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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν  

στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων 

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. 

310α/20-06-2022  συνεδρίασή του (θέμα 2
ο
) 

  

 



 

                                                                                             

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνουμε το υπ΄ αριθμ. 1906/495/17-06-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

προτάσεων που υποβλήθηκαν  στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων 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. 1906/495/17-06-2022 Πρακτικό 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
Εσωτερική Διανομή 

– Γραφείο Προέδρου 

– Δ/νση Διοικητικού 
– Ειδικός Λογαριασμός 

– Δ//ντής ΙΚΕ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

                                                                                             

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
& ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

 
 
 
 
                           Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022 
                           Αρ. Πρωτ.:1906/495  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 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. 1066/179ΓΠ/18/05/2022) 

 
 
Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη 9 Ιουνίου 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 τεσσάρων (4) θέσεων 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), τακτικό μέλος. 

 
Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορούσε τέσσερις (4) θέσεις 
έκτακτου προσωπικού, που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου. Η επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις 
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 τις θέσεις αυτές παρατίθενται στον σχετικό πίνακα της 
Πρόσκλησης.  



 

                                                                                             

 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων παρέλαβε, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προτάσεων, τους εξής φακέλους ανά θέση:  
 

-  Για τη θέση «Υπεύθυνος Πεδίου (Field Manager)» συνολικά δέκα (10) προτάσεις: 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   

1 Αθανασόπουλος Χρήστος 1281/25-5-22 23-5-2022 

2 Γιαννοπούλου Γαλιλαία 1361/30-5-22 29-5-2022 

3 Ζεμπερίδου Μαρία 1201/23-5-22 21-5-2022 

4 Λαγούδη Αθανασία 1237/24-5-22 24-5-2022 

5 Μπενέκου Αθηνά 1232/24-5-22 23-5-2022 

6 Στάικος Χρήστος 1459/1-6-22 1-6-2022 

7 Βαλεκάρδας Χρήστος 1566/3-6-22 3-6-2022 

8 Μαρκάκη Ειρήνη 1782/6-6-22 5-6-2022 

9 Βαλέτα – Λεονταρίδη 
Αθηνά 

1786/6-6-22 6-6-2022 

10 Παπαξάνθη Δήμητρα 1801/6-6-22 6-6-2022 

 

-  Για τη θέση «Τεχνικός Επιτόπιας Υποστήριξης (On-site support Technician)» 

συνολικά τρεις (3) προτάσεις: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΑΡ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

1 Φραγκούλης Κωνσταντίνος 1566/3-6-22 2-6-2022 

2 Παπαδάτος Παναγιώτης 1784/6-6-22 3-6-2022 

3 Μαρκάκης Ιωάννης 1800/6-6-22 6-6-2022 

 

Η Επιτροπή συνεδριάζοντας εξέτασε τις υποβληθείσες προτάσεις για τις θέσεις 
προκειμένου να διαπιστώσει αν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς 
και αν οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 
καταλλήλως τεκμηριωμένα.  
 
 

Για τη θέση «Υπεύθυνος Πεδίου (Field Manager)» 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 



 

                                                                                             

 

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον συντονισμό, την οργάνωση 
και τη διοίκηση ποσοτικών ερευνών, την εκπαίδευση ερευνητών καθώς και στη 
διαχείριση έργων 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση λογισμικού CAPI (Computer Assisted 
Personal Interviewing) 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση Excel για τη διαχείριση reports που 
προκύπτουν από το λογισμικό CAPI 

 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία ως επόπτης/τρια πεδίου σε ποσοτικές 

έρευνες. 

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) 
 

Για τη θέση αυτή υπεβλήθησαν δέκα (10) προτάσεις. Οι επτά (7) υποψήφιοι/ες ήτοι οι 
Αθανασόπουλος Χρήστος, Γιαννοπούλου Γαλιλαία, Λαγούδη Αθανασία, Μπενέκου 
Αθηνά, Βαλεκάρδας Χρήστος, Μαρκάκη Ειρήνη και Παπαξάνθη Δήμητρα δεν 
διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και δεν δύνανται να αξιολογηθούν 
περαιτέρω, στη βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις 
της εν λόγω θέσης. 
Ειδικότερα:  
Ο κ. Αθανασόπουλος Χρήστος δεν διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία όπως αυτή 
ορίζεται στην προκήρυξη και δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στο σύστημα CAPI. 
Η κ. Γιαννοπούλου Γαλιλαία δεν διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία όπως αυτή 
ορίζεται στην προκήρυξη και δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στο σύστημα CAPI. 
Η κ. Λαγούδη Αθανασία δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στο σύστημα CAPI. 
Η κ. Μπενέκου Αθηνά, δεν διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία όπως αυτή 
ορίζεται στην προκήρυξη και δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στο σύστημα CAPI. 
Ο κ. Βαλεκάρδας Χρήστος δεν διαθέτει επαρκή επαγγελματική εμπειρία όπως αυτή 
ορίζεται στην προκήρυξη και δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στο σύστημα CAPI. 
Η κ. Μαρκάκη Ειρήνη έχει αρκετή εμπειρία σε ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, αλλά 
δεν έχει επαρκή εμπειρία εποπτείας και δεν διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στο 
σύστημα CAPI.                                                            
Η κ. Παπαξάνθη Δήμητρα δεν διαθέτει 5 έτη επαγγελματική εμπειρία, όπως ορίζει η 
προκήρυξη. 
 



