
Ε Θ Ν Ι ΚΟ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν  ( E K K E )

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. 1736/265 ΓΠ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:       210 7491678                                                    Αθήνα,    23/09/2020
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 μιας θέσης
έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:  «SoDaNet in
Action”  με  κωδικό  ΟΠΣ  (5023637)  MIS 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. 289/18-09-
2020  συνεδρίασή του (θέμα 17ο).

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε το υπ΄ αριθμ   1658/616/17-09-2020Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης
Προτάσεων  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
με  τίτλο:  «SoDaNet in Action”  με  κωδικό  ΟΠΣ  (5023637)  MIS που
συγχρηματοδοτείται  από  το  Ε.Π.  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Συν. Το υπ’ αριθμ.   αριθμ   1658/616/17-09-2020Πρακτικό 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, 17-Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 1658/616/17-09-2020

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. 1427/233 ΓΠ-31/07/2020) 

Στην  Αθήνα  σήμερα  Τρίτη  15  Σεπτεμβρίου  2020  και  ώρα  11:30  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  μιας  θέσης  έκτακτου  προσωπικού  στο  πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:  «SoDaNet in Action”  με κωδικό ΟΠΣ (5023637)
MIS 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 
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Η  εν  λόγω  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  αφορούσε  μια  θέση  (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.
Τα  κριτήρια  αξιολόγησης  για  την  θέση  παρατίθενται  στους  σχετικούς  πίνακες  της
Πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προτάσεων (28/8/2020) τους φακέλους για τη  Θέση (με κωδικό 7) :
Υποβλήθηκαν συνολικά οκτώ (8) προτάσεις, συγκεκριμένα:

Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1              ΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1558 8/26/2020
2 ΣΑΚΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 1560 8/27/2020
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1559 8/27/2020
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1564 8/28/2020
5 ΖΕΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ 1566 8/28/2020
6 ΖΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1567 8/28/2020
7 ΚΑΓΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1565 8/28/2020
8  ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1568 8/28/2020

Η  Επιτροπή  συνεδριάζοντας  εξέτασε   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. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Πτυχίο  ΑΕΙ  στην  «Αγγλική  Φιλολογία»  ή  στην  «Μετάφραση  και
Διερμηνεία» ή στην «Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης»

 Άριστη γνώση Αγγλικών.
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 Μετάφραση  και  επιμέλεια  ελληνικών  και  αγγλικών  κειμένων  στις
κοινωνικές επιστήμες

 Τεκμηριωμένη  εμπειρία  στον  επικοινωνιακό  σχεδιασμό  για  τις
κοινωνικές επιστήμες        

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Επικοινωνία ή/ και Μάρκετινγκ

 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

 Επαγγελματική εμπειρία σε social media advertisement ή google ads

 Tεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στο Digital Content Marketing

Μετά την εξέταση των οκτώ (8) προτάσεων που κατατέθηκαν  για την εν λόγω θέση
η Επιτροπή κατέληξε ότι οι έξι υποψηφιότητες δεν τεκμηριώνουν επαρκώς -βάσει
των  δικαιολογητικών  που  κατέθεσαν-  τα  απαιτούμενα  προσόντα,  συνεπώς  οι
προτάσεις τους δεν δύνανται να αξιολογηθούν περαιτέρω και να βαθμολογηθούν
στη  βάση  των  κριτηρίων  της  Πρόσκλησης  για  τις  ειδικές  απαιτήσεις  της  θέσης
«ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (με κωδικό 7)». 

Ειδικότερα: 

 Ο κ. Γκανάς Παναγιώτης είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος «Οργάνωση και 
Διαχείριση Αθλητισμού» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και μεταπτυχιακό 
τίτλο (MA) σε Media and Communication Systems του Πανεπιστημίου Bilgi, 
Istanbul-Τουρκία και τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Δεδομένου ότι το  πτυχίο του υποψηφίου δεν εμπίπτει στην κατηγορία των 
πτυχίων που απαιτούνται στην κατηγορία των απαιτούμενων προσόντων  η 
πρότασή του δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

 Η κ. Σακκά Ελισσάβετ είναι κάτοχος πτυχίου του Νομικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου  
σπουδών στη Δημοσιογραφία & Νέα Μέσα, από το τμήμα Επικοινωνίας & 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών καθώς και τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Δεδομένου ότι το πτυχίο της υποψηφίας δεν εμπίπτει στην κατηγορία των 
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πτυχίων που απαιτούνται στην κατηγορία των απαιτούμενων προσόντων και 
συνεπώς η πρότασή της δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

 Η κ. Δημητρίου Χριστίνα είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επικοινωνία και Πολιτισμό του του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεδομένου ότι η υποψηφία δεν 
υπέβαλε πέραν του Βιογραφικού σημειώματος συνοδευτικά τεκμήρια των 
δηλωθέντων πληροφοριών και επιπλέον το  πτυχίο της υποψηφίας δεν εμπίπτει
στην κατηγορία των πτυχίων που απαιτούνται στην κατηγορία των 
απαιτούμενων προσόντων  η πρότασή της δεν δύναται να αξιολογηθεί 
περαιτέρω.

