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Θέματα

Θέμα  7ο: Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την 
υποβολή  προτάσεων  σύναψης  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου  για  τις 
ανάγκες  υλοποίησης  του  έργου  με  τίτλο:  «Δυναμική  Διαχείριση  
Βάσεων  Κοινωνικών  Δεδομένων  και  Χαρτογραφικών  
Αναπαραστάσεων  –  SoDaMap» της  Δράσης  Εθνικής  Εμβέλειας 
«Αναπτυξιακές  Προτάσεις  Ερευνητικών  Φορέων  –  ΚΡΗΠΙΣ»  που 
χρηματοδοτείται  από  το  Ε.Π.  «Ανταγωνιστικότητα  και 
Επιχειρηματικότητα»  (ΕΠΑΝ-ΙΙ),  και  από  τα  Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες μεταβατικής 
στήριξης  του  Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου  Αναφοράς  (ΕΣΠΑ) 
2007 – 2013.

Τίθεται υπόψη του ΔΣ, το υπ’ αριθ. πρωτ.  437/236/11.03.2013 Πρακτικό της  Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προτάσεων για την υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης 
έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο:  «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων  
Κοινωνικών Δεδομένων και Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων – SoDaMap» της Δράσης 
Εθνικής  Εμβέλειας  «Αναπτυξιακές  Προτάσεις  Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ»  που 
χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), 
και  από  τα  Περιφερειακά  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  (ΠΕΠ)  στις  3  Περιφέρειες 
μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 
2013, το οποίο έχει ως εξής: 

«Αρ. πρωτ.: 437/236/11.3.2013

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων

για σύναψη συμβάσεων μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο  
ερευνητικό έργο με τίτλο «Δυναμική Διαχείριση Βάσεων Κοινωνικών Δεδομένων και  

Χαρτογραφικών Αναπαραστάσεων – SoDaMap» της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές  
Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ» που χρηματοδοτείται από το Ε. Π.  
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«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά  
Προγράμματα (ΠΕΠ) στις 3 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου  

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013.

1. Με την από 19/2/2013 αριθμ. 192 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΚΕ εγκρίθηκε η δημοσιοποίηση  
“Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  Υποβολή  Πρότασης  για  Κατάρτιση  Συμβάσεων  
Μίσθωσης  Έργου”  για  έως  πέντε  (5)  θέσεις  ερευνητών  για  την  ανάπτυξη  εφαρμογής  
δημοσιοποίησης  χαρτογραφικών  δεδομένων  στο  διαδίκτυο  και  τη  διαχείριση  -  επικαιροποίηση  
γεωγραφικών  δεδομένων  (Ομάδα  Χαρτογράφων),  για  τις  ανάγκες  υλοποίησης  του  έργου  
SoDaMap του  Ινστιτούτου  Κοινωνικών  Ερευνών  του  ΕΚΚΕ.  Η  σχετική  πρόσκληση  που  
επισυνάπτεται στο παρόν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ την 21/2/2013.  Η καταληκτική  
ημερομηνία της πρόσκλησης ήταν η 4/3/2013.

2. Το  αντικείμενο  και  τα  απαραίτητα  προσόντα  όπως  αναφέρονται  στην  πρόσκληση  ήταν  τα  
ακόλουθα:

Αντικείμενο:  Η συμμετοχή στη χαρτογραφική ομάδα για τις ανάγκες του παραπάνω ερευνητικού  
προγράμματος, προκειμένου να υλοποιηθεί η ανάπτυξη εφαρμογής δημοσιοποίησης χαρτογραφικών  
δεδομένων στο  διαδίκτυο,  καθώς  και  η  επικαιροποίηση  και  ανάλυση  δεδομένων  των εθνικών  
απογραφών 2001-2011 και των αντίστοιχων χωρικών υποβάθρων.

