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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης  προτάσεων  που  έχουν  υποβληθεί  κατόπιν
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την πλήρωση έντεκα
θέσεων  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.
272/28-02-2019  συνεδρίασή του (θέμα 15ο)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  το  υπ΄  αριθμ.  419/134/26-02-2019  Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης
προτάσεων που έχουν υποβληθεί  κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για
υποβολή προτάσεων για την πλήρωση έντεκα θέσεων έκτακτου προσωπικού 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.   419/134/26-02-2019   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, 26 Φεβρουαρίου 2019
                         Αρ. Πρωτ.: 419/134 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

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

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ο
ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕ (REDI)» (ΥΠ’

ΑΡ. ΠΡ. 211/30ΓΠ/01-02-2019)

Στην Αθήνα σήμερα 15 Φεβρουαρίου 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 έντεκα
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  τις  υπ’  αρ.  πρωτ.
1761/365  ΓΠ/20-10-2017  και  213/515  ΓΠ/15-11-2018  αποφάσεις  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),  τακτικό
μέλος.

Η  εν  λόγω  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  αφορούσε  έντεκα  (11)  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, τους εξής φακέλους ανά θέση:

- Για τη  θέση «Συνεντευκτής (με κωδικό 3 έως 10 και  54 έως 61)»  συνολικά
τριάντα έξι (36) προτάσεις:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

1 ΑΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                   272 11/02/2019
10/02/2019

2 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 253 08/02/2019

3 ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ-ΓΕΡΟΠΑΝΤΑΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ

327 15/02/2019
14/02/2019

4 BΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 293 12/02/2019

5 ΒΕΡΓΗ ΣΥΜΕΛΑ 311 13/02/2019
11/02/2019

6 ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 235 06/02/2019

7 ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 296 12/02/2019

8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 292 12/02/2019

9 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 243 07/02/2019

10 ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 269 11/02/2019

11 ΖΑΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 266 11/02/2019

12 ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΘΩΜΑΙΣ 299 12/02/2019

13 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΖΩΗ 230 05/02/2019

14 ΚΟΥΛΤΟΥΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

298 12/02/2019

15 ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 252 08/02/2019

16 ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 270 11/02/2019

17 ΜΕΛΑ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 290 12/02/2019
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ
18 ΜΟΥΡΤΟΥ-

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ

273 11/02/2019

19 ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 288 12/02/2019

20 ΜΠΑΦΟΥΝΗ ΝΕΦΕΛΗ-
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

267 11/02/2019

21 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

268 11/02/2019

22 ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

294 12/02/2019

23 ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΘΗΝΑ 291 12/02/2019

24 ΝΤΑΦΛΟΥ ΟΛΓΑ 276 12/02/2019

25 ΠΑΠΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 286 12/02/2019

26 ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 304 12/02/2019

27 ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

287 12/02/2019

28 ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 220 04/02/2019

29 ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 310 13/02/2019
11/02/2019

30 ΣΑΧΙΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 295 12/02/2019

31 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 248 08/02/2019

32 ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ 300 12/02/2019

33 ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 271 11/02/2019
07/02/2019

34 ΤΣΟΥΛΦΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-
ΜΑΡΙΑ

297 12/02/2019

35 ΤΣΟΥΝΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 247 08/02/2019

36 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ

255 08/02/2019

- Για  τη  θέση  «Επιθεωρητής  Ερευνών/Εκπαιδευτής  Συνεντευκτών (με  κωδικό
13,14,51,52)» συνολικά δυο (2) προτάσεις:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ/
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
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1 ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 283 12/02/2019

2 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  284 12/02/2019

- Για τη θέση «Δειγματολήπτης (με κωδικό 15,53)» συνολικά μία (1) πρόταση:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
1 ΚΑΤΕΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 285 12/02/2019

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 «Συνεντευκτής (με κωδικό 3 έως 10 και 54 έως 61)»  

Απαιτούμενα προσόντα:
 Προπτυχιακοί ή Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Τμημάτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Πολιτικών, 

Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών και Επικοινωνίας.
 Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών 

επιστημών.

