιστικών στοιχείων  (συμπλήρωση ερωτηματολογίων) σε έρευνες της
ΕΛΣΤΑΤ  το  2015  (κατάλογοι  έρευνας  εργατικού  δυναμικού,  έρευνα  εργατικού
δυναμικού,  κατάλογοι  έρευνας  εισοδήματος  και  συνθηκών  διαβίωσης  των
νοικοκυριών  (EU-SILC),  έρευνα  εισοδήματος  και  συνθηκών  διαβίωσης  των
νοικοκυριών (EU-SILC), έρευνα ποιοτικών χαρακτηριστικών ημεδαπών τουριστών
και  δύο  μήνες  ως  ερευνητής  αγοράς  στην  MRB.  Σύμφωνα  με  τα  κατατεθέντα
δικαιολογητικά  δεν  αποδεικνύεται  εμπειρία  στην   ανάλυση  ποσοτικών  και
ποιοτικών δεδομένων απαιτούμενο προσόν για τη θέση και συνεπώς  η αίτηση του
δεν δύναται να εξετασθεί περαιτέρω.
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4. Η   κ.  Παπαελευθερίου  Ευγενία είναι  απόφοιτος  της   Φιλοσοφικής  Σχολής  στο
Φ.Π.Ψ.  Πρόγραμμα  ψυχολογίας   του  Πανεπιστημίου  Αθηνών  και  έχει  δίπλωμα
μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στη Σχολική Ψυχολογία από τη Φιλοσοφική
Σχολή  του  ΕΚΠΑ.  Έχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Μ.Α.  στο Child
Development  από το Tufts University-USA, Graduate School of Arts & Sciences.
Διαθέτει πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας. Έχει δίμηνη ερευνητική εμπειρία
ως  βοηθός  σε  υποέργο  που  εντάσσεται  στο  έργο:  «Κατασκευή  &  Στάθμιση  12
διερευνητικών  -Ανιχνευτικών  εργαλείων  των  μαθησιακών  Δυσκολίων»  και
συμμετοχή  σε  ερευνητικό  έργο  κατά  το  χρονικό  διάστημα  Σεπτέμβριος   2017  –
Αύγουστος 2018 της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Επίσης για έξι μήνες συμμετείχε
στην  έρευνα  «Παρεμβάσεις  για  την  πρόληψη  μαθησιακών  δυσκολιών  στην
προσχολική  &  πρώτη  σχολική  ηλικία».  Από  τα  προσκομισθέντα  στοιχεία  δεν
προκύπτει εμπειρία σε έρευνες πεδίου και η αίτησή  της δεν δύναται να εξετασθεί
περαιτέρω.

5. Η  κ. Χόρτη  Ιωάννα  διαθέτει   Πτυχίο  Κοινωνιολογίας   του  τμήματος
Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών
στον  τομέα  εγκληματολογίας  του  του  τμήματος  Κοινωνιολογίας  του  Παντείου
Πανεπιστημίου.  Από  τον  Ιούνιο  του  2015  έχει  ξεκινήσει  τη  διδακτορική  της
διατριβή στον τομέα εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και εμπειρική
έρευνα  σε  σχολεία  της  Αττικής  με  θέμα  τη  θυματοποίηση  ανηλίκων.  Έχει
εκπροσωπήσει  την  Ελλάδα στην  έρευνα  που  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος IRD3 (The International Self- Report Delinquency Study). Έχει καλή
γνώση  της  Αγγλικής  και  Ιταλικής  γλώσσας.  Σύμφωνα  με  τα  κατατεθέντα
δικαιολογητικά  δεν  πληροί  απαιτούμενες  προϋποθέσεις.   Δεν  διαπιστώνεται
εμπειρία σε  ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Για τους λόγους αυτούς η αίτηση δεν
εξετάζεται περαιτέρω. 

