
1 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
 

 

 

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

 
Κρατίνου  9 & Αθηνάς, 10552  Αθήνα 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                        
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:       Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ειρήνη  Κοσμά                  Αρ. Πρωτ.:2020/236/ΓΠ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:       210 7491678                                             Αθήνα,29.06.2022  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τριών (3) θέσεων στο πλαίσιο του έργου 

«Understanding Risk and Resilience in the Educational Performance of Refugee 

Children and Youth» που έχει ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ (Επιστ. Υπεύθυνος: Θεώνη 

Σταθοπούλου). 

 

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. 

311/27-6-2022  συνεδρίασή του (θέμα 18
ο
). 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνουμε  το υπ΄ αριθμ. 1889/490/14-6-22  Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Προτάσεων  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3)  θέσεων  έκτακτου 

προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης «Understanding Risk and Resilience in the 

Educational Performance of Refugee Children and Youth» που έχει ενταχθεί 

στο ΕΛΙΔΕΚ . 
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Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ 

 

 

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν. Το υπ’ αριθμ. 1889/490/14-06-2022  Πρακτικό 

 

 
 
 

Εσωτερική Διανομή 
– Γραφείο Προέδρου 

– Δ/νση Διοικητικού 

– Ειδικός Λογαριασμός 
– Δ//ντής ΙΚΕ 

– Επιστ. Υπεύθυνος 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Για την Πλήρωση τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου 

UnderstandingRisk and Resilience in the Educational Performance of Refugee 
Children and Youth» και κωδικό 4350 που έχει ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 

858/155/ΓΠ /21.04.2022) 

 

Στην Αθήνα σήμερα 14 Ιουνίου 2022και ώρα 15.00 συνεδρίασαν τα μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προτάσεων προκειμένου να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες που 

υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) 

θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με 

τίτλο:«UnderstandingRisk and Resilience in the Educational Performance of 

Refugee Children and Youth» και κωδικό 4350 που έχει ενταχθεί στο ΕΛΙΔΕΚ. 

 

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

860/156/ΓΠ /21.04.2022 απόφαση του Διευθυντή και Προέδρου του ΔΣ του ΕΚΚΕ, 

συνεδρίασε με την εξής σύνθεση:  

1. Σταθοπούλου Θεώνη, Ερευνήτρια Α’ Βαθμίδας, ΕΥ του έργου, Πρόεδρος 

της Επιτροπής. 

2. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας. 

3. Παύλος Μπαλτάς , Ερευνητής Γ. 

 

Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορούσε τρεις (3) θέσεις έκτακτου 

προσωπικού, το οποίο θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών μέσω 

σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική 

απασχόληση στο Έργο. Η επιλογή του/της υποψηφίου/ας για την κάθε θέση 

πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων, βάσει των 

κριτηρίων της πρόσκλησης και αναλόγως με τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης για την κάθε θέση παρατίθενται στον σχετικό πίνακα της 

Πρόσκλησης.  

 

Α) Υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης έργου (Θέσεις:1) 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προτάσεων, τις εξής τρεις (3) υποψηφιότητες για τη μια (1) θέση 

«Υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης έργου»: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

(ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)  

1 Μαλαμίδης Θεοχάρης 920/29-04-2022 29-04-2022 

2 Πιστικός Ηλίας 906/29-04-2022 29-04-2022 
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3 Τσελίκη Ελευθερία 

 

883/27-04-2022 27-04-2022 

 

Η Επιτροπή συνεδριάζοντας εξέτασε τις υποβληθείσες υποψηφιότητες για τη θέση 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς 

και εάν οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα κατάλληλα 

τεκμηριωμένα.  

 

Για τη θέση «Υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης έργου»: 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 
 

 Μεταδιδακτορική έρευνα στις Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες. 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στον συντονισμό και τη διαχείριση εμπειρικών 

κοινωνικών ερευνών 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία συγγραφής ερευνητικών εκθέσεων 

 Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 

 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε ποσοτικές κοινωνικές έρευνες με αντικείμενο τη 

μετανάστευση και ειδικότερα την εκπαίδευση, υγεία και ψυχική υγεία του 

μεταναστευτικού-προσφυγικού πληθυσμού. 

  Εξοικείωση με ψυχομετρικά εργαλεία. 

 Καλή γνώση στατιστικής 

 

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). 

 

Μετά την εξέταση των τριών (3) υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την εν λόγω 

θέση, η Επιτροπή κατέληξε ότι μια (1) υποψήφια δεν κατέθεσε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά συνεπώς η υποψηφιότητα της δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω:  

 

Ειδικότερα:  

 

 Η κα Τσελίκη Ελευθερία δεν προσκόμισε ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων 

σπουδών καθώς και συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να τεκμηριώνουν την 

ειδική ή επαγγελματική της εμπειρία. 