Επιθυμητά προσόντα:
 Συμμετοχή στη διεξαγωγή τηλεφωνικών ερευνών στον τομέα των κοινωνικών 

επιστημών.
 Γνώσεις  στη  μεθοδολογία  κοινωνικών  ερευνών  (σεμινάρια,  μαθήματα 

μεθοδολογίας ΠΠΣ και ΜΠΣ, κ.λπ.).
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Μετά την εξέταση των τριάντα έξι (36) προτάσεων που κατατέθηκαν  για την εν λόγω
θέση, η Επιτροπή κατέληξε ότι είκοσι τρεις (23) υποψήφιοι/ες δεν διαθέτουν ή 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 «Συνεντευκτής (με κωδικό 3 έως 10 και 54 έως 61). 
Ειδικότερα: 
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- Δεν είναι ή δεν τεκμηριώνουν επαρκώς ότι είναι προπτυχιακοί/ ή μεταπτυχιακοί
φοιτητές/τριες  τμημάτων  ΑΕΙ/ΑΤΕΙ  Πολιτικών,  Κοινωνικών,  Οικονομικών
Επιστημών και Επικοινωνίας,  απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω θέση και
συνεπώς οι προτάσεις τους δεν δύναται να αξιολογηθούν περαιτέρω οι κάτωθι
δέκα επτά (17) υποψήφιοι:

1. Αγά Αθανασία
2. Ατσαλάκης – Γεροπάντας Ματθαίος
3. Βατικιώτης Γιάννης
4. Διαμαντή Βιργινία
5. Εφραιμίδου Ευδοξία
6. Κουλτούκη Κωνσταντίνα
7. Μάλλιου Στυλιανή
8. Μούρτου – Παραδεισοπούλου μαρία
9. Μουσούλη Αθηνά
10. Μπαφούνη Νεφέλη – Αικατερίνη
11. Μποτοπούλου Μελπομένη
12. Μπουλογεώργος Ιωάννης
13. Παύλου Ιωάννα
14. Σαλωμίδης Χάρης
15. Στουρνάρα Ιωάννα
16. Τσουλφίδου Χριστίνα –Μαρία
17.  Χατζηγιάννη Κωνσταντίνα – Ειρήνη

- Επιπλέον δεν τεκμηριώνουν -βάσει  των δικαιολογητικών που κατέθεσαν-  το
απαιτούμενο προσόν  της  εμπειρίας στη διεξαγωγή ερευνών στον  τομέα των
κοινωνικών επιστημών οι εξής έξι (6) υποψήφιοι: 
 
1. Βλαχοπούλου Ευαγγελία
2. Ζάφρας Ιωάννης
3. Κατσιμίχα Ζωή
4. Ντάφλου Όλγα
5. Σαλματάνη Ευαγγελία
6. Ταβουλαρέας Ηλίας

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις τριάντα έξι (36) 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 των οκτώ θέσεων ειδικότητας «Συνεντευκτής (με κωδικό 3 έως 10 και 54
έως 61)», οι εξής δέκα τρεις (13) υποψήφιοι:
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1. Ο  κ.  Αθανασάκης  Ιωάννης  διαθέτει  πτυχίο  Κοινωνικής  Πολιτικής  του
Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην
Κοινωνική  Προστασία  και  Κοινωνική  Συνοχή  καθώς  και  στην
Εγκληματολογία  του  ιδίου  Πανεπιστημίου.  Από  το  βιογραφικό  του
προκύπτει  ότι  είναι  μεταπτυχιακός  φοιτητής  στις  Διεθνείς  Σχέσεις  και
Διπλωματικές Σπουδές του Παντείου Πανεπιστημίου. Τεκμηριώνει εμπειρία
στη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και από τα
επιθυμητά  προσόντα  της  θέσης  τεκμηριώνει  γνώσεις  στη  μεθοδολογία
κοινωνικών ερευνών καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

