
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

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.  1917/345  ΓΠ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:       210 7491678                                                    Αθήνα,  03/10/2019          
FAX :       210 7489130
E-mail:                   president@ekke.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση  πρακτικού  αξιολόγησης  προτάσεων   στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του
έργου: «Consumerism in a period of economic crisis:  Consumption practices and forms
of governance» στο πλαίσιο Δράσης του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών/τριών.

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.
279/27-09-2019  συνεδρίασή του (θέμα 11ο)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε το υπ΄ αριθμ. 1805/699/23.9.2019  πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων  στο
πλαίσιο  υλοποίησης  του  έργου:  «Consumerism in a period of economic crisis:
Consumption practices and forms of governance» στο πλαίσιο Δράσης του ΕΛΙΔΕΚ για
την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών.

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Συν. Το υπ’ αριθμ.   1805/699/23.9.2019  Πρακτικό  

Εσωτερική Διανομή
– Γραφείο Προέδρου
– Δ/νση Διοικητικού
– Ειδικός Λογαριασμός
– Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αθήνα, 23/09/2019
Αρ. Πρωτ.: 1805/699

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΥ  ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΛΗΡΩΣΗ  ΜΙΑΣ  ΘΕΣΗΣ   ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CONSUMERISM IN A PERIOD
OF ECONOMIC CRISIS:  CONSUMPTION PRACTICES AND FORMS OF
GOVERNANCE” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Της ΔΡΑΣΗΣ «1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ»

Στην  Αθήνα  σήμερα  19/09/2019  και  ώρα  12:00  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: «Consumerism in
a period of economic crisis:  Consumption practices and forms of governance», με
κωδικό  2632  το  οποίο  έχει  ενταχθεί  στο  πλαίσιο  της  Δράσης  «1η  Προκήρυξη
ΕΛΙΔΕΚ  για  την  ενίσχυση Μεταδιδακτορικών  Ερευνητών/τριών»  που
χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General
Secretariat for Research and Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας  (ΕΛΙΔΕΚ)  –Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)
(ΑΔΑ:Ψ72Α4653ΠΣ-Φ7Ω).

Η Επιτροπή  Αξιολόγησης  Προτάσεων,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αρ.  πρωτ.
1752/314  ΓΠ12/09/2019  απόφαση του  Διευθυντή  και  Προέδρου  του  ΔΣ του  ΕΚΚΕ,
συνεδρίασε με την εξής σύνθεση: 
1. Λάλλας Δημήτριος (Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου)
2. Σουλιώτης Νικόλαος (Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας)
3. Χατζηγιάννη Ανδρομάχη ( Διευθύντρια Ερευνών)

Η εν  λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  αφορούσε μια θέση μία (1) θέση
έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην οποία θα προσδιορίζεται η
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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 κάθε  θέση παρατίθενται  στους  σχετικούς
πίνακες της Πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής  των  προτάσεων  (Δευτέρα  2-9-2019)  τους  φακέλους  για  τη  Θέση
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (με κωδικό 01) : Υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3)
προτάσεις, συγκεκριμένα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

1 ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1594 12-8-19

2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 1673 2-9-19

3 ΣΩΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1696 2-9-19

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:

• Υποψήφιος Διδάκτορας Κοινωνιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών ή Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Κοινωνιολογία, τις Πολιτισμικές Σπουδές
ή την Κοινωνική Ανθρωπολογία.
• Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.
• Ερευνητική εμπειρία στην σημειωτική ανάλυση, στην ανάλυση λόγου και στην
διενέργεια ποιοτικών συνεντεύξεων

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

•Πολύ καλή ή καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Ειδικότερα: 

