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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν
σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση έξι (6)  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».

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.
267/21-09-2018  συνεδρίασή του (θέμα 17ο)

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε  το  υπ΄  αριθμ.  1576/849/20-09-2018  Πρακτικό  επιτροπής  αξιολόγησης
προτάσεων που έχουν υποβληθεί  κατόπιν  Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για
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την πλήρωση έξι 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.   1576/849  /20-09-2018   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, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 1576/849

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΙ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ο

ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΚΕ (REDI)» (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1379/345ΓΠ/26-07-2018)

Στην Αθήνα σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 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 οκτώ 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.
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Η εν  λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  αφορούσε  έξι  (6)
θέσεις
έκτακτου  προσωπικού  που  θα  απασχοληθεί  στο  Εθνικό  Κέντρο
Κοινωνικών  Ερευνών  μέσω
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η
αποκλειστική
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  (Τετάρτη
05/09/2018), τους εξής φακέλους ανά θέση:
- Για τη θέση «Εκπαιδευτικός ΙΕΚ στον τομέα Οικονομίας και
Διοίκησης (με κωδικό 24)» συνολικά τέσσερις  (4) προτάσεις:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο 

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
/

ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜ

ΕΙΟΥ

1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΝΑ

                1531 12/09/2018
05/09/2018

2 ΓΚΟΥΜΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

1482 31/08/2018

3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΣ

1517 05/09/2018

4 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ

1513 05/09/2018

- Για  τη  θέση  «Επόπτης  Έρευνας  Πεδίου  με  εμπειρία  στις
Έρευνες  Αγοράς  και  στις  Δημοσκοπήσεις  (με  κωδικό  29)»
συνολικά πέντε (5) προτάσεις:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Σ
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1 ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ                1515 05/09/2018

2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ

1503 04/09/2018

3 ΠΑΤΙΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1427 08/08/2018

4 ΡΑΜΑΝΤΑΝΟΓΛΟΥ 
ΓΑΒΡΙΗΛ

1498 04/09/2018

5 ΤΣΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1437 21/08/2018

- Για  τη  θέση  «Οικονομολόγος  –Διαχείριση  Τουριστικών
Προορισμών (με κωδικό 43)» συνολικά μία (1) πρόταση:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
/

ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜ

ΕΙΟΥ

1 ΒΛΑΣΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 1521 06/09/2018
05/09/2018

- Για  τη  θέση  «Εμπειρογνώμονας  –Διαχείριση  Τουριστικών
Προορισμών (με κωδικό 45)» συνολικά μία (1) πρόταση:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Σ

1 ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ – ΤΣΑΡΤΑ 
ΕΛΕΟΝΩΡΑ

1508 05/09/2018

- Για  τη  θέση  «Πολιτικός  Μηχανικός  (με  κωδικό  50)»
συνολικά μία (1) πρόταση, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ

ΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Σ 

1 ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1502 04/09/2018
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- Για τη θέση «Εμπειρογνώμονας – Μαθηματικός (με κωδικό
81)» δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση.

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  «Εκπαιδευτικός  ΙΕΚ  στον  τομέα  Οικονομίας  και
Διοίκησης (με κωδικό 24)»
Απαιτούμενα προσόντα:

 Πτυχίο Θετικών ή Κοινωνικών επιστημών.
 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 Διδακτική εμπειρία σε εκπαιδευτικούς φορείς (ΙΕΚ, κολλέγια) 

στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης και σε σχέση με ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω μαθήματα:

 Μέθοδοι έρευνας αγοράς
 Ψυχολογία
 Βασικές Αρχές management
 Marketing
 Τεχνική της συνέντευξης
 Στατιστική.

Επιθυμητά προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Θετικών ή Κοινωνικών 

Επιστημών.
 Εμπειρία στην ανάλυση ποιοτικών ερευνών (με έμφαση σε 

συνεντεύξεις σε βάθος, ομάδες εστίασης).
 Εμπειρία στην ανάλυση ποιοτικών ερευνών με τη χρήση 

λογισμικού.
 Εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες έρευνας αγοράς και 

δημοσκοπήσεων.

