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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης 

της πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων 

στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)». 

 

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. 297/28-05-

2021  συνεδρίασή του (θέμα 23
ο
). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Εγκρίνουμε το υπ΄ αριθμ. 1219/489/26-5-21Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης των 

προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με 

τίτλο: «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής 

ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)», (MIS 5002378) που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ 

 

 

 

 

Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής 

 

 

 

 

 

 

Συν. Το υπ’ αριθμ. 1219/489/26-5-21 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

προτάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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  

& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

 

 

 

                           Αθήνα,  26  Μαΐου 2021 

                           Αρ. Πρωτ.: 1219/489/26-5-21 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΡΕΥΝΑ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ο ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΕ (REDI)» (ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡ. 

963/174ΓΠ/27-04-2021) 
 

 

 Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 10:30, συνεδρίασαν τα μέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, μέσω τηλεδιάσκεψης, προκειμένου να 

αξιολογήσουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές: ο τριγωνισμός 

των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)», (MIS 5002378) που 

συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 

 

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

1761/365 ΓΠ/20-10-2017 και 213/515 ΓΠ/15-11-2018 αποφάσεις του Διευθυντή και 

Προέδρου του ΔΣ του ΕΚΚΕ, συνεδρίασε με την εξής σύνθεση:  

1. Λιναρδής Απόστολος (Ερευνητής Β΄ Βαθμίδας, Επιστημονικός Συνυπεύθυνος 

Πράξης), Πρόεδρος,  

2. Χατζηγιάννη Ανδρομάχη (Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας), αναπληρωματικό μέλος 

λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Αντωνίας Καπέλλα, 

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

μέλος. 

 

Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορούσε δυο (2) θέσεις έκτακτου 

προσωπικού, τις θέσεις με κωδικό 91 και 92, που θα απασχοληθούν στο Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου. Η επιλογή των 
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υποψηφίων για κάθε θέση θα πραγματοποιηθεί μετά από βαθμολόγηση των 

υποβληθεισών προτάσεων, βάσει των κριτηρίων της Πρόσκλησης και αναλόγως με τις 

ειδικές απαιτήσεις της κάθε θέσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε θέση παρατίθενται 

στους σχετικούς πίνακες της Πρόσκλησης. Το παρόν Πρακτικό Αξιολόγησης ων 

προτάσεων αφορά τη μία από τις δύο θέσεις, ήτοι τη θέση με κωδικό 92.  

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προτάσεων (Δευτέρα 17/05/2021) τους εξής φακέλους : 

 

 

- Για τη θέση «Κοινωνικός Επιστήμονας / Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού 

(με κωδικό 92)» συνολικά τρεις (3) προτάσεις: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

 

1 ΑΡΣΑΚΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 994 05/05/2021 

2 ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1025 06/05/2021 

3 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

1087 13/05/2021 

 

 

Η Επιτροπή συνεδριάζοντας εξέτασε τις υποβληθείσες προτάσεις για τη θέση αυτή 

προκειμένου να διαπιστώσει αν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς 

και αν οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα καταλλήλως 

τεκμηριωμένα.  

 

Για τη θέση «Κοινωνικός Επιστήμονας / Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού  (με 

κωδικό 92)» 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο στις πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες. 

 Επαγγελματική εμπειρία ως Account Manager σε εταιρία έρευνας αγοράς και 

 δημοσκοπήσεων. 

 Επαγγελματική εμπειρία ως Field Manager σε εταιρία έρευνας αγοράς και 

 δημοσκοπήσεων. 

 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες. 

 Δημοσιεύσεις. 

 

Μετά την εξέταση των τριών (3) προτάσεων που κατατέθηκαν  για την εν λόγω θέση, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι  δυο  (2) υποψήφιοι δεν διαθέτουν -βάσει των δικαιολογητικών 
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που κατέθεσαν- τα απαιτούμενα προσόντα, συνεπώς η πρότασή τους δεν δύναται να 

αξιολογηθεί περαιτέρω και να βαθμολογηθεί στη βάση των κριτηρίων της Πρόσκλησης  

για τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης «Κοινωνικός Επιστήμονας / Συγγραφέας 

εκπαιδευτικού υλικού  (με κωδικό 92)».  

Ειδικότερα:  

 

- Ο κ. Αρσακιάν Ιωάννης δεν τεκμηριώνει βάσει της πρότασής του κανένα από τα 

απαιτούμενα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση, για το λόγο αυτό η πρότασή 

του δεν δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω. 

- Ο κ. Ζιώγας Γεώργιος είναι πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, της 

Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης  του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και τεκμηριώνει άριστη γνώσης 

της Αγγλικής γλώσσας. Δεν διαθέτει επαγγελματική εμπειρία ως Account Manager ούτε 

ως Field Manager σε εταιρία έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων  – απαιτούμενα 

προσόντα για την εν λόγω θέση – και για το λόγο αυτό, η πρότασή του δεν 

δύναται να αξιολογηθεί περαιτέρω. 

