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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν
σχετικής  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για  την πλήρωση μίας (EKKE)1)  θέσης
έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Improving the
service level of the underfunding service providers to ensure the sustainable operation
within the CESSDA ERIC – 2018», που συγχρηματοδοτείται από το », που συγχρηματοδοτείται από το  Main Office του
CESSDA ERIC.

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. 268/30-10-
2018  συνεδρίασή του (θέμα 21ο)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  το  υπ΄  αριθμ.  1874/1047/26-10-2018 Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης
προτάσεων που έχουν υποβληθεί  κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για
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την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
«Improving the service level of the underfunding service providers to ensure the
sustainable operation within the CESSDA ERIC – 2018».

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Συν. Το υπ’ αριθμ.   1874/1047  /  30-10-2018   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, 26 Οκτωβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 1874/1047 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΥ  ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΩΣΗ  ΜΙΑΣ  ΘΕΣΗΣ   ΕΚΤΑΚΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  “IMPROVING THE SERVICE LEVEL OF THEIMPROVING THE SERVICE LEVEL OF THE
UNDERFUNDING  SERVICE  PROVIDERS  TO  ENSURE  THE  SUSTAINABLE
OPERATION WITHIN THE CESSDA ERIC – 2018” (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1654/421 ΓΠ/27-09-” (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1654/421 ΓΠ/27-09-
2018” (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1654/421 ΓΠ/27-09-)

Στην  Αθήνα  σήμερα  23  Οκτωβρίου  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 μιας  θέσης  έκτακτου προσωπικού στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του  Έργου  με
τίτλο “IMPROVING THE SERVICE LEVEL OF THEImproving the service level of the underfunding service providers to ensure the
sustainable operation within the CESSDA ERIC – 2018” (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1654/421 ΓΠ/27-09-” που συγχρηματοδοτείται από το
Main Office του CESSDA ERIC. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  Προτάσεων,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αρ.
πρωτ.  1648/415  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
Έργου), τακτικό μέλος 

2. Παπαλιού Όλγα,  (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β΄ Βαθμίδας),  τακτικό
μέλος.

3. Στρατουδάκη Χαρίκλεια (Ερευνήτρια Β΄ Βαθμίδας), τακτικό μέλος
Η  εν  λόγω  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  αφορούσε  μια  (1)  θέση
έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
μέσω
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική
απασχόληση στο έργο. Η επιλογή των υποψηφίων για την  θέση θα πραγματοποιηθεί
μετά  από  βαθμολόγηση  των  υποβληθεισών  προτάσεων,  βάσει  των  κριτηρίων  της
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Πρόσκλησης  και  αναλόγως  με  τις  ειδικές  απαιτήσεις  της  θέσης.  Τα  κριτήρια
αξιολόγησης της  θέσης παρατίθενται στον σχετικό πίνακα  της Πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προτάσεων (Δευτέρα 15/10/2018), τους εξής φακέλους :
- Για τη θέση «Πολιτικός Επιστήμονας» συνολικά δέκα (10) προτάσεις:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

1 ΒΟΥΡΔΑ ΑΓΛΑΪΑ                 1746 15/10/2018

2 ΚΑΖΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1689 04/10/2018

3 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΣ 1730 12/10/2018

4 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 

1681 04/10/2018

5 ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 1775 15/10/2018
17/10/2018

6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1789 13/10/2018
17/10/2018

7 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1735 15/10/2018

8 ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

1742 15/10/2018

9 ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1728 12/10/2018

10 ΨΥΧΗ-ΦΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ 1691 4/10/2018

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
- Βασικός τίτλος σπουδών στις πολιτικές επιστήμες.
- Τεκμηριωμένη Εμπειρία στη διαχείριση κοινωνικών δεδομένων.

             -Τεκμηριωμένη Εμπειρία σε  στατιστικά πακέτα και  διαχείριση μεγάλων
δεδομένων.

 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
- Ερευνητική εμπειρία.