Ο  κ.  Γκούμας  Αναστάσιος είναι  πτυχιούχος  τμήματος  Κοινωνιολογίας  του
Παντείου Πανεπιστημίου, απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
καθώς και υποψήφιος διδάκτορας του εν λόγω τμήματος. Βάσει του βιογραφικού
του,  αποδεικνύεται  ότι  διαθέτει  ένα σημαντικό απόθεμα θεωρητικών γνώσεων
στο  πεδίο  των  κοινωνικών  επιστημών  και  της  κοινωνικής  φιλοσοφίας.  Το
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γνωστικό αυτό απόθεμα έχει διαμορφωθεί μέσα από πολλές εργασίες θεωρητικής,
κυρίως, μελέτης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Επίσης,
η  εργασιακή  του  εμπειρία  έχει  έναν  σταθερό  προσανατολισμό  στην  παροχή
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Ενώ η  επαγγελματική  του  ενασχόληση περιλαμβάνει  συνεντεύξεις/συζητήσεις,
κυρίως  συμβουλευτικού  χαρακτήρα,  με  άτομα  ευάλωτων  κοινωνικών
κατηγοριών, και πιο συγκεκριμένα η εμπειρία του ως  streetworker μαρτυρά τις
επικοινωνιακές  αυτές  δεξιότητες,  που  απαιτούνται  για  τη  διεξαγωγή
ημιδομημένων ποιοτικών συνεντεύξεων, εντούτοις ο κ. Γκούμας δεν είχε μέχρι
τώρα την ευκαιρία να αξιοποιήσει ερευνητικά και για επιστημονικούς λόγους τις
δεξιότητες του αυτές, με εξαίρεση την ερευνητική δουλειά με τίτλο «Μιλώντας
με το λούμπεν προλεταριάτο στην Πλατεία Ομονοίας», η οποία εκπονήθηκε στο
πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών. Επιπλέον, η διδακτορική του διατριβή
με τίτλο «Εισφορές στην κοινωνική φιλοσοφία της γνώσης μέσα από τη σκέψη
των Martin Heidegger και George Lukacs» εμπίπτει στα πεδία της γνωσιοθεωρίας
και  της  κοινωνικής  φιλοσοφίας,  ενώ  το  ερευνητικό  έργο  «Consumerism  in  a
period of  economic crisis:  Consumption practices and forms of governance»  σε
αυτό της πολιτισμικής κοινωνιολογίας και, πιο συγκεκριμένα, στην πολιτισμική
κοινωνιολογία της κατανάλωσης. Οπότε κρίνεται ότι η διδακτορική διατριβή του
κ. Α. Γκούμα έχει πολύ μικρή συνάφεια με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας
θέσης.

Ο  κ.  Σώρος  Γεώργιος-Κωνσταντίνος είναι  πτυχιούχος  του  τμήματος
Κοινωνιολογίας  του  Παντείου  Πανεπιστημίου,  απόφοιτος  μεταπτυχιακού
προγράμματος  σπουδών  του  Τμήματος  Κοινωνιολογίας  του  Πανεπιστημίου
Κρήτης,  καθώς  και  υποψήφιος  διδάκτορας  του  τμήματος  αυτού.  Βάσει  του
βιογραφικού  του  τεκμαίρεται  η  ερευνητική  του  εμπειρία  στη  διεξαγωγή
ημιδομημένων  ποιοτικών  συνεντεύξεων  και  στην  ανάλυση  λόγου  λόγω  της
συμμετοχής  του  ως  μέλος  ερευνητικής  ομάδας  στο  Εργαστήριο  Κοινωνικής
Ανάλυσης  και  Εφαρμοσμένης  Έρευνας  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  στο
πανευρωπαϊκό  ερευνητικό  πρόγραμμα  TransSol,  καθώς  και  στο  ερευνητικό
πρόγραμμα  «Η  κρίση  ως  παράγοντας  κοινωνικής  μεταβολής  και  κοινωνικής
αποδιοργάνωσης»  (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).  Η  ερευνητική  του  αυτή  εμπειρία  αφορά  τη
μελέτη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, επισφαλώς εργαζόμενοι κ.ά) και
συνδέεται με την υπό εκπόνηση διδακτορική του διατριβή, η οποία έχει τίτλο «Η
κρίση  του  παραδοσιακού  εργατικού  συνδικαλισμού  και  εναλλακτικές  μορφές
συνδικαλιστικής  οργάνωσης:  Η  περίπτωση  του  κινηματικού  συνδικαλισμού
βάσης σε Ελλάδα και  Ισπανία».  Ενώ η ερευνητική  του εμπειρία  σε ποιοτικές
μεθόδους κοινωνικής έρευνας,  και συγκεκριμένα στην ανάλυση λόγου και στη
διεξαγωγή  ημιδομημένων  ποιοτικών  συνεντεύξεων  είναι  πιστοποιημένη  και
κυρίως  αποδεδειγμένη,  εντούτοις  η  θεματική  συνάφεια  της  υπό  εκπόνηση
διδακτορικής  του  διατριβής  με  την  συγκεκριμένη  θέση  ερευνητή  στο  έργο
«Consumerism in a period of economic crisis: Consumption practices and forms
of governance»  είναι  μικρή,  μιας  και  η  διατριβή  του  εμπίπτει  στα  πεδία  της
κοινωνιολογίας της εργασίας και των κοινωνικών κινημάτων ενώ το ερευνητικό
έργο  σε  αυτό  της  πολιτισμικής  κοινωνιολογίας  και,  πιο  συγκεκριμένα,  στην
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πολιτισμική κοινωνιολογία της κατανάλωσης. Οπότε κρίνεται ότι η διδακτορική
διατριβή  του  κ.  Γ.  Σώρου  έχει  μικρή  συνάφεια  με  το  αντικείμενο  της
προκηρυχθείσας θέσης.
Ο κ. Γιώργος Δρόσος είναι πτυχιούχος του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής  Ενημέρωσης  του  Εθνικού  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,
απόφοιτος του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Μουσική
κουλτούρα και Επικοινωνία» του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης και Μουσικών σπουδών (Ε.Κ.Π.Α) και υποψήφιος διδάκτορας του
τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η ερευνητική
του  εμπειρία  στις  ποιοτικές  μεθόδους  έρευνας  και  συγκεκριμένα  στη
σημειολογική  ανάλυση  ταινιών,  στην  ανάλυση  λόγου  και  στη  διεξαγωγή
ημιδομημένων ποιοτικών συνεντεύξεων,  καθώς και στην επιτόπια παρατήρηση
αφορά το έργο που εκπονεί στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής. Επίσης,
η ενασχόλησή του με τη σημειωτική ανάλυση διαφημιστικών μηνυμάτων και η
ανάλυση  τηλεοπτικού  και  κινηματογραφικού  λόγου  αποτελεί  μέρος  της
επαγγελματικής του απασχόλησης ως κειμενογράφου και επιμελητή κειμένων σε
γραφιστικές εταιρείες. Η θεματική συνάφεια της υπό εκπόνηση διατριβής του, η
οποία  έχει  τον  τίτλο  «Όψεις  του  Τερατώδους  στην  Οπτικοακουστική
Μυθοπλασία  του  21ου αιώνα»  με  τη  συγκεκριμένη  θέση  ερευνητή  στο  έργο
«Consumerism in a period of economic crisis: Consumption practices and forms
of governance» τεκμαίρεται,  καθώς  το  αντικείμενο  απασχόλησης  για  την
προκηρυχθείσα θέση αφορά τη σημειωτική ανάλυση διαφημιστικού/διαδικτυακού
λόγου, τη διεξαγωγή ημιδομημένων ποιοτικών συνεντεύξεων και την ανάλυση
λόγου ανθρώπων που εργάζονται σε τμήματα Marketing καθώς και την ανάλυση
λόγου οργανώσεων προστασίας του καταναλωτή και εκπροσώπησης οικονομικών
συμφερόντων.  Οπότε  η  υποψηφιότητα  του  κ.  Γιώργου  Δρόσου  πληροί  το
κριτήριο της θεματικής συνάφειας για την εν λόγω θέση ερευνητή.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή προκειμένου να σχηματίσει πλήρη άποψη για την
αξιολόγηση  των  υποψηφίων,  αποφάσισε  να  καλέσει  τους  τρεις  υποψηφίους  σε
προσωπική συνέντευξη ενώπιον της,  στις  εγκαταστάσεις  του ΕΚΚΕ,  την Πέμπτη 19
Σεπτεμβρίου 2019  και ώρα 2:00 μμ.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής την
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019  μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης με τους τρεις
υποψηφίους της εν λόγω θέσης. 