Μετά την εξέταση των  τεσσάρων (4)  προτάσεων που  κατατέθηκαν
για την εν λόγω θέση η Επιτροπή κατέληξε ότι ένας υποψήφιος δεν
διαθέτει  τα  απαιτούμενα  προσόντα,  συνεπώς  η  πρότασή  του  δεν
δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω και να βαθμολογηθεί στη βάση των
κριτηρίων  της  Πρόσκλησης  για  τις  ειδικές  απαιτήσεις  της  θέσης
«Εκπαιδευτικός ΙΕΚ στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης (με κωδικό
24)», 
Ειδικότερα: 

 Ο  κ.  Γκούμας  Αναστάσιος είναι  κάτοχος  πτυχίου
Κοινωνιολογίας  του  Παντείου  Πανεπιστημίου  και
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Μεταπτυχιακού  τίτλου  ειδίκευσης  στην  Κοινωνιολογία  /
κατεύθυνση  Κοινωνική  και  Πολιτική  Θεωρία  από  το  ίδιο
Πανεπιστήμιο.  Επίσης  διαθέτει  καλή  γνώση  της  Αγγλικής
γλώσσας.  Από  την  πρότασή  του  δεν  προκύπτει  διδακτική
εμπειρία σε εκπαιδευτικούς φορείς στον τομέα οικονομίας και
διοίκησης,  απαιτούμενο  προσόν  για  την  εν  λόγω  θέση  και
συνεπώς η πρότασή του δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις τέσσερεις (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 τρεις (3) υποψήφιοι:

 Η  κα  Αναστασοπούλου  Σουλτάνα  (Άννα) είναι  κάτοχος
πτυχίου  Φιλοσοφικών  και  Κοινωνικών  Σπουδών  /  κατεύθυνση
Ψυχολογίας  από  το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης,  Μεταπτυχιακού
Διπλώματος   Ειδίκευσης  στην  Οργανωτική  και  Οικονομική
Ψυχολογία  και  Διδακτορικού  τίτλου  στην  Κοινωνική  και
Οργανωσιακή Ψυχολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Διαθέτει
άριστη  γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας.  Επίσης  τεκμηριώνει
πολυετή  διδακτική  εμπειρία  σε  εκπαιδευτικούς  φορείς  στον
τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.  

 Ο κ. Παπανικολάου Νικόλας διαθέτει πτυχίο Γεωλογίας από το
Πανεπιστήμιο  του  Leeds,  U.K.  καθώς  και   άριστη  γνώση  της
αγγλικής  γλώσσας.  Από  το  βιογραφικό  του  προκύπτει
περιορισμένη  διδακτική  εμπειρία  στον  τομέα  Οικονομίας  και
Διοίκησης,  ενώ τεκμηριώνει  εμπειρία στην ανάλυση ποιοτικών
ερευνών και εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες έρευνας αγοράς
και δημοσκοπήσεων.

 Ο  κ. Χρονόπουλος  Βασίλης διαθέτει  πτυχίο  Οικονομικής
Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών στο Management Research, από το Πανεπιστήμιο της
Γλασκώβης,  U.K.  καθώς  και  άριστη  γνώση  της  Αγγλικής
γλώσσας.  Επιπλέον τεκμηριώνει πολυετή διδακτική εμπειρία σε
εκπαιδευτικούς φορείς στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.  

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  την  κα Αναστασοπούλου  Σουλτάνα (Άννα)  και  τους κ.κ.
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Παπανικολάου  Νικόλα  και  Χρονόπουλο  Βασίλη.  Οι  παραπάνω
καλούνται σε  συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 μεταξύ
11:00 π.μ.  και  12:00  καθώς και  την  Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στις
10:00 π.μ.  αντίστοιχα.