 

                                                                                             

 

Τρεις (3) υποψήφιοι/ες  διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, στη βάση των κριτηρίων 
που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις της εν λόγω θέσης. Ειδικότερα: 
Η κα Ζεμπερίδου Μαρία διαθέτει πτυχίο Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών  από το 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως ερευνήτρια σε πρωτογενή έρευνα με χρήση CAPI, 
συνεντεύκτρια σε ποσοτικές έρευνες Κοινής Γνώμης & Αγοράς (2ετής εμπειρία) στη 
Μονάδα Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και περισσότερα από 4 χρόνια 
εμπειρία ως Βοηθός Διευθυντή / Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς-Ε.Π.Ι 
ΠαΜακ ως Υπεύθυνη Πεδίου Έρευνας, υλοποίηση πρωτογενούς και δευτερογενούς 
έρευνας με χρήση CAPI, Ενημέρωση και εκπαίδευση ερευνητών κλπ. 

Ο κ. Στάικος  Χρήστος διαθέτει πτυχίο από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Πατρών και έχει εργαστεί για περισσότερα από πέντε χρόνια στην εταιρία ερευνών και 
δημοσκοπήσεων Kapa Research, όπου συμμετείχε ενεργά μεταξύ άλλων στη συγγραφή 
αρκετών τεχνικών προσφορών που αφορούσαν σε διαγωνισμούς του δημοσίου, ήταν 
Υπεύθυνος συντονισμού και διεξαγωγής των ποιοτικών ερευνών, και μέλος ομάδας 
σχεδιασμού και υλοποίησης πανελλαδικών ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, όπως η 
πανελλαδική έρευνα για τις Συνήθειες των χρηστών του διαδικτύου κ.ά. Από το 2016 ο 
κ. Στάικος ασχολείται με έρευνες διαφόρων Φορέων ή ατομικές έρευνες ως ελεύθερος 
επαγγελματίας. Επίσης ο κ. Στάικος απασχολήθηκε ως επόπτης από τον Ιανουάριο του 
2022 έως και τον Απρίλιο του 2022 στην έρευνα “EU survey on Gender-Based Violence 
against women and other forms of inter-personal violence (EU-GBV) in Greece”.   

Η κα Βαλέτα – Λεονταρίδη Αθηνά διαθέτει Πτυχίο Στατιστικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία 
στον τομέα Έρευνα Αγοράς με έμφαση στην επεξεργασία δεδομένων και τη 
μορφοποίησή τους καθώς και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Επίσης, 
έχει εμπειρία ανάπτυξης προγραμμάτων για την εισαγωγή στοιχείων και τον ποιοτικό 
έλεγχό τους, ενώ διαθέτει και εμπειρία συντονισμού και παρακολούθησης εργασιών 
και παραλαβών συμπληρωμένων ερωτηματολογίων.  

Με βάση την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τρεις 

υποψήφιοι/ες διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα καθώς και τα επιθυμητά επαρκώς 

τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να 

ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων τους, η Επιτροπή καλεί και τους τρεις (3) 

υποψήφιους σε προσωπική συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης (ZOOM), την Τετάρτη 15 

Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 έως 11.30 μ.μ. 

 

Για τις θέσεις «Τεχνικός Επιτόπιας Υποστήριξης (On-site support Technician)» (3 

θέσεις)  

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 



 

                                                                                             

 

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Μηχανικού Η/Υ ή/και Πληροφορικής 

 Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφοριακών 
συστημάτων 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για 
έρευνες 
φορέων του ελληνικού στατιστικού συστήματος, τα δεδομένα των οποίων 
κατατίθενται 
στη Eurostat 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων με τη 
χρήση 
γεωαναφερόμενων δεδομένων 
 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη εφαρμογών 

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). 

 

Για τη θέση αυτή υποβλήθηκαν τρεις (3) προτάσεις. 
Οι τρεις (3) υποψήφιοι διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, στη 
βάση των κριτηρίων που θέτει η Πρόσκληση για τις ειδικές απαιτήσεις των εν λόγω 
θέσεων. 
 