6. Η κ. Κουτσιούμπα Ελευθερία- Θεοδώρα  διαθέτει πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η κ.  Κουτσιούμπα  έχει  απασχοληθεί  με  δίμηνη  σύμβαση  μίσθωσης  έργου  στο
ΕΚΚΕ το 2013 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας
που  θα  συνδέει  εκπροσώπους  των  κρατών-μελών  της  Μεσογείου,  που
αντιμετωπίζουν ανάλογες με την Ελλάδα προκλήσεις αναφορικά με την ένταξη των
Υπηκόων Τρίτων Χωρών», ενώ συμμετείχε εθελοντικά κατά τους 3 πρώτους μήνες
του 2014 στο πρόγραμμα «Καταπολέμηση των Διακρίσεων στο Πεδίο της Αγοράς
Εργασίας και της Επιχειρηματικότητας: Γυναίκες  και νέοι Ρομά και Μουσουλμάνοι
Μετανάστες».  Επιπλέον,  έχει  απασχοληθεί  με  συμβάσεις  ανάθεσης  έργου  στην
εταιρεία  Metron Analysis από 21 έως 31 Οκτωβρίου το 2014, από 1/3/2016 έως
31/8/16   το  2016  και  από  Ιανουάριο  μέχρι  και  σήμερα  το  2019  το  πλαίσιο
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προγραμμάτων του ΕΚΚΕ. Επιπλέον, εργάστηκε με σύμβαση μίσθωσης έργου για
ένα μήνα το 2014 στο ερευνητικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δικτύων Συνεργασίας
μεταξύ εκπροσώπων κρατών-μελών της Μεσογείου για την ανταλλαγή απόψεων
και  εμπειριών».  Από  τον  Ιούλιο  2017  έως  και  Απρίλιο  2019  συμμετέχει  με
ερευνητικές δραστηριότητες στην εταιρεία Congress Support.
Σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά η κ. Κουτσιούμπα διαθέτει εμπειρία σε
έρευνες  πεδίου και  στη διεξαγωγή ποιοτικής  και  ποσοτικής  έρευνας,  καθώς  και
στην καταχώρηση δεδομένων σε βάση  SPSS. Επίσης, έχει πολύ καλή γνώση της
Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας. Συνεπώς η αίτησή της δύναται να εξεταστεί
περαιτέρω.

7. Ο κ.  Θάνος Ιωάννης  διαθέτει πτυχίο στη Χρηματοοικονομική  και  Τραπεζική
Διοικητική  από  το  Πανεπιστήμιο  Πειραιά,  Μεταπτυχιακό  στην  Οικονομική  και
Περιφερειακή Ανάπτυξη από  το  Πάντειο Πανεπιστήμιο.  Ο κ.  Θάνος παρά την
εμπειρία  στη  συγγραφή  ερευνητικών  προτάσεων,  στη  διαχείριση  ερευνητικών
έργων  και  στην  ανάλυση  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων,  ενώ  δηλώνεται
εμπειρία σε έρευνες πεδίου δεν προκύπτει από τις συμβάσεις και για το λόγο αυτό
θα  διευκρινιστεί  με  την  συνέντευξη.  Επιπλέον,  έχει  καλή  γνώση  της  Αγγλικής
γλώσσας και αποδεικνύει εμπειρία στην έκθεση ερευνητικών εκθέσεων και δηλώνει
ότι έχει καλή γνώση του SPSS. Η αίτηση του δύναται να εξεταστεί περαιτέρω. 

8. Ο κ.  Ζαφράς  Χρήστος   είναι  απόφοιτος  του  Πάντειου  Πανεπιστημίου,  Τμήμα
Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, έχει συμμετάσχει στο Πρόγραμμα
Erasmus,  Ghent University,  Department of Social and Political Sciences και
διαθέτει  M.Sc στις  Επιστήμες  της  Αγωγής:  Εκπαίδευση  στη  Χρήση  Νέων
Τεχνολογιών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Σύμφωνα  με  τα  κατατεθέντα  δικαιολογητικά  αποδεικνύει  πολύ  καλή γνώση της
Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας και έχει τετράμηνη ερευνητική εμπειρία  στο
ΕΚΚΕ,  ως  εκπαιδευόμενος  Ερευνητής   στο  Έργο:  Η  επιχειρηματική  και
επαγγελματική  δραστηριότητα  στο  εμπορικό  τρίγωνο  της  Αθήνας  (ποσοτική,
ποιοτική και εισαγωγή δεδομένων στο SPSS). Ο κ. Ζαφράς διαθέτει περιορισμένη
εμπειρία σε έρευνες πεδίου και στη διεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και
η αίτηση του δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω. 