Για τη θέση «Επόπτης Έρευνας Πεδίου με εμπειρία στις Έρευνες
Αγοράς και στις Δημοσκοπήσεις (με κωδικό 29)»

Απαιτούμενα προσόντα:
 Πτυχίο Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών επιστημών.
 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα στη

διεξαγωγή ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων με την ιδιότητα
του επόπτη έρευνας πεδίου.

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
 Τεκμηριωμένη  εμπειρία  στη  χρήση  εφαρμογών  CAPI –  CATI –

CAWI.
 Τεκμηριωμένη  εμπειρία  στον  ποιοτικό  έλεγχο  ποσοτικών  και

ποιοτικών  ερευνών  εταιρειών  έρευνας  αγοράς  και
δημοσκοπήσεων. 

Μετά την εξέταση των πέντε (5) προτάσεων η Επιτροπή κατέληξε ότι
τρεις  (3)  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. 
Ειδικότερα: 

 Η κα  Δουλκερίδου Ευανθία διαθέτει  πτυχίο  των  Επιστημών
Διοίκησης  Επιχειρήσεων  της  Ανωτάτης  Βιομηχανικής   Σχολής
Θεσσαλονίκης και  καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Αν και
τεκμηριώνει  εργασιακή  εμπειρία  ως  ερευνήτρια  αγοράς  με
συμμετοχή σε στατιστικές έρευνες διαφόρων εταιριών και της
ΕΛΣΤΑΤ,  από  την  πρότασή  της  δεν  προκύπτει  η  ιδιότητα του
επόπτη έρευνας πεδίου,  απαιτούμενο  προσόν για την  εν λόγω
θέση.

 Η  κα  Πατιράκη  Ευφροσύνη  διαθέτει  πτυχίο  Κοινωνικής
Διοίκησης – Κατεύθυνση Κοινωνική Διοίκηση και Πολιτική, από
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το  Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο  Θράκης,   και  μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και
Αυτοδιοίκηση – Κατεύθυνση Ανάπτυξη και Προγραμματισμός από
το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  ΑΠΘ,  ΠΑΠΕΙ  και
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και πολύ καλή γνώση της
Αγγλικής γλώσσας.  Αν και τεκμηριώνει εργασιακή εμπειρία ως
ερευνήτρια  πεδίου  και  τομεάρχης  ιδιώτης-συνεργάτης  της
ΕΛΣΤΑΤ,  από  την  πρότασή  της  δεν  προκύπτει  η  ιδιότητα του
επόπτη έρευνας πεδίου,  απαιτούμενο  προσόν για την  εν λόγω
θέση.

- Ο κ. Τσιαχρήστας Γιάννης διαθέτει πτυχίο Κοινωνιολογίας από
το  Πάντειο  Πανεπιστήμιο,  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ειδίκευσης
στην  Κοινωνιολογία  –  Κατεύθυνση  Κοινωνική  Οργάνωση  και
Κοινωνική  Μεταβολή,  από  το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης  και  καλή
γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας.  Αν  και  στο  βιογραφικό  του
αναφέρεται  εργασιακή  εμπειρία  ως  εξωτερικός  συνεργάτης  –
ερευνητής στην ΕΛΣΤΑΤ, από την πρότασή του δεν προκύπτει η
ιδιότητα του επόπτη έρευνας πεδίου,  απαιτούμενο προσόν για
την εν λόγω θέση.

Συνεπεία  των  ανωτέρω,  από  τις  πέντε  (5)  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:

 Η κα Παπαγεωργίου Αδαμαντία - Αντιγόνη  διαθέτει πτυχίο
Πολιτικής Επιστήμης  και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης  στην  Πολιτιστική  Διαχείριση  από  το  Πάντειο
Πανεπιστήμιο καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Διαθέτει  τεκμηριωμένη  επαγγελματική εμπειρία  στον  ιδιωτικό
τομέα στη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων αλλά
από τα συνημμένα έγγραφα δεν προκύπτει με σαφήνεια αν έχει
αναλάβει καθήκοντα επόπτη έρευνας πεδίου.

