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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων που έχουν υποβληθεί κατόπιν

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την πλήρωση μίας
θέσης 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.
270/21-12-2018 συνεδρίασή του (θέμα 12ο)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε το υπ΄ αριθμ. 2277/1276/17-12-2018/17-12-2018 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. 2277/1276/17-12-2018 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
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018
ΕΘΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.:2277/1276/17-12-2018
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ
ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΕΡΕΥΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ο ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕ (REDI)»
(ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1367/404ΓΠ/27-09-2018)
Στην Αθήνα σήμερα 29 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: «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.
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Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορούσε μία (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 του/της υποψηφίου/ας για τη θέση θα πραγματοποιηθεί μετά
από βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, βάσει των
κριτηρίων της Πρόσκλησης και αναλόγως με τις ειδικές απαιτήσεις
της θέσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης για τη θέση αυτή παρατίθενται
στον σχετικό πίνακα της Πρόσκλησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων (Δευτέρα
15/10/2018), τις εξής οκτώ (8) προτάσεις για τη θέση «Διαχειριστής
– Αναλυτής Δεδομένων (με κωδικό 30)»:
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο

ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛ
ΟΥ

1 ΒΟΥΡΔΑ ΑΓΛΑΙΑ

1745

ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
/
ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜ
ΕΙΟΥ
15/10/2018

2 ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΛΗ
4 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5 ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

1756

15/10/2018

1840

23/10/2018
15/10/2018
15/10/2018

6 ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1714

23/10/2018
15/10/2018
11/10/2018

7 ΤΣΙΑΧΡΗΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΨΥΧΗ-ΦΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ

1743

15/10/2018

1692

04/10/2018

1734
1839

Η Επιτροπή συνεδριάζοντας εξέτασε τις υποβληθείσες προτάσεις για
τη θέση προκειμένου να διαπιστώσει αν έχουν κατατεθεί τα
απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αν οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν
τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα καταλλήλως τεκμηριωμένα.
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Για τη θέση «Διαχειριστής – Αναλυτής Δεδομένων (με κωδικό
30)»
Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Θετικών ή Κοινωνικών επιστημών.

Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία σε εταιρίες σε σχέση με
έρευνες αγοράς ή/και δημοσκοπήσεις, σε μία ή περισσότερες
από τις παρακάτω εργασίες:
o Σχεδιασμός και διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών.
o Σχεδιασμός και διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών (σε βάθος
συνεντεύξεις , ομάδες εστίασης κ.α.).
o Στρατολόγηση ατόμων.
o Στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων με τη χρήση
SPSS – SPSSSyntax- Excel.
o Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων.
o Ποιοτικό έλεγχο δεδομένων.
o Δειγματοληψία.
o Εγκυρότητα – αξιοπιστία οργάνου μέτρησης.
Μετά την εξέταση των οκτώ (8) προτάσεων που κατατέθηκαν για την
εν λόγω θέση η Επιτροπή κατέληξε ότι τέσσερεις (4) υποψήφιοι δεν
τεκμηριώνουν επαρκώς -βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσαντα απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς η πρότασή τους δεν δύναται να
αξιολογηθεί περαιτέρω και να βαθμολογηθεί στη βάση των κριτηρίων
της Πρόσκλησης για τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης «Διαχειριστής
– Αναλυτής Δεδομένων (με κωδικό 30)».
Ειδικότερα:

Η κα Παπανικολάου Έλλη διαθέτει πτυχίο στη Μεθοδολογία,
Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών
και της Τεχνολογίας, από το από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Διαθέτει επίσης άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας. Από την πρότασή της δεν προκύπτει
τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία σε εταιρίες σε σχέση με
έρευνες αγοράς ή/και δημοσκοπήσεις.


Ο κ. Σαλωμίδης Χάρης διαθέτει πτυχίο Κοινωνιολογίας καθώς και
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Έρευνα, από
το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Επίσης
διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Από την πρότασή

ΑΔΑ: Ω94Ο469ΗΕΟ-Ω0Α

του προκύπτει ολιγόμηνη επαγγελματική εμπειρία σε εταιρία σε
σχέση με έρευνες αγοράς ή/και δημοσκοπήσεις.