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Γεωγραφίας / Χαρτογραφίας ή συναφών αντικειμένων
• Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της “Διαχείρισης Γεωγραφικών
δεδομένων με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής” ή / και “Ψηφιακής
Χαρτογραφίας”.
• Άριστη  γνώση  χρήσης  λογισμικών  Συστημάτων  Γεωγραφικών  Πληροφοριών  
(GIS),
Χαρτογραφικής Παραγωγής και Ψηφιακής Σχεδίασης.
• Άριστη προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής γλώσσας και επαρκής κατοχή  
της
 αγγλικής γλώσσας στη χρήση υπολογιστών.
• Άριστη  ικανότητα  χρήσης  Η/Υ,  επεξεργασίας  κειμένου,  υπολογιστικών φύλλων,  
βάσεων
 δεδομένων.
• Ανεπτυγμένες ικανότητες σύνταξης τεχνικών αναφορών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόσκληση, για την επιλογή των υποψηφίων θα έπρεπε να ληφθούν  
σοβαρά  υπόψη,  λόγω  της  φύσης  της  εργασίας,  η  εμπειρία  στην  ανάπτυξη  Χαρτογραφικών  
διαδικτυακών εφαρμογών, η εμπειρία (από προηγούμενα έργα) στη συλλογή - διαχείριση – ανάλυση  
και οπτικοποίηση γεωγραφικών δεδομένων, η εμπειρία στην κατασκευή θεματικών χαρτών για τον  
ελληνικό χώρο σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας, όπως και η συμμετοχή σε σχετικές δημοσιεύσεις.

3. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΚΕ ορίσθηκε τριμελής Επιτροπή  Aξιολόγησης  
Προτάσεων  αποτελούμενη από τους ακόλουθους ερευνητές:

• Γιώργο Κανδύλη
• Μιχάλη Πέτρου
• Νίκο Σουλιώτη

4. Η Επιτροπή συνεδρίασε την 7η Μαρτίου και κατέγραψε σύνολο εξήντα (60) υποβληθεισών  
προτάσεων  και  εξέτασε  λεπτομερώς  τα  κατατεθέντα  βιογραφικά  σημειώματα  των  υποψηφίων.  
Είκοσι  πέντε (25) προτάσεις κρίθηκε ότι  δεν  καλύπτουν τα τυπικώς απαραίτητα προσόντα των  
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σχετικών  με  το  αντικείμενο  του  έργου  προπτυχιακών  και  μεταπτυχιακών  σπουδών  και  
αποκλείστηκαν από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Η Επιτροπή, μετά από αξιολόγηση των  
υπόλοιπων τριάντα πέντε (35) προτάσεων στη βάση του συνόλου των προσόντων που αναφέρονται  
στην προκήρυξη, κατέληξε ομόφωνα σε μία ομάδα τεσσάρων (4) επικρατέστερων υποψηφίων που  
καλύπτουν ισάριθμες θέσεις της Πρόσκλησης, ως ακολούθως:

• Καλογερόπουλος Κλεομένης
• Σπυρέλης Σταύρος
• Φάκα Αντιγόνη
• Χαλκιάς Γεώργιος

5. Για την πέμπτη θέση, η Επιτροπή επέλεξε και κάλεσε σε συνέντευξη τρεις (3) υποψηφίους, τους  
κκ. Αστυακόπουλο Αλκιβιάδη, Βραδή Χριστόφορο και Ελ Μάσρι Αμζάντ. Στις συνεντεύξεις που  
πραγματοποιήθηκαν την 8η Μαρτίου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή της προηγούμενης  
ερευνητικής εμπειρίας των υποψηφίων και στη διαθεσιμότητά τους κατά την περίοδο υλοποίησης  
του Έργου. Σε νέα συνεδρίασή της την 11η Μαρτίου, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή  
του υποψηφίου κ. Χριστόφορου Βραδή για την πέμπτη θέση της Πρόσκλησης.

6.  Κατόπιν  τούτων  οι  επιλεγέντες  για  σύναψη  σύμβασης  έχουν  (κατά  αλφαβητική  σειρά)  ως  
ακολούθως:

• Βραδής Χριστόφορος
• Καλογερόπουλος Κλεομένης
• Σπυρέλης Σταύρος
• Φάκα Αντιγόνη
• Χαλκιάς Γεώργιος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ
Γιώργος Κανδύλης
Μιχάλης Πέτρου
Νίκος Σουλιώτης»

Το ΔΣ εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, ως ανωτέρω 
και επισημαίνει ότι η σύναψη των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου θα εγκριθεί με 
μεταγενέστερη απόφαση. 

                                                                                                                Ακριβές Απόσπασμα
                                                                                                             Αθήνα, 11/03/13
Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                                                             Η Γραμματέας του ΔΣ

Καθηγητής Θωμάς Μαλούτας                                                                 Ειρήνη  Κοσμά   

ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469ΗΕΟ-ΦΙ3