 Ο κ. Ραμαντάνογλου Γαβριήλ διαθέτει πτυχίο στον Ευρωπαϊκό
Πολιτισμό της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ καθώς και
καλή  γνώση  της  αγγλικής  γλώσσας.  Διαθέτει  τεκμηριωμένη
επαγγελματική  εμπειρία  στον  ιδιωτικό  τομέα  στη  διεξαγωγή
ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων με την ιδιότητα του επόπτη
έρευνας πεδίου. 
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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 (2) επικρατέστερους, ήτοι
την  κα Παπαγεωργίου  Αδαμαντία  -  Αντιγόνη  και  τον κ.
Ραμαντάνογλου Γαβριήλ.  Οι παραπάνω καλούνται σε  συνέντευξη,
ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ,
την  Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στις  10:30  π.μ.   και  τη  Δευτέρα  17
Σεπτεμβρίου 2018 στις 10:00 π.μ. αντίστοιχα.

Για  τη  θέση  «Οικονομολόγος  –Διαχείριση  Τουριστικών
Προορισμών (με κωδικό 43)»

Απαιτούμενα προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον Τουρισμό.
 Επιστημονικές  δημοσιεύσεις  στη  Διαχείριση  Τουριστικών

Προορισμών.
 Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών

προορισμών.
 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες.

Επιθυμητά προσόντα:
 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 Συναφής  διδακτορική  έρευνα  σε  πολιτικές  ή/και  οικονομικές

επιστήμες.

Για τη θέση αυτή υπεβλήθη μία (1) πρόταση. Η υποψήφια 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: 

- Η κα  Βλάσση Ειρήνη διαθέτει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών
από  το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης,  μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  στη
Διοίκηση  Επιχειρήσεων  –  Μάνατζμεντ  Τουρισμού  από  το
Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα
Διοίκησης  Επιχειρήσεων  στο  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου.   Επίσης
διαθέτει   επιστημονικές  δημοσιεύσεις  και  ανακοινώσεις  στη
Διαχείριση  Τουριστικών  Προορισμών  καθώς  και  ερευνητική
εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών προορισμών, απαιτούμενα
προσόντα για την εν λόγω θέση.

Μετά  την  εξέταση  της  υποβληθείσας  πρότασης  της  κας  Βλάσση
Ειρήνης, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποψήφια διαθέτει τα απαραίτητα
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προσόντα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Προκειμένου
η Επιτροπή Αξιολόγησης να ολοκληρώσει  την αξιολόγηση την καλεί
σε προσωπική συνέντευξη, ενώπιόν της στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ,
τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ.

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 γλώσσας.

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

Για τη θέση αυτή υπεβλήθη μία (1) πρόταση. Η υποψήφια 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: 

- Η  κα  Κουτσουμάρη  –  Τσάρτα  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 ΤΕΙ Αθήνας, Πανεπιστημίου Αιγαίου και
ΕΚΚΕ. Επίσης  διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και
εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών προορισμών.

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης της κας Κουτσουμάρη
– Τσάρτα Ελεονώρας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποψήφια διαθέτει τα
απαραίτητα προσόντα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση.
Προκειμένου να ολοκληρώσει  την αξιολόγηση της πρότασης τής, την
καλεί  σε  προσωπική  συνέντευξη,  ενώπιον  της  Επιτροπής  στις
εγκαταστάσεις  του  ΕΚΚΕ,  τη  Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και
ώρα 13:00 π.μ.

Για τη θέση «Πολιτικός Μηχανικός (με κωδικό 50)»
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Απαιτούμενα προσόντα:
- Βασικός τίτλος σπουδών Πολιτικού Μηχανικού με ειδίκευση στη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
- Εμπειρία στη στατιστική ανάλυση. 
- Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα Βιώσιμης  

Ανάπτυξης. 
- Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες.
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα:
- Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων.
- Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
- Διδακτορική Έρευνα στη Βίωσιμη Ανάπτυξη.

