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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης  προτάσεων  που  έχουν  υποβληθεί  κατόπιν
Πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  υποβολή  προτάσεων  στο  πλαίσιο  της
υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των
αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)».

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.
259α/12-03-2018 συνεδρίασή του (θέμα 10ο)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  το  υπ΄  αριθμ.  500/208/2.3.2018   Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης
προτάσεων που έχουν υποβληθεί  κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για
υποβολή  προτάσεων  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.   500/208/2.3.2018    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,      2 Μαρτίου  2018

Αρ. Πρωτ.: 500/208

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. 46/42ΓΠ/12-01-2018)

Στην  Αθήνα  σήμερα  7  Φεβρουαρίου  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  Μαρίας
Τοπάλη.

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

ΑΔΑ: ΨΤ3Δ469ΗΕΟ-ΗΔ8



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 (Τετάρτη 31/01/2018), τους εξής φακέλους ανά θέση:

- Για  τη  θέση «Στέλεχος  Εταιρείας  Έρευνας  Αγοράς  και  Δημοσκοπήσεων –
Πολιτικός Επιστήμονας (με κωδικό 28)» συνολικά δυο (2) προτάσεις, όπως αποτυπώνεται
στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
1 ΜΑΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 181 30/01/2018

2 ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 143 22/01/2018

- Για τη θέση «Κοινωνικός Επιστήμονας (με κωδικό 62)» οκτώ (8) προτάσεις:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
1 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΝΑ-

ΜΡΒΟΛΙΑΚ 
221 01/02/2018

30/1/2018
2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 208 31/01/2018

3 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 83 19/01/2018

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

176 29/01/2018

5 ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΟΙΒΗ 220 01/02/2018
29/1/2018

6 ΜΠΟΥΡΕΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 197 30/01/2018

7 ΝΙΚΟΛΑΚΕΑΣ 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

171 29/01/2018

8 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 170 29/01/2018

- Για τη θέση «Πολιτικός  Επιστήμονας (με κωδικό 63)» έξι (6) προτάσεις:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
1 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 133 22/01/2018
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2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 218 01/02/2018
23/1/2018

3 ΜΠΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 265 07/02/2018
31/1/2018

4 ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 165 26/01/2018

5 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 264 07/02/2018
31/1/2018

6 ΧΑΒΑΛΕΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 78 17/01/2018

Η Επιτροπή 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 «Στέλεχος Εταιρείας Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων – Πολιτικός
Επιστήμονας (με κωδικό 28)»

Απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Πολιτικών ή Κοινωνικών ή Οικονομικών Επιστημών
- Διδακτορικό Πολιτικής Επιστήμης
- Τεκμηριωμένη  επαγγελματική  εμπειρία  στον  ιδιωτικό  τομέα  στη  διεξαγωγή

ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
- Δημοσιεύσεις σε σχέση με έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις
- Διδακτικό έργο σε σχέση με έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις σε προπτυχιακό

και μεταπτυχιακό επίπεδο

Επιθυμητά προσόντα:
- Συμμετοχή  σε  επιστημονικά  συνέδρια  σε  σχέση  με  έρευνες  αγοράς  και

δημοσκοπήσεις

Μετά την εξέταση των δυο (2) προτάσεων που κατατέθηκαν  για την εν λόγω θέση η
Επιτροπή  κατέληξε  ότι  ο  ένας  υποψήφιος  δεν  διαθέτει  ή/και  δεν  τεκμηριώνει  τα
απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς η πρότασή του  δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω
και  να  βαθμολογηθεί  στη  βάση  των  κριτηρίων  της  Πρόσκλησης  για  τις  ειδικές
απαιτήσεις της θέσης «Στέλεχος Εταιρείας Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων –
Πολιτικός  Επιστήμονας  (με  κωδικό  28)», ενώ  ο  έτερος  υποψήφιος  διαθέτει  τα
απαραίτητα προσόντα καθώς και τα επιθυμητά επαρκώς τεκμηριωμένα. 
Ειδικότερα: 

- Ο κ. Ταλιούρης Ευάγγελος είναι διδάκτωρ πολιτικής επιστήμης και πτυχιούχος
πολιτικής  επιστήμης και  δημόσιας διοίκησης.  Βάσει  των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν,  δεν  προκύπτει  αποδεδειγμένη  επαγγελματική  εμπειρία  στη
διεξαγωγή  ερευνών  αγοράς  και  δημοσκοπήσεων,  ούτε  διδακτικό  έργο  και
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δημοσιεύσεις  σε  σχέση  με  έρευνες  αγοράς  και  δημοσκοπήσεις,  απαιτούμενα
προσόντα για την εν λόγω θέση και συνεπώς η υποψηφιότητα του κ. Ταλιούρη
Ευάγγελου δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Πρόσκλησης.