2. Η  κα  Βέργη  Συμέλα είναι  πτυχιούχος  Κοινωνιολογίας  του  Παντείου
Πανεπιστημίου  και  μεταπτυχιακή φοιτήτρια  στο διυδρυματικό ΠΜΣ στο
Ποινικό  Δίκαιο  και  Εξαρτήσεις,  στη  Νομική  Σχολή  του  Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.  Τεκμηριώνει  εμπειρία  στη  διεξαγωγή
ερευνών  στον  τομέα  των  κοινωνικών  επιστημών  και  από  τα  επιθυμητά
προσόντα  της  θέσης  τεκμηριώνει  γνώσεις  στη  μεθοδολογία  κοινωνικών
ερευνών καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Ο κ.  Γκουγκούσης  Γρηγόρης διαθέτει  πτυχίο  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας
του Παντείου Πανεπιστημίου και  είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ
Κοινωνική  και  Πολιτισμική  Ανθρωπολογία  του  ίδιου  Πανεπιστημίου.
Τεκμηριώνει εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών
επιστημών και από τα επιθυμητά προσόντα της θέσης τεκμηριώνει γνώσεις
στη  μεθοδολογία  κοινωνικών  ερευνών  καθώς  και  άριστη  γνώση  της
Αγγλικής γλώσσας.

4. Η  κα  Δημητρίου  Παναγιώτα  είναι πτυχιούχος  του  τμήματος  ΦΠΨ  της
Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μεταπτυχιακή φοιτήτρια
στην  Ειδική  Αγωγή  στο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας  /ΕΑΠ.  Διαθέτει
τεκμηριωμένη  εμπειρία  στη  διεξαγωγή  ερευνών  στον  τομέα  των
κοινωνικών επιστημών και επιπλέον από τα επιθυμητά προσόντα της θέσης
τεκμηριώνει γνώσεις στη μεθοδολογία κοινωνικών ερευνών καθώς και καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

5. Η  κα  Κάββουρα  Θωμαΐς  είναι  πτυχιούχος  Κοινωνικής  Πολιτικής  του
Παντείου  Πανεπιστημίου  και  μεταπτυχιακή  φοιτήτρια  στο  τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής του ιδίου Πανεπιστημίου. Τεκμηριώνει εμπειρία στη
διεξαγωγή  ερευνών  στον  τομέα  των  κοινωνικών  επιστημών  και  από  τα
επιθυμητά  προσόντα  της  θέσης  τεκμηριώνει  γνώσεις  στη  μεθοδολογία
κοινωνικών ερευνών καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

6. Η  κα  Κουνενάκη  Μαρία  είναι  προπτυχιακή  φοιτήτρια  Επικοινωνίας  και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών στον
τομέα των κοινωνικών επιστημών. Αναφορικά με τα επιθυμητά προσόντα
της θέσης,  τεκμηριώνει  συμμετοχή στη διεξαγωγή τηλεφωνικών ερευνών
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στον  τομέα  των  κοινωνικών  επιστημών,  γνώσεις  στη  μεθοδολογία
κοινωνικών ερευνών καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

7. Η κα Μελά-Φραγκίσκου Κατερίνα είναι προπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα
Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  του  Παντείου  Πανεπιστημίου.  Διαθέτει
τεκμηριωμένη  εμπειρία  στη  διεξαγωγή  ερευνών  στον  τομέα  των
κοινωνικών επιστημών και επιπλέον από τα επιθυμητά προσόντα της θέσης
τεκμηριώνει  γνώσεις  στη  μεθοδολογία  κοινωνικών  ερευνών  καθώς  και
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

8. Η κα Μωραΐτη Αθηνά είναι προπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας  του  Παντείου  Πανεπιστημίου.  Διαθέτει  τεκμηριωμένη
εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών
καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

9. Η  κα  Παπιδάκη  Σοφία  διαθέτει  πτυχίο  Κοινωνιολογίας  του  Παντείου
Πανεπιστημίου  και  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  στην  Κοινωνική  και
Πολιτική Θεωρία, από το τμήμα Κοινωνιολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου.
Είναι  προπτυχιακή  φοιτήτρια  Κοινωνικής  Εργασίας,  Σχολή Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας,  στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και διαθέτει τεκμηριωμένη
εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών.
Από  τα  επιθυμητά  προσόντα  της  θέσης  τεκμηριώνει  γνώσεις  στη
μεθοδολογία  κοινωνικών  ερευνών  καθώς  και  καλή  γνώση  της  Αγγλικής
γλώσσας.

