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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης  προτάσεων  που  έχουν  υποβληθεί  κατόπιν
Πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  υποβολή  προτάσεων  για  την  πλήρωση
τεσσάρων 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.
271/31-01-2019  συνεδρίασή του (θέμα 16ο)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  το  υπ΄  αριθμ.  180/74/29-01-2019  Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης
προτάσεων που έχουν υποβληθεί  κατόπιν Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για
υποβολή  προτάσεων  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.   180/74/29-01-2019   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, 29 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ.: 180/74/29-1-2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

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

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

(ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1904/472 ΓΠ/01-11-2018)

Στην  Αθήνα  σήμερα  14  Ιανουαρίου  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 τεσσάρων 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  τέσσερεις  (4)  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  στον  σχετικό  πίνακα  της
Πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προτάσεων (Πέμπτη 22/11/2018), τους εξής φακέλους ανά θέση:
- Για τη θέση  «Εμπειρογνώμονας – Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (με
κωδικό 45)»  συνολικά μια (1) πρόταση:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

1 ΤΣΑΡΤΑ - ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ 
ΕΛΕΟΝΩΡΑ     

                 2051 20/11/2018

- Για τη θέση  «Κοινωνικός Επιστήμονας (με κωδικό 62)»  συνολικά πέντε  (5 )
προτάσεις:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
1 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
2113 22/11/2018

27/11/2018
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΖΑΪΡΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ
2037 19/11/2018

3 ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2114 21/11/2018
27/11/2018

4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ- ΑΝΤΙΓΟΝΗ

2115 21/11/2018
27/11/2018

5 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 14/11/2018

- Για τη θέση  «Εμπειρογνώμονας – Πληροφορικός (με κωδικό 64)»  συνολικά
μια (1) πρόταση:

Α/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
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Α ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

1 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                 2019 16/11/2018

- Για  τη  θέση  «Εμπειρογνώμονας  –  Μαθηματικός  (με  κωδικό  81)»   δεν
υποβλήθηκε καμία πρόταση.

Η Επιτροπή  συνεδριάζοντας, εκ νέου, την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019  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 – Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (με κωδικό
45)» 

Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο Πολιτικών ή Νομικών επιστημών.
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον Τουρισμό.
 Ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών προορισμών.
 Άριστη γνώση της Αγγλικής.

Επιθυμητά προσόντα:
 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 Επαγγελματική εμπειρία ενασχόλησης με νομικές υποθέσεις.

Για τη θέση αυτή υπεβλήθη μία (1) πρόταση. Μετά την εξέταση της πρότασης της κας
Τσάρτα – Κουτσουμάρη Ελεονώρας που κατατέθηκε για την εν λόγω θέση, η Επιτροπή
κατέληξε ότι:

 Η κα Τσάρτα – Κουτσουμάρη Ελεονώρα διαθέτει πτυχίο Νομικής από το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σπουδών
στην  Καινοτομία  και  Επιχειρηματικότητα  στον  Τουρισμό  –  Κατεύθυνση
Τουριστικών Προορισμών, από το Διιδρυματικό και Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών  Σπουδών  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Αττικής,  Πανεπιστημίου
Αιγαίου  και  ΕΚΚΕ.  Aπό  τα  δικαιολογητικά  που  κατέθεσε,  η  ερευνητική  της
εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών προορισμών, -απαραίτητο προσόν για την
εν λόγω θέση- προκύπτει μόνο στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών της σπουδών.
Επίσης  διαθέτει  άριστη  γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας  και  επαγγελματική
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εμπειρία ενασχόλησης με νομικές υποθέσεις καθώς και γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας. 

 
Η  Επιτροπή κρίνει  αναγκαίο,  προκειμένου να διερευνήσει  αν  η  υποψήφια διαθέτει
ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών προορισμών, πέραν του διαστήματος
των σπουδών της, και να σχηματίσει πλήρη άποψη για την αξιολόγηση της υποψηφίας,
να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη την υποψήφια για τη θέση «Εμπειρογνώμονας –
Διαχείριση  Τουριστικών  Προορισμών  (με  κωδικό  45)».  Η  υποψήφια  καλείται  σε
συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την 24
Ιανουαρίου 2019 στις 11:30 π.μ.  

