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Κρατίνου  9 & Αθηνάς, 10552  Αθήνα,   τηλ. 210-7491678, Φαξ 210- 7489130 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:       Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ειρήνη  Κοσμά                  Αρ. Πρ. 1988  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:       210 7491678                                                    Αθήνα,  02/11/2020  

FAX :        210 7489130 

E-mail:                    president@ekke.gr  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων  που υποβλήθηκαν στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών θέσεων 

έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εθνικό Δίκτυο για 

την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της». 
 

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. 290/21-10-

2020  συνεδρίασή του (θέμα 19
ο
). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Εγκρίνουμε το υπ΄ αριθμ 1895/20-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προτάσεων  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

για την πλήρωση τριών θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου με τίτλο: «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της». 

 

 

 
Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ 

 

 

 

 

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής 

 

 

Συν. Το υπ’ αριθμ. αριθμ 1895/20-10-2020 Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων  

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

– Γραφείο Προέδρου 

– Δ/νση Διοικητικού 

– Δ/ντης ΙΚΕ 

– Ειδικός Λογαριασμός 

– Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων 

– Τμήμα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 
 
 
 
                           Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020 

                           Αρ. Πρωτ 1895 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3)ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ» 

 
Στην Αθήνα σήμερα 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ. 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 τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες του έργου υπό τον 
τίτλο: «Εθνικό Δίκτυο για την Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της». 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 
899/162ΓΠ 27.05.2020 απόφαση του Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ του ΕΚΚΕ, 
συνεδρίασε με την εξής σύνθεση:  

1. Παπαδούδης Γεώργιος, (Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας), Πρόεδρος,  
2. Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, (Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας), τακτικό 

μέλος. 
3. Παπαλιού Όλγα, (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β΄ Βαθμίδας), τακτικό 

μέλος. 
 
Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορούσε τρεις (3) θέσεις  
έκτακτου προσωπικού, που θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
μέσω 
σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου. Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση θα 
πραγματοποιηθεί μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, βάσει των 

ΑΔΑ: Ψ932469ΗΕΟ-ΙΨΜ



 

 

 

 

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 (16/10/2020) τους εξής φακέλους ανά θέση: 
 
- Για τις δύο (2) θέσεις «Επόπτης/Επιθεωρητής Ερευνών» συνολικά τρεις (3) 

προτάσεις: 

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1851 15/10/2020 

2 ΠΟΛΟΓΙΩΡΓΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 1799 05/10/2020 

3 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1856 15/10/2020 

 

 

- Για τη θέση ειδικότητας «Δειγματολήπτη» συνολικά μία (1) πρόταση: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 ΚΑΤΕΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1848 05/10/2020 

 
 

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 «Επόπτης/Επιθεωρητής Ερευνών»  

 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ. 

 Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 5 έτη. 

 Προϋπηρεσία, ως επόπτης, σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 2 έτη. 
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 Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας «RMplus cati». 

 
Επιθυμητά προσόντα: 

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 

Μετά την εξέταση των τριών (3) προτάσεων που κατατέθηκαν  για την εν λόγω θέση, 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 για τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης «Επόπτης/Επιθεωρητής 
Ερευνών». 
Ειδικότερα:  
 

 Η  κα Πολογιώργη Ιφιγένεια διαθέτει δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και 
Μηχανικού Υπολογιστών, της Σχολής  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών,  μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης της Σχολής Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. Βάσει της κατατεθείσας πρότασης και των συνημμένων 
δικαιολογητικών δεν τεκμηριώνονται τα απαιτούμενα προσόντα για τη 
συγκεκριμένη θέση, ήτοι: προϋπηρεσία σε έρευνες τουλάχιστον 5 έτη,  
προϋπηρεσία, ως επόπτρια, σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 2 έτη καθώς και 
εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας  "RΜplus cati". 

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις τρεις (3) συνολικά προτάσεις που κατατέθηκαν για την 
εν λόγω θέση, τεκμηριώνουν επαρκώς -βάσει των δικαιολογητικών που κατέθεσαν- τα 
απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα και δύνανται να αξιολογηθούν περαιτέρω στη 
βάση των κριτηρίων της Πρόσκλησης για τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης 
«Επόπτης/Επιθεωρητής Ερευνών» οι εξής δυο (2)  υποψήφιοι: 
 

 Η κα Ιακώβου Αλεξάνδρα είναι πτυχιούχος Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας, 

κατεύθυνση Γλώσσας και Γλωσσολογίας, από το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε έρευνες 

