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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: 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)»
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.
262/10-05-2018 συνεδρίασή του (θέμα 12ο)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε το υπ΄ αριθμ. 779/347/30-04-2018 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. 779/347/30-04-2018 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, 30 Απριλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 779/347

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ο
ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕ (REDI)» (ΥΠ’
ΑΡ. ΠΡ. 430/109ΓΠ/23-02-2018)
Στην Αθήνα σήμερα 27 Μαρτίου 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. Νικόλαος Σαρρής, (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄ Βαθμίδας),
Πρόεδρος, αναπληρωματικό μέλος λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Α.
Λιναρδή
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.
Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορούσε οκτώ (8) θέσεις
έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
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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 (Τρίτη13/03/2018), τους εξής φακέλους ανά θέση:
Για τη θέση «Πληροφορικός-Στατιστικός (με κωδικό30)» συνολικά δυο (2)
προτάσεις:
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

551

12/03/2018

545

12/03/2018
08/03/2018

Για τη θέση «Πολιτικός Επιστήμονας–Στατιστικός (με κωδικό 39)» συνολικά
τέσσερις (4) προτάσεις:
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
562

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
13/03/2018

2 ΔΟΥΚΙΣΣΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

569

13/03/2018

3 ΜΟΥΣΤΕΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

541

12/03/2018

4 ΤΙΚΑ ΠΡΑΝΒΕΡΑ

496

1/03/2018

1 ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Για τη θέση «Αρχιτέκτονας-Χωροτάκτης (με κωδικό 41)» συνολικά τέσσερις (4)
προτάσεις:
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
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1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

580

2 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΔΑΝΑΗ

609

3 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

544

14/03/2018
10/03/2018
22/03/2018
10/03/2018
12/03/2018

4 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

568

13/03/2018

Για τη θέση «Σύμβουλος Επιχειρήσεων (με κωδικό 42)» συνολικά μία (1)
πρόταση:
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1 ΚΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΠΑΤΑΠΙΟΣ
-

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

581

14/03/2018
12/03/2018

Για τη θέση «Οικονομολόγος (με κωδικό 44)» συνολικά μία (1) πρόταση, όπως

αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

1 ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

579

14/03/2018
12/03/2018

Για τη θέση «Πολιτισμολόγος(με κωδικό 47)» συνολικά δεκατέσσερις (14)
προτάσεις:
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

1

ΒΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

611

2

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

567

22/03/2018
13/03/2018
13/03/2018

3

ΒΕΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ

577

14/03/2018
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-

4

ΔΕΔΕ ΘΕΩΝΗ

553

13/03/2018
12/03/2018

5

517

7/03/2018

6

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΒΟΛΙΑΚ
ΙΡΙΝΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

607

7

ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

504

22/03/2018
13/03/2018
2/3/2018

8

ΜΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

543

9

ΜΑΤΣΑΚΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

576

10

610

11

ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

540

12/03/2018
07/03/2018
14/03/2018
13/03/2018
22/03/2018
13/03/2018
12/03/2018

12

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

542

12/03/2018

13

ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

552

12/03/2018

14

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

565

13/03/2018

Για τη θέση «Πληροφορικός (με κωδικό48)» συνολικά μία (1) πρόταση:
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
570

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
13/03/2018

Για τη θέση «Δημόσια Διοίκηση στον Τουρισμό (με κωδικό49)» συνολικά δυο
(2) προτάσεις, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

1 ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ

578

2 ΠΕΤΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

608

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ /
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
14/03/2018
12/03/2018
22/03/2018
13/03/2018

Η Επιτροπή συνεδριάζοντας εκ νέου την Τετάρτη 4 Απριλίου και την Τετάρτη 11
Απριλίου 2018 εξέτασε, ανά θέση, τις υποβληθείσες προτάσεις προκειμένου να
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διαπιστώσει αν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αν οι
υποψήφιοι/ες διαθέτουν τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα καταλλήλως
τεκμηριωμένα.

Για τη θέση «Πληροφορικός-Στατιστικός (με κωδικό30)»
Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Θετικών Επιστημών

Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική ή στην Στατιστική

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία σε εταιρίες έρευνας αγοράς και
δημοσκοπήσεων στις παρακάτω εργασίες:
Εγκατάσταση – παραμετροποίηση - χρήση CAI (Computer Assisted Interviewing)
συστημάτων
Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων
Ηλεκτρονική διαχείριση περιπτώσεων (Case Management System)
Δειγματοληψία (με τη χρήση SPSS ή Excel)
Διαδικασίες στάθμισης (με τη χρήση SPSS ή Excel)
Στατιστικές αναλύσεις με τη χρήση SPSS και SPSS Syntax.
Επιθυμητά προσόντα:

