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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης  προτάσεων  που  έχουν  υποβληθεί  κατόπιν
Πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πλήρωση  τριών  θέσεων  έκτακτου
προσωπικού 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.
263/30-05-2018  συνεδρίασή του (θέμα 18ο)

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  το  υπ΄  αριθμ.  917/419/29-05-2018  Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης
προτάσεων που έχουν υποβληθεί  κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για
την  πλήρωση  τριών  θέσεων  έκτακτου  προσωπικού  στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  της
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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.   917/419/29-05-2018   Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων   

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

ΑΔΑ: ΩΓΜΞ469ΗΕΟ-Δ6Α



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αθήνα, 29 Μαΐου  2018
Αρ. Πρωτ.: 917/419

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. 685/162ΓΠ/05-04-2018)

Στην Αθήνα σήμερα 14 Μαΐου 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 Μ. Toπάλη.

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
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απασχόληση  στην  Πράξη.  Η  επιλογή  των  υποψηφίων  για  κάθε  θέση  θα
πραγματοποιηθεί 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 (Δευτέρα 30/04/2018), τους εξής φακέλους ανά θέση:
- Για  τη  θέση  «Εμπειρογνώμονας  στην  εκπαίδευση  κοινωνικής  έρευνας  (με
κωδικό 23)» συνολικά    τέσσερις (4 ) προτάσεις:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
1 ΒΕΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ 760 27/04/2018

24/04/2018
2 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 759 26/04/2018

3 ΞΙΑΡΧΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ

773 27/04/2018

4 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 748 25/04/2018

- Για τη θέση «Εκπαιδευτικός στον Τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης (με
κωδικό 26)» συνολικά  τρεις  (3) προτάσεις:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

1 ΚΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 787 30/04/2018
03/05/2018

2 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 758 26/04/2018

3 ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 738 24/04/2018

- Για τη θέση «Στέλεχος Εταιρείας Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων (με
κωδικό 28)» συνολικά μια (1) πρόταση:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
1 ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 781 30/04/2018
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Η Επιτροπή συνεδριάζοντας εκ νέου την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 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 «Εμπειρογνώμονας στην εκπαίδευση κοινωνικής έρευνας (με κωδικό
23)»

Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο Κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών.
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.
 Διδακτορικό δίπλωμα στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.
 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία συναφή με το περιγραφόμενο αντικείμενο 

του έργου και ιδίως στην αξιοποίηση ερευνητικής μεθοδολογίας.
 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις βάσει ερευνητικής μεθοδολογίας.
 Εμπειρία στη χρήση ερευνητικών υποδομών στον χώρο των κοινωνικών 

επιστημών.

Μετά την εξέταση των τεσσάρων (4) προτάσεων που κατατέθηκαν  για την εν λόγω
θέση, η Επιτροπή κατέληξε ότι δυο (2) υποψήφιοι δεν τεκμηριώνουν επαρκώς -βάσει
των δικαιολογητικών που κατέθεσαν- τα απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς η πρότασή
τους  δεν  δύναται  να  αξιολογηθεί  περαιτέρω  και  να  βαθμολογηθεί  στη  βάση  των
κριτηρίων της Πρόσκλησης για τις  ειδικές απαιτήσεις  της θέσης «Εμπειρογνώμονας
στην εκπαίδευση κοινωνικής έρευνας (με κωδικό 23)». 

Ειδικότερα: 
- Η κα Βελώνη Ελένη δεν διαθέτει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία συναφή

με  το  περιγραφόμενο  αντικείμενο  του  έργου  και  ιδίως  στην  αξιοποίηση
ερευνητικής μεθοδολογίας, απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω θέση. 