9. Ο  κ. Σιφναίος  Χρήστος  διαθέτει  πτυχίο  Κοινωνιολογίας  του  Πάντειου
Πανεπιστημίου, και Δίπλωμα μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Έρευνα για
την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή» του τμήματος  Κοινωνιολογίας της
σχολής κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει καλή γνώση της
Αγγλικής και αποδεικνύει τη γνώση του στατιστικού πακέτου  SPSS. Αποδεικνύει
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εμπειρία στην ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων  και έχει συμμετάσχει
σε έρευνα πεδίου και η αίτησή του δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

10. Η κ. Ξουράφη Σπυριδούλα-Λυδία διαθέτει πτυχίο (Β.Α.) στην Ψυχολογία από το
Αμερικανικό  Κολλέγιο  στην Ελλάδα (DEREE),  M.  SC στην Ψυχολογία  από το
Πανεπιστήμιο του Lund στη Σουηδία και έχει επίσης κατάρτιση από το Ινστιτούτο
Συστημικής Θεραπείας και Έρευνας. Έχει αναλάβει εθελοντική εργασία με σκοπό
την  ενίσχυση  του  κοινωφελούς  έργου  του  Ελληνικού  Συμβουλίου  για  τους
πρόσφυγες. Διαθέτει εμπειρία στην ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.
Έχει πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και αποδεικνύει τη γνώση του στατιστικού
πακέτου SPSS. Δεν τεκμηριώνει εμπειρία σε έρευνες πεδίου.  Συνεπώς δεν πληροί
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και η αίτηση της δεν εξετάζεται περαιτέρω.    

11. Η κ. Λέφα Ειρήνη διαθέτει  Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
(ΕΚΠΑ), μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
και  διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Σχολή Ανθρωπιστικών
Επιστημών,  Τμήμα  Κοινωνικών  Επιστημών.  Έχει  άριστη  γνώση  της  Αγγλικής.
Μολονότι  διαθέτει  αξιόλογες  και  υψηλού  επιπέδου  σπουδές,  δεν  αποδεικνύεται
σύμφωνα με τα κατατεθέντα δικαιολογητικά εμπειρία σε έρευνες πεδίου και στην
ανάλυση  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων  και  η  εμπειρίας  στη  σύνταξη
ερευνητικών εκθέσεων και   ως εκ τούτου η αίτηση της δεν δύναται να εξετασθεί
περαιτέρω. 

12. Ο  κ.  Χαϊνάς  Ευάγγελος  διαθέτει  πτυχίο  Κοινωνιολογίας  του  Παντείου
Πανεπιστημίου. Επίσης και είναι κάτοχος των  μεταπτυχιακών διπλωμάτων: α) του
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο: « Η Σύγχρονη
Εγκληματικότητα  και  η  αντιμετώπισή  της»  β)  του  Ελληνικού  Ανοικτού
Πανεπιστημίου με  τίτλο  «Εκπαίδευση Ενηλίκων»,  γ)  του Τμήματος  Γεωγραφίας
του  Χαροκόπειου  Πανεπιστημίου  με  τίτλο  :  «Εφαρμοσμένη  Γεωγραφία  και
Διαχείριση  του  Χώρου»  δ)  του  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  Κύπρου  με  τίτλο
«Επιστήμες  της  Αγωγής»  και  της  ΑΣΠΑΙΤΕ  με  τίτλο  :  «Συμβουλευτική  και
Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Από το 2004 έως το 2010 έχει συμμετάσχει σε
πολλά  ερευνητικά  προγράμματα  είτε  ως  βασικός  ερευνητής  είτε  ως  μέλος  της
ερευνητικής ομάδας. Από το 2006 έως το  2015 έχει συνάψει περί τις 40 συμβάσεις
μίσθωσης  έργου  ως  σύμβουλος,  επιστημονικός  συνεργάτης  και  ερευνητής  με
διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων έχει διεξάγει
έρευνες και έχει συγγράψει εκθέσεις και έχει εμπειρία στην ανάλυση ποσοτικών και
ποιοτικών δεδομένων. Έχει καλή γνώση της Αγγλικής και αποδεικνύει τη γνώση
του στατιστικού πακέτου SPSS. Με βάση τα κριτήρια της πρόσκλησης διαθέτει όλα
τα απαιτούμενα προσόντα και από τα επιθυμητά διαθέτει εμπειρία στην σύνταξη
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ερευνητικών εκθέσεων και καλή γνώση SPSS. Συνεπώς η αίτησή του θα εξεταστεί
περαιτέρω.