Για τη θέση «Κοινωνικός Επιστήμονας (με κωδικό 62)»  

Απαιτούμενα προσόντα:
 Βασικός τίτλος σπουδών στην επικοινωνία.
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες.
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 Τεκμηριωμένη  επαγγελματική  εμπειρία  στον  επικοινωνιακό  σχεδιασμό  και  τη

διαχείριση κοινωνικών δικτύων και στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Επιθυμητά προσόντα:
 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Μετά την εξέταση των πέντε (5) προτάσεων που κατατέθηκαν για την εν λόγω θέση η
Επιτροπή κατέληξε ότι μία υποψήφια δεν τεκμηριώνει, βάσει των δικαιολογητικών που
κατέθεσε, τα  απαιτούμενα  προσόντα,  συνεπώς  η  πρότασή  της  δεν  δύναται  να
αξιολογηθεί περαιτέρω και να βαθμολογηθεί στη βάση των κριτηρίων της Πρόσκλησης
για τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης «Κοινωνικός Επιστήμονας (με κωδικό 62)»  

Ειδικότερα: 
 Η  κα  Παπαγεωργίου  Αδαμαντία  -  Αντιγόνη  διαθέτει  πτυχίο  Πολιτικών

Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση την Πολιτική Ανάλυση, από
το  τμήμα  Πολιτικών  Επιστημών  και  Δημόσιας  Διοίκησης  του  Εθνικού  και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
στην  Πολιτιστική  Διαχείριση,  από  το  τμήμα  Επικοινωνίας,  Μέσων  και
Πολιτισμού,  Σχολή  Διεθνών  Σπουδών  Επικοινωνίας  και  Πολιτισμού,  του
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Δεδομένου ότι
δεν διαθέτει βασικό τίτλο σπουδών στην επικοινωνία, απαιτούμενο προσόν για
τη συγκεκριμένη θέση, η πρότασή της δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω
και να βαθμολογηθεί στη βάση των κριτηρίων της Πρόσκλησης για τις ειδικές
απαιτήσεις της θέσης αυτής.
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Συνεπεία των ανωτέρω, από τις πέντε 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 τέσσερεις (4) υποψήφιοι:

 Η  κα  Κυριαζοπούλου  Ειρήνη  -  Χρυσοβαλάντου  είναι  κάτοχος  πτυχίου  στην
Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από το τμήμα Επικοινωνίας και
των ΜΜΕ,  του  ΕΚΠΑ καθώς και  Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης  στο
Μάρκετιγκ  και  στην  Επικοινωνία  από  το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών.
Επίσης  διαθέτει  πολύ  καλή  γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας  καθώς  και  γνώση
δεύτερης ξένης γλώσσας (της ιταλικής), που αποτελεί επιθυμητό προσόν για τη
θέση  αυτή.  Από  την  πρότασή  της  προκύπτει  πολυετής  τεκμηριωμένη
επαγγελματική  εμπειρία  ως  υπεύθυνη  εταιρικής  επικοινωνίας.  Επίσης,
τεκμηριώνεται η επαγγελματική της εμπειρία στον επικοινωνιακό σχεδιασμό και
το ψηφιακό μάρκετινγκ, καθώς και στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων.

 Η  κα  Κωνσταντοπούλου  Ζαίρα  -  Στεφανία  διαθέτει ισότιμο  και  αντίστοιχο
βασικό τίτλο σπουδών προς τα απονεμόμενα από το τμήμα Επικοινωνίας και
ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, κατόπιν αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ των τίτλων σπουδών της,
ήτοι του Bachelor of Arts in Communication, Culture and Media και του Master
of Arts in Photography and Urban Cultures, Coventry University και University of
London, Goldsmith's College, London, UK. Επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού
Διπλώματος   Ειδίκευσης  στην  Κοινωνική  και  Ιστορική  Ανθρωπολογία,  με
κατεύθυνση  Ανθρωπολογική,  από  το  Τμήμα  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  και
Ιστορίας  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου.  Διαθέτει  άριστη  γνώση  της  Αγγλικής
γλώσσας,  λόγω  της  φοίτησής  της  σε  Αγγλικό  Πανεπιστήμιο.  Τεκμηριώνει
πολυετή  επαγγελματική  εμπειρία  στον  επικοινωνιακό  σχεδιασμό και  στο
ψηφιακό  μάρκετινγκ,  καθώς  και  στη  διαχείριση  κοινωνικών  δικτύων ως
διαχειρίστρια κοινωνικών δικτύων (social media manager). 