- Ο κ.  Κόκκινος Θεόδωρος δεν διαθέτει μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις
κοινωνικές  ή  ανθρωπιστικές  επιστήμες,  ενώ  από  την  πρότασή  του  δεν
προκύπτει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία συναφή με το περιγραφόμενο
αντικείμενο του έργου και ιδίως στην αξιοποίηση ερευνητικής μεθοδολογίας,
απαιτούμενο προσόν  για την  εν  λόγω θέση.  Επιπλέον,  δεν  έχει  προσκομίσει
σχετικό τίτλο ή βεβαίωση που να τεκμηριώνει την άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας.
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Συνεπεία των ανωτέρω, από τις τέσσερις (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 δυο (2) υποψήφιοι:

- Ξιαρχογιαννοπούλου Ελένη 
- Φραγκούλης Γιώργος 

Ειδικότερα: 
- Η  κα  Ξιαρχογιαννοπούλου  Ελένη είναι  πτυχιούχος  Πολιτικής  Επιστήμης  &
Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο,  διαθέτει  μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  στην  Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση,  University  of  Bradford  και  διδακτορικό  στην  Πολιτική  Επιστήμη,
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, University of Exeter, UK. Διαθέτει ερευνητική εμπειρία
57,5 μηνών εργαζόμενη με σχέση μερικής απασχόλησης στο  Hellenic Observatory
του LSE καθώς και ερευνητική εμπειρία 23 μηνών εργαζόμενη ως Μεταδιδακτορική
Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών των Βρυξελλών. Έχει συγγράψει 3
άρθρα σε περιοδικά, 3 κεφάλαια σε βιβλία και 1 βιβλίο. Διαθέτει άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.

- Ο  κ.  Φραγκούλης Γιώργος διαθέτει πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας από τη
Φιλοσοφική  Σχολή  του  ΕΚΠΑ,  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  στην
"Εκπαίδευση και Ανθρώπινα δικαιώματα" από το Διακρατικό-Διατμηματικό ΠΜΣ:
Τμήμα  Εκπαίδευσης  και  Αγωγής  στην  Προσχολική  Ηλικία  ΕΚΠΑ  και  Instttte  of
Edtcaton - University of London,  Διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Εκπαίδευσης
και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία - ΕΚΠΑ καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας. Από την πρότασή του προκύπτει αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία 84
μηνών (συνεργαζόμενος με διάφορους φορείς και πανεπιστήμια και μη θεωρώντας
τον χρόνο των αλληλοκαλυπτόμενων συμβάσεων) συναφή με το περιγραφόμενο
αντικείμενο  του  έργου  και  ιδίως  στην  αξιοποίηση  ερευνητικής  μεθοδολογίας,
απαιτούμενα  προσόντα για την εν λόγω θέση και συνεπώς η πρότασή του δύναται
να  αξιολογηθεί  περαιτέρω.  Έχει  συγγράψει  1  βιβλίο,  20  άρθρα/κεφάλαια  σε
συλλογικούς τόμους με κρίση και 6 ερευνητικές εκθέσεις. 

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  δυο
υποψήφιους, ήτοι τους: Ξιαρχογιαννοπούλου Ελένη και Φραγκούλη Γιώργο.

Οι  παραπάνω  καλούνται  σε  συνέντευξη,  ενώπιον  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την Τετάρτη 23  Μαΐου  2018 μεταξύ των ωρών 11:30 - 12:30. 
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Για τη θέση «Εκπαιδευτικός στον Τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης (με κωδικό
26)» 

Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Οικονομικών επιστημών ή της Διοίκησης.
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Θετικών Επιστημών ή Οικονομικών 

επιστημών ή Διοίκησης.
 Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης Θετικών Επιστημών ή Οικονομικών επιστημών

ή Διοίκησης.
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον χώρο των Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών 

ή της
 Διοίκησης
 Διδακτική εμπειρία σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς (κολλέγια ΙΕΚ, κ.ά.) σε 

θέματα
 Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης.
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
 Εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση ή σε θέσεις ευθύνης του 

Ιδιωτικού Τομέα.