10. Ο  κ.  Πετρολέκας  Δημήτριος  είναι  πτυχιούχος  Κοινωνικής  Πολιτικής  του
Παντείου  Πανεπιστημίου  και  μεταπτυχιακός  φοιτητής  στο  τμήμα
Κοινωνικής  Πολιτικής  του  ιδίου  Πανεπιστημίου.  Διαθέτει  τεκμηριωμένη
εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών
καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

11. Ο κ.  Σαχίνης Ιάκωβος  είναι πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης  από  το  Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  και
μεταπτυχιακός  φοιτητής  στο  τμήμα  Πολιτικής  Επιστήμης  και  Δημόσιας
Διοίκησης, του ιδίου Πανεπιστημίου. Διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στη
διεξαγωγή  ερευνών  στον  τομέα  των  κοινωνικών  επιστημών.  Επίσης
τεκμηριώνει  γνώσεις  στη  μεθοδολογία  κοινωνικών  ερευνών  καθώς  και
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

12. Η κα Τσουλάκου Ελευθερία είναι πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου  και  μεταπτυχιακή  φοιτήτρια  στο  τμήμα  Φιλοσοφίας  και
Παιδαγωγικής  του  Αριστοτέλειου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Διαθέτει
τεκμηριωμένη  εμπειρία  στη  διεξαγωγή  ερευνών  στον  τομέα  των
κοινωνικών  επιστημών.  Επιπλέον  τεκμηριώνει  γνώσεις  στη  μεθοδολογία
κοινωνικών ερευνών καθώς και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

13. Η κα Τσουνάκα Αναστασία   είναι προπτυχιακή φοιτήτρια Επικοινωνίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών  και διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών στον
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τομέα των κοινωνικών επιστημών. Αναφορικά με τα επιθυμητά προσόντα
της θέσης,  τεκμηριώνει  συμμετοχή στη διεξαγωγή τηλεφωνικών ερευνών
στον  τομέα  των  κοινωνικών  επιστημών,  γνώσεις  στη  μεθοδολογία
κοινωνικών ερευνών καθώς και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η Πρόσκληση ορίζει ότι για την πλήρωση των οκτώ θέσεων ειδικότητας «Συνεντευκτής
(με κωδικό 3 έως 10 και 54 έως 61)» θα κληθούν σε συνέντευξη οι επικρατέστεροι εκ
των  υποψήφιων,  προκειμένου  η  Επιτροπή  να  σχηματίσει  πλήρη  άποψη  για  την
καταλληλότητά τους. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, προκειμένου
να  ολοκληρώσει  την  αξιολόγηση  των  προτάσεων  των  υποψηφίων,  να  καλέσει  σε
προσωπική συνέντευξη και τους δέκα τρεις (13)  υποψηφίους. 
Οι  παραπάνω  καλούνται  σε  συνέντευξη,  ενώπιον  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019,  μεταξύ των ωρών 9.00
π.μ. – 12:45 μ.μ.  
 

Για  τη  θέση  «Επιθεωρητής  Ερευνών/Εκπαιδευτής  Συνεντευκτών (με  κωδικό
13,14,51,52)» 

Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο AEI.
 Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 10 έτη.
 Προϋπηρεσία, ως επόπτης, σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 5 έτη.
  Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας «RMplus cati».

Επιθυμητά προσόντα:
 Καλή γνώση της Αγγλικής

Μετά  την  εξέταση  των  δυο  (2)  προτάσεων  η  Επιτροπή  κατέληξε  ότι  οι  δυο  (2)
υποψήφιες  διαθέτουν  και  τεκμηριώνουν  επαρκώς  -βάσει  των  δικαιολογητικών  που
κατέθεσαν-  τα  απαιτούμενα  και  επιθυμητά  προσόντα  των  δύο  θέσεων  ειδικότητας
«Επιθεωρητής  Ερευνών/Εκπαιδευτής  Συνεντευκτών (με  κωδικό  13,14,51,52)»,
συνεπώς  οι  προτάσεις  τους  δύναται  να  αξιολογηθούν  περαιτέρω  στη  βάση  των
κριτηρίων της Πρόσκλησης. 
Ειδικότερα: 