Η Επιτροπή εξέτασε τις προτάσεις των δέκα (10) υποψηφίων που κατατέθηκαν  για την
εν λόγω θέση και  κατέληξε ότι  επτά (7)  υποψήφιοι  δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα
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προσόντα, συνεπώς οι προτάσεις τους δεν δύναται να αξιολογηθούν περαιτέρω και να
βαθμολογηθούν στη βάση των κριτηρίων της Πρόσκλησης για τις ειδικές απαιτήσεις
της θέσης «Πολιτικός Επιστήμονας» ως ακολούθως: 

1. Η  κ.  ΒΟΥΡΔΑ  ΑΓΛΑΙΑ   είναι  κάτοχος  Bachelor  of  Arts  in  Social  Policy

Πανεπιστήμιο ΝewCastle Upon Tyne και Μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στο

Τμήμα  Κοινωνικής  &  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής,  Παν/μιο  Πελοποννήσου  με

αντικείμενο  "Θεσμοί & Πολιτικαί Υγείας". Δεν διαθέτει βασικό τίτλο σπουδών

στις  πολιτικές  επιστήμες.  Ενώ  διαθέτει  ερευνητική  εμπειρία  μέσω  της

συμμετοχής  της  σε  ερευνητικά  προγράμματα,   δεν  διαθέτει  τεκμηριωμένη

εμπειρία στη διαχείριση κοινωνικών δεδομένων ούτε και σε στατιστικά πακέτα

και  διαχείριση  μεγάλων  δεδομένων  τα  οποία  αποτελούν  απαιτούμενα

προσόντα για την εν λόγω θέση και συνεπώς η πρότασή της δεν δύναται να

αξιολογηθεί περαιτέρω.

2. Η κ. ΚΑΖΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ διαθέτει  Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής, Μεταπτυχιακό
Κοινωνικής  Πολιτικής  με  αντικείμενο  "Μεθοδολογία  &  Εφαρμογές  στην
Κοινωνική Πολιτική" και Διδακτορικό από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής με
αντικείμενο "Εφαρμογές ασαφούς λογικής στη μέτρηση των στάσεων", Πάντειο
Παν/μιο.   Διαθέτει  τεκμηριωμένη  εμπειρία  στη  διαχείριση  κοινωνικών

δεδομένων (CESSDA-ATTIKH πρόγραμμα, WIP τεκμηρίωση μεταδεδομένων  και

DDI τεκμηρίωση)  καθώς  και   σε  στατιστικά  πακέτα.  Δεν  διαθέτει  όμως

τεκμηριωμένη  εμπειρία   στη  διαχείριση  μεγάλων  δεδομένων  και  οι  τίτλοι

σπουδών της δεν εντάσσονται στον τομέα των πολιτικών επιστημών. Επομένως

παρά  την  συνάφεια  της  με  ορισμένα  εκ  των  απαιτουμένων  προσόντων  της

θέσης δεν πληροί το σύνολο αυτών και συνεπώς η πρότασή της δεν δύναται να

αξιολογηθεί περαιτέρω. 

3. Ο  κ.  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ  ΝΙΚΟΣ  διαθέτει  πτυχίο  Πολιτικής  Επιστήμης  &  Ιστορίας,

Πάντειο Παν/μιο.  Διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινωνικών

δεδομένων (βάση δεδομένων -Socioscope του EKKE) καθώς και τεκμηριωμένη
εμπειρία στα στατιστικά πακέτα και σε λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης
μεγάλων  δεδομένων.  Επιπλέον  απασχολείται   ως  Web  Search  evaluator  στην
Appen και γνωρίζει  τις προγραμματιστικές γλώσσες Python, C++. Δεδομένου ότι
διαθέτει  τα  απαραίτητα  προσόντα  της  θέσης  η  πρότασή  του  δύναται  να
αξιολογηθεί βάσει των κριτηρίων που θέτει η πρόσκληση. 

4. Η κ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ διαθέτει πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης

& Δημόσιας διοίκησης, ΕΚΠΑ. Ως προς την τεκμηριωμένη εμπειρία διαχείρισης

κοινωνικών δεδομένων έχει ικανοποιητική γνώση σε ό,τι αφορά την εισαγωγή
ποσοτικών  δεδομένων  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  ηλεκτρονικό  αρχείο.   Ενώ
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διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία  στη στατιστική επεξεργασία δεδομένων (SPSS) δεν
προκύπτει  από  την  εξέταση  της  υποψηφιότητάς  της  εμπειρία  διαχείρισης
μεγάλων δεδομένων και προς τούτο θα κληθεί διερευνητικά σε συνέντευξη για να
τεκμηριώσει εάν έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων.    

5. Η κ.  ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΜΑΡΙΑ είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ και

Μεταπτυχιακού στο αντικείμενο  «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», ΠΑΜΑΚ.
Όμως  αν  και  διαθέτει  ερευνητική  εμπειρία  ως  ερευνήτρια  σε  εταιρεία
δημοσκοπήσεων  και  στον  Δήμο  Κιλκίς  δεν  διαθέτει  τεκμηριωμένη  εμπειρία

διαχείρισης κοινωνικών δεδομένων ούτε σε στατιστικά πακέτα ούτε σε ανάλυση

μεγάλων  δεδομένων.   Συνεπώς  η  πρότασή  της  δεν  δύναται  να  αξιολογηθεί

περαιτέρω.