 

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις τρεις (3) συνολικά υποψηφιότητες  που κατατέθηκαν για 

την εν λόγω θέση, διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά-προσόντα και δύνανται να 
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αξιολογηθούν στη βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές 

απαιτήσεις της εν λόγω θέσης, οι εξής δύο (2) υποψήφιοι: 

 

 Ο κος Μαλαμίδης Θεοχάρης, κάτοχος διδακτορικού του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης και Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο ScuolaNormaleSuperiore, 

Φλωρεντία, Ιταλία.  

 Ο κος Ηλίας Πιστικός, κάτοχος διδακτορικού του Τμήματος Κοινωνιολογίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

 

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

ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι δύο (2) 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 τους δύο 

επικρατέστερους υποψήφιους μέσω τηλεδιάσκεψης/δια ζώσης, ήτοι τους κ.κ. Θεοχάρη 

Μαλαμίδη και Ηλία Πιστικό την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ. και 14:00 

π.μ. αντίστοιχα.  

 

Β) Βοηθός Έρευνας (Θέσεις:2) 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των υποψηφιοτήτων, τις εξής δεκαεπτά (17) υποψηφιότητες για τις δύο (2) 

θέσεις «Βοηθός Έρευνας»: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

(ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ)  

1 Γιατρά Αικατερίνη 

 

991/09-05-2022 09-05-2022 

2 ΚαμινιάρηςΌθων 

 

100/10-05-2022 10-05-2022 

3 Κατσέα Σαράντου Δανάη 

 

884/5-5-2022 05-05-2022 

4 Κουφογιαννάκης 

Στυλιανός 

949/5-5-2022 05-05-2022 

5 Λάππα Ανδρονίκη 964/5-5-2022 05-05-2022 

6 Λέφα Ισμήνη 988/9-5-2022 09-05-2022 

7 Μουργή Μαρία 933/3-5-2022 03-05-2022 

8 ΜποράναΤζούλι 882/27-04-2022 27-04-2022 

9 Ουίσα Αντωνία 886/27-04-2022 27-04-2022 

10 Παπαδάκη Δάφνη 885/27-04-2022 27-04-2022 

11 Πατεράκη Άννα 1006/10-05-2022 10-05-2022 

12 Πουρσανίδη Αικατερίνη 950/5-5-2022 05-05-2022 
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13 Ρόδης Κωνσταντίνος 888/28-04-2022 28-04-2022 

14 ΣαρσούρΟυάελ 905/29-04-2022 29-04-2022 

15 Σφακιανός Νικόλαος  893/28-04-2022 28-04-2022 

16 Τσελίκη  Ελευθερία 883/27-04-2022 27-04-2022 

17 Ζηργάνου-Καζολέα 

Ευαγγελία 

994/09-05-2022 09-05-2022 

 

Η Επιτροπή συνεδριάζοντας εξέτασε τις υποβληθείσες υποψηφιότητες για τη θέση 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς 

και εάν οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα κατάλληλα 

τεκμηριωμένα. 

 

Για τη θέση «Βοηθός Έρευνας»: 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ: Βοηθοί Έρευνας 

 

 Υποψήφιοι Διδάκτορες στις Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες. 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία συμμετοχής σε εμπειρικές κοινωνικές έρευνες 

 Εμπειρία συγγραφής ερευνητικών εκθέσεων 

 Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε ποσοτικές κοινωνικές έρευνες με αντικείμενο τη 

μετανάστευση και ειδικότερα την εκπαίδευση, υγεία και ψυχική υγεία του 

μεταναστευτικού πληθυσμού. 

 Εξοικείωση με ψυχομετρικά εργαλεία. 

 Καλή γνώση στατιστικής 

 

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). 

 

Μετά την εξέταση των δεκαεπτά (17) υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την εν λόγω 

θέση η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δώδεκα (12) υποψήφιοι δεν κατέθεσαν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά συνεπώς η υποψηφιότητά τους δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω:  

 

Ειδικότερα:  

 

 Η κα Γιατρά Αικατερίνη δεν προσκόμισε ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων 

σπουδών καθώς και συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει την 
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τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της. 

 Η κα Κατσέα Σαράντου Δανάη δεν προσκόμισε ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων 

σπουδών καθώς και συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει την 

τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της. 