Μετά την εξέταση των τριών (3) προτάσεων η Επιτροπή κατέληξε ότι όλοι οι υποψήφιοι
(κ. Κώτσιος Παναγιώτης, κ. Μαραγκός Ηλίας και κ. Ταλιούρης Ευάγγελος) διαθέτουν
τα απαραίτητα προσόντα -βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσαν- και δύνανται να
αξιολογηθούν  στη  βάση  των  κριτηρίων  που  θέτει  η  Πρόσκληση  για  τις  ειδικές
απαιτήσεις της εν λόγω θέσης.  

Ειδικότερα:
- Ο  κ.  Κώτσιος Παναγιώτης είναι κάτοχος Bachelor  of  Arts  in  Economic  and

Btsiness  Policy  από το University  of  Portsmotth  και  Μaster  of  Science  in
Management από το University  of Teesside Btsiness School Cleveland.  Διαθέτει
διδακτορικό  δίπλωμα  στα  Βιομηχανικά  Οικονομικά  από  το  Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας  με  επιστημονικές  δημοσιεύσεις  στον  χώρο  των  οικονομικών
επιστημών και  της  διοίκησης  (8  άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά,  3  βιβλία
καθώς και 3 άλλες δημοσιεύσεις). Διαθέτει τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία σε
ιδιωτικούς  και  δημόσιους  εκπαιδευτικούς  φορείς  σε  θέματα  θετικών  και
οικονομικών  επιστημών  αλλά  και  διοίκησης  (πλέον  των  5  εξαμήνων).  Δεν
τεκμηριώνει  εμπειρία  σε  θέσεις  ευθύνης   στη  δημόσια  διοίκηση  ή  σε
αντίστοιχες θέσεις του ιδιωτικού τομέα. Τέλος, τεκμηριώνει άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας.

- Ο κ. Μαραγκός Ηλίας είναι πτυχιούχος Φυσικής από το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο  Αθηνών  και  διαθέτει  Μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ειδίκευσης  στη
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Μετεωρολογία  από  το  ίδιο  Πανεπιστήμιο.  Διαθέτει  διδακτορικό  δίπλωμα
Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και επιστημονικές δημοσιεύσεις
στο  χώρο  των  θετικών,  οικονομικών  επιστημών  αλλά  και  της  διοίκησης.
Ειδικότερα,  έχει  18  δημοσιεύσεις  σε  περιοδικά  και  πρακτικά  συνεδρίων
(ελληνικά και διεθνή). Διαθέτει τεκμηριωμένη διδακτική εμπειρία σε ιδιωτικούς
και  δημόσιους  εκπαιδευτικούς  φορείς  σε  θέματα  θετικών  και  οικονομικών
επιστημών αλλά και διοίκησης (4 εξάμηνα βάσει των σχετικών βεβαιώσεων).
Τεκμηριώνει  εμπειρία  σε  θέσεις  ευθύνης   στη  δημόσια  διοίκηση  καθώς και
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

- Ο κ. Ταλιούρης Ευάγγελος είναι πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαθέτει Μ.Sc
in Ptblic Policy and Htman Development από το Universiteit Maastricht και είναι
Διδάκτωρ  Πολιτικής  Επιστήμης  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης.   Διαθέτει  13
επιστημονικές  δημοσιεύσεις  σε  θέματα  σχετικά  με  δημόσια  πολιτική,
διακυβέρνηση,  διεθνείς  και  ευρωπαϊκούς  θεσμούς.  Διαθέτει  τεκμηριωμένη
διδακτική  εμπειρία  σε  ιδιωτικούς  και  δημόσιους  εκπαιδευτικούς  φορείς  σε
θέματα διοίκησης και οικονομίας, διοικητικής δεοντολογίας και δικαίου (πλέον
των 5 ακαδημαϊκών εξαμήνων). Δεν τεκμηριώνει εμπειρία σε θέσεις ευθύνης
στη  δημόσια  διοίκηση  ή  σε  αντίστοιχες  θέσεις  του  ιδιωτικού  τομέα.  Τέλος,
τεκμηριώνει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

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)  υποψήφιους,  ήτοι
τους κ.κ. Κώτσιο Παναγιώτη, Μαραγκό Ηλία και Ταλιούρη Ευάγγελο.