 Ο κ. Ντίνος Βασίλειος  είναι κάτοχος πτυχίου στην Επικοινωνία και τα Μέσα
Μαζικής  Ενημέρωσης,  από  το  Τμήμα  Επικοινωνίας  και  των  ΜΜΕ  του  ΕΚΠΑ
καθώς  και  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος   Ειδίκευσης  στο  Μάρκετιγκ  και  την
Επικοινωνία  μέσω  νέων  Τεχνολογιών,  από  το  τμήμα   Μάρκετιγκ  και
Επικοινωνίας του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης διαθέτει πολύ
καλή   γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας  καθώς  και  γνώση  δυο  άλλων  ξένων
γλωσσών (ισπανικής και γαλλικής), που αποτελεί επιθυμητό προσόν για τη θέση
αυτή. Από την πρότασή του, αν και τεκμηριώνεται η πολυετής επαγγελματική
του εμπειρία ως δημοσιογράφος, στέλεχος δημοσιότητας,  δημοσίων σχέσεων
και προβολής διαφόρων έργων καθώς και ως επικοινωνιολόγος με εμπειρία στη
διοργάνωση  και  υλοποίηση  δράσεων  ευαισθητοποίησης,  ενημέρωσης,
προβολής  και  διάχυσης  των  αποτελεσμάτων  έργων,  δεν  τεκμηριώνεται  η
αντίστοιχη εμπειρία στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων.
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 Η  κα  Παππά  Ελευθερία  είναι  κάτοχος  πτυχίου  Επικοινωνίας,  Μέσων  και
Πολιτισμού από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
καθώς και αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Master of Arts in Migration, Mental
Health & Social Care, από το Πανεπιστήμιο του Kent, UK. Επίσης διαθέτει πολύ
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
(της  γαλλικής),  που  αποτελεί  επιθυμητό  προσόν  για  τη  θέση αυτή.  Από  την
πρότασή  της  τεκμηριώνεται  περιορισμένη  επαγγελματική  εμπειρία  στον
επικοινωνιακό  σχεδιασμό  (διαμόρφωση  ιστότοπου  οργανισμού,  σύνταξη
ενημερωτικών δελτίων κλπ.)  ενώ δεν τεκμηριώνεται  αντίστοιχη εμπειρία στη
διαχείριση κοινωνικών δικτύων. 

Μετά την εξέταση των προτάσεων των προαναφερόμενων τεσσάρων (4) υποψηφίων
και την αξιολόγηση αυτών βάσει των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση, η Επιτροπή
κατέληξε ομόφωνα στην εξής βαθμολόγηση των προτάσεων:

Α/
Α

Κριτήριο
Αξιολόγησης

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ -

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΙΡΑ- ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΠΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1

Επιστημονική 
συνάφεια με το 
αντικείμενο (έως 40 
μονάδες)

40 40 40 40

2

Τεκμηριωμένη
εμπειρία στον
επικοινωνιακό

σχεδιασμό και τη
διαχείριση

κοινωνικών δικτύων
(10 μονάδες για κάθε

τεκμηριωμένο έτος
επαγγελματικής

εμπειρίας με μέγιστο
τα 5 έτη)

50 50 35 15

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

90 90 75 55

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 διερευνήσει  αν οι  υποψήφιοι  διαθέτουν
επαγγελματική  εμπειρία  σε  όλες  τις  αναφερόμενες  εργασίες  και  ως  εκ  τούτου  να
σχηματίσει  πλήρη  άποψη  για  την  αξιολόγηση  των  υποψηφίων,  να  καλέσει  σε
προσωπική συνέντευξη τους τρεις (3)  επικρατέστερους,  ήτοι  την κα  Κυριαζοπούλου

ΑΔΑ: 6ΥΦΖ469ΗΕΟ-Ν1Γ



Ειρήνη – Χρυσοβαλάντου, την κα Κωνσταντοπούλου Ζαίρα - Στεφανία και τον κ. Ντίνο
Βασίλειο. Οι παραπάνω καλούνται σε συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης
στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ,  την 24η Ιανουαρίου  2019  μεταξύ 10:00 π.μ. και 11:00
μ.μ. 