 Ο κ. Κάγκουρας Απόστολος είναι κάτοχος του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  καθώς και
τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και εμπειρία στην 
μετάφραση  νομικών , τεχνικών και λογοτεχνικών κειμένων. Από την πρότασή 
του δεν τεκμαίρεται εμπειρία στον επικοινωνιακό σχεδιασμό σχετικών με τις 
κοινωνικές επιστήμες, προσόν απαιτούμενο για τη συγκεκριμένη θέση και 
συνεπώς η πρότασή του δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

 Η κ. Καραγιάννη Μαριάννα είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Τουρκικών 
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. Δεδομένου ότι το πτυχίο της υποψηφίας δεν εμπίπτει στην κατηγορία 
των πτυχίων που απαιτούνται στην κατηγορία των απαιτούμενων προσόντων 
και συνεπώς η πρότασή της δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

 Η κυρία Καμπύλη Ευσταθία είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών καθώς και τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Από την 
πρότασή της δεν τεκμαίρεται εμπειρία στον επικοινωνιακό σχεδιασμό για τις 
κοινωνικές επιστήμες, προσόν απαιτούμενο για τη συγκεκριμένη θέση και 
συνεπώς η πρότασή της δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω.

        Συνεπεία των ανωτέρω, από τις οκτώ (8) συνολικά προτάσεις που κατατέθηκαν για
την εν λόγω θέση, τα απαραίτητα προσόντα κατείχαν οι ακόλουθες  δύο (2) υποψήφιες
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: οι κ. κ  Ζεάκη Στυλιανή-Μαρία και Ζήση Κωνσταντίνα και δύνανται να αξιολογηθούν
στη βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις της εν λόγω
θέσης, συγκεκριμένα:

 Η κ.  Ζεάκη Στυλιανή-Μαρία είναι κάτοχος Πτυχίου του τμήματος  Επικοινωνίας
και  Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου  Αθηνών,  διαθέτει  τεκμηριωμένη  άριστη  γνώση  της  αγγλικής
γλώσσας , τεκμηριωμένη εμπειρία στη μετάφραση και επιμέλεια ελληνικών και
αγγλικών  κειμένων  σε  πεδία  των  κοινωνικών  επιστημών  και  εμπειρία  στον
επικοινωνιακό  σχεδιασμό  τομέων  που  άπτονται  των  κοινωνικών  επιστημών.
Επιπλέον  των απαιτούμενων προσόντων η κ. Ζεάκη Στυλιανή-Μαρία ως προς τα
επιθυμητά προσόντα διαθέτει τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας,  καθώς  και  επαγγελματική  εμπειρία  ως  Social  media  coach  σε
μικρομεσαίες  επιχειρήσεις,  και  σε  social  media  advertisement  σε  φορείς
πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και σε εκπαιδευτικά έργα που άπτονται
της  αλληλεπίδρασης  κοινοτήτων  και  social media.  Επίσης  μέσω  της
ακαδημαϊκής της εμπειρίας ως πρώην  υπότροφος ΕΛΙΔΕΚ  βραβευμένη για την
ψηφιακή προσέγγιση τοπικών κοινοτήτων καλύπτει και τα επιθυμητά κριτήρια
εκτός  του  μεταπτυχιακού  τίτλου  της  “Λαογραφία  &  Λαϊκός  Πολιτισμός”  του
ΕΚΠΑ. Επιπλέον τα υποβληθέντα δείγματα εργασιών αποτελούν μια ποιοτική
ένδειξη των τυπικά δηλωθέντων.

 H κ. Ζήση Κωνσταντίνα είναι κάτοχος πτυχίου του τμήματος  Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης  και  Διερμηνείας  του  Ιονίου  Πανεπιστημίου,  διαθέτει
τεκμηριωμένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τεκμηριωμένη εμπειρία στη
μετάφραση  και  επιμέλεια  ελληνικών  και  αγγλικών  κειμένων  σε  πεδία  των
κοινωνικών  επιστημών  καθώς  και  μερική    εμπειρία  στον  επικοινωνιακό
σχεδιασμό  που  άπτονται  πεδίων  των  κοινωνικών  επιστημών  μέσω  του
σχεδιασμού  εκστρατειών  μάρκετινγκ  και  δημοκοπικών  ερευνών  σε  γαλλική
εταιρεία.   Ως προς τα επιθυμητά προσόντα διαθέτει τεκμηριωμένη πολύ καλή
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία στην
προώθηση και διαχείριση social media καθώς και σε digital Content Marketing. 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή προκειμένου να σχηματίσει πλήρη άποψη για την
αξιολόγηση του υποψηφίου, αποφάσισε να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον
της, τις κ.κ. Ζεάκη Στυλιανή Μαρία την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:30 και
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την  κ.  Ζήση  Κωνσταντίνα  στις  εγκαταστάσεις  του  ΕΚΚΕ,  την  ίδια  ημέρα Πέμπτη  17
Σεπτεμβρίου  2020  και ώρα 12:00 μμ.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής
την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 12:00 και  στις 14:30 για την πραγματοποίηση των
συνεντεύξεων   

