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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν
σχετικής  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την  πλήρωση  δύο  θέσεων
έκτακτου  προσωπικού  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου  με  τίτλο:  «SoDaNet in
Action”  με κωδικό ΟΠΣ (EKKE)5023637).

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. 272/28-02-
2019  συνεδρίασή του (θέμα 15ο).

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  το  υπ΄  αριθμ.  420/135/26-02-2019 Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης
προτάσεων που έχουν υποβληθεί  κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για
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την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
«SoDaNet in Action”  με κωδικό ΟΠΣ (5023637).

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Συν. Το υπ’ αριθμ. 420/135/26-02-2019     Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων   

Εσωτερική Διανομή
– Γραφείο Προέδρου
– Δ/νση Διοικητικού
– Ειδικός Λογαριασμός
– Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων

– Τμήμα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου  2019
Αρ. Πρωτ.: 420/135  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

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

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “SoDaNet in Action”  με κωδικό ΟΠΣ (5023637» (ΥΠ’
ΑΡ. ΠΡ. 1653/420ΓΠ/27-09-2018)

Στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 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  δυο  θέσεων  έκτακτου  προσωπικού  στο  πλαίσιο

υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:  «SoDaNet in Action”  με κωδικό ΟΠΣ (5023637)
MIS που  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ε.Π.  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  Προτάσεων,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αρ.
πρωτ. 1647/414 ΓΠ/ 27/09/2018 απόφαση του Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ του
ΕΚΚΕ, συνεδρίασε με την εξής σύνθεση: 
1. Κονδύλη Δήμητρα (Ερευνήτρια Β΄ Βαθμίδας, επιστημονική υπεύθυνη πράξης); 
Τακτικό Μέλος
2. Ηλιού Αικατερίνη (Ερευνήτρια Γ΄ Βαθμίδας), Τακτικό Μέλος
3. Κακεπάκη Μαρία (Ερευνήτρια Γ΄ Βαθμίδας), Τακτικό Μέλος 

Η  εν  λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  αφορούσε  δυο  θέσεις  (2)  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 θα πραγματοποιηθεί μετά από
βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων,  βάσει  των κριτηρίων της Πρόσκλησης
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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 (Δευτέρα 14/01/2019) τους τους εξής φακέλους ανά θέση:
- Για τη θέση «Αναλυτής-Διαχειριστής Δεδομένων (με κωδικό 5) : συνολικά τέσσερις

(4) προτάσεις:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 25 14/1/19

2 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 31 14/1/19

3 ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝ

24 14/1/19

4 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 36 15/1/19

- Για τη θέση «Νομικός (με κωδικό 3)» συνολικά μια (1) πρόταση:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 32 14/1/2019

Η  Επιτροπή  συνεδριάζοντας  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 «Αναλυτής Δεδομένων (με κωδικό 5)»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 Πτυχίο  θετικών  επιστημών  (στατιστικής  ή  μαθηματικών  ή  εφαρμοσμένων
μαθηματικών ή οικονομικών)

 Μεταπτυχιακό θετικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνικών επιστημών με
χρήση προηγμένων στατιστικών μεθόδων.

 Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.αλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΘΕΣΗ  ΜΕ  ΚΩΔΙΚΟ  5  (  ΑΝΑΛΥΤΗΣ  –  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

 Διδακτορικό δίπλωμα
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 Τεκμηριωμένη γνώση SPSS & SPSS Syntax.
 Τεκμηριωμένη γνώση της R
 Σχετικές Δημοσιεύσεις
 Τεκμηριωμένη ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία ή αποδεδειγμένη γνώση

σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
o Ανάλυση κοινωνικών δικτύων (Social Network Analysis, SNA)

o Ανάλυση κοινωνικών δεδομένων με τη χρήση SEM (Structural Equation

o Models).

o Μηχανική Μάθηση (Machine Learning).).

o Ανάκτηση δομημένης πληροφορίας από social media και ιστοσελίδες.

o Συστήματα CAI (Computer Assisted Interviewing).).

Μετά την εξέταση των τεσσάρων (4) προτάσεων που κατατέθηκαν  για την εν λόγω
θέση  η  Επιτροπή  κατέληξε  ότι  ένας  υποψήφιος  δεν  διαθέτει  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 «Αναλυτής-Διαχειριστής Δεδομένων (με κωδικό 5). 