Ο κ. Τσιαχρήστας Ιωάννης διαθέτει πτυχίο Κοινωνιολογίας
από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης
στην
Κοινωνιολογία–Κατεύθυνση
Κοινωνική
Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή, από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης. Επίσης διαθέτει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Αναφέρει στο Βιογραφικό του, χωρίς να τεκμηριώνει με
συμβάσεις ότι έχει εργαστεί στην ΕΛΣΤΑΤ ως εξωτερικός
συνεργάτης - ερευνητής σε διάφορες έρευνες για διάστημα 15
μηνών.



Η κα Ψυχή-Φίλη Αργυρώ διαθέτει πτυχίο Κοινωνιολογίας από
το Πάντειο Πανεπιστήμιο, και άριστη γνώση της αγγλικής. Από
την πρότασή της δεν προκύπτει επαγγελματική εμπειρία σε
εταιρίες σε σχέση με έρευνες αγοράς ή/και δημοσκοπήσεις
(εκτός από μια 4μηνη Σύμβαση μετην ΕΛΣΤΑΤ).

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις οκτώ (8) 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 Βούρδα Αγλαΐα είναι κάτοχος B.A. στην Κοινωνική
πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Newcastle upon Tyne, U.K.
καθώς και Μεταπτυχιακού
Διπλώματος του τμήματος
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής / κατεύθυνση Θεσμοί
και Πολιτικές Υγείας από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Επίσης διαθέτει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, λόγω της
φοίτησής της σε αγγλικό πανεπιστήμιο. Από την πρότασή της
προκύπτει τριετής επαγγελματική εμπειρία σε εταιρίες σε σχέση
με έρευνες αγοράς ή/και δημοσκοπήσεις.



Ο κ. Κουστένης Παναγιώτης είναι κάτοχος πτυχίου
Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών,
Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης στην
«Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» καθώς και Διδακτορικού
τίτλου από το Τμήμα ΠΕΔΔ του ΕΚΠΑ. Διαθέτει άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας. Τεκμηριώνει δεκαετή επαγγελματική
εμπειρία σε εταιρία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων καθώς
και 5ετή επαγγελματική εμπειρία ως Marketing Analysis
Assistant στο τμήμα έρευνας αγοράς μεγάλου ομίλου
επιχειρήσεων και έχει ασχοληθεί με όλες τις αναφερόμενες
εργασίες της πρόσκλησης.
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Ο κ. Παπαργύρης Αντώνιος είναι κάτοχος Bachelor of Arts in
Politics with European Studies από το
Πανεπιστήμιο του
Sunderland καθώς και Master of Arts in International Studies από
το Πανεπιστήμιο Newcastle upon Tyne. Διαθέτει άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας, λόγω της φοίτησής του σε αγγλικό
πανεπιστήμιο. Από την πρότασή του, τεκμηριώνει δεκαπενταετή
επαγγελματική εμπειρία σε εταιρεία ερευνών αγοράς και
δημοσκοπήσεων ως Fieldwork Μanager (Αναλυτής/Υπεύθυνος
πεδίου και ως Διευθυντής Supervisor και έχει ασχοληθεί με όλες
τις αναφερόμενες εργασίες της πρόσκλησης.



Ο κ. Στάϊκος Χρήστος είναι κάτοχος πτυχίου από το τμήμα
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με κατεύθυνση
«Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα». Επίσης διαθέτει άριστη
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Από την πρότασή του
τεκμηριώνει επαγγελματική εμπειρία 57 μηνών σε εταιρεία
ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων, όπου έχει ασχοληθεί με
πολλές από τις αναφερόμενες εργασίες της πρόσκλησης, όπως
το σχεδιασμό και διεξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών,
τη στρατολόγηση ατόμων, τη στατιστική ανάλυση και
παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων με τη χρήση SPSS, τη
δειγματοληψία, την εγκυρότητα και αξιοπιστία του οργάνου
μέτρησης.