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.  Βαρδόπουλος  Ιωάννης   διαθέτει  πτυχίο  Μηχανικού
Ανακαίνισης  και  Αποκατάστασης  Κτιρίων,  από  το  ΤΕΙ  Πάτρας
καθώς και  μεταπτυχιακό  τίτλο στη Διαχείριση και  Προστασία
Περιβάλλοντος  από  το  Ανοικτό  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  και
μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη από το
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Επίσης είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στη
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επαναξιοποίηση Κτιρίων στο Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο.  Διαθέτει  άριστη  γνώση  της  Αγγλικής  γλώσσας
καθώς  και  ανακοινώσεις  σε  επιστημονικά  συνέδρια  και
επιστημονικές  δημοσιεύσεις.  Επιπλέον   διαθέτει  εμπειρία  στη
στατιστική  ανάλυση  και  ερευνητική  εμπειρία  σε  αντικείμενα
Βιώσιμης  Ανάπτυξης.

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Βαρδόπουλου
Ιωάννη, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Προκειμένου
να ολοκληρώσει  την αξιολόγηση της πρότασης του, η Επιτροπή τον
καλεί σε συνέντευξη ενώπιον της, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, τη
Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 π.μ.

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

 Πτυχίο Θετικών Επιστημών.  
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα Μαθηματικά. 
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 Εκπαιδευτική ή /και επαγγελματική εξειδίκευση στη στατιστική
και τη μεθοδολογία έρευνας. 

 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.

Επιθυμητά προσόντα:
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 Ικανότητα ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.

Για τη θέση αυτή  δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη
συνέχεια  αυτής  την  Τρίτη  18  Σεπτεμβρίου  2018 μετά  την
ολοκλήρωση των συνεντεύξεων με τους υποψήφιους για τις εν λόγω
θέσεις.

Στην  Αθήνα  σήμερα  18  Σεπτεμβρίου  2018  και  ώρα  14:00μ.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 13ης Σεπτεμβρίου  2018.

Για  τη  θέση  «Εκπαιδευτικός  ΙΕΚ  στον  τομέα  Οικονομίας  και
Διοίκησης (με κωδικό 24)»

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκαν  οι  τρεις  (3)  υποψήφιοι  σε
προσωπική  συνέντευξη,  ήτοι  η  κα  Αναστασοπούλου  Σουλτάνα
(Άννα) και  οι  κ.κ.  Παπανικολάου  Νικόλας  και  Χρονόπουλος
Βασίλης.  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  κα  Αναστασοπούλου  Σουλτάνα
(Άννα) επιβεβαιώθηκε  η  7ετής  διδακτική  της  εμπειρία  σε
εκπαιδευτικούς  φορείς  (ΕΑΠ,  Κολλέγιο)  ιδιαίτερα σε  σχέση με
μαθήματα που ζητούνται  στην πρόσκληση,  όπως Μεθοδολογία
Έρευνας  -  Τεχνική  της  συνέντευξης  και  Ψυχολογία.  Η  κα
Αναστασοπούλου  πληροί  σε  σημαντικό  βαθμό  τα  απαιτούμενα
προσόντα  της  θέσης  και  θα  ληφθεί  υπόψη  στη  διαδικασία
βαθμολόγησης.  Η  κ.  Αναστασοπούλου  διαθέτει  τεκμηριωμένη
επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυση ποιοτικών ερευνών, όπως
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προκύπτει  από  σχετική  σύμβαση  καθώς  και  από  σχετικές
επιστημονικές  δημοσιεύσεις.  Επιπροσθέτως,  οι  δημοσιεύσεις
αναφέρονται  επακριβώς  στην  ποιοτική  μεθοδολογία  που
ακολουθήθηκε, στις αναλύσεις που εφαρμόστηκαν αλλά και στα
αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων. Δεν προέκυψε εργασιακή
εμπειρία σε εταιρείες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, ούτε
τεκμηριωμένη εμπειρία στην ανάλυση ποιοτικών ερευνών με τη
χρήση λογισμικού.