Ο κ. Φραγκούλης Κωνσταντίνος, είναι Μηχανικός Πληροφορικής, διαθέτει πτυχίο από 

το ΤΕΙ Αθήνας και μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την ΕΕΔΕ. 

Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία (πέραν των 4 ετών που ορίζει η Πρόσκληση) 

στη διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και στη 

χρήση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού (υπηρεσίες εγκατάστασης, 

παραμετροποίησης, προσαρμογής, εκπαίδευσης και υποστήριξης). Επιπλέον έχει 

εμπειρία στην υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων για τις ανάγκες διεξαγωγής 

ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, έχει αναπτύξει εφαρμογές συλλογής και 

συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, καθώς και πλατφόρμα λογισμικού για την κατασκευή 

γεωαναφερόμενων φορμών διεξαγωγής ερευνών σε έξυπνα κινητά/ταμπλέτες.  



 

                                                                                             

 

Ο κ. Παπαδάτος Παναγιώτης, διαθέτει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & 

Τεχνολογίας Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) από 

το ίδιο Πανεπιστήμιο. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία (από το 1999) στη 

διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και 

τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού 

(ανάπτυξη εφαρμογών/λογισμικού, υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, 

προσαρμογής, εκπαίδευσης και υποστήριξης). Επιπλέον έχει εμπειρία στην υλοποίηση 

πληροφοριακών συστημάτων για τις ανάγκες διεξαγωγής ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ. 

Ειδικότερα, έχει αναπτύξει εφαρμογές συλλογής και συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, 

καθώς και πλατφόρμα λογισμικού για την κατασκευή γεωαναφερόμενων φορμών 

διεξαγωγής ερευνών σε έξυπνα κινητά/ταμπλέτες για τις ανάγκες διεξαγωγής ερευνών 

της ΕΛΣΤΑΤ. 

Ο κ. Μαρκάκης Ιωάννης, διαθέτει πτυχίο Πληροφορικής από τη Σχολή Θετικών 

Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική 

εμπειρία ως αναλυτής προγραμματιστής (από το 1998), με έμφαση στη διαχείριση και 

υλοποίηση έργων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και στην τεχνική υποστήριξη 

εφαρμογών λογισμικού. Έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη Πλατφόρμας Λογισμικού για 

την κατασκευή γεωαναφερόμενων φορμών διεξαγωγής ερευνών σε έξυπνα 

κινητά/ταμπλέτες για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ καθώς και στην ανάπτυξη εφαρμογής 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη ‘Πιλοτική έρευνα 

αποτίμησης της εφαρμογής του νέου Κανονισμού για τις Κοινωνικές Στατιστικές (IESS 

FR)’ σε έξυπνα κινητά / ταμπλέτες, επίσης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. 

Με βάση την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τρεις 
υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα καθώς και τα επιθυμητά επαρκώς 
τεκμηριωμένα, όπως περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση. Προκειμένου να 
ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων τους, η Επιτροπή κάλεσε και τους τρεις 
(3) υποψήφιους σε προσωπική συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης (ZOOM), την Τετάρτη 
15 Ιουνίου 2022 και ώρα 11.30 έως 13.00 μ.μ. 
 
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίασή της και όρισε τη συνέχεια αυτής 
την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 για τις συνεντεύξεις με τους υποψήφιους, 
η οποία συνεχίστηκε και μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων ώστε να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία.  
 
________________________________________________________________________
_______ 
 



 

                                                                                             

 

Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 συνεδρίασαν τα μέλη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεχίζοντας με την ίδια 
σύνθεση της Συνεδρίαση της Πέμπτης 9 Ιουνίου 2022. 
 
 

Για τη θέση «Υπεύθυνος Πεδίου (Field Manager)» 

 
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκαν οι τρεις (3) κληθέντες/είσες υποψήφιοι/ες σε 
προσωπική συνέντευξη, ήτοι οι  Ζεμπερίδου Μαρία, Βαλέτα – Λεονταρίδη Αθηνά και 
Στάικος Χρήστος.  
 
Από τις συνεντεύξεις με τις υποψήφιες και τον υποψήφιο επιβεβαιώθηκε ότι και οι 
τρεις διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα για τη θέση «Υπεύθυνος 
Πεδίου (Field Manager)» επαρκώς τεκμηριωμένα και επιβεβαιώθηκε η διαθεσιμότητά 
τους για την εκπλήρωση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης για την περίοδο 
που αναφέρεται στην προκήρυξη.  Διευκρινίστηκαν τα εξής σημεία σε σχέση με την 
επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων:  
Η κα Ζεμπερίδου Μαρία, έχει εμπειρία από ποσοτικές έρευνες, αλλά όχι από έρευνες 
‘πόρτα πόρτα’ όπως είναι η συγκεκριμένη έρευνα GBV.  
Η κα Βαλέτα – Λεονταρίδη Αθηνά, διαθέτει εμπειρία από συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων σε ποσοτική έρευνα αλλά μόνο 1 έτους στην αρχή της καριέρας της, 
ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί κυρίως με το Data processing. Επιπρόσθετα, 
δεν έχει απασχοληθεί ως field manager στο παρελθόν. 
Ο κ. Στάικος απασχολήθηκε ως επόπτης και υπεύθυνος πεδίου σε ποσοτικές έρευνες, 
όπως στην πανελλαδική έρευνα σχετικά με τις Συνήθειες των χρηστών του διαδικτύου, 
αλλά και την έρευνα GBV όπου επί της ουσίας εκτελούσε χρέη βοηθού Field Manager 
όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου. 
 