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. Κουστένη Παναγιώτη, Παπαργύρη Αντώνιο και
Στάϊκο Χρήστο. Οι παραπάνω καλούνται σε συνέντευξη, ενώπιον της
Επιτροπής Αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ, την Πέμπτη 1
Νοεμβρίου 2018 μεταξύ 10:30 π.μ. και 11:30 π.μ.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη
συνέχεια αυτής την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 μετά την
ολοκλήρωση των συνεντεύξεων με τους υποψήφιους για τις εν λόγω
θέσεις.
Στην Αθήνα σήμερα 1 Νοεμβρίου 2018 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
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Προτάσεων συνεχίζοντας με την ίδια σύνθεση τη Συνεδρίαση της 29 ης
Οκτωβρίου 2018.
Για τη θέση «Διαχειριστής – Αναλυτής Δεδομένων (με κωδικό
30)»
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκαν οι τρεις (3) υποψήφιοι σε
προσωπική συνέντευξη, ήτοι οι κ.κ. Κουστένης Παναγιώτης,
Παπαργύρης Αντώνιος και Στάϊκος Χρήστος. 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. Κουστένη Παναγιώτη
επιβεβαιώθηκε η πολυετής επαγγελματική του
εμπειρία σε
εταιρεία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων καθώς και η
επαγγελματική του εμπειρία ως Marketing Analysis Assistant στο
τμήμα έρευνας αγοράς μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων. Δεδομένου
ότι πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ληφθεί υπόψη
στη διαδικασία βαθμολόγησης.



Από τη συνέντευξη με τον κ. Παπαργύρη Αντώνιο
επιβεβαιώθηκε η πολυετής επαγγελματική του εμπειρία σε
εταιρεία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων ως Fieldwork
Μanager (Αναλυτής /Υπεύθυνος πεδίου και ως Διευθυντής
Supervisor. Δεδομένου ότι ο κ. Παπαργύρης Α., τόσο ως μέλος
όσο και ως επικεφαλής της ομάδας έργου, έχει λάβει μέρος σε
πληθώρα ερευνητικών projects, πληροί τα απαιτούμενα
προσόντα της θέσης και θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία
βαθμολόγησης.



Από τη συνέντευξη με τον κ. Στάϊκο Χρήστο επιβεβαιώθηκε η
επαγγελματική του εμπειρία σε εταιρεία ερευνών αγοράς και
δημοσκοπήσεων, όπου έχει ασχοληθεί μερικώς με κάποιες από
τις αναφερόμενες εργασίες της πρόσκλησης. Ο κ. Στάϊκος Χρ.
πληροί 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:
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Α/
Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

ΚΟΥΣΤΕΝΗ
Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ

ΠΑΠΑΡΓΥΡ
ΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΤΑΪΚΟ
Σ
ΧΡΗΣΤΟ
Σ
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1

2

3

4

Τεκμηριωμένη
επαγγελματική εμπειρία σε
εταιρίες σε σχέση με
έρευνες αγοράς ή/ και
δημοσκοπήσεις στο
σχεδιασμό και διεξαγωγή
ποσοτικών ερευνών (3
μονάδες για κάθε
τεκμηριωμένο έτος
επαγγελματικής εμπειρίας
με μέγιστο τα 5 έτη)
Τεκμηριωμένη
επαγγελματική εμπειρία σε
εταιρίες σε σχέση με
έρευνες αγοράς ή/ και
δημοσκοπήσεις στον
σχεδιασμό και διεξαγωγή
ποιοτικών ερευνών (3
μονάδες για κάθε
τεκμηριωμένο έτος
επαγγελματικής εμπειρίας
με
μέγιστο τα 5 έτη)
Τεκμηριωμένη
επαγγελματική εμπειρία σε
εταιρίες σε σχέση με
έρευνες αγοράς ή/ και
δημοσκοπήσεις στην
στατιστική ανάλυση
ποσοτικών δεδομένων με τη
χρήση SPSS-SPSS SyntaxExcel (3 μονάδες για κάθε
τεκμηριωμένο έτος
επαγγελματικής εμπειρίας
με
μέγιστο τα 5 έτη)
Τεκμηριωμένη
επαγγελματική εμπειρία σε
εταιρίες σε σχέση με
έρευνες αγοράς ή/ και
δημοσκοπήσεις στην
ανάλυση ποιοτικών
δεδομένων (3 μονάδες για
κάθε τεκμηριωμένο έτος