Δημοσιεύσεις σχετικές με έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις.
Μετά την εξέταση των δυο (2) προτάσεων που κατατέθηκαν για την εν λόγω θέση η
Επιτροπή κατέληξε ότι μία υποψήφια δεν διαθέτει 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 «ΠληροφορικόςΣτατιστικός (με κωδικό 30)», ενώ η δεύτερη υποψήφια διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα επαρκώς τεκμηριωμένα.
Ειδικότερα:
- Η κα Οικονομοπούλου Μάρθα διαθέτει πτυχίο Μαθηματικών, Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοστατιστική καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής
γλώσσας. Από την πρότασή της δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε
εταιρίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, απαιτούμενο προσόν για την εν
λόγω θέση και συνεπώς η πρότασή της δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.
- Η κα Οικονόμου Αθανασία διαθέτει πτυχίο Μαθηματικών, Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς
και τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία σε εταιρίες έρευνας αγοράς και
δημοσκοπήσεων -πέραν των επτά ετών- κατά τη διάρκεια των οποίων έχει
ασχοληθεί και με τις επιμέρους εργασίες που ζητούνται στην Πρόσκληση.
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Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης της κας Οικονόμου Αθανασίας, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η υποψήφια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα επαρκώς
τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση, ενώ δεν διαθέτει τα
επιθυμητά προσόντα για την εν λόγω θέση, ήτοι δημοσιεύσεις σχετικές με έρευνες
αγοράς και δημοσκοπήσεις.
Για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της κας Οικονόμου, η Επιτροπή την καλεί σε προσωπική
συνέντευξη στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00

π.μ.

Για τη θέση «Πολιτικός Επιστήμονας - Στατιστικός (με κωδικό39)»
Απαιτούμενα προσόντα:

Υποψήφιος Διδάκτορας ή Διδάκτορας στις πολιτικές ή/και οικονομικές
επιστήμες ή/και τη στατιστική.

Επαγγελματική εμπειρία στην στατιστική ανάλυση.

Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στις κοινωνικές επιστήμες.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Επιθυμητά προσόντα:

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
Μετά την εξέταση των τεσσάρων (4) προτάσεων η Επιτροπή κατέληξε ότι μία (1)
υποψήφια δεν τεκμηριώνει επαρκώς -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.
Ειδικότερα:
-

Η κα Μουστερή Βικτωρία είναι υποψήφια διδάκτωρ οικονομικών επιστημών
αλλά από την πρότασή της δεν προκύπτει επαρκώς τεκμηριωμένη
επαγγελματική εμπειρία στην στατιστική ανάλυση καθώς και επαρκώς
τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στις κοινωνικές επιστήμες, απαιτούμενα
προσόντα για την εν λόγω θέση.

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις τέσσερις (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:
-

Ο κ. Αρμενάκης Αντώνιος είναι Δρ. Στατιστικής και Επίκουρος Καθηγητής στο
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην
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στατιστική ανάλυση (έχει προσκομίσει 23 συμβάσεις έργου και ιδιωτικά
συμφωνητικά) και τεκμηριώνει την ερευνητική του εμπειρία στις κοινωνικές
επιστήμες με τη συμμετοχή του σε 39 ερευνητικά έργα (σε 11 εξ’αυτών ως
επιστημονικός υπεύθυνος). Διαθέτει σειρά επιστημονικών δημοσιεύσεων με
συγγραφή 5 βιβλίων, συμμετοχή σε 11 συλλογικούς τόμους, εργασίες σε
πρακτικά συνεδρίων και ερευνητικές εκθέσεις. Τέλος, τεκμηριώνει άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας.
-

Ο κ. Δούκισσας Λεωνίδας είναι υποψήφιος διδάκτωρ χωρικής επιδημιολογίας
στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Διαθέτει
επαγγελματική εμπειρία στη στατιστική ανάλυση (έχει προσκομίσει σχετική
ανάθεση από το Δήμο Άνδρου) και τεκμηριώνει ερευνητική εμπειρία στις
κοινωνικές επιστήμες καθώς έχει απασχοληθεί σε ερευνητικό πρόγραμμα του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για 11 μήνες. Επιπλέον, προκύπτει από το
βιογραφικό του (μη επαρκώς τεκμηριωμένα) ενασχόληση και με άλλα
ερευνητικά έργα. Διαθέτει 9 επιστημονικές δημοσιεύσεις και 4 εισηγήσεις σε
επιστημονικά συνέδρια. Τέλος τεκμηριώνει άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας.

-

Η κα Τίκα Πρανβέρα είναι υποψήφια διδάκτωρ πολιτικής κοινωνιολογίας και
συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
του Παντείου Πανεπιστημίου. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στη στατιστική
ανάλυση (έχει προσκομίσει σύμβαση διάρκειας 20 μηνών) και τεκμηριώνει
ερευνητική εμπειρία στις κοινωνικές επιστήμες διάρκειας 48 μηνών. Επιπλέον,
προκύπτει από το βιογραφικό της (μη επαρκώς τεκμηριωμένα) ενασχόληση και
με άλλα ερευνητικά έργα. Διαθέτει 7 επιστημονικές δημοσιεύσεις και άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας.

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 τους κ.κ. Αρμενάκη Αντώνιο, Δούκισσα Λεωνίδα και Τίκα Πρανβέρα.
Οι παραπάνω καλούνται σε συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης την
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, μεταξύ των ωρών 10:15 –
11:00 π.μ.

