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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:  «SoDaNet in
Action”  με κωδικό ΟΠΣ (EKKE)5023637).

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.  1867/1041/24-10-2018 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
«SoDaNet in Action”  με κωδικό ΟΠΣ (5023637).

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Συν. Το υπ’ αριθμ.   1867/1041  /  24-10-2018   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, 24 Οκτωβρίου  2018
Αρ. Πρωτ.: 1867/1041

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “SoDaNet in Action”  με κωδικό ΟΠΣ (5023637» (ΥΠ’ ΑΡ. 
ΠΡ. 1653/420ΓΠ/27-09-2018) 

Στην  Αθήνα  σήμερα  22  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 μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με

τίτλο:  «SoDaNet in Action”  με κωδικό ΟΠΣ (5023637)  που συγχρηματοδοτείται
από το Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  Προτάσεων,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αρ.
πρωτ. 1647/414 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 πράξης); 
Τακτικό Μέλος
2. Ηλιού Αικατερίνη (Ερευνήτρια Γ΄ Βαθμίδας), Τακτικό Μέλος
3. Κακεπάκη Μαρία (Ερευνήτρια Γ΄ 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 στην Πράξη. Η επιλογή των υποψηφίων 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 της
θέσης  παρατίθενται στον σχετικό πίνακα της Πρόσκλησης. 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής  των  προτάσεων  (Τετάρτη  18/10/2018),  τον  φάκελο  για  τη  Θέση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ (με κωδικό 1) : συνολικά μία (1) πρόταση, όπως αποτυπώνεται στον
πίνακα που ακολουθεί:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1697 8/10/2018

Η  Επιτροπή  συνεδριάζοντας  εξέτασε,  την  υποβληθείσα  πρόταση  προκειμένου  να
διαπιστώσει  αν  έχουν  κατατεθεί  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  καθώς  και  αν  ο
υποψήφιος  διαθέτει  τα  απαιτούμενα  και  επιθυμητά  προσόντα  καταλλήλως
τεκμηριωμένα ως ακολούθως:

Απαιτούμενα προσόντα:
-Πτυχίο Πληροφορικής.
- Τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική.
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
- Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη δημιουργία και στον σχεδιασμό
διαδικτυακών ερευνών.
- Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και τεκμηρίωση κοινωνικών
δεδομένων  μέσω  διεθνών  προτύπων  μεταδεδομένων,  όπως  το  DDI  (Data
Documentation Initiative).
- Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση του εξυπηρετητή Nesstar.
- Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση του λογισμικού Limesurvey.
- Εκπαιδευτικό έργο στη μεθοδολογία διεξαγωγής ποσοτικών ερευνών.

Μετά την εξέταση της πρότασης που κατατέθηκε  για την εν λόγω θέση η Επιτροπή
κατέληξε  ότι  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.

Ο κ.  Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος  είναι  κάτοχος  πτυχίου Πληροφορικής  από το
Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ιδρυμα (ΤΕΙ) Καλαμάτας,  Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής
&  Τηλεπικοινωνιών  και  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών  στην  Πληροφορική  από  το
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής
Τεχνολογίας. Διαθέτει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επίσης τεκμηριώνει πολυετή
επαγγελματική εμπειρία στη δημιουργία και στον σχεδιασμό διαδικτυακών ερευνών,
στη διαχείριση και τεκμηρίωση κοινωνικών
δεδομένων μέσω του διεθνούς προτύπου μεταδεδομένων DDI (Data Documentation
Initiative)  καθώς  και  στη  διαχείριση  του  εξυπηρετητή  Nesstar  (38  μήνες),  στη
διαχείριση  του  λογισμικού  Limesurvey  (8  μήνες).  Διαθέτει  Εκπαιδευτικό  έργο  στη
μεθοδολογία διεξαγωγής ποσοτικών ερευνών (10 μήνες).
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Μετά  την  εξέταση  της  υποβληθείσας  πρότασης  του  κ.  Παπαγιαννόπουλου
Κωνσταντίνου, 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, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 μμ.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής
την  Τετάρτη  24  Οκτωβρίου   2018 μετά  την  ολοκλήρωση  της  συνέντευξης  με  τον
μοναδικό υποψήφιο της εν λόγω θέσης. 

Στην Αθήνα σήμερα 24 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 22ας Οκτωβρίου  2018.

Για τη θέση «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ (με κωδικό 1)»

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκε  σε  προσωπική  συνέντευξη  ο  υποψήφιος  κ.
Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος.  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 SoDaNet
in Action αλλά και για τη θέση ειδικότερα. 

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

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες

1
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη δημιουργία και στον σχεδιασμό 
διαδικτυακών ερευνών. 18

2
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και τεκμηρίωση 
κοινωνικών δεδομένων μέσω διεθνών προτύπων μεταδεδομένων, όπως το DDI 
(Data Documentation Initiative). 16

3 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση του εξυπηρετητή Nesstar. 15

4 Τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση του λογισμικού Limesurvey. 15

5 Εκπαιδευτικό έργο στη μεθοδολογία διεξαγωγής ποσοτικών ερευνών. 10

6 Συνέντευξη. 10
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 84

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον  κ. Παπαγιαννόπουλο Κωνσταντίνο
για την πλήρωση της θέσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ (με κωδικό 1)».

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

Αθήνα, 24/10/2018

                                   Τα μέλη της Επιτροπής

Δήμητρα Κονδύλη Αικατερίνη Ηλιού                Μαρία
Κακεπάκη 
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