 Από  τη  συνέντευξη  με  τον  κ.  Παπανικολάου  Νικόλα
επιβεβαιώθηκε η εξαετής επαγγελματική του εμπειρία ως Market
Research  Manager  σε  τμήμα  έρευνας  αγοράς  μεγάλου  ομίλου
επιχειρήσεων  καθώς  και  η  ενασχόλησή  του  με  τις  ποιοτικές
έρευνες.  Σε  σχέση  με  το  κριτήριο  του  τεκμηριωμένου
εκπαιδευτικού  έργου  και  έπειτα  από  διευκρινήσεις  που
ζητήθηκαν από την επιτροπή και δόθηκαν από τον υποψήφιο, η
επιτροπή έκρινε ότι ο υποψήφιος δεν πληροί το εν λόγω κριτήριο
και ως εκ τούτου δεν δύναται να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία
βαθμολόγησης που ακολουθεί.

 Από  τη  συνέντευξη  με  τον  κ.  Χρονόπουλο  Βασίλη
επιβεβαιώθηκε  η  πολυετής  διδακτική  του  εμπειρία  σε
εκπαιδευτικούς φορείς (ΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολλέγια) ιδιαίτερα σε σχέση με
μαθήματα  Management και  Marketing.  Ο  κ.  Χρονόπουλος
Βασίλης πληροί σε σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα
της θέσης και θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία βαθμολόγησης.
Σε σχέση με το κριτήριο της ανάλυσης ποιοτικών ερευνών και
έπειτα από διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από την επιτροπή και
δόθηκαν από τον υποψήφιο, η επιτροπή θεωρεί ότι η ανάπτυξη
μελετών περίπτωσης  που  αναφέρεται  στο  βιογραφικό  του  και
στα  συνημμένα  έγγραφα  δεν  συνιστά  τεκμηριωμένη  εμπειρία
στην  ανάλυση  ποιοτικών  ερευνών.  Δεν  προέκυψε  εργασιακή
εμπειρία σε εταιρείες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων.   

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

Α/
Α

Κριτήριο Αξιολόγησης Αναστασοπο
ύλου

Σουλτάνα
(Άννα)

Χρονόπου
λος

Βασίλης
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1

Τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό έργο
σε εκπαιδευτικούς φορείς (ΙΕΚ, 
κολλέγια) στον τομέα 
Οικονομίας και Διοίκησης  (Έως 
30 μονάδες, 5 μονάδες για κάθε 
τεκμηριωμένο εξάμηνο εμπειρίας
με μέγιστο τις 30 μονάδες)

30 30

2
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
Θετικών ή Κοινωνικών  
επιστημών (έως 10 μονάδες)

10 10

3

Εμπειρία στην ανάλυση 
ποιοτικών ερευνών (με έμφαση 
σε συνεντεύξεις σε βάθος, 
ομάδες εστίασης) (έως 20 
μονάδες)

20 5

4
Εμπειρία στην ανάλυση 
ποιοτικών ερευνών με τη χρήση 
λογισμικού (έως 15 μονάδες)

- -

5

Εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες 
έρευνας αγοράς και 
δημοσκοπήσεων (έως 15 
μονάδες)

- -

6 Συνέντευξη (έως 10 μονάδες) 10 10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 70 55

Συνεπεία  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  προτείνει  την  κα
Αναστασοπούλου Σουλτάνα (Άννα) για  την  πλήρωση  της  θέσης
«Εκπαιδευτικός ΙΕΚ στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης (με
κωδικό 24)»

Για τη θέση «Επόπτης Έρευνας Πεδίου με εμπειρία στις Έρευνες
Αγοράς και στις Δημοσκοπήσεις (με κωδικό 29)»