Ειδικότερα: 

 Ο  κ.  Καραμανίδης  Αθανάσιος  είναι  κάτοχος  πτυχίου  Μαθηματικών  του
Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  αλλά  δεν  διαθέτει  Μεταπτυχιακό  τίτλο  θετικών  ή
οικονομικών  επιστημών  ή  κοινωνικών  επιστημών  με  χρήση  προηγμένων
στατιστικών μεθόδων, το οποίο αποτελεί απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω
θέση και συνεπώς η πρότασή του δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις τέσσερεις (4) 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 εν λόγω
θέσης, οι εξής τρεις (3) υποψήφιοι:

 Ο κος  Θεοχάρης  Μαρίνος είναι  κάτοχος  πτυχίου  Πολιτικών  Μηχανικών  του
ΕΜΠ και  Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Σχολή του ΕΚΠΑ (Mphil in Economics),
Σχολή  Νομικών  Οικονομικών  &  Πολιτικών  επιστημών,  Τμήμα  Οικονομικών
Επιστημών,    και  υποψήφιος  διδάκτορας  στο  ΕΜΠ,  Σχολή  Εφαρμοσμένων
μαθηματικών  &  Φυσικών  Επιστημών,  Τομέας  Ανθρωπιστικών,  Κοινωνικών
Επιστημών  &  Δικαίου.  Διαθέτει  καλή  γνώση  Αγγλικών.   Έχει  δημοσιεύσει  3
άρθρα σε ξένα περιοδικά μετά από διαδικασία αξιολόγησης,  και 5 άρθρα σε
πρακτικά  συνεδρίων.  Τα  άρθρα  του  αφορούν  στην  αξιολόγηση  της
αποτελεσματικότητας αερομεταφορών και των υπεραστικών μεταφορών αλλά
και  των  κοινωνικό-οικονομικών  επιπτώσεων  της  Αττικής  οδού  και  του  Ρίου-
Αντιρίου.

 Ο  κ.  Νησιώτης  Κωνσταντίνος-Συμεών  διαθέτει  πτυχίο  Μαθηματικών  του
πανεπιστημίου  Πατρών,  και  μεταπτυχιακούς  τίτλους  Ειδίκευσης:  α)  στη
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Στατιστική - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Στατιστικής και β) στη
Βιοστατιστική - Διεπιστημονικό Πρόγραμμα (Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας ΕΚΠΑ, Τμήματα Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιωαννίνων).
Είναι υποψήφιος διδάκτορας στη Στατιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και  διαθέτει  πιστοποιητικό  καλής  γνώσης  της  αγγλικής  γλώσσας.  Έχει
δημοσιεύσει 3 άρθρα σε ξένα περιοδικά μετά από διαδικασία αξιολόγησης, και
2 άρθρα σε συνέδρια. Οι δημοσιεύσεις του αφορούν κυρίως στη βιοστατιστική
και  στην  ιατρική.  Έχει  διδάξει  την  R σε  θερινό  σχολείο  στο  Πανεπιστήμιο
Αιγαίου.

 Ο κ. Ρουπακιάς  Στυλιανός  διαθέτει  πτυχίο  Οικονομικών  του  Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων,  μεταπτυχιακό  τίτλο  ειδίκευσης  στα  Οικονομικά  -  Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς
και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Έχει δημοσιεύσει 4 άρθρα σε ξένα
περιοδικά μετά από διαδικασία αξιολόγησης, 1 κείμενο εργασίας και 2 reports.
Τα άρθρα του αφορούν στα εργασιακά και τις οικονομικές ανισότητες.

Η Πρόσκληση ορίζει ότι για την πλήρωση  της εν λόγω θέσης θα κληθούν σε συνέντευξη
οι τρεις (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.  Θεοχάρη  Μαρίνο,  Νησιώτη  Κωνσταντίνο-Συμεών  και  Ρουπακιά
Στυλιανό.  Οι  παραπάνω  καλούνται  σε   συνέντευξη,  ενώπιον  της  Επιτροπής
Αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ,  την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου μεταξύ των
ωρών 10:30-12. 

Για τη θέση «Νομικός (με κωδικό 3)»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 3 
 Πτυχίο νομικής.
 Μεταπτυχιακό στη νομική.
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 Σχετικές Δημοσιεύσεις.
 Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή  επαγγελματική  εμπειρία  σε  σχέση  με

«πνευματικά δικαιώματα και πνευματική ιδιοκτησία σε αποθετήρια».
 Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή  επαγγελματική  εμπειρία  σε  σχέση  με  τη

«θεσμική λειτουργία ερευνητικών υποδομών».
 Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή  επαγγελματική  εμπειρία  σε  σχέση  με  την

«προστασία
 προσωπικών δεδομένων κατά τη συλλογή δεδομένων».
 Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή  επαγγελματική  εμπειρία  σε  σχέση  με  τη