Στις 21/5/18 ειδοποιήθηκαν και οι 3 υποψήφιοι,  μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
που  εστάλη  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής,  να  προσέλθουν  σε  συνέντευξη  στις
23/5/18 στα γραφεία του ΕΚΚΕ. Στις 22/5/18 ο κ. Ταλιούρης ενημέρωσε με ηλεκτρονική
αλληλογραφία  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  ότι  αποσύρεται  από  τη  διαδικασία
αξιολόγησης της πρότασής του, ενώ ο κ. Κώτσιος αιτήθηκε συνεντεύξεως μέσω Skype,
την Παρασκευή 25/5 και ώρα 10:00, λόγω εργασιακού κωλύματος,  αίτημα το οποίο
έγινε αποδεκτό από την Επιτροπή.

Συνεπώς, οι κ. Μαραγκός και Κώτσιος καλούνται σε συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής
Αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την  Τετάρτη 23  Μαΐου  2018  και  ώρα
10:00 και την Παρασκευή 25 Μαϊου 2018 και ώρα 10:00, αντιστοίχως. 

Για τη θέση «Στέλεχος Εταιρείας Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων (με κωδικό
28)»
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Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο Μαθηματικών ή Στατιστικής.
 Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Στατιστική.
 Τεκμηριωμένη  επαγγελματική  εμπειρία  στον  ιδιωτικό  τομέα  στη  διεξαγωγή

ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων.
 Τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό έργο στη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS και

στη μεθοδολογία ποσοτικών ερευνών.

Επιθυμητά προσόντα:
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική χρήση του SPSS.
 Τεκμηριωμένες  συνεργασίες  με  περισσότερες  της  μίας  εταιρείας  θα

συνεκτιμηθούν.
 Εμπειρία  στην  εκπόνηση  στατιστικών  αναλύσεων  μέσω  του  στατιστικού

προγράμματος R.
 Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων Computer Assisted Interviewing (CAI).

Για τη θέση αυτή υπεβλήθη μία (1) πρόταση. Ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα και δύναται να αξιολογηθεί, στη βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση
για τις ειδικές απαιτήσεις της εν λόγω θέσης. Ειδικότερα: 

 Ο κ.  Κολιαστάσης Δημήτριος είναι πτυχιούχος Μαθηματικών με μεταπτυχιακό
δίπλωμα  ειδίκευσης   στις  Επιστήμες  των  Αποφάσεων  του  Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία πλέον
των  5  ετών  στον  ιδιωτικό  τομέα  στη  διεξαγωγή  ερευνών  αγοράς  και
δημοσκοπήσεων καθώς και  τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό  έργο στη  χρήση του
στατιστικού πακέτου SPSS και στη μεθοδολογία ποσοτικών ερευνών. 

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Κολιοστάση, η Επιτροπή θεωρεί
ότι  ο  υποψήφιος  διαθέτει  τα  απαραίτητα  προσόντα  επαρκώς  τεκμηριωμένα,  όπως
περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να ολοκληρώσει  την αξιολόγηση
της πρότασης του,  τον καλεί  σε προσωπική συνέντευξη,  ενώπιον  της Επιτροπής στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την Τετάρτη 23  Μαΐου  2018 και ώρα 12:30.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής την
Παρασκευή  25  Μαΐου  2018  μετά  την  ολοκλήρωση  των  συνεντεύξεων  με  τους
υποψήφιους για τις εν λόγω θέσεις.

Στην  Αθήνα σήμερα 25 Μαΐου  2018 και  ώρα 11:00 μ.μ.  στα γραφεία του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, που βρίσκονται στην οδό Κρατίνου 9, συνεδρίασαν τα
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μέλη  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Προτάσεων  συνεχίζοντας  με  την  ίδια  σύνθεση  τη
Συνεδρίαση της  18ης Μαΐου  2018. 