- Η  κα Ιακώβου Αλεξάνδρα είναι πτυχιούχος Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας,
κατεύθυνση  Γλώσσας  και  Γλωσσολογίας,  από  το  Εθνικό  και  Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον
10 έτη  και προϋπηρεσία, ως επόπτης, σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 5 έτη.
Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας "RΜplus cati"
καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
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- Η   κα  Σοφιανού  Χρυσούλα διαθέτει  πτυχίο  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και
Μηχανικών  Υπολογιστών,  από  το  Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο.  Διαθέτει
προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 10 έτη και προϋπηρεσία, ως επόπτης,
σε  έρευνες  αγοράς  τουλάχιστον  5  έτη.  Επιπλέον,  διαθέτει  εμπειρία  στη  χρήση
ηλεκτρονικής πλατφόρμας  "RΜplus cati". 

Με  βάση  την  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών   προτάσεων  των   κ.κ.  Ιακώβου
Αλεξάνδρας και Σοφιανού Χρυσούλας,  η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δυο υποψήφιες
διαθέτουν τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα επαρκώς τεκμηριωμένα, όπως
περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση και μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε
ομόφωνα στην τελική βαθμολογία τους, ως εξής:

Η Επιτροπή προτείνει τις κ.κ.  Ιακώβου Αλεξάνδρα  και Σοφιανού Χρυσούλα,  για την
πλήρωση  των  δύο  θέσεων  ειδικότητας   «Επιθεωρητής  Ερευνών/Εκπαιδευτής
Συνεντευκτών (με κωδικό 13,14,51,52)».

Α/
Α

Κριτήριο αξιολόγησης Ιακώβου 
Αλεξάνδρα

Σοφιανού 
Χρυσούλα

1

Προϋπηρεσία σε έρευνες
αγοράς τουλάχιστον 10 
έτη (5 μονάδες για κάθε 
έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας με μέγιστο τις 
60 μονάδες)

55 55

2 

Προϋπηρεσία, ως 
επόπτης, σε έρευνες 
αγοράς τουλάχιστον 5 
έτη. (5 μονάδες για κάθε 
έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας με μέγιστο τις 
30 μονάδες)

30 30

3 

Εμπειρία στη χρήση 
ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «RMplus 
cati» (2 μονάδες για κάθε
έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας με μέγιστο τις 
10 μονάδες)

4 4
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Για τη θέση «Δειγματολήπτης (με κωδικό 15,53)»

Απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικών Επιστημών. 
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Στατιστική ή/και τα Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά. 
- Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 10 έτη.
- Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας «RMplus cati».

Επιθυμητά προσόντα:
- Τεκμηριωμένη γνώση SPSS ή άλλου στατιστικού πακέτου.

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

- Ο κ.  Κατεινάς  Εμμανουήλ  διαθέτει  πτυχίο  Μαθηματικών από το  Εθνικό  και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και  Φυσικές Επιστήμες,  από το  Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Τεχνοοικονομικά
Συστήματα  -  ΜΒΑ,  από  το  Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο,  το  Εθνικό  και
Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  και  το  Πανεπιστήμιο  Πειραιά.  Επίσης,
διαθέτει τεκμηριωμένη δεκαπενταετή (15ετή) προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς
καθώς  και  εμπειρία  στη  χρήση  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  "RΜplus  cati".
Επιπλέον,  διαθέτει  τεκμηριωμένη γνώση SPSS,  επιθυμητό προσόν για την  εν
λόγω θέση.