Για τη θέση Αρχιτέκτονας – Χωροτάκτης (με κωδικό 41)»
Απαιτούμενα προσόντα:
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Βασικός τίτλος σπουδών Αρχιτέκτονα Μηχανικού με ειδίκευση στη
χωροταξία.
Διδακτορικός τίτλος σπουδών με συνάφεια στους τουριστικούς προορισμούς.
Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον Τουρισμό.
Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα δημόσιων πολιτικών για τον τουρισμό και
τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών προορισμών
και ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Τεκμηριωμένη εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση χρηματοδοτούμενων
ερευνητικών έργων.
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες.
Καλή γνώση της Αγγλικής.

Επιθυμητά προσόντα:

Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Μετά την εξέταση των τεσσάρων (4) προτάσεων η Επιτροπή κατέληξε ότι τρεις (3)
υποψήφιοι δεν διαθέτουν ή/και δεν τεκμηριώνουν με βάση τα δικαιολογητικά που
κατέθεσαν τα απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς οι προτάσεις τους δεν δύνανται να
αξιολογηθούν περαιτέρω και να βαθμολογηθούν στη βάση των κριτηρίων της
Πρόσκλησης.
Ειδικότερα:
-

Ο κ. Γαλιατσάτος Ευάγγελος είναι πτυχιούχος Μηχανικός Χωροταξίας και
Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχ. Χωρ. & Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής
ΑΠΘ. Δεν διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών με συνάφεια στους τουριστικούς
προορισμούς, επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τουρισμό, τεκμηριωμένη
εμπειρία σε θέματα δημόσιων πολιτικών για τον τουρισμό, καθώς και
ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα τουριστικών προορισμών, απαιτούμενα
προσόντα για την εν λόγω θέση.

-

Η κα Καραμήτσιου Δανάη διαθέτει πτυχίο Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και
Μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολεοδομία Χωροταξία και Ανάπτυξη του ιδίου
Πανεπιστημίου αλλά δεν διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών με συνάφεια
στους τουριστικούς προορισμούς, απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω θέση.

-

Ο κ. Σπυρόπουλος Ιωάννης διαθέτει πτυχίο Μηχανικού Χωροταξίας
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
καθώς και Μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολεοδομία-Χωροταξία του ΕΜΠ αλλά δεν
διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών με συνάφεια στους τουριστικούς
προορισμούς, απαιτούμενο προσόν για την εν λόγω θέση.
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Συνεπεία των ανωτέρω, από τις τέσσερις (4) συνολικά προτάσεις που κατατέθηκαν για
την εν λόγω θέση, μία (1) 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 Σαραντάκου Ευθυμία διαθέτει πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού του ΕΜΠ
καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στην Αρχιτεκτονική, Σχεδιασμός Χώρου
(Κατεύθυνση Πολεοδομία-Χωροταξία) του ΕΜΠ. Διαθέτει διδακτορικό τίτλο από
το Τμήμα Αρχιτεκτόνων (Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας) του ΕΜΠ σε
αντικείμενο που είναι συναφές με τουριστικούς προορισμούς. Επιπλέον, έχει 28
δημοσιεύσεις (4 υπό δημοσίευση) εκ των οποίων 14 έχουν ως αντικείμενο
θέματα σχετικά με τον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη. Διαθέτει πολυετή
επαγγελματική εμπειρία σε θέματα δημόσιων πολιτικών για τον τουρισμό και τη
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη καθώς από το 2010 (και από διάφορες θέσεις
στο Δημόσιο Τομέα) έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τη διατύπωση και
διαμόρφωση προτάσεων δημόσιων πολιτικών σε θέματα βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης, περιβάλλοντος, χωροταξίας και αστικών πολιτικών. Έχει
συμμετάσχει σε 9 ερευνητικά έργα, ως μέλος της ερευνητικής ομάδας, με
αντικείμενα τουριστικών προορισμών και ειδικών/εναλλακτικών μορφών
τουρισμού. Επιπρόσθετα έχει συμμετάσχει ως μέλος της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής σε 4 ερευνητικά έργα/μελέτες. Τέλος έχει 26
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες, ενώ διαθέτει
καλή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης της κας Σαραντάκου Ευθυμίας, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η υποψήφια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα καθώς και τα
επιθυμητά επαρκώς τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση.
Προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης να ολοκληρώσει την αξιολόγηση την καλεί σε
προσωπική συνέντευξη, ενώπιον της στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την Πέμπτη 19
Απριλίου 2018 και ώρα 11:15.

Για τη θέση «Σύμβουλος Επιχειρήσεων (με κωδικό 42)»
Απαιτούμενα προσόντα:
- Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο
Τουριστικό Μάρκετινγκ.
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον Τουρισμό.
- Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στον βιώσιμο τουρισμό και τα τουριστικά
προϊόντα.
- Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες.
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Επιθυμητά προσόντα:
- Καλή γνώση της Αγγλικής.
Για τη θέση αυτή υπεβλήθη μία (1) πρόταση. Ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα και
τα επιθυμητά προσόντα και δύναται να αξιολογηθεί, στη βάση των κριτηρίων που θέτει
η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις της εν λόγω θέσης. Ειδικότερα:
-

Ο κ. Κόντης Αλέξιος-Πατάπιος διαθέτει Διδακτορικό τίτλο σπουδών του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση
στο Τουριστικό Μάρκετινγκ. Διαθέτει 8 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα
που σχετίζονται με τον τουρισμό καθώς και 13 ανακοινώσεις σε επιστημονικά
συνέδρια ή ημερίδες. Επίσης, διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία 18 μηνών σε
ερευνητικά έργα με αντικείμενο τον βιώσιμο τουρισμό και τα τουριστικά
προϊόντα. Τέλος, διαθέτει κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
στην Αγγλική γλώσσα.