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκαν  οι  δυο  (2)  υποψήφιοι  σε
προσωπική  συνέντευξη,  ήτοι  οι  κα  Παπαγεωργίου  Αδαμαντία  -
Αντιγόνη  και ο κ. Ραμαντάνογλου Γαβριήλ. 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. 
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 Από  τη  συνέντευξη  με  την  κα  Παπαγεωργίου  Αδαμαντία  -
Αντιγόνη  επιβεβαιώθηκε η επαγγελματική της εμπειρία στον
ιδιωτικό  τομέα  στο  σχεδιασμό  και  υλοποίηση   ποιοτικών
ερευνητικών  projects,  με  εξειδίκευση  στην  έρευνα  πεδίου
(εθνογραφία,  συμμετοχική  παρατήρηση,  focus groups,
συνεντεύξεις σε βάθος, digital ethnography), στην έρευνα κοινού
για πολιτιστικά ιδρύματα, οργανισμούς καθώς και στην πολιτική
έρευνα (ως Client Executive, Innovation Unit σε εταιρεία έρευνας
αγοράς).  Σε  σχέση  με  το  κριτήριο  «της  τεκμηριωμένης
επαγγελματικής εμπειρίας στη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και
δημοσκοπήσεων με την ιδιότητα του επόπτη έρευνας πεδίου» και
έπειτα από διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από την επιτροπή και
δόθηκαν από την υποψήφια, η επιτροπή έκρινε ότι ο υποψήφια
δεν  διαθέτει  επαγγελματική  εμπειρία  ως  επόπτρια  έρευνας
πεδίου  και  ως  εκ  τούτου  δεν  δύναται  να  ληφθεί  υπόψη  στη
διαδικασία βαθμολόγησης που ακολουθεί. 

 Από  τη  συνέντευξη  με  τον  κ.  Ραμαντάνογλου  Γαβριήλ
επιβεβαιώθηκε η πολυετής (9 έτη) επαγγελματική του εμπειρία
στον  ιδιωτικό  τομέα  στη  διεξαγωγή  ερευνών  αγοράς  και
δημοσκοπήσεων  με  την  ιδιότητα  του  επόπτη  έρευνας  πεδίου.
Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία στη χρήση εφαρμογών CAPI – CATI –
CAWI και  στον  ποιοτικό  έλεγχο  ποσοτικών  και  ποιοτικών
ερευνών εταιρειών  έρευνας  αγοράς  και  δημοσκοπήσεων.  Ο  κ.
Ραμαντάνογλου Γαβριήλ πληροί τόσο τα απαιτούμενα όσο και τα
επιθυμητά  προσόντα  της  θέσης  και  θα  ληφθεί  υπόψη  στη
διαδικασία βαθμολόγησης.

Η  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  κατέληξε  ομόφωνα  στη
διαδικασία σύνοψης των προσόντων του υποψηφίου και στην τελική
βαθμολογία:

Α/
Α

Κριτήριο Αξιολόγησης
Ραμαντάνογλ
ου Γαβριήλ

1

Τεκμηριωμένη επαγγελματική
εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα
στη διεξαγωγή ερευνών 
αγοράς και δημοσκοπήσεων 
με την ιδιότητα του επόπτη 
έρευνας πεδίου (10 μονάδες 
για κάθε τεκμηριωμένο έτος 
εμπειρίας με μέγιστο τις 70 
μονάδες)

70
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2
Τεκμηριωμένη εμπειρία στη 
χρήση εφαρμογών CAPI – CATI
– CAWI (ανώτερη τιμή 10)

4

3

 Τεκμηριωμένη εμπειρία  στον
ποιοτικό έλεγχο ποσοτικών 
και ποιοτικών ερευνών 
εταιρειών έρευνας αγοράς 
και δημοσκοπήσεων (ανώτερη
τιμή 10)

10

4
Συνέντευξη  (ανώτερη τιμή 
10)

10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 94

Συνεπεία  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  προτείνει  τον  κ.
Ραμαντάνογλου Γαβριήλ για  την  πλήρωση  της  θέσης  «Επόπτης
Έρευνας  Πεδίου  με  εμπειρία  στις  Έρευνες  Αγοράς  και  στις
Δημοσκοπήσεις  (με  κωδικό  29)»  καθώς  συγκέντρωσε  την
υψηλότερη βαθμολογία. 