-   Ο  κ.  Μαυρής  Ιωάννης είναι  διδάκτωρ  πολιτικής  επιστήμης  και  δημόσιας
διοίκησης  και  πτυχιούχος  οικονομικών  επιστημών.  Διαθέτει  αποδεδειγμένη
επαγγελματική  εμπειρία  στη  διεξαγωγή  ερευνών  αγοράς  και  δημοσκοπήσεων
καθώς  και  διδακτικό  έργο και  δημοσιεύσεις  σε  σχέση με  έρευνες  αγοράς  και
δημοσκοπήσεις.

Η  Επιτροπή  μετά  την  αναλυτική  αξιολόγηση  της  πρότασης  του   κ.  Μαυρή  Ιωάννη
κατέληξε ομόφωνα στην εξής βαθμολόγηση: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ 100)

Τεκμηριωμένη  επαγγελματική
εμπειρία  στον  ιδιωτικό  τομέα  στη
διεξαγωγή  ερευνών  αγοράς  και
δημοσκοπήσεων (5 μονάδες για κάθε
τεκμηριωμένο  έτος  εμπειρίας  με
μέγιστο τις 60 μονάδες).

60 μονάδες
 (επαγγελματική εμπειρία άνω των

12 ετών)

Δημοσιεύσεις  σε  σχέση  με  έρευνες
αγοράς  και  δημοσκοπήσεις  (με
ανώτερη τιμή τις 20 μονάδες)

20 μονάδες
(40 και πλέον δημοσιεύσεις και

επιπλέον ανακοινώσεις σε
επιστημονικά συνέδρια,  καθώς και

αρθρογραφία – αναλύσεις σε
εφημερίδες – περιοδικά)

Διδακτικό έργο σε σχέση με έρευνες
αγοράς  και  δημοσκοπήσεις  (με
ανώτερη τιμή τις 20 μονάδες)

20 μονάδες 
(διδάσκων στο ΕΚΠΑ και στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Μαυρή Ιωάννη  για την πλήρωση
της θέσης «Στέλεχος Εταιρείας Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων – Πολιτικός
Επιστήμονας (με κωδικό 28)».

Για τη θέση Κοινωνικός Επιστήμονας (με κωδικό 62)»

Απαιτούμενα προσόντα:
- Βασικός τίτλος  σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην κοινωνική ψυχολογία
- Πολύ καλή/Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
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- Τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  στη διαμόρφωση κλιμάκων μέτρησης στις
κοινωνικές επιστήμες

Επιθυμητά προσόντα:
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια
- Εμπειρία στην τροφοδότηση ψηφιακών αποθετηρίων με κοινωνικά δεδομένα
- Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
- Άριστη γνώση προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων

(πχ. SPSS, STATA)

Μετά την εξέταση των οκτώ (8) προτάσεων η Επιτροπή κατέληξε ότι επτά (7) υποψήφιοι
δεν διαθέτουν ή/και δεν τεκμηριώνουν με βάση τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν τα
απαιτούμενα  προσόντα,  συνεπώς  οι  προτάσεις  τους  δεν  δύνανται  να  αξιολογηθούν
περαιτέρω και να βαθμολογηθούν στη βάση των κριτηρίων της Πρόσκλησης. 
Ειδικότερα: 

- Η κα  Θεοδωροπούλου Ιρίνα Μρβόλιακ διαθέτει πτυχίο Ψυχολογίας και είναι
Ψυχολόγος  –  Διδάκτορας  Κοινωνικής  Ψυχολογίας.  Από την πρότασή της  δεν
προκύπτει  τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  στη  διαμόρφωση  κλιμάκων
μέτρησης στις κοινωνικές επιστήμες, απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω θέση
και συνεπώς η πρότασή της δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

- Ο κ.  Κυπαρίσσης Μιχάλης διαθέτει πτυχίο Ψυχολογίας  και μεταπτυχιακό από
το τμήμα Κοινωνιολογίας,  κατεύθυνση: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία. Δεν
διαθέτει μεταπτυχιακό στην κοινωνική ψυχολογία και από την πρότασή του δεν
προκύπτει   τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  στη  διαμόρφωση  κλιμάκων
μέτρησης  στις  κοινωνικές  επιστήμες,  απαιτούμενα  προσόντα  για  την  εν  λόγω
θέση. 