αγοράς   (από 1/2010) και πενταετή προϋπηρεσία, ως επόπτρια, σε έρευνες 

αγοράς.  Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

"RΜplus cati" καθώς και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

 Ο κ. Σταματίου  Νικόλαος  είναι κάτοχος Bachelor of Arts  in Economics, 

University of Sunderland, U.K., και Master of Arts in Banking and Finance, 

University of Wales Bangor, U.K. Διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 

έρευνες αγοράς (από 1/2009), και πενταετή προϋπηρεσία, ως επόπτης, σε έρευνες 
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αγοράς.  Επίσης διαθέτει εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

"RΜplus cati" καθώς και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  

Η  Πρόσκληση ορίζει ότι για την πλήρωση  των εν λόγω θέσεων, η επιλογή των 
υποψηφίων πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αναλόγως των ειδικών απαιτήσεων της θέσης.  
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα ότι και οι δυο υποψήφιοι 
κ.κ. Ιακώβου Αλεξάνδρα και Σταματίου  Νικόλαος  πληρούν τα απαιτούμενα και 
επιθυμητά προσόντα της θέσης και προχώρησε στη διαδικασία σύνοψης των 
προσόντων τους και της διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Επιτροπή προτείνει τους κ.κ. Ιακώβου Αλεξάνδρα και Σταματίου Νικόλαο, για την 
πλήρωση των δύο θέσεων ειδικότητας «Επόπτης/Επιθεωρητής Ερευνών». 
 
 

Για τη θέση «Δειγματολήπτης» 

 
Απαιτούμενα προσόντα: 

- Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικών Επιστημών.  

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Στατιστική ή/και τα Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά. 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Ιακώβου 
Αλεξάνδρα 

Σταματίου 
Νικόλαος 

1 

Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς 
τουλάχιστον 5 έτη (5 μονάδες για 
κάθε επιπλέον έτος 
επαγγελματικής εμπειρίας με 
μέγιστο τις 60 μονάδες) 

30 35 

2 

Προϋπηρεσία, ως επόπτης, σε 
έρευνες αγοράς τουλάχιστον 2 
έτη. (5 μονάδες για κάθε 
επιπλέον έτος επαγγελματικής 
εμπειρίας με μέγιστο τις 30 
μονάδες) 

15 15 

3 

Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «RMplus cati» (2 
μονάδες για κάθε έτος 
επαγγελματικής εμπειρίας με 
μέγιστο τις 10 μονάδες) 

10 10 

 
ΣΥΝΟΛΟ 55 60 
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- Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς τουλάχιστον 5 έτη. 

- Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας «RMplus cati». 

 
Επιθυμητά προσόντα: 

- Τεκμηριωμένη γνώση SPSS ή άλλου στατιστικού πακέτου. 

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. Κατεινάς Εμμανουήλ διαθέτει πτυχίο Μαθηματικών από το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο. Επίσης, διαθέτει τεκμηριωμένη δεκαετή (10ετή) προϋπηρεσία σε 

έρευνες αγοράς καθώς και εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

"RΜplus cati". Επιπλέον, διαθέτει τεκμηριωμένη γνώση SPSS, επιθυμητό προσόν 

για την εν λόγω θέση. 

Με βάση την αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Κατεινά Εμμανουήλ, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα καθώς και τα 
επιθυμητά επαρκώς τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση  και 
μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στην τελική βαθμολογία, ως εξής: 
 
 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Κατεινάς Εμμανουήλ 

1 

Προϋπηρεσία σε έρευνες αγοράς 
τουλάχιστον 5 έτη (5 μονάδες για κάθε 
επιπλέον έτος επαγγελματικής εμπειρίας με 
μέγιστο τις 60 μονάδες) 

25 

2  

Εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας «RMplus cati» » (2 μονάδες για 
κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας με 
μέγιστο τις 10 μονάδες) 

10 

3  
Τεκμηριωμένη γνώση SPSS ή άλλου 
στατιστικού πακέτου(ανώτερη τιμή 30) 

30 

 
ΣΥΝΟΛΟ 65 

 
 
Η Επιτροπή προτείνει τον κ. Κατεινά Εμμανουήλ, για την πλήρωση της θέσης 
ειδικότητας «Δειγματολήπτης». 
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________________________________________________________________________ 
 
Προς  πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από 
τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως: 
 
        Αθήνα, 20/10/2020 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                    Τα μέλη της Επιτροπής 
 
                                                                                        
                                                                                                   
Γεώργιος Παπαδούδης         Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος                Όλγα Παπαλιού 
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