Στην  Αθήνα  σήμερα  17  Σεπτεμβρίου  2020,  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 ως εξής:

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 

Ενώπιον  της  Επιτροπής  παρουσιάστηκαν  σε  προσωπική  συνέντευξη  οι  δύο  (2)
υποψήφιες σε προσωπική συνέντευξη, ήτοι οι κ.κ.  Ζεάκη Στυλιανή Μαρία και  Ζήση
Κωνσταντίνα.  Κατά  τη  διάρκεια  της  συνέντευξης  οι  υποψήφιες  παρουσίασαν  την
πρότασή τους, απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για
τα προσόντα και την εμπειρία τους και ενημερώθηκαν για το έργο SoDaNet in Action
αλλά και για τη θέση ειδικότερα. 

 Από  τη  συνέντευξη  με  την  κ.  Ζεάκη  Στυλιανή  Μαρία  επιβεβαιώθηκε  ότι
επιπλέον  των απαιτούμενων προσόντων η υποψηφία ως προς τα επιθυμητά
προσόντα διαθέτει τεκμηριωμένη πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας,
καθώς  και  επαγγελματική  εμπειρία  ως  Social  media  coach  σε  μικρομεσαίες
επιχειρήσεις,  και  σε  social  media  advertisement  σε  φορείς  πολιτιστικών
δραστηριοτήτων  καθώς  και  σε  εκπαιδευτικά  έργα  που  άπτονται  της
αλληλεπίδρασης κοινοτήτων και  social media.  Επίσης μέσω της ακαδημαϊκής
της  εμπειρίας  ως πρώην  υπότροφος ΕΛΙΔΕΚ  βραβευμένη για την  ψηφιακή
προσέγγιση τοπικών κοινοτήτων καλύπτει και τα επιθυμητά κριτήρια εκτός του
μεταπτυχιακού  τίτλου  της  “Λαογραφία  &  Λαϊκός  Πολιτισμός”  του  ΕΚΠΑ.
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Επιπλέον τα υποβληθέντα δείγματα εργασιών αποτελούν μια ποιοτική ένδειξη
των τυπικά δηλωθέντων.

 Από  τη  συνέντευξη  με  την  κ.  Ζήση  Κωνσταντίνα  επιβεβαιώθηκε  κατά  τη
συνέντευξη ότι ως προς τα επιθυμητά προσόντα  διαθέτει τεκμηριωμένη πολύ
καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία
στην  προώθηση  και  διαχείριση  social  media  καθώς  και  σε  digital  Content
Marketing.

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 Ζεάκη  Στυλιανή-
Μαρία 

Ζήση
Κωνσταντίνα 

1 Μετάφραση  και  επιμέλεια
ελληνικών και αγγλικών κειμένων
στις  κοινωνικές  επιστήμες  (5
μονάδες για
κάθε  έργο  με  μέγιστο  τις  10
μονάδες).

8 10

2 Τεκμηριωμένη  επαγγελματική
εμπειρία  στον  επικοινωνιακό
σχεδιασμό  για  τις  κοινωνικές
επιστήμες  (5  μονάδες  για  κάθε
έργο με μέγιστο τις 10 μονάδες).

10 5

3 Μεταπτυχιακός  τίτλος  σπουδών
στην  Επικοινωνία  ή/και
Μάρκετινγκ

- -

4 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 10 10
5 Επαγγελματική  εμπειρία  σε  social

media advertisement ή google ads
(δείγματα εργασιών) 

17 5

6 Τεκμηριωμένη εμπειρία στο Digital
Content

15 12

7 Συνέντευξη 10 9
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 70 51
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Συνεπεία  των  ανωτέρω,  η  Επιτροπή  προτείνει  για  την  πλήρωση  της  θέσης
«ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (με κωδικό 7))» την κ.
Ζεάκη Στυλιανή Μαρία.

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

Αθήνα, 17/9/2020

                                   
                                                                    Τα μέλη της Επιτροπής

             Δήμητρα Κονδύλη               Αικατερίνη Ηλιού                        Μαρία Κακεπάκη 
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