- Ο  κ. Κυριακίδης  Σταύρος διαθέτει  πτυχίο  Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-
Ψυχολογίας.  Διαθέτει  μεταπτυχιακό  στην  Ψυχολογία  της  Υγείας.  Διαθέτει
αξιόλογο  εκπαιδευτικό  έργο  σε  διαφορετικά  πανεπιστήμια  και  τμήματα  της
χώρας  καθώς  και  αξιόλογο  συγγραφικό  έργο.  Από  την  πρότασή  του  δεν
προκύπτει  τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  στη  διαμόρφωση  κλιμάκων
μέτρησης στις κοινωνικές επιστήμες, απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω θέση. 

- Η κα Λέκκα Μαρία – Φοίβη διαθέτει  πτυχίο Ψυχολογίας και   μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική Ψυχολογία. Από την πρότασή της
δεν  προκύπτει  τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  στη  διαμόρφωση κλιμάκων
μέτρησης στις κοινωνικές επιστήμες,  απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω θέση.

- Η κα  Μπουρελάκη Σοφία διαθέτει πτυχίο Ψυχολογίας και μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών  στην  Κοινωνική  Ψυχολογία.  Από  την  πρότασή  της  δεν  προκύπτει
τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  στη  διαμόρφωση κλιμάκων  μέτρησης  στις
κοινωνικές επιστήμες, απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω θέση. 

- Ο κ. Νικολακέας Αλκιβιάδης – Δημήτριος διαθέτει πτυχίο Κοινωνιολογίας και
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην  Κοινωνιολογία. Δεν διαθέτει μεταπτυχιακό
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στην  κοινωνική  ψυχολογία  και  από  την  πρότασή  του  δεν  προκύπτει
τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  στη  διαμόρφωση κλιμάκων  μέτρησης  στις
κοινωνικές επιστήμες, απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση. 

- Η κα Σαββίδου Μαρία διαθέτει πτυχίo Κοινωνιολογίας και μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Δεν διαθέτει μεταπτυχιακό στην
κοινωνική  ψυχολογία  και  από  την  πρότασή  της  δεν  προκύπτει  τεκμηριωμένη
ερευνητική  εμπειρία  στη  διαμόρφωση  κλιμάκων  μέτρησης  στις  κοινωνικές
επιστήμες, απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση. 

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις οκτώ (8) συνολικά προτάσεις που κατατέθηκαν για την
εν  λόγω  θέση,  μία  (1)  υποψήφια  διαθέτει  τα  απαραίτητα  προσόντα  και  δύναται  να
αξιολογηθεί, στη βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις
της θέσης «Κοινωνικός Επιστήμονας (με κωδικό 62)», η εξής: 

- Η  κα  Κωνσταντινίδη  Ευαγγελία-Στυλιανή διαθέτει  πτυχίο  Ψυχολογίας  και
μεταπτυχιακό  στην  Κοινωνική  Ψυχολογία,  άριστη  γνώση  αγγλικής  γλώσσας
καθώς  και  τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  στη  διαμόρφωση  κλιμάκων
μέτρησης στις κοινωνικές επιστήμες.

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης της κας  Κωνσταντινίδη Ευαγγελίας-
Στυλιανής, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποψήφια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα καθώς
και τα επιθυμητά επαρκώς τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση,
καθότι  διαθέτει  αποδεδειγμένη  ερευνητική  εμπειρία  στη  διαμόρφωση  κλιμάκων
μέτρησης και στη διαχείριση και μοντελοποίηση κοινωνικών  δεδομένων σε τρεις (3)
έρευνες και έξι (6) επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και συμμετοχή σε επιστημονικά
συνέδρια.

Προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης να ολοκληρώσει  την αξιολόγηση της πρότασης
της  κας  Κωνσταντινίδη  Ευαγγελίας-Στυλιανής  την  καλεί  σε  προσωπική  συνέντευξη,
ενώπιον  της  Επιτροπής  στις  εγκαταστάσεις  του  ΕΚΚΕ,  την  Τρίτη  20 Φεβρουαρίου
2018 και ώρα 11:30 π.μ.