Για τη θέση  «Εμπειρογνώμονας στην εκπαίδευση κοινωνικής έρευνας (με κωδικό
23)» 

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκαν  οι  δυο  (2)  υποψήφιοι  σε  προσωπική
συνέντευξη, ήτοι η  κα Ξιαρχογιαννοπούλου και ο  κ. Φραγκούλης. 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 REDI αλλά και για τη θέση ειδικότερα. 

-  Από  τη  συνέντευξη  με  την  κ.  Ξιαρχογιαννοπούλου  Ελένη επιβεβαιώθηκε  η
πολυετής ερευνητική της εμπειρία, η οποία αφορούσε τη συμμετοχή της μόνο στη
διεξαγωγή  ποιοτικών  ερευνών.  Επιβεβαιώθηκε  ότι  ήταν  εργαζόμενη  με  σχέση
μερικής απασχόλησης στο Hellenic Observatory του LSE καθώς και ότι η χρήση των
ερευνητικών  υποδομών  αφορούσε  μόνο  ερευνητικές  υποδομές  εύρεσης
βιβλιογραφίας.
-  Από τη συνέντευξη με τον  κ.  Φραγκούλη Γιώργο επιβεβαιώθηκε η πολυετής
ερευνητική  του  εμπειρία,  η  οποία  αφορά  στη  διεξαγωγή  ποιοτικών  αλλά  και
ποσοτικών  ερευνών.  Επιπρόσθετα,  επιβεβαιώθηκε  η  πολυετής  ερευνητική  του
εμπειρία καθώς διαθέτει πολλές - αν και αλληλεπικαλυπτόμενες- συμβάσεις με
διάφορους  φορείς.  Τέλος,  προέκυψε  τεκμηριωμένη  χρήση  αποθετηριών
ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων. 

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

A/A Κριτήριο Αξιολόγησης
Ξιαρχογιαννοπούλο

υ Ελένη
Φραγκούλης

Γιώργος 

1.
Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία (5 μονάδες για 
κάθε τεκμηριωμένο έτος εμπειρίας με ανώτερη τιμή 
60 μονάδες)

4,3 έτη Χ 5 =
21,5 7 έτη Χ 5=

35

2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (1 μονάδα για κάθε 
δημοσίευση με ανώτερη τιμή  τις 20 δημοσιεύσεις)

7 20

3. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (10 μονάδες) 10 10

4. Συνέντευξη (ανώτερη τιμή 5 μονάδες) 5 5

5.
Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση ερευνητικών 
υποδομών των κοινωνικών επιστημών (ανώτερη τιμή 
5 μονάδες)

2 5

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 45,5 75
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Συνεπεία  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  προτείνει  τον  κ.  Φραγκούλη  Γιώργο για  την
πλήρωση  της  θέσης  «Εμπειρογνώμονας  στην  εκπαίδευση  κοινωνικής  έρευνας  (με
κωδικό 23)».

Για τη θέση «Εκπαιδευτικός στον Τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης (με κωδικό
26)» 

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκαν  οι  δύο  (2)  υποψήφιοι  σε  προσωπική
συνέντευξη, ήτοι οι κ.κ  Κώτσιος Παναγιώτης  και Μαραγκός Ηλίας.  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 REDI αλλά και για τη θέση ειδικότερα. 