Για τη θέση «Εμπειρογνώμονας – Πληροφορικός (με κωδικό 64)»  

Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική και στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
 Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική και στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία:    

  - στον συντονισμό και τη διαχείριση ερευνητικών έργων πληροφορικής.
  - σε τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων.

 Εμπειρία πέντε (5) ετών τουλάχιστον σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά έργα Έρευνας και
Ανάπτυξης  σχετικά  με  εφαρμογές  πληροφορικής  στις  Κοινωνικές  ή
Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή σε Ερευνητικές Υποδομές.

Επιθυμητά προσόντα:
 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια / περιοδικά
 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

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

Ο κ.  Παπαστεφανάτος Γεώργιος  είναι  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και
Μηχανικός Υπολογιστών - Κατεύθυνση Πληροφορικής,  από το τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών  και  Μηχανικών  Υπολογιστών  καθώς  και  Διδάκτωρ   Μηχανικός,  από  τη
Σχολή  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Μηχανικών  Υπολογιστών   του  Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαθέτει πολυετή τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τόσο
στον  συντονισμό  και  τη  διαχείριση  ερευνητικών  έργων  πληροφορικής   όσο  και  σε
τεχνολογίες  διαχείρισης  δεδομένων  (έχει  προσκομίσει  24  ιδιωτικά  συμφωνητικά
σύμβασης ανάθεσης έργων). Επίσης τεκμηριώνει εμπειρία πλέον των πέντε (5) ετών σε
Εθνικά ή Ευρωπαϊκά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης σχετικά με εφαρμογές πληροφορικής
στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή σε Ερευνητικές Υποδομές (Ενδεικτικά:
ΕΙΚΟΣ -ΘΑΛΗΣ, ΕΠ Εκπαίδευση και  ΔΒΜ, FP7-ICT 2011-9 DIACHRON, H2020-
EINFRA-2014-1 OpenAIRE 2020, H2020-ICT 2015 SLIDEWIKI, H2020-INFRADEV-
2016-2  EOSCPilot,  European  E-Infrastructure  Services  Gateway).  Επιπλέον  διαθέτει
αξιόλογο συγγραφικό έργο (Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια / περιοδικά) καθώς
και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,  που αποτελούν επιθυμητά προσόντα για
τη θέση αυτή.
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Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Παπαστεφανάτου Γεώργιου, η
Επιτροπή θεωρεί ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα
επαρκώς τεκμηριωμένα,  όπως περιγράφονται  στη σχετική πρόσκληση και  μετά από
διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στην τελική βαθμολογία:

Α/
Α

Κριτήριο Αξιολόγησης ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1

Τεκμηριωμένη εμπειρία σε Εθνικά ή
Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα 
σχετικά με εφαρμογές 
πληροφορικής στις Κοινωνικές ή 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή σε 
Ερευνητικές Υποδομές (8 μονάδες 
για κάθε έτος εμπειρίας με μέγιστο 
τα 5 έτη)

40

2 Επιστημονική συνάφεια με το 
αντικείμενο (έως 40 μονάδες)

40

3 Ειδική εμπειρία σε τεχνολογίες 
διαχείρισης δεδομένων

20

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100

Η  Επιτροπή  προτείνει  τον  κ.  Παπαστεφανάτο  Γεώργιο για  την  πλήρωση  της  θέσης
«Εμπειρογνώμονας – Πληροφορικός (με κωδικό 64)». 

Για τη θέση «Εμπειρογνώμονας – Μαθηματικός (με κωδικό 81)»  

Για τη θέση αυτή δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής
την 24η Ιανουαρίου 2019 μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων με τους υποψήφιους
για τις εν λόγω θέσεις.

Στην Αθήνα σήμερα 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.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 21ης Ιανουαρίου  2019.

Για τη θέση «Εμπειρογνώμονας – Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (με κωδικό
45)»
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Η υποψήφια  κα  Τσάρτα  –  Κουτσουμάρη Ελεονώρα,  αν και  είχε  αρχικά αποδεχθεί
εγγράφως (με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις 21/1/19) την πρόσκληση σε συνέντευξη
ενώπιον της Επιτροπής, ενημέρωσε στις 23/1/19 (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) ότι
δεν θα προσέλθει καθώς δεν μπορεί να συνάψει σύμβαση με το ΕΚΚΕ. 