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

εν λόγω θέση, ένας (1) υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και δύναται να 

αξιολογηθεί, στη βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις 

της εν λόγω θέσης. Ειδικότερα: 

 

- Ο κ. Παπαργύρης Αντώνιος είναι κάτοχος Bachelor of Arts in Politics with 

European Studies από το  Πανεπιστήμιο του Sunderland, Department of Politics, 

U.K. καθώς και Master of Arts in International Studies από το Πανεπιστήμιο 

Newcastle upon Tyne, Faculty of Humanities and Social Sciences, U.K. Διαθέτει 

επίσης άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, λόγω της φοίτησής του σε αγγλικά 

πανεπιστήμια. Από την πρότασή του, τεκμηριώνει επαγγελματική εμπειρία σε 

εταιρεία ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων, τόσο ως Fieldwork Μanager 

(Αναλυτής/Υπεύθυνος πεδίου) καθώς και ως και ως Account Manager 

(Διευθυντής Ποσοτικών & Ποιοτικών Ερευνών), απαιτούμενα προσόντα για την 

εν λόγω θέση.     

 

Μετά την εξέταση της υποβληθείσας πρότασης του κ. Παπαργύρη Αντώνιο, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα καθώς και τα επιθυμητά 

επαρκώς τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Προκειμένου η 

Επιτροπή Αξιολόγησης να ολοκληρώσει  την αξιολόγηση τον καλεί σε προσωπική 

συνέντευξη, μέσω τηλεδιάσκεψης ενώπιον της, την Τετάρτη 26 Μαΐου  2021 και ώρα 

10:00 π.μ. 

 

 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής την 

26
η
 Μαΐου 2021 μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης  με τον υποψήφιο για την εν 

λόγω θέση. 
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Στην Αθήνα σήμερα  26 Μαίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ., μέσω τηλεδιάσκεψης, 

συνεδρίασαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων συνεχίζοντας με την ίδια 

σύνθεση τη Συνεδρίαση της 20
ης

 Μαΐου 2021.  

 

Για τη θέση «Κοινωνικός Επιστήμονας / Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού  (με 

κωδικό 92)» 

 

 

Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης ο υποψήφιος κος 

Παπαργύρης Αντώνιος.  Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο υποψήφιος παρουσίασε 

την πρότασή του, απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής για 

τα προσόντα και την εμπειρία του και ενημερώθηκε για το έργο REDI αλλά και για τη 

θέση ειδικότερα.  

 

 Από τη συνέντευξη με την κ. Παπαργύρη Αντώνιο επιβεβαιώθηκε ότι διαθέτει 

όλα τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της θέσης. Ειδικότερα διαθέτει 

πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο στις πολιτικές επιστήμες, δεδομένου ότι είναι  

κάτοχος Bachelor of Arts in Politics with European Studies από το  Πανεπιστήμιο 

του Sunderland, Department of Politics, U.K. καθώς και Master of Arts in 

International Studies από το Πανεπιστήμιο Newcastle upon Tyne, Faculty of 

Humanities and Social Sciences, U.K. Από τη συνέντευξη επιβεβαιώθηκε η 

πολυετής επαγγελματική του εμπειρία σε εταιρεία ερευνών αγοράς και 

δημοσκοπήσεων, τόσο ως Fieldwork Μanager (2005-2018 Υπεύθυνος πεδίου και 

ποιοτικού ελέγχου δεδομένων με βάση τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR, 

του ΣΕΔΕΑ και του ΠΕΣΣ) καθώς και ως Account Manager  /Διευθυντής 

ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών (2006-2021).  Έχει ασχοληθεί σε περισσότερες 

από 600 πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, επιχειρησιακές και έρευνες αγοράς 

τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Επίσης διαθέτει άριστη 

γνώση της Αγγλικής γλώσσας, λόγω της φοίτησής του σε αγγλικά πανεπιστήμια 

καθώς και επιστημονικές δημοσιεύσεις. 

 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στη διαδικασία σύνοψης 

των προσόντων του υποψηφίου και στην  τελική τους βαθμολογία: 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Παπαργύρης Αντώνιος 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις πολιτικές 

ή 

κοινωνικές επιστήμες (ανώτερη τιμή 15 μονάδες) 

15 

2. Επαγγελματική εμπειρία ως Account Manager 

σε εταιρία 

έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων (5 μονάδες για 

κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας με μέγιστο τις 25 

μονάδες) 

25 
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3. Επαγγελματική εμπειρία ως Field Manager σε 

εταιρία 

έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων (5 μονάδες για 

κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας με μέγιστο τις 25 

μονάδες) 

25 

4. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή διεθνή περιοδικά με 

κριτές (ανώτερη τιμή 15 μονάδες) 

2 

5. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (ανώτερη 

τιμή 10 μονάδες) 

10 

6. Συνέντευξη (ανώτερη  τιμή 10 μονάδες) 10 

 ΣΥΝΟΛΟ 87 

 

 

Η Επιτροπή προτείνει τον κ. Παπαργύρη Αντώνιο, για την πλήρωση της θέσης 

ειδικότητας «Κοινωνικός Επιστήμονας / Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού  (με 

κωδικό 92)». 
 

 

Προς  πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από 

τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως: 

 

        Αθήνα,  26/05/2021 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                    Τα μέλη της Επιτροπής 

 

 

Απόστολος Λιναρδής Μάχη Χατζηγιάννη Όλγα Παπαλιού 
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