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Κόντη, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο
υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα καθώς και τα επιθυμητά επαρκώς
τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να
ολοκληρώσει την αξιολόγηση της πρότασης του, τον καλεί σε προσωπική συνέντευξη,
ενώπιον της Επιτροπής στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και
ώρα 11:30.

Για τη θέση «Οικονομολόγος (με κωδικό 44)»
Απαιτούμενα προσόντα:
- Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στον
Τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος.
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις στον Τουρισμό.
- Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
- Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες.
Επιθυμητά προσόντα:
- Πολύ καλή ή άριστη γνώση της Αγγλικής.
Για τη θέση αυτή υπεβλήθη μία (1) πρόταση. Ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα και
τα επιθυμητά προσόντα και δύναται να αξιολογηθεί, στη βάση των κριτηρίων που θέτει
η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις της εν λόγω θέσης. Ειδικότερα:
-

Ο κ. Σκούλτσος Σοφοκλής διαθέτει Διδακτορικό τίτλο σπουδών του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο τον
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τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος. Έχει 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά, συγγραφή ενός κεφαλαίου για βιβλίο καθώς και 5 μελέτες-εκθέσεις
σε θέματα συναφή με τον τουρισμό. Επίσης, διαθέτει τεκμηριωμένη ερευνητική
εμπειρία (εννέα ετών) συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο τον
τουρισμό με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τέλος, διαθέτει
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Σκούλτσου, η Επιτροπή θεωρεί
ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα καθώς και τα επιθυμητά επαρκώς
τεκμηριωμένα, 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 Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα
11:45.

Για τη θέση Πολιτισμολόγος (με κωδικό 47)»
Απαιτούμενα προσόντα:

Βασικός τίτλος σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις πολιτισμικές επιστήμες.

Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τεκμηριωμένη εμπειρία στην διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών και
ερευνητικών έργων.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή και δημοσίευση πολιτισμικών κειμένων.

Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel).
Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Συνεργασία με πολιτισμικές ομάδες.
Μετά την εξέταση των δεκατεσσάρων (14) προτάσεων η Επιτροπή κατέληξε ότι εννέα
(9) υποψήφιοι δεν διαθέτουν ή/και δεν τεκμηριώνουν, με βάση τα δικαιολογητικά που
κατέθεσαν, τα απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς οι προτάσεις τους δεν δύνανται να
αξιολογηθούν περαιτέρω και να βαθμολογηθούν στη βάση των κριτηρίων της
Πρόσκλησης.
Ειδικότερα:
- Η κα Θεοδωροπούλου Μρβόλιακ Ιρίνα δεν διαθέτει βασικό τίτλο σπουδών στις
ανθρωπιστικές επιστήμες και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις πολιτισμικές
επιστήμες –απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση- καθώς είναι
πτυχιούχος Ψυχολογίας με Διδακτορικό στην Κοινωνική Ψυχολογία.
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-

-

-

Η κα Καραϊσκου Ελένη δεν διαθέτει βασικό τίτλο σπουδών στις ανθρωπιστικές
επιστήμες –απαραίτητο προσόν για την εν λόγω θέση- καθώς είναι πτυχιούχος
Αρχιτέκτων Μηχανικός.
Η κα Κρητικού Σεβαστή δεν διαθέτει βασικό τίτλο σπουδών στις ανθρωπιστικές
επιστήμες και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις πολιτισμικές επιστήμες –
απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση- καθώς είναι πτυχιούχος
Κοινωνιολογίας με μεταπτυχιακό επίσης στην Κοινωνιολογία.
Η κα Ματσακίδου Σεβαστή δεν τεκμηριώνει την εμπειρία στην διαχείριση και
υποστήριξη υπηρεσιών και ερευνητικών έργων (που προκύπτει από το
κατετεθέν βιογραφικό) που απαιτείται για την εν λόγω θέση.
Η κα Νικολοβιένη Γερασιμούλα δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στην
διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών και ερευνητικών έργων, απαιτούμενο
προσόν για την εν λόγω θέση.
Η κα Παναγέα Αθανασία δεν διαθέτει εμπειρία στην διαχείριση και υποστήριξη
υπηρεσιών και ερευνητικών έργων και δεν τεκμηριώνει επαρκώς εμπειρία στη
συγγραφή και δημοσίευση πολιτισμικών κειμένων (που προκύπτει από το
κατατεθέν βιογραφικό), απαραίτητα προσόντα για την εν λόγω θέση.
Η κα Παπαγεωργίου Αντιγόνη δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό ή βεβαίωση
που να αποδεικνύει την άριστη γνώση MS Office (Word, Excel), απαραίτητο
προσόν για την εν λόγω θέση.
Η κα Πετρίτση Ελένη δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στην διαχείριση και
υποστήριξη υπηρεσιών και ερευνητικών έργων, απαιτούμενο προσόν για την εν
λόγω θέση.
Η κα Φιλιππάκη Ελένη δεν διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις
πολιτισμικές επιστήμες, δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στην διαχείριση
και υποστήριξη υπηρεσιών και ερευνητικών έργων και δεν τεκμηριώνει
επαρκώς την εμπειρία στη συγγραφή και δημοσίευση πολιτισμικών κειμένων,
απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση.

