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Παρόντες  Θ.  Μαλούτας,  Πρόεδρος  –  τακτικό  μέλος,  Ανδρ.Χατζηγιάννη,  Κ.  Δήμου,  
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Θέματα

Θέμα  8ο: Επικύρωση  Πρακτικού  Επιτροπής  Αξιολόγησης  Προτάσεων  για  την 
σύναψη συμβάσεων  μίσθωσης  έργου ή/και  συμβάσεων  ορισμένου χρόνου 
για  τις  ανάγκες  υλοποίησης  του  ερευνητικού  έργου  με  τίτλο: 
«Κοινωνικοοικονομική  τάξη,  κοινωνική  θέση  και  κατανάλωση: 
Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα» στο 
πλαίσιο  της  Δράσης  "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» 

Τίθεται υπόψη του ΔΣ, το υπ’ αριθ. πρωτ. 282/165/18.02.2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
Αξιολόγησης  Προτάσεων  της  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή 
προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου ή/και συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τις 
ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Κοινωνικοοικονομική τάξη,  
κοινωνική θέση και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση  
στην  Αθήνα» στο  πλαίσιο  της  πράξης  "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, το οποίο έχει ως εξής: 

«Aριθ. Πρωτ. 282/165/18.02.2013

Πρακτικό  Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων

για σύναψη συμβάσεων μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο  
Ερευνητικό 'Εργο "Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση" στο πλαίσιο  

της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" ('Εργο  
SECSTACON, κωδικός 1391)

1. Με  την  από  11/01/2013  αριθμ.  189  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  ΕΚΚΕ  εγκρίθηκε  η  
δημοσιοποίηση "Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση  
συμβάσεων μίσθωσης έργου και συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου" για δεκαεπτά (17)  
θέσεις βοηθών έρευνας για διάστημα τριών έως τεσσάρων μηνών για τις ανάγκες διενέργειας  
και επίβλεψης ποσοτικής έρευνας πεδίου στο πλαίσιο του έργου SECSTACON του Ινστιτούτου  
Κοινωνικών Ερευνών του ΕΚΚΕ. Η σχετική πρόσκληση στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα  
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που επισυνάπτεται στο παρόν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΚΚΕ την 18η/1/2013 και σε  
αγγλική  περίληψη  με  παραπομπή  στην  ιστοσελίδα  του  ΕΚΚΕ  σε  σχετικές  ευρωπαϊκές  
ιστοσελίδες ενώ επίσης έγινε η προώθηση της στα Γραφεία Διασύνδεσης των πλέων σχετικών  
ελληνικών τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Η καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης ήταν  
η 31η/1/2013.

2. Αναλυτικά οι θέσεις βοηθών έρευνας ήταν οι ακόλουθες:
- 6 θέσεις Μεταδιδακτόρων ερευνητών (Ιβ)
- 3 θέσεις Μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων Διδακτόρων (Ιγ)
- 8 θέσεις Τεχνικού ή άλλου Υποστηρικτικού Προσωπικού (Ιδ) (Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ)

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

Αντικείμενο: Η συμμετοχή ως βοηθοί έρευνας στην εκπαίδευση συνεντευκτών, την οργάνωση  
"συνεργείων" και επίβλεψης για τις εργασίες πεδίου στην Ευρύτερη Περιοχή της Πρωτεύουσας,  
τη  διενέργεια  σημαντικού  αριθμού  συνεντεύξεων  και  τον  έλεγχο  και  κωδικοποιημένη  
καταχώρηση των στοιχείων μέσω κατάλληλου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Απαραίτητα προσόντα: 
• Ο κατάλληλος κατά κατηγορία Τίτλος ή Βεβαίωση Σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες  
και συναφείς κλάδους όπως οι αστικές σπουδές και η κοινωνική γεωγραφία.
• Άριστη προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής γλώσσας και επαρκής κατοχή της  
αγγλικής γλώσσας στη χρήση υπολογιστών και κοινωνικών στατιστικών.  
• Ικανότητα  χρήσης  Η/Υ,  επεξεργασίας  κειμένου,  υπολογιστικών  φύλλων,  βάσεων  
δεδομένων και προγραμμάτων στατιστικής
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες συντονισμού
•   Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα αμείβονται από το έργο θα πρέπει  

να απασχολούνται σε αυτό υπό καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
•  Λόγω της φύσης της εργασίας η εμπειρία στην έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις θα ληφθεί  
σοβαρά υπ’ όψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων

3. Με την ίδια ως άνω απόφαση του Δ.Σ. ορίσθηκε τριμελής Επιτροπή Κρίσης αποτελούμενη  
από τους ακόλουθους ερευνητές του ΕΚΚΕ:
- Δημήτρη Εμμανουήλ, Κύριο Ερευνητή του Έργου
- Ρωξάνη Καυταντζόγλου
- Νικόλαο Σουλιώτη