Για τη θέση «Πολιτικός Επιστήμονας (με κωδικό 63)»

Απαιτούμενα προσόντα:
- Βασικός τίτλος σπουδών  στην Πολιτική Επιστήμη
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση βάσεων 

δεδομένων
- Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας και 

στην ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων

Επιθυμητά προσόντα:
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- Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια
- Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Μετά την εξέταση των έξι (6) προτάσεων που υποβλήθηκαν,  η Επιτροπή κατέληξε ότι
τρεις (3) υποψήφιοι δεν διαθέτουν ή/και δεν τεκμηριώνουν, με βάση τα δικαιολογητικά
που κατέθεσαν, τα απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς οι προτάσεις τους δεν δύνανται να
αξιολογηθούν  περαιτέρω  και  να  βαθμολογηθούν  στη  βάση  των  κριτηρίων  της
Πρόσκλησης. 
Ειδικότερα: 

- Η κα Καραμολέγκου Χριστίνα διαθέτει πτυχίο κοινωνιολογίας και μεταπτυχιακό
τίτλο  σπουδών  στην  Κοινωνιολογία.  Από  την  πρότασή  της  δεν  προκύπτει
τεκμηριωμένη ερευνητική  εμπειρία  στο σχεδιασμό και  την υλοποίηση βάσεων
δεδομένων, ούτε επαγγελματική εμπειρία στη διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών και
στην ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, απαιτούμενα προσόντα
για την εν λόγω θέση. 

- Η  κα  Μπίτσα Δήμητρα διαθέτει  πτυχίο  πολιτικής  επιστήμης  και  δημόσιας
διοίκησης και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές σπουδές. Από
την  πρότασή  της  δεν  προκύπτει  τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση βάσεων δεδομένων, ούτε επαγγελματική εμπειρία
στη  διεξαγωγή  ποσοτικών  ερευνών  και  στην  ανάλυση  πρωτογενών  και
δευτερογενών δεδομένων, απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση. 

- Η κα Χαβαλεδάκη Ελένη είναι πτυχιούχος τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και
διαθέτει  μεταπτυχιακό  τίτλο στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία του
τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Από την πρότασή της
δεν  προκύπτει  τεκμηριωμένη  ερευνητική  εμπειρία  στον  σχεδιασμό  και  την
υλοποίηση  βάσεων  δεδομένων,  ούτε  επαγγελματική  εμπειρία  στη  διεξαγωγή
ποσοτικών  ερευνών  και  στην  ανάλυση  πρωτογενών  και  δευτερογενών
δεδομένων, απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση.

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις έξι (6) συνολικά προτάσεις που κατατέθηκαν για την εν
λόγω θέση, διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δύνανται να αξιολογηθούν, στη βάση
των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης «Πολιτικός
Επιστήμονας (με κωδικό 63)», οι εξής τρεις (3) υποψήφιοι: 

- Ο   κ.  Διακουμάκος Γεώργιος διαθέτει  πτυχίο  Πολιτικής  Επιστήμης  και
Δημόσιας  Διοίκησης  καθώς  και  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ειδίκευσης  στην
Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία. Είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης,
διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία
στη  στατιστική  επεξεργασία  ποσοτικών  δεδομένων,  διάρκειας  30.4  μηνών
μερικής  απασχόλησης.  Από  την  πρότασή  του  δεν  προκύπτει  αποδεδειγμένη
επαγγελματική  εμπειρία  στη  διεξαγωγή  ποσοτικής  έρευνας.  Επίσης  προκύπτει
τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία 12.1 μηνών στον σχεδιασμό αλλά όχι στην
υλοποίηση βάσεων δεδομένων.  Διαθέτει  22 δημοσιεύσεις  (7 άρθρα, 5 κείμενα
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εργασίας   και  10  εισηγήσεις  σε  συνέδρια).  Η  βεβαίωση  που  κατέθεσε  ο  κ.
Διακουμάκος  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των
προτάσεων(01/02/2018) δεν ελήφθη υπόψιν από την Επιτροπή.

- Ο κ. Πιερίδης Κωστής διαθέτει πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας καθώς
και μεταπτυχιακό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ιστορίας και Διακυβέρνησης καθώς και
άριστη γνώση της  Αγγλικής  γλώσσας που τεκμαίρεται  από τίτλο  σπουδών σε
πανεπιστήμιο  της  Αγγλίας.  Διαθέτει  αποδεδειγμένη  επαγγελματική  εμπειρία
27.73  μηνών  στη  στατιστική  επεξεργασία  ποσοτικών  δεδομένων  και  στη
διεξαγωγή ερευνών καθώς και ερευνητική εμπειρία -περισσότερο στο σχεδιασμό
παρά στην υλοποίηση βάσεων δεδομένων-  διάρκειας  12,1 μηνών.  Διαθέτει  16
δημοσιεύσεις  (7  άρθρα  και  9  εισηγήσεις  σε  συνέδρια).  Επίσης  διαθέτει
πιστοποιητικά  γλωσσομάθειας  στην  Ισπανική  και  Γερμανική  γλώσσα.  Η
βεβαίωση που κατέθεσε ο κ. Πιερίδης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των προτάσεων (09/02/2018) δεν ελήφθη υπόψιν από την Επιτροπή. 