συμμόρφωση της λειτουργίας αποθετηρίων δεδομένων ή και της συλλογής
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δεδομένων  στο  πλαίσιο  ερευνών,  στον  νέο  Κανονισμό  Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Μετά την εξέταση της πρότασης που κατατέθηκε  για την εν λόγω θέση η Επιτροπή
κατέληξε  ότι  η  υποψήφια  διαθέτει  τα  απαραίτητα  προσόντα  και  δύναται  να
αξιολογηθεί στη βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις
της εν λόγω θέσης. Πιο συγκεκριμένα, η κ. Βαγενά Ευαγγελία είναι κάτοχος Πτυχίου
Νομικής του ΕΚΠΑ, μεταπτυχιακού τίτλου Ειδίκευσης στην «Πληροφορική και Δίκαιο»
του  Πανεπιστημίου  Montpellier I,  Γαλλία  και  διδάκτωρ  Νομικής  Σχολής  του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τεκμηριώνει άριστη γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.   

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης της κ. Βαγενά Ευαγγελίας, η Επιτροπή
θεωρεί ότι η υποψήφια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, όπως περιγράφονται στη
σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να ολοκληρώσει  την αξιολόγηση της πρότασής της, η
Επιτροπή την  καλεί  σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της,  στις  εγκαταστάσεις  του
ΕΚΚΕ, την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00. 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής
την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης με τους τρεις
υποψηφίους της εν λόγω θέσης. 

Στην  Αθήνα  σήμερα  7  Φεβρουαρίου  2019,  στα  γραφεία  του  Εθνικού  Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών, που βρίσκονται στην οδό Κρατίνου 9, συνεδρίασαν τα μέλη της
Επιτροπής  Αξιολόγησης  Προτάσεων  συνεχίζοντας  με  μια  αλλαγή  στη  σύνθεση  της
Επιτροπής ως εξής:

1. Κονδύλη Δήμητρα (Ερευνήτρια Β΄ Βαθμίδας, επιστημονική υπεύθυνη πράξης); 
Τακτικό Μέλος
2. Κανδύλης Γεώργιος (Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας)  αναπληρωματικό μέλος, λόγω 
κωλύματος του τακτικού μέλους Ηλιού Αικατερίνης 
3. Κακεπάκη Μαρία (Ερευνήτρια Γ΄ Βαθμίδας), Τακτικό Μέλος 

Για τη θέση «ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (με κωδικό 5)»

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκαν  σε  προσωπική  συνέντευξη  οι  τρεις  (3)
υποψήφιοι  σε  προσωπική  συνέντευξη,  ήτοι  οι  κ.κ.  Θεοχάρης  Μαρίνος,  Νησιώτης
Κωνσταντίνος-Συμεών και Ρουπακιάς Στυλιανός. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι
υποψήφιοι παρουσίασαν την πρότασή τους, απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις
των μελών της Επιτροπής για τα προσόντα και την εμπειρία τους και ενημερώθηκαν για
το έργο SoDaNet in Action αλλά και για τη θέση ειδικότερα. 
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 Από τη συνέντευξη με τον κο Θεοχάρη Μαρίνο σε ο,τι  αφορά τα επιθυμητά
προσόντα  της  θέσης  επιβεβαιώθηκε  η  περιστασιακή/σποραδική  χρήση  SPSS
παλιότερα.  Η  επεξεργασία  των  δευτερογενών  δεδομένων  των  μελετών  του
γίνεται  κυρίως  με  Stata:  Διαθέτει  ερευνητική  εμπειρία  στην  επεξεργασία
δευτερογενών  δεδομένων  που  αφορούν  εξειδικευμένα  τα  input-output
αναπτυξιακών ροών και εκ της επαγγελματικής του εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά
τα δίκτυα (και όχι ειδικά τα κοινωνικά) γνωρίζει γενικά για τη  δομή τους. 

 Από τη συνέντευξη με τον κο Ρουπακιά Στυλιανό επιβεβαιώθηκε η γνώση του
στατιστικού πακέτου SPSS. Τα δεδομένα που έχει χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο
των  δημοσιεύσεών  του  αφορούν  μικροδεδομένα   από  την  έρευνα  του
εργατικού  δυναμικού  και  των  απογραφών  που  εμπίπτουν  στην  γενικότερη
κατηγορία  των  κοινωνικών  δεδομένων.  Διαθέτει  επίσης
ερευνητική/επαγγελματική  εμπειρία  στο  Εθνικό  Ινστιτούτο  εργασίας  και
ανθρώπινων Πόρων, όπου ασχολήθηκε με την ανάλυση των μικροδεδομένων
της έρευνας εργατικού δυναμικού και προβολές επαγγελμάτων. 