Η  Επιτροπή  συνεδρίασε  την  5η,  6η και  7η Φεβρουαρίου  και  κατέγραψε  σύνολο  522  
υποβληθεισών  προτάσεων.  Από  αυτές,  147  προτάσεις  κρίθηκε  ότι  είτε  δεν  καλύπτουν  τα  
τυπικώς απαραίτητα προσόντα σχετικών σπουδών είτε εμφανίζουν σπουδές στο περιθώριο των  
σχετικών κοινωνικών επιστημών σε  συνδυασμό  με  ουσιαστικά  πλήρη  έλλειψη εμπειρίας  σε  
έρευνα πεδίου. Από τις λοιπές, 33 αφορούσαν τις 6 θέσεις των Μεταδιδακτόρων, 118 τις 3  
θέσεις  των  Μεταπτυχιακών  φοιτητών/Υποψηφίων  Διδακτόρων   και,  εφόσον  εκδήλωναν  
ενδιαφέρον, τις θέσεις τουΤεχνικού/ Υποστηρικτικού Προσωπικού και, τέλος, 224 αποκλειστικά  
τις θέσεις Τεχνικού/ Υποστηρικτικού Προσωπικού. Η Επιτροπή μετά από αξιολόγηση των 375  
μη-απορριπτέων  προτάσεων κατέληξε σε μία βραχεία λίστα πενήντα δύο (52) υποψηφίων που  
καλύπτουν  αριθμό  τριπλάσιο  των  διαθέσιμων  θέσεων.  Η  αξιολόγηση  έγινε  στη  βάση  των  
απαραίτητων  προσόντων  που  περιγράφονται  στην  προκήρυξη  και  αναφέρονται  στο  
προηγούμενο εδάφιο και επιπροσθέτως (α) των πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των  
υποψηφίων  από  την  άποψη  του  κατά  πόσο  περιλαμβάνουν  εκπαίδευση  και  εμπειρία  σε  
μεθόδους  εμπειρικής  κοινωνικής  έρευνας  και  (β)  επαγγελματική  εμπειρία  που  υποδεικνύει  
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επικοινωνιακή  δεξιότητα.  Οι  52  υποψήφιοι  προσκλήθηκαν  με  ηλεκτρονικό  μήνυμα  την  
8η/2/2013 για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις απαιτούμενες εργασίες και για προσωπικές  
συνεντεύξεις διάρκειας 20' ανά άτομο κατά το διάστημα 12-13/2/2013. Κατά τη διάρκεια των  
προσωπικών  συνεντεύξεων  από  τα  μέλη  της  Επιτροπής  δόθηκε  ιδιαίτερη  έμφαση  στη  
δυνατότητα  των  υποψηφίων  για  πλήρη  και  αποκλειστική  απασχόληση,  στη  λεπτομερέστερη  
διερεύνηση της εμπειρίας τους σε έρευνα πεδίου με συνεντεύξεις και τέλος στην επικοινωνιακή  
τους δεξιότητα.

4. Η Επιτροπή συνεδρίασε την 14η, 15η και 18η Φεβρουαρίου και στη βάση των βιογραφικών  
των  υποψηφίων,  των  στοιχείων  των  συνεντεύξεων  και  των  προαναφερθέντων  κριτηρίων  
κατέληξε ομόφωνα στον ακόλουθο κατάλογο των 17 επιλεγέντων για  τη  σύναψη σύμβασης  
έργου ή εργασίας κατά κατηγορία θέσεων καθώς και σε κατάλογο δεκαεννέα (19) επιλαχόντων  
για τις αντίστοιχες κατηγορίες οι οποίοι κρίνονται ως οι πλέον κατάλληλοι να αντικαταστήσουν  
τους επιλεγέντες για σύμβαση στις περιπτώσεις που για οιοδήποτε λόγο αυτοί δεν μπορούν να  
ολοκληρώσουν  τις  συμβατικές  τους  υποχρεώσεις  ή  κριθεί  από  το  ΕΚΚΕ  ότι  επιβάλλεται  
διακοπή της σύμβασης. 

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
(Κατά αλφαβητική σειρά)

α. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές
1. Κυριακάκης Ιωάννης Βενετή Αναστασία
2. Λάλλας Δημήτρης Γκαραγκούνης Θάνος
3. Μπαλαντίνα Αλεξάνδρα Διαμαντάκη Κατερίνα
4. Νικολαϊδου Σοφία Κασιμάτη Αννέτα 
5. Πετρίδης Πέτρος Ξυπολυτάς Νικόλαος
6. Τσάμος Γεώργιος Παραράς Κωνσταντίνος

Παρδάλης Στέργιος

β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες

1. Γαβριελάτος Άρης Βλάχος Φώτης
2. Γερμενή Ελόνα Κυπαρίσης Μιχάλης
3. Πούλου Ελένη Παραδείση Γεωργία

γ. Τεχνικό ή άλλο Υποστηρικτικό Προσωπικό

1. Βαλάσση Δέσποινα Αβδελιώδη Βερονίκη
2. Βερβάτης Μιχαήλ Γεωργιάδου Ευαγγελία
3. Κασάπη Γέτα-Ζωή Δανιλάκης Βασίλειος
4. Κοσμά Κωνσταντίνα Κανακάρη Αναστασία-Τέση
5. Παπαμιχαήλ Λυκούργος Κονόμι Αντέλα
6. Ζώρζος Ιάκωβος Παιδακάκη Σταυρούλα
7. Πάσχου Μαρία Παππά Ελευθερία
8. Χώτος Μιχάλης Σορολιού Ελένη-Ιουλία

Στριγκλή Αναστασία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ
Δημήτρης Εμμανουήλ
Ρωξάνη Καυταντζόγλου
Νικόλαος Σουλιώτης»
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Το ΔΣ εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων και επισημαίνει 
ότι  η  σύναψη  των  σχετικών  συμβάσεων  μίσθωσης  έργου/ή  και  εργασίας  θα  εγκριθεί  με 
μεταγενέστερη απόφαση. 

                                                                                                                Ακριβές Απόσπασμα
                                                                                                             Αθήνα, 25/02/13
Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                                                             Η Γραμματέας του ΔΣ

Καθηγητής Θωμάς Μαλούτας                                                                 Ειρήνη  Κοσμά   
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