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις δεκατέσσερις (14) συνολικά προτάσεις που
κατατέθηκαν για την εν λόγω θέση, δύνανται να αξιολογηθούν στη βάση των κριτηρίων
που θέτει η Πρόσκληση, οι εξής πέντε (5) υποψήφιοι:
1.
2.
3.
4.
5.

Βάββα Γεωργία
Βασιλοπούλου Χρυσούλα
Βελώνη Ελένη
Δέδε Θεώνη
Μαράκος Παντελεήμων

Μετά την εξέταση των προτάσεων των προαναφερόμενων πέντε (5) υποψηφίων και
την αναλυτική αξιολόγηση αυτών, βάσει των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση, η
Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην εξής βαθμολόγηση των προτάσεων:
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Α
/
Α

Κριτήριο
αξιολόγησης

1
.

2
.

3
.

Βάββα
Γεωργί
α

Βασιλοπο
ύλου
Χρυσούλα

Βελ
ώνη
Ελέν
η

Δέ
δε

Συνάφεια
μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών
με το αντικείμενο
της θέσης
(ανώτερη τιμή
35)

35

35

35

35

35

Εμπειρία στην
διαχείριση και
υποστήριξη
υπηρεσιών και
ερευνητικών
έργων (ανώτερη
τιμή 30)

10

15

10

30

25

10

5

15

20

15

55

55

60

85

75

Εμπειρία στη
συγγραφή και
δημοσίευση
πολιτισμικών
κειμένων
(ανώτερη τιμή
25)
Βαθμολογία με
μέγιστη τιμή το
90 πριν τη
διαδικασία της
συνέντευξης

Θε
ών
η

Μαράκο
ς
Παντελε
ήμων

Η Πρόσκληση ορίζει ότι για την πλήρωση της εν λόγω θέσης με κωδικό 47 θα κληθούν
σε συνέντευξη οι τρείς (3) επικρατέστεροι εκ των υποψήφιων. Η Επιτροπή βάσει του
παραπάνω πίνακα κατάταξης και προκειμένου να σχηματίσει πλήρη άποψη για την
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αξιολόγηση των υποψηφίων, καλεί σε συνέντευξη τους τρεις (3) επικρατέστερους ήτοι
τους: Βελώνη Ελένη, Δέδε Θεώνη και Μαράκο Παντελεήμονα.
Οι παραπάνω καλούνται σε συνέντευξη, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 μεταξύ των ωρών 13:00 –
13:45.

Για τη θέση «Πληροφορικός (με κωδικό 48)»
Απαιτούμενα προσόντα:
- Βασικός τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική.
- Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τον Τουρισμό
- Τεκμηριωμένη Εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση υπηρεσιών και
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων.
- Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής.
Επιθυμητά προσόντα:
- Συμμετοχή-οργάνωση σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες ή
εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον Τουρισμό.
Για τη θέση αυτή υπεβλήθη μία (1) πρόταση. Ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα και
τα επιθυμητά προσόντα και δύναται να αξιολογηθεί, στη βάση των κριτηρίων που θέτει
η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις της εν λόγω θέσης. Ειδικότερα:
-

Ο κ. Σιδηροφάγης Φώτης διαθέτει πτυχίο Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη των
Υπολογιστών από το Michigan State University. Διαθέτει τεκμηριωμένη
ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα που αφορούν τον Τουρισμό καθώς έχει
συμμετοχή, ως μέλος της ερευνητικής ομάδας, σε 10 ερευνητικά έργα με
ανάλογο αντικείμενο από το 2005 έως το 2017. Επιπλέον, διαθέτει
τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση υπηρεσιών και
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων όπως προκύπτει από τη συμμετοχή
στη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη 21 έργων (ερευνητικών, κατάρτισης,
κλπ) του Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 1998 έως το 2016. Διαθέτει άριστη
γνώση της Αγγλικής γλώσσας και έχει συμμετάσχει στην οργανωτική επιτροπή 4
συνεδρίων/συναντήσεων.

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Σιδηροφάγη, η Επιτροπή θεωρεί
ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και τα επιθυμητά επαρκώς
τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση και προκειμένου να
ολοκληρώσει την αξιολόγηση της πρότασης του, τον καλεί σε προσωπική συνέντευξη,
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ενώπιον της, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα
12:15.

Για τη θέση «Δημόσια Διοίκηση στον Τουρισμό (με κωδικό 49)»
Απαιτούμενα προσόντα:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη ή/και τις Διεθνείς
Σπουδές.

Εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική εξειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση και ιδίως
στην Τουριστική Οικονομία και Ανάπτυξη.

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ενασχόληση με ειδικές μορφές
στον Τουρισμό και στη χάραξη και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών.

Τεκμηριωμένη Εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση υπηρεσιών στις ειδικές
μορφές τουρισμού και ιδίως του ιαματικού.

Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της Αγγλικής.

Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών
δεδομένων.

Γνώση MS Office (Word, Excel).
Επιθυμητά προσόντα:

Πολύ καλή ή Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Μετά την εξέταση των δύο (2) προτάσεων που κατατέθηκαν για την εν λόγω θέση η
Επιτροπή κατέληξε ότι μία υποψήφια δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς
η πρότασή της δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω και να βαθμολογηθεί στη βάση
των κριτηρίων της Πρόσκλησης, ενώ η δεύτερη υποψήφια διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα επαρκώς τεκμηριωμένα.
Ειδικότερα:

Η κα Πέτρα Στυλιανή δεν διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην
ενασχόληση με ειδικές μορφές στον Τουρισμό και στη χάραξη και υλοποίηση
δημόσιων πολιτικών. Επίσης, από την πρότασή της δεν προκύπτει
αποδεδειγμένη ικανότητα ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών
δεδομένων. Συνεπώς η πρότασή της δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

Η κα Παγώνη Μαρία διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Διεθνείς
Σχέσεις από το London Metropolitan University. Από την πρότασή της
προκύπτει η επαγγελματική εξειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση και ιδίως στην
Τουριστική Οικονομία και Ανάπτυξη καθώς είναι απόφοιτος του Τμήματος
Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
Διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ενασχόληση με ειδικές
μορφές στον Τουρισμό και στη χάραξη και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών
καθώς από το 2010 έως σήμερα είναι υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού
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και έχει υπηρετήσει σε διαφορετικά τμήματα όπως το Τμήμα Ειδικών Μορφών
Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων, το Τμήμα Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων αλλά και το Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων.
Επιπλέον διαθέτει τεκμηριωμένη Εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση
υπηρεσιών στις ειδικές μορφές τουρισμού και ιδίως του ιαματικού τουρισμού
αλλά και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών
δεδομένων καθώς από το 2017 είναι υπάλληλος του τμήματος ειδικών μορφών
τουρισμού και μέλος της Επιτροπής προστασίας φυσικών πόρων ως ιαματικών.
Τέλος, τεκμηριώνει στην πρότασή της άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
καλή γνώση της Ισπανικής και της Ιαπωνικής καθώς και γνώση MSOffice (Word,
Excel).
Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης της κας Παγώνη, η Επιτροπή θεωρεί ότι
η υποψήφια διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα επαρκώς τεκμηριωμένα, όπως
περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση, καθώς και τα επιθυμητά προσόντα για την εν
λόγω θέση. Προκειμένου η Επιτροπή να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της πρότασής
της, την καλεί σε προσωπική συνέντευξη, ενώπιον της στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την
Πέμπτη19Απριλίου 2018 και ώρα 12:30 π.μ.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής
την Πέμπτη19/04/2018 μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων με τους υποψήφιους
για τις εν λόγω θέσεις.

Στην Αθήνα σήμερα 19 Απριλίου 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 11ης Απριλίου 2018.
Για τη θέση «Πληροφορικός-Στατιστικός (με κωδικό 30)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε σε προσωπική συνέντευξη η υποψήφια κα
Οικονόμου Αθανασία. 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 Οικονόμου
Αθανασία πληροί σε σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και
προχώρησε στη διαδικασία σύνοψης των προσόντων της και της διαμόρφωσης της
τελικής βαθμολογίας:
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Κριτήριο Αξιολόγησης
Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη
διεξαγωγή ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
στις εργασίες που προαναφέρθηκαν.
(Έως 70 μονάδες, 10 μονάδες για κάθε
τεκμηριωμένο έτος εμπειρίας με μέγιστο τις 70
μονάδες)
Δημοσιεύσεις σχετικές με έρευνες αγοράς και
δημοσκοπήσεις (Έως 20 μονάδες 2 μονάδες για
κάθε δημοσίευση με μέγιστο τις 10 δημοσιεύσεις)
Συνέντευξη (έως 10 μονάδες)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαθμολογία (με
μέγιστη τιμή το
100)

70
10
80

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την κα Οικονόμου Αθανασία για την
πλήρωση της θέσης «Πληροφορικός-Στατιστικός (με κωδικό 30)».

Για τη θέση «Πολιτικός Επιστήμονας - Στατιστικός (με κωδικό 39)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκαν οι τρεις (3) υποψήφιοι σε προσωπική
συνέντευξη, ήτοι οι κ.κ. Αρμενάκης Αντώνης, Δούκισσας Λεωνίδας και Τίκα
Πρανβέρα. 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. Αρμενάκη Αντώνη επιβεβαιώθηκε η πολυετής (από
το 1990) επαγγελματική του εμπειρία στη στατιστική ανάλυση καθώς και η
τεκμηριωμένη ερευνητική του εμπειρία στις κοινωνικές επιστήμες (σε 39 έργα).
Δεδομένου ότι πληροί όλα τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα θα ληφθεί
υπόψη στη διαδικασία βαθμολόγησης.