 Από τη συνέντευξη με τον  κ. Κώτσιο Παναγιώτη επιβεβαιώθηκε η πολυετής
διδακτική του εμπειρία σε ιδιωτικούς και δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς σε
θέματα οικονομίας και διοίκησης. Σε ερώτηση σχετικά με την εμπειρία του στο
ίδιο  το  αντικείμενο  της  θέσης  (συγγραφή  εκπαιδευτικού  υλικού  για  τις
μεθοδολογικές  διαδικασίες  ερευνών  αγοράς,  δημοσκοπήσεων  και  κοινωνικών
ερευνών) αναφέρθηκε σε έρευνες αγοράς που διοργανώνει ο ίδιος στο πλαίσιο
των  επαγγελματικών  του  υποχρεώσεων  καθώς  και  στη  διδακτική  εμπειρία
μαθημάτων  marketing,  η  οποία  όμως  δεν  προκύπτει  από  το  βιογραφικό  του.
Επίσης  η  παράλληλη  ενασχόλησή του  με  πολλά  και  διαφορετικά  αντικείμενα
αναδείχθηκε μέσα από τη συνέντευξη. Επιβεβαίωσε ότι θα μπορεί να παρίσταται
σε  δια  ζώσης  συναντήσεις  της  ομάδας  έργου,  παρά  το  γεγονός  ότι  διαμένει
μόνιμα στην Κατερίνη, εφόσον ειδοποιείται εγκαίρως. Σε σχέση με το κριτήριο
αξιολόγησης που αφορά την εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση ή
στον Ιδιωτικό Τομέα,  ο  υποψήφιος  αναφέρθηκε  σε σχετικές  συμβάσεις  με  το
ΙΔΕΚΕ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) καθώς και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (σύμβουλος για
τα  σχολεία  δεύτερης  ευκαιρίας).   Η  επιτροπή  αξιολόγησε  ότι  δεν  προκύπτει
τεκμηριωμένη  εμπειρία  σε  θέσεις  ευθύνης  βάσει  των  κατατεθέντων
δικαιολογητικών.

 Από  τη  συνέντευξη  με  τον  κ.  Μαραγκό  Ηλία επιβεβαιώθηκε  η  πολυετής
διδακτική του εμπειρία σε ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς
σε θέματα οικονομίας και διοίκησης. Σε ερώτηση σε σχέση με την εμπειρία του
στο  ίδιο  το  αντικείμενο  της  θέσης  (συγγραφή  εκπαιδευτικού  υλικού  για  τις
μεθοδολογικές  διαδικασίες  ερευνών  αγοράς,  δημοσκοπήσεων  και  κοινωνικών
ερευνών)  αναφέρθηκε  στη  διδακτική  εμπειρία  που  διαθέτει  σε  μαθήματα:
"συγγραφής ερευνητικής εργασίας σε προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό επίπεδο",
στατιστικής,  πληροφορικής  και  επιχειρησιακής  έρευνας.   Επιβεβαίωσε  ότι  θα
μπορεί  να παρίσταται  σε δια  ζώσης συναντήσεις  της  ομάδας έργου παρά την
υφιστάμενη  εργασία  του.   Σε  σχέση  με  το  κριτήριο  της  εμπειρίας  σε  θέσεις
ευθύνης  στη  Δημόσια  Διοίκηση  ή  σε  θέσεις  ευθύνης  του  Ιδιωτικού  Τομέα,
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι  ανήκει  στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του
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Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για 10 έτη καθώς και
στο  γεγονός  ότι  ορίστηκε  αναπληρωτής  Διευθυντής  του  Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ για σχεδόν δύο έτη. Η επιτροπή αξιολόγησε ότι το
τελευταίο  αφορά  τεκμηριωμένη  εμπειρία  σε  θέσεις  ευθύνης  βάσει  και  των
κατατεθέντων δικαιολογητικών.

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

A/A Κριτήριο Αξιολόγησης
Μαραγκός

Η.
Κώτσιος

Π.

1.