 Από τη συνέντευξη με τον κο Νησιώτη Κωνσταντίνο-Συμεών επιβεβαιώθηκε η
γνώση  του  στατιστικού  πακέτου  ανάλυσης  SPSS,  η  εμπειρία   του  στην
μοντελοποίηση  δεδομένων   προσανατολισμένων  στην  βιοστατιστική  και  την
πολυμεταβλητή  στατιστική.  Γνωρίζει  και  έχει  διδάξει  την  R.  Δεν  διαθέτει
σημαντική  ερευνητική εμπειρία διότι η εμπειρία του προέρχεται κυρίως από τη
διδασκαλία μαθημάτων στατιστικών μεθόδων.

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

Α/
Α

Κριτήριο Αξιολόγησης
Θεοχάρης
Μαρίνος 

Ρουπακιάς
Στυλιανός

Νησιώτης
Κων/νος-
Συμεών

1 Διδακτορικό Δίπλωμα 0 10 0

2
Τεκμηριωμένη γνώση SPSS & SPSS Syntax

5 10 15

3
Τεκμηριωμένη γνώση της R

0 0 15

4
Σχετικές Δημοσιεύσεις (με μέγιστο τις 5
δημοσιεύσεις)

5 10 4

5

Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή
επαγγελματική  εμπειρία  ή
αποδεδειγμένη  γνώση  στην  «Ανάλυση
κοινωνικών  δικτύων  (Social Network
Analysis, SNA)»

0 0
0
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6

Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή
επαγγελματική  εμπειρία  ή
αποδεδειγμένη  γνώση  στην  «Ανάλυση
κοινωνικών δεδομένων με τη χρήση SEM
(Structural Equation Models)»

0 0
0

7

Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή
επαγγελματική  εμπειρία  ή
αποδεδειγμένη  γνώση  στην  «Μηχανική
Μάθηση (Machine Learning).)»

0 0
0

8

Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή
επαγγελματική  εμπειρία  ή
αποδεδειγμένη  γνώση  στην  «Ανάκτηση
δομημένης  πληροφορίας  από  social
media και ιστοσελίδες»

0 0
0

9

Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή
επαγγελματική  εμπειρία  ή
αποδεδειγμένη γνώση στα  «Συστήματα
CAI (Computer Assisted Interviewing).)»

0 0
0

10 Συνέντευξη 10 10 8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 20 40 42

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Νησιώτη Κωνσταντίνο-Συμεών για
την πλήρωση της θέσης «ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (με κωδικό 5)».

Για τη θέση «Νομικός (με κωδικό 3)»

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκε  σε  προσωπική  συνέντευξη  η  υποψήφια  κα
Βαγενά Ευαγγελία.  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 SoDaNet in Action αλλά
και για τη θέση ειδικότερα. 
Από τη συνέντευξη επιβεβαιώθηκε η πολυετής εμπειρία της κ.  Βαγενά σε ζητήματα
προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων καθώς και γνώσης του
νέου Κανονισμού προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

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

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Βαγενά Ευαγγελία

1 Σχετικές  δημοσιεύσεις  (με  μέγιστο  τις  5
δημοσιεύσεις)

13
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2 Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή  επαγγελματική
εμπειρία σε σχέση με «πνευματικά δικαιώματα και
πνευματική ιδιοκτησία σε αποθετήρια»

20

3 Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή  επαγγελματική
εμπειρία  σε  σχέση  με  την  «  θεσμική  λειτουργία
ερευνητικών υποδομών» 

10

4 Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή  επαγγελματική
εμπειρία σε σχέση με την «προστασία προσωπικών
δεδομένων κατά τη συλλογή δεδομένων»

12

5 Τεκμηριωμένη  ερευνητική  ή  επαγγελματική
εμπειρία  σε  σχέση  με  τη  συμμόρφωση  της
λειτουργίας  αποθετηρίων  δεδομένων  ή  και  της
συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο ερευνών, στον νέο
κανονισμό  Προστασίας  Προσωπικών  Δεδομένων(
GDPR)

12

6 Συνέντευξη 8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 75

Συνεπεία  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  προτείνει  την  κ.  Βαγενά  Ευαγγελία για  την
πλήρωση της θέσης «ΝΟΜΙΚΟΣ (με κωδικό 3)».

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

Αθήνα, 7/2/2019

                                   
Τα μέλη της Επιτροπής

Δήμητρα Κονδύλη Αικατερίνη Ηλιού        Γεώργιος Κανδύλης            Μαρία Κακεπάκη 
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