15

15

14.25

15

15

14.25

15

15

14.25

15

15

14.25
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5

6

7

επαγγελματικής εμπειρίας
με μέγιστο τα 5 έτη)
Τεκμηριωμένη
επαγγελματική εμπειρία σε
εταιρίες σε σχέση με
έρευνες αγοράς ή/ και
δημοσκοπήσεις στον
ποιοτικό έλεγχο δεδομένων
(3 μονάδες για κάθε
τεκμηριωμένο έτος
επαγγελματικής εμπειρίας
με μέγιστο τα 5 έτη)
Τεκμηριωμένη
επαγγελματική εμπειρία σε
εταιρίες σε σχέση με
έρευνες αγοράς ή/ και
δημοσκοπήσεις στη
δειγματοληψία και στην
εγκυρότητα-αξιοπιστία του
οργάνου μέτρησης (3
μονάδες για κάθε
τεκμηριωμένο έτος
επαγγελματικής εμπειρίας
με μέγιστο τα 5 έτη)
Συνέντευξη (έως 10
μονάδες)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15

15

14.25

15

15

14.25

10

10

7

100

100

92.5

Μετά την τελική βαθμολογία των υποψηφίων, η Επιτροπή διαπίστωσε
ότι υπάρχει απόλυτη ισοβαθμία μεταξύ των δυο υποψηφίων κ.κ.
Κουστένη Παναγιώτη και Παπαργύρη Αντωνίου για την πλήρωση της
θέσης «Διαχειριστής – Αναλυτής Δεδομένων (με κωδικό 30)» σε
όλα τα κριτήρια αξιολόγησης.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση
αυτή «σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
υποψηφίων μετά την τελική κατάταξη, θα επιλεγεί εκείνος που έχει
συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σημαντικότερο
κριτήριο. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη βαρύνουσα σημασία
τους κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ως εξής: Κριτήριο 1, Κριτήριο
2, Κριτήριο 3, Κριτήριο 4, Κριτήριο 5, Κριτήριο 6, Κριτήριο 7. Σε
περίπτωση που η ισοβαθμία εξακολουθεί να υφίσταται, τότε η
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Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική
επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων».
Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να προβεί σε δημόσια
κλήρωση για την τελική επιλογή των ισοβαθμούντων υποψηφίων στις
εγκαταστάσεις του ΕΚΚΕ την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 στις 10.00
π.μ. Ως εκ τούτου, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή
ενημέρωσε τους δυο υποψηφίους κ. Κουστένη Παναγιώτη και
Παπαργύρη Αντωνίου, για το αποτέλεσμα της βαθμολογίας και τους
προσκάλεσε με ηλεκτρονικό μήνυμα, εφόσον επιθυμούν, να παραστούν
κατά τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης.

Στην Αθήνα σήμερα 13 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.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 την Συνεδρίαση της 1 ης
Νοεμβρίου 2018, προκειμένου να διεξαχθεί η δημόσια κλήρωση για
την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων. Παρέστη ο
υποψήφιος κ. Παπαργύρης Α., ενώ απουσίαζε λόγω προσωπικού
κωλύματος ο υποψήφιος κ. Κουστένης Π.
Η κλήρωση ανέδειξε τον κ. Παπαργύρη Αντώνιο για την πλήρωση
της θέσης «Διαχειριστής – Αναλυτής Δεδομένων (με κωδικό
30)».
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και
υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως:
Αθήνα, 17/12/2018
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
της Επιτροπής

Απόστολος Λιναρδής
Όλγα Παπαλιού

Τα

Αντωνία

μέλη

Καπέλλα