6. Ο κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ είναι κάτοχος  Πτυχίου Κοινωνιολογίας καθώς
και   Μεταπτυχιακού  Τίτλου  σπουδών και  Διδακτορικού  στην  Κοινωνιολογία,
Παν/μιο  Στρασβούργου.  Αν  και  διαθέτει  ερευνητική  εμπειρία  σε  ερευνητικά
προγράμματα δεν τεκμαίρεται από την εξέταση της υποψηφιότητάς του εμπειρία

διαχείρισης κοινωνικών δεδομένων ούτε εμπειρία  σε στατιστικά πακέτα και  σε
ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Επιπλέον οι τίτλοι σπουδών του δεν εντάσσονται
στον τομέα των πολιτικών επιστημών. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος δεν πληροί τα
απαιτούμενα προσόντα για τη θέση.  Συνεπώς η πρότασή του δεν δύναται  να

αξιολογηθεί περαιτέρω

7. Ο κ.  ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ  είναι  κάτοχος  πτυχίου  in Politics and European

Studies,  Πανεπιστήμιο   Sunderland,  και  MA in International Studies,

Πανεπιστήμιο NewCastle Upon Tyne. Διαθέτει πολυετή ερευνητική εμπειρία ως

υπεύθυνος ερευνών στην εταιρεία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων  GPO

αλλά βάσει του καταλόγου ερευνών με τις οποίες έχει ασχοληθεί δεν προκύπτει

σύνδεση  της  εμπειρίας  του  με  την   απαιτούμενη  τεκμηριωμένη  εμπειρία

ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος πληροί μερικώς τα
απαιτούμενα προσόντα και δεν δύναται να αξιολογηθεί βάσει των κριτηρίων που
θέτει η πρόσκληση. 

8. Ο  κ.  ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  είναι  κάτοχος  πτυχίου  Πολιτικής  Επιστήμης,

Παν/μιο Κρήτης και Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών στην  Πολιτική Επιστήμη
& Ιστορία καθώς και στην Κοινωνική Πολιτική του Παντείου Παν/μιου. Διαθέτει
ερευνητική εμπειρία  ως ερευνητής στην εταιρεία Prorata και  στον Δήμο Σίφνου.
Δεν προκύπτει από την εξέταση της υποψηφιότητάς του τεκμηριωμένη εμπειρία

ανάλυσης  μεγάλων  δεδομένων  και  προς  τούτο  θα  κληθεί  διερευνητικά  σε
συνέντευξη  για  να  τεκμηριώσει  εάν  έχει  ασχοληθεί  με  την  ανάλυση μεγάλων
δεδομένων.  
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9. Η  κ.  ΤΑΜΠΑΚΗ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ  είναι  κάτοχος  πτυχίου  και  μεταπτυχιακού  τίτλου

σπουδών  στην  Κοινωνιολογία,  Πάντειο  Πανεπιστήμιο. Αν  και  διαθέτει

τεκμηριωμένη  ερευνητική εμπειρία  στο στατιστικό πακέτο  SPSS σε ερευνητικά
προγράμματα στο ΕΚΚΕ δεν προκύπτει από την εξέταση της υποψηφιότητάς της
τεκμηριωμένη  εμπειρία  διαχείρισης  κοινωνικών  δεδομένων  και ανάλυσης
μεγάλων  δεδομένων.  Επιπλέον  οι  τίτλοι  σπουδών  της  δεν  εντάσσονται  στον
τομέα  των  πολιτικών  επιστημών.  Ως  εκ  τούτου  η  υποψήφια  δεν  πληροί  τα
απαιτούμενα προσόντα για τη θέση και δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

10. Η  κ.  ΨΥΧΗ-ΦΙΛΗ  ΑΡΓΥΡΩ  είναι  κάτοχος  πτυχίου  Κοινωνιολογίας,  Πάντειο

Πανεπιστήμιο.  Διαθέτει  πολύ  περιορισμένη  ερευνητική  εμπειρία  .  Διαθέτει

γνώση  SPPS αλλά  δεν  προκύπτει  από  την  εξέταση  της  υποψηφιότητάς  της

τεκμηριωμένη  εμπειρία  διαχείρισης  κοινωνικών  δεδομένων  και ανάλυσης
μεγάλων  δεδομένων.  Επιπλέον  οι  τίτλοι  σπουδών  της  δεν  εντάσσονται  στον
τομέα  των  πολιτικών  επιστημών.  Ως  εκ  τούτου  η  υποψήφια  δεν  πληροί  τα
απαιτούμενα προσόντα για τη θέση και δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Συνεπεία  των  ανωτέρω,  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:

- ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΣ

- ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ

- ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

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 τον  κο Κληρονόμο Νικόλαο, την κα. Κουτσιούμπα Ελευθερία Θεοδώρα και τον
κο  Σαραφούδη  Αθανάσιο.  Οι  παραπάνω  καλούνται  σε   συνέντευξη,  ενώπιον  της
Επιτροπής Αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ,  την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου
2018” (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1654/421 ΓΠ/27-09- μεταξύ 11:30 π.μ. - 13:00.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Στην Αθήνα σήμερα 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00μ.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  τη
Συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου  2018.

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκαν  οι  τρεις  (3)  υποψήφιοι  σε  προσωπική
συνέντευξη,  ήτοι  η  κα  Κουτσιούμπα  Ελευθερία-Θεοδώρα και  οι  κ.κ.  Κληρονόμος
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Νικόλαος  και  Σαραφούδης  Αθανάσιος.  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 «Improving the service level of the underfunding service providers to ensure
the sustainable operation within the CESSDA ERIC –  2018” (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1654/421 ΓΠ/27-09-» αλλά  και  για  τη  θέση
ειδικότερα. 

-Από τη συνέντευξη με την κα  Κουτσιούμπα Ελευθερία-Θεοδώρα επιβεβαιώθηκε η
εμπειρία της  ως προς την διαχείριση των κοινωνικών δεδομένων και η επαρκής γνώση
της  ως  προς  το  στατιστικό  πακέτο  SPSS.  Σε  σχέση  με  το  κριτήριο  της  διαχείρισης
μεγάλων δεδομένων και έπειτα από διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από την επιτροπή
δεν προέκυψε εμπειρία ως προς την διαχείριση μεγάλων δεδομένων. 

- Από τη συνέντευξη με τον κο  Κληρονόμο Νικόλαο επιβεβαιώθηκε η τεκμηριωμένη
εμπειρία του  ως προς την διαχείριση των κοινωνικών δεδομένων,  η ικανοποιητική
γνώση στατιστικών πακέτων (SPSS) και γλωσσών προγραμματισμού ( Python, C++)  και
εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων δεδομένων. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το
ΒΣ  και  επιβεβαιώθηκε  στην  συνέντευξη  ασχολείται  με  την  διαχείριση  μεγάλων
δεδομένων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (twitter) και σχετική ανάλυσή τους.   

-Από τη  συνέντευξη με  τον  κο  Σαραφούδη Αθανάσιο επιβεβαιώθηκε περιορισμένη
εμπειρία ως προς την διαχείριση κοινωνικών δεδομένων και η επαρκής γνώση του ως
προς  το  στατιστικό  πακέτο  SPSS.  Επίσης,  σε  σχέση  με  το  κριτήριο  της  διαχείρισης
μεγάλων δεδομένων και έπειτα από διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από την επιτροπή
δεν προέκυψε αντίστοιχη εμπειρία. 

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Α/
Α

Κριτήριο
αξιολόγησης

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ
Ε-Θ.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
Ν.

ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ
Α.

1 Συνάφεια
σπουδών  με
το
αντικείμενο
της  θέσης
(μέγιστη  τιμή
35)

35 35 35

2 Τεκμηριωμένη
εμπειρία  στη
διαχείριση
κοινωνικών
Δεδομένων
(μέγιστη  τιμή

25 25 15
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30)

3 Τεκμηριωμένη
εμπειρία  σε
στατιστικά
πακέτα και
διαχείριση
μεγάλων
δεδομένων
(μέγιστη  τιμή
25)

10 20 8

4 Συνέντευξη
(μέγιστη  τιμή
10) 

10 10 10

ΣΥΝΟΛΟ
(μέγιστη  τιμή
100) 

8” (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1654/421 ΓΠ/27-09-0 90 68” (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1654/421 ΓΠ/27-09-

 Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον  κο  Κληρονόμο Νικόλαο  για την
πλήρωση  της  θέσης  δεδομένου  ότι  συγκέντρωσε  την  υψηλότερη  βαθμολογία  και
πληροί όλα τα απαιτούμενα εκ της θέσης προσόντα.  

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

Αθήνα, 26/10/2018

                            Τα μέλη της Επιτροπής

Δήμητρα Κονδύλη    Όλγα Παπαλιού      Χαρίκλεια Στρατουδάκη 
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