Στην  Αθήνα  σήμερα  19/09/2019,  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. Λάλλας Δημήτριος (Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου)
2. Σουλιώτης Νικόλαος (Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας)
3. Χατζηγιάννη Ανδρομάχη ( Διευθύντρια Ερευνών)
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 Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκαν σε προσωπική συνέντευξη και οι τρεις
υποψήφιοι. 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
«Consumerism in a period of  economic crisis:  Consumption practices and
forms of governance», αλλά και για τη θέση ειδικότερα. 

 Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα ότι ο κ. Γιώργος
Δρόσος  πληροί  τα  απαιτούμενα  προσόντα  της  θέσης  και  προχώρησε  στη
διαδικασία  σύνοψης  των  προσόντων  του  και  της  διαμόρφωσης  της  τελικής
βαθμολογίας:

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης ΓΚΟΥΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΡΟΣΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

1 Συνάφεια της υπό εκπόνηση 
διδακτορικής
διατριβής με το αντικείμενο 
της θέσης

5 10 30

2 Ερευνητική εμπειρία στην 
σημειωτική
ανάλυση, στην ανάλυση 
λόγου και στην
διενέργεια ποιοτικών 
συνεντεύξεων

0 15 10

3 Μεταπτυχιακό στις 
κοινωνικές επιστήμες

10 10 10

4 Συνέντευξη 15 15 15
5 ΣΥΝΟΛΟ 30 50 65

Συνεπεία των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τον κ.  Γιώργο Δρόσο  για την πλήρωση
της θέσης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (με κωδικό 01)».

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

Αθήνα, 19/09/2019

                                   
                                                                    Τα μέλη της Επιτροπής
Δημήτριος Λάλλας           Νικόλαος Σουλιώτης                     Ανδρομάχη Χατζηγιάννη 
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