Τα προσόντα των υποψηφίων και η τελική τους βαθμολογία συνοψίζονται ως 
εξής: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ζεμπερίδου 
Μαρία 

Στάικος 
Χρήστος 

Βαλέτα – 
Λεονταρίδη 

Αθηνά 

1 

Επαγγελματική εμπειρία 
στον συντονισμό, την 
οργάνωση και τη 
διοίκηση ποσοτικών 
ερευνών, 
την εκπαίδευση 
ερευνητών, καθώς και 
στη 

 
 
 

45 
50 

 
 
 
               50 



 

                                                                                             

 

διαχείριση έργων 

2 

Τεκμηριωμένη εμπειρία 
στη χρήση λογισμικού 
CAPI (Computer Assisted 
Personal Interviewing). 

 
 

20 
20 

 
 

15 

3 

Τεκμηριωμένη 
επαγγελματική εμπειρία 
ως επόπτης 
πεδίου σε ποσοτικές 
έρευνες 

 
0 

10 

 
5 

4 Συνέντευξη 10 10 10 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

75 90 80 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει τον κ. Χρήστο Στάικο  για την 

πλήρωση της θέσης ειδικότητας «Υπεύθυνος Πεδίου (Field Manager)». 

 

 

Για τις θέσεις «Τεχνικός Επιτόπιας Υποστήριξης (On-site support Technician)» (3 

θέσεις) 

 
Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκαν οι κ.κ. Φραγκούλης Κωνσταντίνος, Παπαδάτος 
Παναγιώτης και Μαρκάκης Ιωάννης, κληθέντες υποψήφιοι σε προσωπική συνέντευξη.  
Από τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους επιβεβαιώθηκε ότι και οι τρεις διαθέτουν 
όλα τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα για τη θέση «Τεχνικός Επιτόπιας 
Υποστήριξης» επαρκώς τεκμηριωμένα, ενώ επιβεβαιώθηκε η διαθεσιμότητά τους για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης για την περίοδο που 
αναφέρεται στην προκήρυξη. 

Τα προσόντα των υποψηφίων και η τελική τους βαθμολογία συνοψίζονται ως εξής: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Φραγκούλης 
Κωνσταντίνος 

Παπαδάτος 
Παναγιώτης 

Μαρκάκης 
Ιωάννης 

1 

Επαγγελματική εμπειρία 
στη διαχείριση και 
υλοποίηση έργων 
πληροφοριακών 
συστημάτων 

20 20 20 



 

                                                                                             

 

2 

Τεκμηριωμένη εμπειρία 
στη χρήση και τεχνική 
υποστήριξη εφαρμογών 
λογισμικού 

20 20 20 

3 

Τεκμηριωμένη εμπειρία 
στην εγκατάσταση και 
υποστήριξη εφαρμογών 

10 10 10 

4 

Τεκμηριωμένη εμπειρία 
στην υλοποίηση 
πληροφοριακών 
συστημάτων για έρευνες 
φορέων 
του ελληνικού στατιστικού 
συστήματος, τα δεδομένα 
των οποίων κατατίθενται 
στη Eurostat. 

15 15 15 

5 

Τεκμηριωμένη εμπειρία 
στην υλοποίηση 
πληροφοριακών 
συστημάτων με τη χρήση 
γεωαναφερόμενων 
δεδομένων 

15 15 15 

6 Συνέντευξη 10 10 10 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 90 90 90 

 
 

Η Επιτροπή προτείνει τους κ.κ. Φραγκούλη Κωνσταντίνο, Παπαδάτο Παναγιώτη και 
Μαρκάκη Ιωάννη για την πλήρωση των 3 θέσεων «Τεχνικός Επιτόπιας Υποστήριξης 
(On-site support Technician)» 
 
Προς  πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από 
τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ως ακολούθως: 
      
   Αθήνα, 15-06-2022 

 

  Η Πρόεδρος της Επιτροπής                             Τα μέλη της Επιτροπής 
 

                      
    

Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Γιώργος Μπιθυμήτρης       Νίκος Σαρρής 
 
 