Από τη συνέντευξη με τον κ. Δούκισσα Λεωνίδα επιβεβαιώθηκε η περιορισμένη
επαγγελματική εμπειρία στη στατιστική ανάλυση και τεκμηριώθηκε η
ερευνητική του εμπειρία στις κοινωνικές επιστήμες (3 χρόνια). Ο κ. Δούκισσας
Λεωνίδας πληροί σε σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και
θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία βαθμολόγησης.
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Από τη συνέντευξη με την κα Τίκα Πρανβέρα επιβεβαιώθηκε η επαγγελματική
της εμπειρία στη στατιστική ανάλυση (20 μήνες) και τεκμηριώθηκε η ερευνητική
της εμπειρία στις κοινωνικές επιστήμες (4 χρόνια ). Η κα Τίκα πληροί σε
σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και θα ληφθεί υπόψη
στη διαδικασία βαθμολόγησης.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στη διαδικασία σύνοψης
των προσόντων των τριών υποψηφίων και στην τελική τους βαθμολογία:
Κριτήριο Αξιολόγησης
Επαγγελματική εμπειρία στην
στατιστική ανάλυση(ανώτερη
τιμή 40)
Τεκμηριωμένη ερευνητική
εμπειρία στις Κοινωνικές
Επιστήμες(ανώτερη τιμή 30)
Επιστημονικές
δημοσιεύσεις(ανώτερη τιμή 20)
Επικοινωνιακές δεξιότητες –
Συνέντευξη(ανώτερη τιμή 10)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αρμενάκης
Αντώνης

Δουκίσσας
Λεωνίδας

Τίκα
Πρανβέρα

40

20

30

30

15

20

20

15

10

10
100

10
60

10
70

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Αρμενάκη Αντώνη για την
πλήρωση της θέσης «Πολιτικός Επιστήμονας - Στατιστικός (με κωδικό 39)» καθώς
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία.

Για τη θέση «Αρχιτέκτονας – Χωροτάκτης (με κωδικό 41)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε σε προσωπική συνέντευξη η υποψήφια κα
Σαραντάκου Ευθυμία. 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 Σαραντάκου
Ευθυμία πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και προχώρησε στη διαδικασία
σύνοψης των προσόντων της και της διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας:
Κριτήριο Αξιολόγησης
Συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών
με το αντικείμενο της θέσης (ανώτερη

Μονάδες
35
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τιμή 35)
Ερευνητική εμπειρία (ανώτερη τιμή 25)
Επιστημονικές δημοσιεύσεις (ανώτερη
τιμή 15)
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
ή συμπόσια ή ημερίδες (ανώτερη τιμή 15)
Επικοινωνιακές δεξιότητες – Συνέντευξη
(ανώτερη τιμή 10)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

25
15
15
10
100

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την κα Σαραντάκου Ευθυμία για την
πλήρωση της θέσης «Αρχιτέκτονας-Χωροτάκτης (με κωδικό 41)».

Για τη θέση «Σύμβουλος Επιχειρήσεων (με κωδικό 42)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε σε προσωπική συνέντευξη ο υποψήφιος κ.
Κόντης Αλέξιος-Πατάπιος, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω Skype, μετά από αίτημα
του. 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. Κόντης ΑλέξιοςΠατάπιος πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και προχώρησε στη διαδικασία
σύνοψης των προσόντων του και της διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας:

Κριτήριο Αξιολόγησης
Συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών
με το αντικείμενο της θέσης (ανώτερη
τιμή 35)

Μονάδες

Ερευνητική εμπειρία (ανώτερη τιμή 25)
Επιστημονικές δημοσιεύσεις (ανώτερη
τιμή 15)
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
ή συμπόσια ή ημερίδες (ανώτερη τιμή 15)
Επικοινωνιακές δεξιότητες – Συνέντευξη
(ανώτερη τιμή 10)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

20

35

10
15
10
90
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Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Κόντη Αλέξιο-Πατάπιο για την
πλήρωση της θέσης «Σύμβουλος Επιχειρήσεων (με κωδικό 42)».

Για τη θέση «Οικονομολόγος (με κωδικό 44)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε σε προσωπική συνέντευξη ο υποψήφιος κ.
Σκούλτσος Σοφοκλής. 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. Σκούλτσος
Σοφοκλής πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και προχώρησε στη διαδικασία
σύνοψης των προσόντων του και της διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας:
Κριτήριο Αξιολόγησης
Συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών με το
αντικείμενο της θέσης (ανώτερη τιμή 35)

Μονάδες

Ερευνητική εμπειρία (ανώτερη τιμή 25)
Επιστημονικές δημοσιεύσεις (ανώτερη τιμή 15)
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή
συμπόσια ή ημερίδες (ανώτερη τιμή 15)
Επικοινωνιακές δεξιότητες – Συνέντευξη
(ανώτερη τιμή 10)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

20
15

35

15
10
95

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Σκούλτσο Σοφοκλή για την
πλήρωση της θέσης «Οικονομολόγος (με κωδικό 44)».