- Ο κ. Τζαγκαράκης Ιωάννης διαθέτει πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης, μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης στην πολιτική ανάλυση και πολιτική θεωρία και διδακτορικό
δίπλωμα Πολιτικής Επιστήμης.  Διαθέτει  άριστη γνώση της Αγγλικής  γλώσσας
και  27.47 μήνες  εμπειρίας  στη χρήση ποσοτικών ερευνών και  στη στατιστική
ανάλυση.  Από  τις  επισυναπτόμενες  συμβάσεις  δεν  προκύπτει  αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας, ούτε τεκμηριωμένη
ερευνητική  εμπειρία  στο  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  βάσεων  δεδομένων.
Επίσης  διαθέτει  πιστοποιητικά  γλωσσομάθειας   στην  Ισπανική  και  Γαλλική
γλώσσα.

Η Πρόσκληση ορίζει ότι  για την πλήρωση  της θέσης «Πολιτικός Επιστήμονας (με
κωδικό 63)» θα κληθούν σε συνέντευξη οι τρείς (3) επικρατέστεροι εκ των υποψήφιων.
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη
άποψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη τους
τρεις  (3)   επικρατέστερους  ήτοι  τους  κ.κ.  Διακουμάκο  Γεώργιο,  Πιερίδη  Κωστή και
Τζαγκαράκη Ιωάννη. 
Οι παραπάνω καλούνται σε συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης την Τρίτη
20 Φεβρουαρίου 2018 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, μεταξύ των ωρών 10:00 – 11:30
π.μ.  Η συνέντευξη με τον κ. Τζαγκαράκη Ιωάννη θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype λόγω
του γεγονότος ότι διαμένει μόνιμα στην Κρήτη.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής την
Τρίτη 20/02/2018 μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων με τους υποψήφιους για τις
θέσεις «Κοινωνικός Επιστήμονας  (με κωδικό 62)» και «Πολιτικός Επιστήμονας (με
κωδικό 63)». 

Στην  Αθήνα  σήμερα  20/02/18  και  ώρα  13:00  στα  γραφεία  του  Εθνικού  Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών, που βρίσκονται στην οδό Κρατίνου 9, συνεδρίασαν τα μέλη της
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Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων συνεχίζοντας με την ίδια σύνθεση τη Συνεδρίαση
της 7ης Φεβρουαρίου 2018.

Για τη θέση «Κοινωνικός Επιστήμονας  (με κωδικό 62)»

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκε  σε  προσωπική  συνέντευξη  η   υποψήφια  κα
Κωνσταντινίδη Ευαγγελία –Στυλιανή. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η υποψήφια
παρουσίασε την πρότασή της, απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της
Επιτροπής για τα προσόντα και την εμπειρία της και ενημερώθηκε για το έργο  REDI
αλλά και για τη θέση ειδικότερα. Επιβεβαιώθηκαν η αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία
της  στη  διαμόρφωση  κλιμάκων  μέτρησης  και  στη  διαχείριση  και  μοντελοποίηση
κοινωνικών  δεδομένων  σε  τρεις  έρευνες  καθώς  και  επιστημονικές  δημοσιεύσεις  και
συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα ότι η κα Κωνσταντινίδη
Ευαγγελία –Στυλιανή πληροί σε σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
και προχώρησε στη διαδικασία σύνοψης των προσόντων της και της διαμόρφωσης της
τελικής βαθμολογίας:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟ

100)
Αποδεδειγμένη  ερευνητική  εμπειρία  στη
διαμόρφωση  κλιμάκων  μέτρησης  και  στη
διαχείριση  και  μοντελοποίηση  κοινωνικών
δεδομένων  (10  μονάδες  ανά  τεκμηριωμένη
ερευνητική  εμπειρία  με  μέγιστο  τα  έξη  (6)
ερευνητικά έργα)

30 μονάδες
 (3 έρευνες)

Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχές
σε επιστημονικά συνέδρια  (με ανώτερη τιμή
τις 30 μονάδες)

10 μονάδες
 (6 δημοσιεύσεις)

Επικοινωνιακές δεξιότητες – συνέντευξη (με
ανώτερη τιμή τις 10 μονάδες)

10 μονάδες

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50

Συνεπεία  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  προτείνει  την  κα  Κωνσταντινίδη  Ευαγγελία  –
Στυλιανή για την πλήρωση της θέσης «Κοινωνικός Επιστήμονας (με κωδικό 62)».