Με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Κατεινά Εμμανουήλ, η
Επιτροπή θεωρεί  ότι  ο υποψήφιος διαθέτει  τα απαραίτητα προσόντα καθώς και  τα
επιθυμητά επαρκώς τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση και
μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στην τελική βαθμολογία, ως εξής:

Α/
Α

Κριτήριο αξιολόγησης Κατεινάς 
Εμμανουήλ

1 

Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς 
τουλάχιστον 10 έτη  (5 μονάδες για 
κάθε έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας με μέγιστο τις 60 
μονάδες)

60

2 Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «RMplus cati» » (2 
μονάδες για κάθε έτος 

4
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επαγγελματικής εμπειρίας με 
μέγιστο τις 10 μονάδες)

3 
Τεκμηριωμένη  γνώση  SPSS ή
άλλου  στατιστικού  πακέτου
(ανώτερη τιμή 30)

30
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Η  Επιτροπή  προτείνει  τον  κ.  Κατεινά  Εμμανουήλ,   για  την  πλήρωση  της  θέσης
ειδικότητας  «Δειγματολήπτης (με κωδικό 15, 53)».

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής
την  20η  Φεβρουαρίου  2019  μετά  την  ολοκλήρωση  των  συνεντεύξεων  με  τους
υποψήφιους για τις εν λόγω θέσεις. 

Στην Αθήνα σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00 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 15ης Φεβρουαρίου 2019. 

Για τη θέση «Συνεντευκτής (με κωδικό 3 έως 10 και 54 έως 61)»

Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκαν οι δέκα τρεις κληθέντες (13) υποψήφιοι  σε
προσωπική  συνέντευξη,  ήτοι  οι  κ.κ.  Αθανασάκης  Ιωάννης,  Βέργη  Συμέλα,
Γκουγκούσης  Γρηγόρης,  Δημητρίου  Παναγιώτα,  Κάββουρα  Θωμαΐς,  Κουνενάκη
Μαρία, Μελά-Φραγκίσκου Κατερίνα, Μωραΐτη Αθηνά, Παπιδάκη Σοφία, Πετρολέκας
Δημήτριος, Σαχίνης Ιάκωβος, Τσουλάκου Ελευθερία και Τσουνάκα Αναστασία.  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. Αθανασάκη Ιωάννη επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά του
ως  μεταπτυχιακού  φοιτητή  καθώς  και  η  τεκμηριωμένη  εμπειρία  του  στη
διεξαγωγή  ερευνών  στον  τομέα  των  κοινωνικών  επιστημών.  Επίσης
τεκμηριώθηκε  ότι  διαθέτει  γνώσεις  στη  μεθοδολογία  κοινωνικών  ερευνών
καθώς και η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Από τη συζήτηση με τον κ.
Αθανασάκη Ιωάννη,  προέκυψε ότι  σύντομα περατώνει  τις  μεταπτυχιακές του
σπουδές, εφόσον έχει υποστηρίξει την διπλωματική του εργασία και αναμένει
την ορκωμοσία του τους επόμενους μήνες Απρίλιο, Μάιο 2019. Δεδομένου ότι ο
κ.  Αθανασάκης  Ιωάννης  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασής  του  ενδέχεται  να
απολέσει  την  ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή,  απαιτούμενο προσόν για
την εν λόγω θέση, δεν θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία βαθμολόγησης.
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 Από τη συνέντευξη με την κα Βέργη Συμέλα επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά της ως
μεταπτυχιακής  φοιτήτριας  και  η  τεκμηριωμένη  εμπειρία  της  στη  διεξαγωγή
ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Η κα Βέργη Συμέλα πληροί σε
σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και θα ληφθεί υπόψη
στη διαδικασία βαθμολόγησης.

 Από τη συνέντευξη με τον κ.  Γκουγκούση Γρηγόρη επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά
του ως μεταπτυχιακού φοιτητή καθώς και η τεκμηριωμένη εμπειρία του στη
διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Δεδομένου ότι ο κ.
Γκουγκούσης  Γρηγόρης  πληροί  σε  σημαντικό  βαθμό  τα  απαιτούμενα  και
επιθυμητά  προσόντα  της  θέσης  θα  ληφθεί  υπόψη  στη  διαδικασία
βαθμολόγησης.