Για  τη  θέση  «Οικονομολόγος  –Διαχείριση  Τουριστικών
Προορισμών (με κωδικό 43)»

Ενώπιον της Επιτροπής  παρουσιάστηκε  σε προσωπική συνέντευξη η
υποψήφια κα  Βλάσση Ειρήνη.  Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η
υποψήφια παρουσίασε την πρότασή της, απάντησε σε διευκρινιστικές
ερωτήσεις  των  μελών  της  Επιτροπής  για  τα  προσόντα  και  την
εμπειρία της και ενημερώθηκε για το έργο REDI αλλά και για τη θέση
ειδικότερα. 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα ότι η κα
Βλάσση  Ειρήνη  πληροί  τα  απαιτούμενα  προσόντα  της  θέσης  και
προχώρησε  στη  διαδικασία  σύνοψης  των  προσόντων  της  και  της
διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας:

Α/
Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες

1
Συναφείς διδακτορικές σπουδές με το αντικείμενο της 
θέσης (ανώτερη τιμή 30) 10
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2
Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία (5 μονάδες για κάθε 
τεκμηριωμένο εξάμηνο εμπειρίας με μέγιστο τις 30 
μονάδες) 10

3 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (ανώτερη τιμή 15) 5
4 Επιστημονικές Ανακοινώσεις (ανώτερη τιμή 15) 15
5 Συνέντευξη (ανώτερη τιμή 10) 10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 50

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την κα Βλάσση Ειρήνη
για  την  πλήρωση  της  θέσης  «Οικονομολόγος  –Διαχείριση
Τουριστικών Προορισμών (με κωδικό 43)».

Για  τη  θέση  «Εμπειρογνώμονας  –Διαχείριση  Τουριστικών
Προορισμών (με κωδικό 45)»

Η μοναδική υποψήφια για τη θέση αυτή ενημέρωσε την Επιτροπή ότι
έκτακτες  επαγγελματικές  υποχρεώσεις  δεν  θα  της  επιτρέψουν  να
συμμετέχει  στη  διαδικασία  αξιολόγησης  και  αποσύρει  την
υποψηφιότητά της. 

Για τη θέση «Πολιτικός Μηχανικός (με κωδικό 50)»

Ενώπιον  της Επιτροπής  παρουσιάστηκε  σε  προσωπική  συνέντευξη  ο
υποψήφιος  κ.  Βαρδόπουλος  Ιωάννης.  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. 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα ότι ο κ.
Βαρδόπουλος Ιωάννης πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης
και προχώρησε στη διαδικασία σύνοψης των προσόντων του και της
διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας:

Α/
Α Κριτήριο Αξιολόγησης

Μονάδε
ς

1
Διδακτορική έρευνα στη βιώσιμη ανάπτυξη (ανώτερη τιμή 
35) 35

2
Ερευνητική εμπειρία στη βιώσιμη ανάπτυξη  (5 μονάδες για 
κάθε τεκμηριωμένο εξάμηνο εμπειρίας με μέγιστο τις 25 
μονάδες) 5
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3 Επιστημονικές δημοσιεύσεις (ανώτερη τιμή 15) 15
4 Επιστημονικές Ανακοινώσεις (ανώτερη τιμή 15) 15
5  Συνέντευξη (ανώτερη τιμή 10) 10

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 80

Συνεπεία των ανωτέρω,  η  Επιτροπή  προτείνει  τον  κ. Βαρδόπουλο
Ιωάννη  για  την  πλήρωση  της  θέσης  «Πολιτικός  Μηχανικός  (με
κωδικό 50)».

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, 20/09/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                  Τα  μέλη
της Επιτροπής

   Απόστολος Λιναρδής           Αντωνία  Καπέλλα
Όλγα Παπαλιού
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