Διδακτική εμπειρία σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς σε 
θέματα Θετικών Επιστημών ή Οικονομικών Επιστημών ή 
Διοίκησης (10 μονάδες για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο 
διδασκαλίας με ανώτερη τιμή 50 μονάδες) 40 50

2. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (1 μονάδα για κάθε 
δημοσίευση με ανώτερη τιμή  τις 20 δημοσιεύσεις) 18 14

3. Συνέντευξη (ανώτερη τιμή 10 μονάδες) 10 10

4.
Εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση ή σε 
θέσεις ευθύνης του Ιδιωτικού Τομέα (10 μονάδες για κάθε 
τεκμηριωμένο έτος εμπειρίας με ανώτερη τιμή  20 μονάδες) 18 0
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 86 74

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Μαραγκό Ηλία για την πλήρωση
της θέσης  «Εκπαιδευτικός στον Τομέα της Οικονομίας και Διοίκησης (με κωδικό
26)» καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία. 

Για τη θέση «Στέλεχος Εταιρείας Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων (με κωδικό
28)»

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκε  σε  προσωπική  συνέντευξη  ο  υποψήφιος  κ.
Κολιαστάσης  Δημήτρης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο υποψήφιος παρουσίασε
την πρότασή του, απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για
τα προσόντα και την εμπειρία του και ενημερώθηκε για το έργο REDI αλλά και για τη
θέση ειδικότερα. 

Από  τη  συνέντευξη  προέκυψε  ότι  ο  κ.  Κολιαστάσης διαθέτει  τεκμηριωμένο
εκπαιδευτικό  έργο  στη  χρήση  του  στατιστικού  πακέτου  SPSS και  στη  μεθοδολογία
ποσοτικών  ερευνών  καθώς  και  πολύχρονη  επαγγελματική  εμπειρία  στον  ιδιωτικό
τομέα στη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων  πλέον των 5 ετών.
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Στη συνέντευξη ο κ. Κολιαστάσης δήλωσε στην Επιτροπή ότι διαθέτει επίσης και τα
επιθυμητά προσόντα, ήτοι: 

 Τεκμηριωμένη επαγγελματική χρήση του SPSS.
 Τεκμηριωμένες  συνεργασίες  με  περισσότερες  της  μίας  εταιρείας  θα

συνεκτιμηθούν.
 Εμπειρία  στην  εκπόνηση  στατιστικών  αναλύσεων  μέσω  του  στατιστικού

προγράμματος R.
 Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων Computer Assisted Interviewing (CAI).

Η  Επιτροπή  διαπίστωσε  ότι  δεν  υφίστανται  τα  ως  άνω  επιθυμητά  προσόντα
καταλλήλως τεκμηριωμένα στα κατατεθέντα δικαιολογητικά του υποψηφίου. 
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα ότι ο  κ. Κολιαστάσης
πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και προχώρησε στη διαδικασία σύνοψης
των προσόντων του και της διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας:

A/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες

1.
Τεκμηριωμένη  επαγγελματική  εμπειρία  στον  ιδιωτικό  τομέα  στη
διεξαγωγή ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων (12 μονάδες για κάθε
τεκμηριωμένο έτος εμπειρίας με ανώτερη τιμή 60 μονάδες) 60

2.
Τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό έργο στη χρήση του στατιστικού πακέτου
SPSS  και  στη  μεθοδολογία  ποσοτικών  ερευνών  (ανώτερη  τιμή  20
μονάδες) 10

3. Τεκμηριωμένη  συνεργασία  με  περισσότερες  από  μία  εταιρείες
έρευνας  αγοράς και δημοσκοπήσεων (ανώτερη τιμή 5 μονάδες) 0

4. Εμπειρία  στην  εκπόνηση  στατιστικών  αναλύσεων  μέσω  του
στατιστικού προγράμματος R (ανώτερη τιμή 5 μονάδες) 0

5. Εμπειρία  στη  διαχείριση  συστημάτων  CAI  -Comptter  Assisted
Interviewing (ανώτερη τιμή 5 μονάδες) 0

6. Επικοινωνιακές δεξιότητες – Συνέντευξη (ανώτερη τιμή 5 μονάδες) 5
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 75

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

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

Αθήνα, 29/05/2018
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                           Τα μέλη της Επιτροπής

Απόστολος Λιναρδής Αντωνία Καπέλλα                   Όλγα Παπαλιού
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