 Από τη συνέντευξη με την κα Δημητρίου Παναγιώτα επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά
της  ως  μεταπτυχιακής  φοιτήτριας  και  η  τεκμηριωμένη  εμπειρία  της  στη
διεξαγωγή  ερευνών  στον  τομέα  των  κοινωνικών  επιστημών.  Επίσης
επιβεβαιώθηκε ότι  διαθέτει  και  όλα τα επιθυμητά προσόντα της θέσης,  ήτοι
συμμετοχή στη διεξαγωγή τηλεφωνικών ερευνών στον τομέα των κοινωνικών
επιστημών,  γνώσεις  στη  μεθοδολογία  κοινωνικών  ερευνών  καθώς  και  καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η κα Δημητρίου Παναγιώτα πληροί σε σημαντικό
βαθμό  τα  απαιτούμενα  προσόντα  της  θέσης  και  θα  ληφθεί  υπόψη  στη
διαδικασία βαθμολόγησης.

 Από τη συνέντευξη με την κα  Κάββουρα Θωμαΐδα επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά
της ως μεταπτυχιακής φοιτήτριας καθώς και η τεκμηριωμένη εμπειρία της στη
διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Από τη συζήτηση
μαζί της προέκυψε ότι σύντομα περατώνει τις μεταπτυχιακές της σπουδές και
αναμένει  την  ορκωμοσία  της  τους  επόμενους  μήνες.  Δεδομένου  ότι  η  κα
Κάββουρα Θωμαΐς κατά τη διάρκεια της σύμβασής του ενδέχεται να απολέσει
την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή, απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω
θέση, δεν θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία βαθμολόγησης.

 Από τη συνέντευξη με την κα Κουνενάκη Μαρία επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά της
ως προπτυχιακής φοιτήτριας και η τεκμηριωμένη εμπειρία της στη διεξαγωγή
ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και ότι πληροί τα απαιτούμενα
και  επιθυμητά  προσόντα  της  θέσης  και  θα  ληφθεί  υπόψη  στη  διαδικασία
βαθμολόγησης.

 Από τη συνέντευξη με την κα  Μελά-Φραγκίσκου Κατερίνα  επιβεβαιώθηκε η
ιδιότητά της ως προπτυχιακής φοιτήτριας και η τεκμηριωμένη εμπειρία της στη
διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Δεδομένου ότι η κα
Μελά-Φραγκίσκου Κατερίνα πληροί σε σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα και
επιθυμητά  προσόντα  της  θέσης  θα  ληφθεί  υπόψη  στη  διαδικασία
βαθμολόγησης. 
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 Από τη συνέντευξη με την κα Μωραΐτη Αθηνά επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά της ως
προπτυχιακής  φοιτήτριας  καθώς  και  η  τεκμηριωμένη  εμπειρία  της  στη
διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Δεδομένου ότι η κα
Μωραΐτη Αθηνά πληροί τα απαιτούμενα και εν μέρει τα επιθυμητά προσόντα
της θέσης θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία βαθμολόγησης. 

 Από τη συνέντευξη με την κα Παπιδάκη Σοφία επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά της ως
προπτυχιακής  φοιτήτριας  καθώς  και  η  τεκμηριωμένη  εμπειρία  της  στη
διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Δεδομένου ότι η κα
Παπαδάκη Σοφία πληροί σε σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα και επιθυμητά
προσόντα της θέσης θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία βαθμολόγησης.

 Από τη συνέντευξη με τον κ.  Πετρολέκα Δημήτριο  επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά
του ως μεταπτυχιακού φοιτητή και η τεκμηριωμένη εμπειρία του στη διεξαγωγή
ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, απαραίτητα προσόντα για την
εν λόγω θέση. Από τη συζήτηση μαζί του, προέκυψε ότι έχει ολοκληρώσει τις
μεταπτυχιακές του σπουδές και αναμένει την ορκωμοσία του τον Μάιο 2019. Εκ
των υστέρων ο κ. Πετρολέκας με ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσε την Επιτροπή
ότι  αποσύρει  την  υποψηφιότητά  του,  λόγω  των  στρατιωτικών  του
υποχρεώσεων. 