Για τη θέση «Πολιτικός Επιστήμονας (με κωδικό 63)»

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκαν  και  οι  τρεις  (3)  υποψήφιοι  σε  προσωπική
συνέντευξη,  ήτοι  οι  κ.κ.  Διακουμάκος  Γεώργιος,  Πιερίδης  Κωστής και  Τζαγκαράκης
Ιωάννης (μέσω  Skype). Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι παρουσίασαν
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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. Διακουμάκο  Γεώργιο  επιβεβαιώθηκε  η
περιορισμένη  επαγγελματική εμπειρία στη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας καθώς
και στην υλοποίηση βάσεων δεδομένων. Κατά τ’ άλλα ο κ. Διακουμάκος πληροί
σε σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και θα ληφθεί υπόψη
στη διαδικασία βαθμολόγησης.

 Από τη συνέντευξη με τον κ.  Πιερίδη Κωστή  επιβεβαιώθηκε η περιορισμένη
ερευνητική  εμπειρία  στην  υλοποίηση  βάσεων  δεδομένων.  Κατά  τ’  άλλα  ο  κ.
Πιερίδης πληροί σε σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και θα
ληφθεί υπόψη στη διαδικασία βαθμολόγησης.

 Από τη συνέντευξη με τον κ.  Τζαγκαράκη Ιωάννη προέκυψε ότι η φυσική του
παρουσία  στην  Αθήνα  δεν  δύναται  να  είναι  πάνω  από  1  με  2  ημέρες  την
εβδομάδα λόγω προσωπικών και επιστημονικών υποχρεώσεων στην Κρήτη. Η
Επιτροπή έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος συνέχισης της συνέντευξης καθώς οι
δυσκολίες  του κ.  Τζαγκαράκη να παρίσταται  στις  συναντήσεις  (κανονικές  και
έκτακτες) της ομάδας έργου τον καθιστούν μη επιλέξιμο για την εν λόγω θέση.
Συνεπώς η συνέντευξη δεν ολοκληρώθηκε και η Επιτροπή δεν προχώρησε στη
διαδικασία βαθμολόγησης.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στη διαδικασία σύνοψης
των προσόντων των δυο υποψηφίων  και  στην  τελική τους βαθμολογία:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟ
100 )

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΙΕΡΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΗΣ

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποδεδειγμένη  επαγγελματική  εμπειρία
στη  διεξαγωγή  ποσοτικής  έρευνας  και
στην  ανάλυση  πρωτογενών  και
δευτερογενών  δεδομένων.  (10  μονάδες
ανά τεκμηριωμένο έτος επαγγελματικής
εμπειρίας με μέγιστο τα πέντε (5) έτη –
με ανώτερη τιμή τις 50 μονάδες)

23,1 μονάδες

(27,73 μήνες / 2,31
έτη)

12,7 μονάδες

(15,2 μήνες = 1,27
έτη)

Ερευνητική εμπειρία στον σχεδιασμό και
την  υλοποίηση  βάσεων  δεδομένων  (με
ανώτερη τιμή τις 25 μονάδες)

12,5 μονάδες 

(12,1 μήνες) 

12,5 μονάδες

(12,1 μήνες)

Επιστημονικές  δημοσιεύσεις  και
συμμετοχή  σε  επιστημονικά  συνέδρια
(με ανώτερη τιμή τις 15 μονάδες)

10,9 μονάδες
(16 δημοσιεύσεις)

15 μονάδες
(22 δημοσιεύσεις)

Επικοινωνιακές δεξιότητες – Συνέντευξη
(με ανώτερη τιμή τις 10 μονάδες)

10 μονάδες 10 μονάδες
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 56,5 50,2

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Πιερίδη Κωστή για την πλήρωση
της  θέσης  «Πολιτικός   Επιστήμονας  (με  κωδικό  63)»  καθώς  συγκέντρωσε  την
υψηλότερη βαθμολογία. 
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από
τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως:

Αθήνα,      27/02/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                  Τα μέλη της Επιτροπής
Απόστολος Λιναρδής Αντωνία Καπέλλα                Όλγα Παπαλιού
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