13. Η κ. Στουρνάρα Ιωάννα  είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του
Παντείου  Πανεπιστημίου.   Συμμετοχή  σε  τρίμηνο  πρόγραμμα  μετεκπαίδευσης.
Διαθέτει  πιστοποιητικό  Αγγλικής  γλώσσας.   Έχει  διατελέσει  συνεργάτης  της
ΕΛΣΤΑΤ για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων (συμπλήρωση ερωτηματολογίων)
σε 4 έρευνες ( απογραφές πληθυσμού 2011,  Ετήσια Έρευνα Βιομηχανίας 2015,
Έρευνα  Επιχειρήσεων  Χονδρικού  και  Λιανικού  Εμπορίου  2015,   Έρευνα
Διάρθρωσης και Κατανομής των Αμοιβών στις Επιχειρήσεις 2015.  Σύμφωνα με τα
κατατεθέντα δικαιολογητικά υπάρχει έλλειψη εμπειρίας στην ανάλυση ποσοτικών
και ποιοτικών δεδομένων  και ως εκ τούτου η αίτηση της δεν δύναται να εξετασθεί
περαιτέρω.

14. Η κ. Χειραγνωστάκη Χριστιάνα  διαθέτει Πτυχίο Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων
και  Πολιτισμού  από  το  Πάντειο  Πανεπιστήμιο  και  μεταπτυχιακό  με  τίτλο
«Πολιτισμός και παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ» του Πανεπιστημίου του  Αιγαίου.
Έχει καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής και Ισπανικής γλώσσας. Έχει εργαστεί ως
δημοσιογράφος  στο Mega για 20 μήνες . Το κύριο αντικείμενο είναι παραγωγή
ντοκιμαντέρ.  Σύμφωνα  με  τα  κατατεθέντα  δικαιολογητικά  δεν  διαπιστώνεται
εμπειρία σε έρευνες πεδίου και στην ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων,
τα οποία και αποτελούν  απαιτούμενα προσόντα. Για τους λόγους αυτούς η αίτηση
δεν εξετάζεται περαιτέρω.    

Μετά την εξέταση των προτάσεων η Επιτροπή κατέληξε ότι εννέα (9) υποψήφιοι δεν
διαθέτουν ή/και δεν τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς οι προτάσεις
τους δεν δύνανται να αξιολογηθούν περαιτέρω και να βαθμολογηθούν στη βάση των
κριτηρίων της Πρόσκλησης. 

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις 14 προτάσεις που κατατέθηκαν για την εν λόγω θέση,
διαθέτουν  τα  απαραίτητα  προσόντα  και  δύνανται  να  βαθμολογηθούν,  στη  βάση  των
κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης «Συνεντευκτής»,
οι εξής 5 (πέντε) υποψήφιοι: 

1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΟΣ
3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΡΑΣ
4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ
5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΪΝΑΣ
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Η Πρόσκληση ορίζει ότι  για την πλήρωση της θέσης ειδικότητας «Συνεντευκτής» θα
κληθούν σε συνέντευξη οι επικρατέστεροι εκ των υποψήφιων, προκειμένου η Επιτροπή
να σχηματίσει πλήρη άποψη για την καταλληλόλητά τους. Με βάση τα παραπάνω, η
Επιτροπή  κρίνει  αναγκαίο,  προκειμένου  να  σχηματίσει  πλήρη  άποψη  για  την
αξιολόγηση των υποψηφίων, να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη την κα Ελευθερία-
Θεοδώρα Κουτσιούμπα και τους κ.κ. Ιωάννη Θάνο, Χρήστο Ζαφρά , Χρήστο Σιφναίο, και
Ευάγγελο Χαϊνά.
Οι   παραπάνω  καλούνται σε  συνέντευξη,  ενώπιον  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, τη Τετάρτη 14 Μαΐου 2019,  και από ώρα 13.00 μ.μ. – 15:00
μ.μ.  
 
