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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:       Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ειρήνη  Κοσμά                     Αρ. Πρωτ.:  2351/290ΓΠ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:       210 7491678                                                       Αθήνα, 05/08/2022   

E-mail:         president@ekke.gr 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “EU-survey on Gender-Based Violence against women and other 

forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV-SURVEY)”. 

 

 

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. 313
α
/04-08-

2022  συνεδρίασή του (θέμα 3
ο
). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνεται  το υπ΄ αριθμ. 2315/630/01-08-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με ΑΠ 1965/217ΓΠ/20.06.2022Πρόσκλησης 
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Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “EU-survey on Gender-Based Violence against women and other 

forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece (2020-EL-GBV-SURVEY)”. 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ 

 

 

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Συν. Το υπ’ αριθμ. 2315/630/01-08-2022 Πρακτικό 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή 

– Γραφείο Προέδρου 

– Δ/νση Διοικητικού 

– Ειδικός Λογαριασμός 

– Δ//ντής ΙΚΕ 

– Eπιτροπή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

 

 

 

               Αθήνα, 01 Αυγούστου 2022 

                           Αρ. Πρωτ.: 2315/630 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “EU SURVEY ON GENDER-BASED VIOLENCE 

AGAINST WOMEN AND OTHER FORMS OF INTER-PERSONAL VIOLENCE (EU-

GBV) IN GREECE (2020-EL-GBV-SURVEY)”(ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 1965/217ΓΠ/20.06.2022) 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα Τρίτη 26  Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00 μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασαν 

τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων προκειμένου να αξιολογήσουν τις προτάσεις 

που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης 

έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: “EU-survey on Gender-

Based Violence against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in 

Greece (2020-EL-GBV-SURVEY)”. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων, η οποία συγκροτήθηκε με  την υπ’ αρ. πρωτ. 713/111 

ΓΠ/22-03-2021 απόφαση του Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ του ΕΚΚΕ, συνεδρίασε με την 

εξής σύνθεση:  

1. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, (Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας), Πρόεδρος,  

2. Γιώργος Μπιθυμήτρης, (Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας), τακτικό μέλος. 

3. Νίκος Σαρρής, (Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α΄Βαθμίδας), τακτικό μέλος. 

 

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. Η επιλογή των υποψηφίων 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 ηλεκτρονικά, κατόπιν της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων, για τη θέση «Στατιστικός (Statistician)» συνολικά τρεις 

(3) προτάσεις: 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

1 Δάντης Χαράλαμπος 2044/1-7-2022 30-6-2022 

2 Σκοπελίτης Εμμανουήλ 2059/4-7-2022 04-7-2022 

3 Μήλας Ιωάννης 2116/11-7-2022 11-7-2022 

 

Η Επιτροπή συνεδριάζοντας εξέτασε τις υποβληθείσες προτάσεις για τη θέση προκειμένου να 

διαπιστώσει αν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αν οι υποψήφιοι 

διαθέτουν τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα καταλλήλως τεκμηριωμένα.  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Πτυχίο Στατιστικής ή Μαθηματικών. 

 Μεταπτυχιακό στη Στατιστική ή στα Μαθηματικά. 

 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 

 Εμπειρία στην εφαρμογή κανόνων επικύρωσης (validation checks) σε μεταβλητές 

στατιστικών ερευνών, για τη διερεύνηση πιθανών λαθών (errors warnings)στη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη διόρθωσή τους. 

 Εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων ερευνών ή/και δεδομένων που προέρχονται από 

διοικητικές πηγές, για λογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ ή φορέων του Ελληνικού Στατιστικού 

Συστήματος και των οποίων τα τελικά επεξεργασμένα αποτελέσματα κατατίθενται στη 

Eurostat. 

 Εμπειρία στη στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων ερευνών, στο πλαίσιο αξιολόγησης της 

ποιότητάς τους. 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Εμπειρία στη χρήση των στατιστικών πακέτων SAS και SPSS. 

 Εμπειρία στον υπολογισμό αναγωγικών συντελεστών (σταθμίσεων) και δειγματοληπτικών 

σφαλμάτων της εκτίμησης των μεταβλητών δειγματοληπτικών ερευνών. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση με αναφορά στον τίτλο της θέσης. 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

 Ευκρινή φωτοαντίγραφα Τίτλων σπουδών. 

 Συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει την τεκμηρίωση της ειδικής ή 

επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται). 

 

Ειδικότερα: 

 

Ο κ. Δάντης Χαράλαμπος κατέχει Πτυχίο Νομικής και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη 

Δημογραφία και την Ανάπτυξη. Δεν διαθέτει «Πτυχίο Μαθηματικών ή Στατιστικής» και 

"Μεταπτυχιακό στη Στατιστική ή στα Μαθηματικά" όπως ορίζεται στα απαιτούμενα προσόντα 

της συγκεκριμένης προκήρυξης. Από το βιογραφικό του και τις σχετικές βεβαιώσεις δεν 

προκύπτει επίσης εμπειρία στην εφαρμογή κανόνων επικύρωσης (validation checks) σε 
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μεταβλητές στατιστικών ερευνών, εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων ερευνών ή/και δεδομένων 

που προέρχονται από διοικητικές πηγές, για λογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ ή φορέων του Ελληνικού 

Στατιστικού Συστήματος και των οποίων τα τελικά επεξεργασμένα αποτελέσματα κατατίθενται 

στη Eurostat, όπως ρητά αναφέρεται στην προκήρυξη. Ως εκ τούτου η υποψηφιότητα του δεν 

δύναται να αξιολογηθεί.  