Για τη θέση «Πολιτισμολόγος (με κωδικό 47)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκαν οι τρεις (3) υποψήφιοι σε προσωπική
συνέντευξη, ήτοι οι κ.κ. Βελώνη Ελένη, Δέδε Θεώνη και Μαράκος Παντελεήμων (μέσω
Skype, μετά από αίτημα του). 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 Βελώνη Ελένη επιβεβαιώθηκε η περιορισμένη
επαγγελματική της εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών και
ερευνητικών έργων (16 μήνες). Κατά τα λοιπά η κα Βελώνη πληροί εν μέρει τα
απαιτούμενα προσόντα της θέσης και θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία
βαθμολόγησης.
Από τη συνέντευξη με την κα Δέδε Θεώνη επιβεβαιώθηκε η μακρόχρονη
τεκμηριωμένη εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών και
ερευνητικών έργων (πλέον των 17 ετών) καθώς και η εμπειρία στη συγγραφή
και δημοσίευση πολιτισμικών κειμένων. Κατά τα λοιπά η κα Δέδε πληροί σε
σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και θα ληφθεί υπόψη
στη διαδικασία βαθμολόγησης.
Από τη συνέντευξη με τον κ. Μαράκο Παντελεήμονα επιβεβαιώθηκε η εμπειρία
στη διαχείριση και υποστήριξη υπηρεσιών και ερευνητικών έργων (πλέον των 6
ετών) καθώς και η εμπειρία του στη συγγραφή και δημοσίευση πολιτισμικών
κειμένων. Κατά τα λοιπά ο κ. Μαράκος πληροί σε σημαντικό βαθμό τα
απαιτούμενα προσόντα της θέσης και θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία
βαθμολόγησης.

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

Κριτήριο Αξιολόγησης
Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με
το αντικείμενο της θέσης (ανώτερη τιμή 35)
Εμπειρία στην διαχείριση και υποστήριξη
υπηρεσιών και ερευνητικών έργων (ανώτερη
τιμή 30)
Εμπειρία στη συγγραφή και δημοσίευση
πολιτισμικών κειμένων (ανώτερη τιμή 25)
Επικοινωνιακές δεξιότητες – Συνέντευξη
(ανώτερη τιμή 10)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δέδε
Θεώνη

Μαράκος
Παντελεήμ
ων

35

35

35

10

30

20

15

20

15

10
70

10
95

10
80

Βελώνη
Ελένη

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την κα Δέδε Θεώνη για την πλήρωση της
θέσης «Πολιτισμολόγος (με κωδικό 47)» καθώς συγκέντρωσε την υψηλότερη
βαθμολογία.

Για τη θέση «Πληροφορικός (με κωδικό 48)»
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Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε σε προσωπική συνέντευξη ο υποψήφιος κ.
Σιδηροφάγης Φώτης(μέσω Skype μετά από αίτημά του). 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. Σιδηροφάγης
Φώτης πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και προχώρησε στη διαδικασία
σύνοψης των προσόντων του και της διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας:
Κριτήριο Αξιολόγησης
Εμπειρία στην διαχείριση και εκτέλεση υπηρεσιών και
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (ανώτερη τιμή 40)

Μονάδες

Ερευνητική εμπειρία (ανώτερη τιμή 40)
Συμμετοχή-οργάνωση σε επιστημονικά συνέδρια (ανώτερη
τιμή 10)

30

Επικοινωνιακές δεξιότητες – Συνέντευξη (ανώτερη τιμή 10)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

10
90

40

10

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ. Σιδηροφάγη Φώτη για την
πλήρωση της θέσης «Πληροφορικός (με κωδικό 48)».

Για τη θέση «Δημόσια Διοίκηση στον Τουρισμό (με κωδικό 49)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε σε προσωπική συνέντευξη η υποψήφια κα
Παγώνη Μαρία. 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 Παγώνη Μαρία
πληροί σε σημαντικό βαθμό τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και προχώρησε στη
διαδικασία σύνοψης των προσόντων της και της διαμόρφωσης της τελικής
βαθμολογίας:
Κριτήριο Αξιολόγησης
Εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική εξειδίκευση με την
Δημόσια Διοίκηση στην Τουριστική Οικονομία και
Ανάπτυξη (ανώτερη τιμή 30)

Μονάδες
30
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Εμπειρία στη διαχείριση και εκτέλεση υπηρεσιών στις
ειδικές μορφές τουρισμού και ιδίως του ιαματικού
(ανώτερη τιμή 20)
Ικανότητα ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών
δεδομένων (ανώτερη τιμή 20)
Εμπειρία στην ενασχόληση με ειδικές μορφές στον
Τουρισμό (ανώτερη τιμή 20)

20
10
20

Επικοινωνιακές δεξιότητες – Συνέντευξη (ανώτερη τιμή 10)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

10
90

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την κα Παγώνη Μαρία για την πλήρωση
της θέσης «Δημόσια Διοίκηση στον Τουρισμό (με κωδικό 49)».
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από
τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως:
Αθήνα, 30/04/2018
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Σαρρής

Τα μέλη της Επιτροπής

Αντωνία Καπέλλα

Όλγα Παπαλιού