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής
την 14η Μαΐου 2019 μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης με τους υποψηφίους. 

Στην  Αθήνα  σήμερα  14  Μαΐου  2019 και  ώρα  11:30  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 την
Συνεδρίαση της 8ης Μαϊου 2019. 

Για τη θέση «Συνεντευκτής»

Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκαν οι υποψήφιοι με την εξής σειρά Ι. Θάνος, Χ.
Ζαφράς,   Χ.  Σιφναίος,  Ε.  Χαϊνάς   και  Ε.-Θ.  Κουτσιούμπα.  Κατά  τη  διάρκεια  της
συνέντευξης οι υποψήφιοι παρουσίασαν σύντομα το βιογραφικό τους,  απάντησαν σε
διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για τα προσόντα και την εμπειρία
τους και ενημερώθηκαν για το έργο CULMED αλλά και για τη θέση ειδικότερα. 

 Από τη συνέντευξη και τις επιμέρους διευκρινιστικές ερωτήσεις για την εμπειρία
και το ρόλο του καθενός στα ερευνητικά καθήκοντα στα επιμέρους έργα που
συμμετείχαν       επιβεβαιώθηκε  ότι   όλοι  οι  υποψήφιοι  διέθεταν  τα
απαιτούμενα από την πρόσκληση απαραίτητα προσόντα ήτοι: α) πτυχίο Πτυχίο
Κοινωνικών  ή  Πολιτικών  Επιστημών  β)Τεκμηριωμένη  εμπειρία  σε  έρευνες
πεδίου,  γ)Εμπειρία  στην  ανάλυση  ποσοτικών  και  ποιοτικών  δεδομένων  και
δ)Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και πολλοί από αυτούς διέθεταν και επιμέρους
ή το σύνολο από τα επιθυμητά προσόντα. Η εμπειρία όμως καθενός αφενός σε
έρευνες  πεδίου  και  αφετέρου  στην  ανάλυση  ποσοτικών  και  ποιοτικών
δεδομένων διαφοροποιούνταν. 

Μετά  την  εξέταση  των  προτάσεων  των  προαναφερόμενων  5  υποψηφίων  και  την
αναλυτική αξιολόγηση αυτών, βάσει των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση, η Επιτροπή
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μετά  από  διαλογική  συζήτηση  κατέληξε  ομόφωνα  στην  εξής  βαθμολόγηση  των
προτάσεων: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠ
ΩΝΥΜΟ 

1.
Τεκμηριωμέν

η εμπειρία
σε έρευνες

πεδίου
(μέγιστος
αριθμός

μονάδων 35)

2.
Εμπειρία

στην
ανάλυση

ποσοτικών
και

ποιοτικών
δεδομένω

ν
(μέγιστος
αριθμός
μονάδων

35)

3.
Εμπειρία

στην
σύνταξη

ερευνητικώ
ν εκθέσεων
(μέγιστος
αριθμός
μονάδων

10)

4.
Καλή

γνώση
SPSS

(μέγιστος
αριθμός
μονάδων

10)

5.

Συνέντευξη
(μέγιστος
αριθμός
μονάδων

10)

Βαθμολ
ογία

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΧΑΪΝΑΣ 35 35 10 10 10 100
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΙΦΝΑΙΟΣ 8 8 4 10 10 40
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΘΑΝΟΣ 2 8 10 10 10 40
ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΖΑΦΡΑΣ 2 2 0 10 10 24
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-
ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜ
ΠΑ

15 8 8 10 10 51

Συνεπεία των ανωτέρω, για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικότητας ««Συνεντευκτής»
η Επιτροπή προτείνει τους κ. Χαϊνά Ευάγγελο και Ελευθερία- Θεοδώρα Κουτσούμπα για
την πλήρωση των εν λόγω θέσεων.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από
τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως:

    Αθήνα, 21/05/2019
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                  Τα μέλη της Επιτροπής

Διονύσης Μπαλούρδος             Γεώργιος Παπαδούδης             Νίκος Σαρρής
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