 Η κος Κουφογιαννάκης Στυλιανός δεν προσκόμισε συμβάσεις ή βεβαίωση 

εργοδότη που να αποδεικνύει την τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής 

εμπειρίας, απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας 

της. 

 Η κα Λάππα Ανδρονίκη δεν προσκόμισε συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να 

αποδεικνύει την τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της. 

 Η κα Λέφα Ισμήνη δεν προσκόμισε συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να 

αποδεικνύει την τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της. 

 Η κα Μουργή Μαρία δεν προσκόμισε συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να 

αποδεικνύει την τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της. 

 Η κα ΜποράναΤζούλι δεν προσκόμισε ευκρινή Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

καθώς και συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει την τεκμηρίωση 

της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

αξιολόγηση της υποψηφιότητας της. 

 Η κα Ουίσα Αντωνία δεν προσκόμισε ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών 

καθώς και συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει την τεκμηρίωση 

της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

αξιολόγηση της υποψηφιότητας της. 

 Η κα Παπαδάκη Δάφνη δεν προσκόμισε συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να 

αποδεικνύει την τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της. 

 Η κα Πουρσανίδη Αικατερίνη δεν προσκόμισε συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη 

που να αποδεικνύει την τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της 

 Ο κος Ρόδης Κωνσταντίνος δεν προσκόμισε συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη 

που να αποδεικνύει την τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, 

απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας του. 

 Η κα Τσελίκη Ελευθερία δεν προσκόμισε ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων 

σπουδών καθώς και συμβάσεις ή βεβαίωση εργοδότη που να αποδεικνύει την 

τεκμηρίωση της ειδικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της. 

 

Συνεπεία των ανωτέρω, από τις δεκαεπτά (17) συνολικά υποψηφιότητες που 

κατατέθηκαν για την εν λόγω θέση, υπέβαλαν πλήρη φάκελο και δύνανται να 

αξιολογηθούν στη βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές 

απαιτήσεις της εν λόγω θέσης, οι εξής πέντε (5) υποψήφιοι: 

 

 Ο κος Καμινιάρης Όθων, υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ), του ΕΚΠΑ με θέμα: “The Impact of 

the EU Climate Change Policy on its Neighbourhood: State Socialization and 

Norm Diffusion”. 
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 Η κα Πατεράκη Άννα, κάτοχος διδακτορικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

σχολή Επιστημών της Αγωγής με θέμα «Άτυπες μορφές Κοινωνικής Διοίκησης των 

Χριστιανών στην ύστερη Τουρκοκρατία στην Κρήτη (1858-1898». 

 Ο κος Σαρσούρ Ουάελ, υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: “Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική 

ένταξη των αράβων προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα: Η περίπτωση των 

Παλαιστινίων προσφύγων και μεταναστών”. 

 Ο κος Σφακιανός Νικόλαος, υποψήφιος διδάκτορας στοΤμήμα Ψυχολογίας, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με θέμα: 

“Διατήρηση και σύναψη σχέσης στην ψηφιακή εποχή. Πρότυπα και αναπαραστάσεις 

παραδοσιακών και συγχρόνων μορφών αρρενωπότητας και θηλυκότητας”. 

 Η κα Ευαγγελία Ζηργάνου-Καζολέα, υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα 

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ), του ΕΚΠΑ, με 

θέμα:“Κοινωνικές αναπαραστάσεις της πολιτικής: Ερευνώντας τη σχέση  

υποκειμενικής πρόσληψης της πολιτικής και πολιτικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα”. 

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

ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι τρεις (3) επικρατέστεροι εκ των υποψήφιων, 

προκειμένου να σχηματίσει πλήρη άποψη για την καταλληλότητα τους. Με βάση τα 

παραπάνω, η Επιτροπή έκρινε αναγκαίο να καλέσει σε προσωπική συνέντευξη τους 

τέσσερεις (4) επικρατέστερους υποψήφιους μέσω τηλεδιάσκεψης/δια ζώσης, ήτοι τους 

κ.κ. Καμινιάρη Όθωνα, Σαρσούρ Ουάελ, Σφακιανό Νικόλαο και Ευαγγελία Ζηργάνου-

Καζολέα την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 14:30 μ.μ. , 15:00μ.μ., 15:30μ.μ. και 

16:00 μ.μ. αντίστοιχα. 

 

Δεν κλήθηκε η Κα. Πατεράκη λόγω του ότι στερείται ερευνητικής εμπειρίας. 