Συνεπώς η θέση κηρύσσεται άγονη.

Για τη θέση «Κοινωνικός Επιστήμονας (με κωδικό 62)»  

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκαν  οι  τρεις  (3)  υποψήφιοι  σε  προσωπική
συνέντευξη,  ήτοι  ο  κ.  Ντίνος  Βασίλειος, η  κα  Κυριαζοπούλου  Ειρήνη  –
Χρυσοβαλάντου,  και η κα Κωνσταντοπούλου Ζαίρα - Στεφανία. 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. κ. Ντίνο Βασίλειο επιβεβαιώθηκε η τεκμηριωμένη
πολυετής  επαγγελματική  του  εμπειρία  ως  δημοσιογράφος,  στέλεχος
δημοσιότητας, δημοσίων σχέσεων και προβολής διαφόρων έργων καθώς και ως
επικοινωνιολόγος  με  εμπειρία  στη  διοργάνωση  και  υλοποίηση  δράσεων
ευαισθητοποίησης,  ενημέρωσης,  προβολής και  διάχυσης των αποτελεσμάτων
έργων.  Δεν  τεκμηριώθηκε  η  αντίστοιχη  εμπειρία  στη  διαχείριση  κοινωνικών
δικτύων.

 Από  τη  συνέντευξη  με  την   κα  Κυριαζοπούλου  Ειρήνη  –  Χρυσοβαλάντου
επιβεβαιώθηκε  η  5ετής  τεκμηριωμένη  επαγγελματική  της  εμπειρία  ως
υπεύθυνη  εταιρικής  επικοινωνίας.  Διαθέτει  επαγγελματική  εμπειρία  στον
επικοινωνιακό  σχεδιασμό  και  το  ψηφιακό  μάρκετινγκ  και  εμπειρία  στη
διαχείριση κοινωνικών δικτύων.

 Από τη συνέντευξη με κα Κωνσταντοπούλου Ζαίρα - Στεφανία επιβεβαιώθηκε
η επαγγελματική της εμπειρία ως δημοσιογράφος και συντάκτρια αλλά και η
4ετής  επαγγελματική  της  εμπειρία  στον  επικοινωνιακό  σχεδιασμό και  στο
ψηφιακό μάρκετινγκ.  Επιπλέον,  επιβεβαιώθηκε  η  επαγγελματική  της  εμπειρία
στη  διαχείριση  κοινωνικών  δικτύων (3ετής)  ως  διαχειρίστρια  κοινωνικών
δικτύων (social media manager).

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 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ -

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΙΡΑ- ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

1 Επιστημονική συνάφεια με το 
αντικείμενο (έως 40 μονάδες)

40 40 40

2

Τεκμηριωμένη εμπειρία στον 
επικοινωνιακό σχεδιασμό και τη 
διαχείριση κοινωνικών δικτύων (10 
μονάδες για κάθε τεκμηριωμένο έτος 
επαγγελματικής εμπειρίας με μέγιστο τα 
5 έτη)

50 50 35

3 Συνέντευξη (έως 10 μονάδες) 10 10 10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 100 85

Μετά  την  τελική βαθμολογία  των  υποψηφίων,  η  Επιτροπή  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει
απόλυτη  ισοβαθμία  μεταξύ  των  δυο  υποψηφίων  κ.  Κυριαζοπούλου  Ειρήνης  –
Χρυσοβαλάντου και κ. Κωνσταντοπούλου Ζαΐρας Στεφανίας για την πλήρωση της θέσης
«Κοινωνικός επιστήμονας (με κωδικό 62)» σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Επειδή ως
επιθυμητό προσόν έχει τεθεί η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η επιτροπή προτείνει
την  κα  Κυριαζοπούλου  Ειρήνη  –  Χρυσοβαλάντου για  την  πλήρωση  της  θέσης
«Κοινωνικός Επιστήμονας (με κωδικό 62)» καθώς διαθέτει τεκμηριωμένα το εν λόγω
επιθυμητό προσόν. 
  

Για τη θέση «Εμπειρογνώμονας – Μαθηματικός (με κωδικό 81)»  

Για τη θέση αυτή δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση.

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

Αθήνα, 29/01/2019

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                  Τα μέλη της Επιτροπής

Απόστολος Λιναρδής Αντωνία Καπέλλα                Όλγα Παπαλιού
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