Ο κ. Σκοπελίτης Εμμανουήλ κατέχει Πτυχίο εφαρμοσμένων Μαθηματικών από το 

Πανεπιστήμιο Πατρών και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική από το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τόσο από το βιογραφικό του όσο και από τις βεβαιώσεις που 

συνοδεύσουν την υποψηφιότητά του προκύπτει ότι ο κ. Σκοπελίτης διαθέτει μεγάλη εμπειρία 

στην εφαρμογή κανόνων επικύρωσης (validation checks) σε μεταβλητές στατιστικών ερευνών 

καθώς και εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων ερευνών ή/και δεδομένων που προέρχονται από 

διοικητικές πηγές κυρίως για λογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ και των οποίων τα τελικά επεξεργασμένα 

αποτελέσματα κατατίθενται στη Eurostat. Επιπρόσθετα έχει προσκομίσει βεβαιώσεις για την καλή 

γνώση των στατιστικών πακέττων SAS και SPSS καθώς και βεβαιώσεις από την ΕΛΣΤΑΤ που 

πιστοποιούν την πολυετή του επαγγελματική του εμπειρία. 

Ο κ. Μήλας Ιωάννης στον φάκελο του δεν έχει καταθέσει «Αίτηση με αναφορά στον τίτλο της 

θέσης» και «Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα», όπως ρητά αναφέρεται στην πρόσκληση. 

Επιπλέον, οι δύο τίτλοι από το εξωτερικό αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ «συνεκτιμώμενοι, 

ως πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από τα Τμήματα Στατιστικής των 

Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». Ως εκ τούτου ο κ. Μήλας δεν διαθέτει 

"Μεταπτυχιακό στη Στατιστική ή στα Μαθηματικά" καθότι από τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά φαίνεται ότι το μεταπτυχιακό που εκπονεί στο τμήμα Στατιστικής του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι σε εξέλιξη. Από τις σχετικές βεβαιώσεις επίσης δεν 

προκύπτει εμπειρία στην εφαρμογή κανόνων επικύρωσης (validation checks) σε μεταβλητές 

στατιστικών ερευνών, εμπειρία στη διαχείριση δεδομένων ερευνών ή/και δεδομένων που 

προέρχονται από διοικητικές πηγές, για λογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ ή φορέων του Ελληνικού 

Στατιστικού Συστήματος και των οποίων τα τελικά επεξεργασμένα αποτελέσματα κατατίθενται 

στη Eurostat. Ως εκ τούτου η υποψηφιότητα του δεν δύναται να αξιολογηθεί.  

Με βάση την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων η Επιτροπή αποφασίζει ότι οι κ.κ. 

Μήλας Ιωάννης και Δάντης Χαράλαμπος δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα καθώς και τα 

επιθυμητά επαρκώς τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση και ως εκ 

τούτου αποκλείονται από την αξιολόγηση. 

Η Πρόσκληση ορίζει ότι για την πλήρωση της εν λόγω θέσης θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον 

της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι επικρατέστεροι εκ των υποψήφιων, προκειμένου να σχηματίσει 

πλήρη άποψη για την καταλληλόλητα τους. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή έκρινε αναγκαίο, 

να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη τον υποψήφιο κ. Σκοπελίτη Εμμανουήλ, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 27/7/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε 

τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής την Τετάρτη 27/7/2022 μετά την ολοκλήρωση της 

συνέντευξης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Την Τετάρτη 27/7/2022, με την ολοκλήρωση της συνέντευξης τα μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προτάσεων συνέχισαν τη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, διατηρώντας την ίδια 

σύνθεση. 

Από τη συνέντευξη με τον υποψήφιο επιβεβαιώθηκε ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

επιθυμητά προσόντα για τη θέση «Στατιστικός (Statistician)»επαρκώς τεκμηριωμένα και 

επιβεβαιώθηκε η διαθεσιμότητά του για την εκπλήρωση των καθηκόντων της συγκεκριμένης 

θέσης για την περίοδο που αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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Τα προσόντα του υποψήφιου και η τελική του βαθμολογία συνοψίζονται ως εξής: 

 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σκοπελίτης 

Εμμανουήλ 

1 

Επαγγελματική εμπειρία στην εφαρμογήκανόνων επικύρωσης (validation checks) 

σεμεταβλητές στατιστικών ερευνών, για τηδιερεύνηση πιθανών λαθών (errors-warnings) 

στησυμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τηδιόρθωσή τους. 

20 

2 

Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείρισηδεδομένων ερευνών ή/και δεδομένων που 

προέρχονται από διοικητικές πηγές, γιαλογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ ή φορέων του 

Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και τωνοποίων τα τελικά επεξεργασμένα 

αποτελέσματα κατατίθενται στη Eurostat. 

16 

3 
Επαγγελματική εμπειρία στη στατιστική ανάλυσηαποτελεσμάτων ερευνών, στο πλαίσιο 

αξιολόγησης της ποιότητάς τους 
20 

4 
Εμπειρία στον υπολογισμό αναγωγικώνσυντελεστών (σταθμίσεων) καιδειγματοληπτικών 

σφαλμάτων της εκτίμησης τωνμεταβλητών δειγματοληπτικών ερευνών. 
10 

5 
Εμπειρία στη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SAS 
10 

6 
Εμπειρία στη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPSS 
10 

7 Συνέντευξη 10 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 96 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει τον κ. Εμμανουήλ Σκοπελίτη για την πλήρωση της 

θέσης ειδικότητας «Στατιστικός (Statistician)». 

Προς  πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη 

της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως: 

 

  Αθήνα, 27-07-2022 

 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη της Επιτροπής 

 

    

    

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Γιώργος Μπιθυμήτρης Νίκος Σαρρής 
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