 Από τη συνέντευξη με τον κ.  Σαχίνη Ιάκωβο επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά του ως
μεταπτυχιακού φοιτητή καθώς και η τεκμηριωμένη εμπειρία του στη διεξαγωγή
ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Δεδομένου ότι  ο κ.  Σαχίνης
Ιάκωβος πληροί σε σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα
της θέσης θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία βαθμολόγησης.

 Από τη συνέντευξη με την κα Τσουλάκου Ελευθερία επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά
της ως μεταπτυχιακής φοιτήτριας καθώς και η τεκμηριωμένη εμπειρία της στη
διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών. Δεδομένου ότι η κα
Τσουλάκου  Ελευθερία  πληροί  σε  σημαντικό  βαθμό  τα  απαιτούμενα  και
επιθυμητά  προσόντα  της  θέσης  θα  ληφθεί  υπόψη  στη  διαδικασία
βαθμολόγησης.

 Από τη συνέντευξη με την κα Τσουνάκα Αναστασία επιβεβαιώθηκε η ιδιότητά
της  ως  προπτυχιακής  φοιτήτριας  και  η  τεκμηριωμένη  εμπειρία  της  στη
διεξαγωγή ερευνών στον τομέα των κοινωνικών επιστημών και ότι  πληροί τα
απαιτούμενα  και  επιθυμητά  προσόντα  της  θέσης  και  θα ληφθεί  υπόψη στη
διαδικασία βαθμολόγησης.

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

ΑΔΑ: 7Χ0Α469ΗΕΟ-ΔΑΗ



Κριτήρια Αξιολόγησης

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

Τεκμηριωμένη
εμπειρία στη

διεξαγωγή
ερευνών στον

τομέα των
κοινωνικών
επιστημών

(ανώτερη τιμή
40)

Συμμετοχή
στη

διεξαγωγή
τηλεφωνικών

ερευνών
στον τομέα

των
κοινωνικών
επιστημών
(ανώτερη
τιμή 35)

Γνώσεις  στη
μεθοδολογία
κοινωνικών

ερευνών
(σεμινάρια,
μαθήματα

μεθοδολογίας
ΠΠΣ και ΜΠΣ,

κ.λπ.)
(ανώτερη
τιμή 15)

Συνέντευξη
(ανώτερη
τιμή 10)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Βέργη Συμέλα 25 - 15 10 50
2 Γκουγκούσης Γρηγόρης 30 - 15 10 55
3 Δημητρίου Παναγιώτα 40 20 15 10 85
4 Κουνενάκη Μαρία 30 35 15 10 90
5 Μελά-Φραγκίσκου 

Κατερίνα 25 - 15 10 50
6 Μωραΐτη Αθηνά 20 - - 10 30
7 Παπιδάκη Σοφία 40 - 15 10 65
8 Σαχίνης Ιάκωβος 35 - 15 10 60
9 Τσουλάκου Ελευθερία 20 - 15 10 45

10 Τσουνάκα Αναστασία 30 35 15 10 90

Συνεπεία  των  ανωτέρω,  για  την  πλήρωση  των  οκτώ  (8)  θέσεων  ειδικότητας
«Συνεντευκτής (με κωδικό 3 έως 10 και 54 έως 61)» η Επιτροπή προτείνει κατά σειρά
προτεραιότητας,  με  βάση  τη  συνολική  βαθμολογία  που  συγκέντρωσαν,  τους/τις
παρακάτω οκτώ (8) υποψηφίους, ως εξής: 

1) Την κα Κουνενάκη Μαρία
2) Την κα Τσουνάκα Αναστασία
3) Την κα Δημητρίου Παναγιώτα
4) Την κα Παπιδάκη Σοφία
5) Τον κ. Σαχίνη Ιάκωβο
6) Τον κ. Γκουγκούση Γρηγόρη
7) Την κα Βέργη Συμέλα 
8) Την κα Μελά – Φραγκίσκου Κατερίνα

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από
τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως:
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       Αθήνα, 26/02/2019
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                  Τα μέλη της Επιτροπής

Απόστολος Λιναρδής Αντωνία Καπέλλα                Όλγα
Παπαλιού
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