 

Για τη θέση « Υπεύθυνος συντονισμού και διαχείρισης έργου » 

 

Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε ο κληθείς σε προσωπική συνέντευξη υποψήφιος 

κ. Ηλίας Πιστικός, ενώ ο κ. Θεοχάρης Μαλαμίδης παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι παρουσίασαν την υποψηφιότητά τους, 

απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για τα προσόντα και 

την εμπειρία τους, ενημερώθηκαν για το Έργο  “UnderstandingRisk and Resilience in 

the Educational Performance of Refugee Children and Youth»” αλλά και για τη θέση 

ειδικότερα.  

 

 Από τη συνέντευξη με τον κ. Θεοχάρη Μαλαμίδη επιβεβαιώθηκε ότι διαθέτει 

όλα τα απαραίτητα προσόντα της θέσης. Ειδικότερα, είναι κάτοχος πτυχίου από 

το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις κοινωνικές 

επιστήμες από τη σχολή School of Global Studies, University of Gothenburg, και 

διδακτορικό τίτλο σπουδών από το  Πανεπιστήμιο Scuola Normale Superiore της 

Φλωρεντίας. Ο κ. Μαλαμίδης είναι μεταδιδακτορικός υπότροφος του ΙΚΥ, έχει 

ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συλλογικούς 

τόμους,  τεκμηριώνει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας απαραίτητο προσόν 

για την εν λόγω θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001, 

γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικά) και τεκμηριώνει ερευνητική εμπειρία 

σε  Ευρωπαϊκά, εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα.  
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 Από τη συνέντευξη με τον κ. Πιστικό Ηλία επιβεβαιώθηκε ότι διαθέτει μερικά 

από τα απαραίτητα προσόντα της θέσης. Ειδικότερα ο κ. Πιστικός είναι κάτοχος 

πτυχίου από το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της 

Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του 

ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

στη Γεωγραφία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διδακτορικό τίτλο σπουδών στην 

πολιτική κοινωνιολογία από το ίδιο Πανεπιστήμιο, εμπειρία σε έρευνες για τη 

μετανάστευση αλλά δεν τεκμηριώνει τυπικά την άριστη γνώση της Αγγλικής 

Γλώσσας, απαραίτητο προσόν για την εν λόγω θέση. 

 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στη διαδικασία σύνοψης 

των προσόντων των δύο (2) υποψηφίων και στην τελική τους βαθμολογία: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Θεοχάρης 

Μαλαμίδης 

Ηλίας 

Πιστικός 

1 

Εμπειρία στο συντονισμό 

ερευνητικών 

έργων 

15/50 15/50 

2 
Εμπειρία σε έρευνες για τη 

μετανάστευση 
20/20 20/20 

3 

Συνάφεια της μεταδιδακτορικής 

έρευνας 

με το αντικείμενο του 

ερευνητικού 

προγράμματος 

13/15 10/15 

4 Συνέντευξη 15/15 10/15 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 63/100 55/100 

 

Η Επιτροπή κατέταξε βάσει της βαθμολογίας στον Πίνακα των κριτηρίων αξιολόγησης 

ως εξής: 

 

1. Θεοχάρης Μαλαμίδης 

2. Ηλίας Πιστικός 

 

και προτείνει τον κ. Θεοχάρη Μαλαμίδη για την πλήρωση της θέσης « Υπεύθυνος 

συντονισμού και διαχείρισης έργου ». 
 

Για τη θέση « Βοηθός Έρευνας» 

 

Ενώπιον της Επιτροπής δια ζώσης/μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσιάστηκαν οι τέσσερεις 

(4) κληθέντες σε προσωπική συνέντευξη υποψήφιοι, ήτοι οι κ.κ. Καμινιάρης Όθων, 

Σαρσούρ Ουάελ, Σφακιανός Νικόλαος και Ευαγγελία Ζηργάνου-Καζολέα. Κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι παρουσίασαν το έως τώρα έργο τους, απάντησαν 

σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για τα προσόντα και την 

εμπειρία τους, ενημερώθηκαν για το Έργο  “UnderstandingRisk and Resilience in the 
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Educational Performance of Refugee Children and Youth»” αλλά και για τη θέση 

ειδικότερα.  

 

 Από τη συνέντευξη με τον κ. ΚαμινιάρηΌθωνα επιβεβαιώθηκε ότι διαθέτει όλα 

τα απαραίτητα προσόντα της θέσης. Ειδικότερα, ο κ. Καμινιάρης έχει πτυχίο και 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιας Διοίκησης, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ του ιδίου τμήματος. Έχει εμπειρία συμμετοχής σε 

έρευνες και τεκμηριώνει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας απαραίτητο 

προσόν για την εν λόγω θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 

50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης 

γλώσσας (Γαλλικά). Κατά την διάρκεια της συνέντευξης ζητήθηκαν 

διευκρινήσεις απο τον κ. Καμινιάρη σχετικά με την εμπλοκή του σε εμπειρικές 

κοινωνικές έρευνες κατά τη θητεία του στην GreenTank και το ΕΛΙΑΜΕΠ και 

διαπιστώθηκε ότι τεκμηριώνει σημαντική εμπειρία σε ερευνητικά έργα. 

 Από τη συνέντευξη με τον κ.Σαρσούρ Ουάελ προκύπτει ότι διαθέτει μερικά από 

τα απαραίτητα προσόντα της θέσης. Ειδικότερα, είναι κάτοχος πτυχίου του 

Τμήματος Οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου, 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του τμήματος Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου και είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο ίδιο Πανεπιστήμιο.  

Έχει εμπειρία σε έρευνες για τη μετανάστευση, κυρίως ως διαπολιτισμικός 

μεσολαβητής, άριστη γνώση της Αραβικής γλώσσας αλλά δεν τεκμηριώνει 

τυπικά την άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, απαραίτητο προσόν για την εν 

λόγω θέση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, σε σχετική ερώτηση των μελών 

της επιτροπής για τη διαθεσιμότητα του υποψηφίου αναφορικά με την 

προβλεπόμενη συχνότητα συναντήσεων της ομάδας έργου στην Αθήνα  για την 

 υλοποίηση του προγράμματος, δηλώθηκε από τον κ. Σαρσούρ ότι είναι μόνιμος 

κάτοικος Θεσσαλονίκης και αδυνατεί να ανταποκριθεί πλήρως. Ως εκ τούτου 

αποκλείεται από τη φάση της βαθμολόγησης και  τελικής επιλογής. 

 Από τη συνέντευξη με τον κ. Νίκο Σφακιανό επιβεβαιώθηκε ότι διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα προσόντα της θέσης. Ειδικότερα, ο κ. Σφακιανός είναι υποψήφιος 

διδάκτωρ του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου είναι κάτοχος 

πτυχίου από το τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, 

μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το Τμήμα Κοινωνιολογίας και 

Κοινωνικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου,  τεκμηριώνει άριστη 

γνώση της Αγγλικής γλώσσας απαραίτητο προσόν για την εν λόγω θέση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, και τεκμηριώνει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.  

 Από τη συνέντευξη με την κα Ευαγγελία Ζηργάνου-Καζολέα επιβεβαιώθηκε ότι 

διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα της θέσης. Ειδικότερα,  είναι υποψήφια 

διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών από το ίδιο τμήμα, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 

τμήμα Politics and International Studies (PAIS) του Πανεπιστημίου Warwick.Η κ. 

Ζηργάνου-Καζολέα διαθέτει αξιόλογη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά 

προγράμματα και τεκμηριώνει άριστη γνώση αγγλικής και καλή γνώση δεύτερης 

ξένης γλώσσας (Γαλλικά). 
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Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στη διαδικασία σύνοψης 

των προσόντων των τριών (3) υποψηφίων και στην τελική τους βαθμολογία: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

‘ΟθωνΚαμινιάρης Νικόλαος 

Σφακιανός 

Ευαγγελία 

Ζηργάνου-

Καζολέα 

1 

Εμπειρία συμμετοχής 

σε εμπειρικές 

κοινωνικές έρευνες 

12/50 12,5/50 15/50 

2 
Εμπειρία σε έρευνες 

για τη μετανάστευση 
0/20 0/20 0/20 

3 

Συνάφεια της 

εκπονούμενης 

διδακτορικής διατριβής 

με το αντικείμενο του 

ερευνητικού 

προγράμματος 

0/15 0/15 0/15 

4 Συνέντευξη 15/15 10/15 15/15 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

27/100 22,5/100 30/100 

Η Επιτροπή κατέταξε βάσει της βαθμολογίας στον Πίνακα των κριτηρίων αξιολόγησης 

ως εξής: 

1.Ευαγγελία Ζηργάνου-Καζολέα 

2.Όθων Καμινιάρης 

3.Νικόλαος Σφακιανός 

και προτείνει την κ. Ευαγγελία Ζηργάνου-Καζολέα και τον κ. ΌθωναΚαμινιάρη και για 

την πλήρωση των 2 θέσεων «Βοηθός έρευνας». 

 

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από 

τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως: 

 

  Αθήνα, 14-06-2022 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής              Τα μέλη της Επιτροπής 

 

 

 

 

  

Σταθοπούλου Θεώνη Θεοδωρόπουλος 

Κωνσταντίνος 

Μπαλτάς Παύλος 
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