
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Χανιά, 27.06.2019 

Αρ.Πρωτ. 2490 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3η/2019 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ» 

 

 

Ημερομηνία:  26 Iουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 

Τόπος : Γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης 

Συνεδρίαση:  Τακτική 

Παρόντες:  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.: Ευάγγελος Γιδαράκος 

Μέλος Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης 

Μέλος Δ.Σ.: Γεώργιος Καρυστινός 

    Μέλος Δ.Σ.: Σπύρος Σοφιανός 

                           Μέλος Δ.Σ.: Δέσποινα Βάμβουκα 

                           Μέλος Δ.Σ.: Δέσποινα Διμέλλη 

 

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την 

έναρξη των εργασιών του Σώματος. 

 

Θέμα  1ο:  Έγκριση  του  πρακτικού  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  αιτήσεων  σύμφωνα  με  την 

πρόσκληση Α.Π. 2469/30‐4‐2019   

 

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων για την απασχόληση ενός 

ατόμου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου σύμφωνα με την με Α.Π. 2469/30‐4‐2019  πρόσκληση της Εταιρείας 

 

Ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ’  όψη  των  μελών  το  από  20‐6‐2019  (αρ.  πρωτ  2487)  Πρακτικό  της 

Επιτροπής  Αξιολόγησης  των  Αιτήσεων  για  την  απασχόληση  ενός  ατόμου  ΠΕ  Διοικητικού  – 

Οικονομικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την με 

Α.Π. 2469/30‐4‐2019 πρόσκληση της Εταιρείας για τη διοικητική υποστήριξη της Εταιρείας. 

 

Σύμφωνα  με  το  πρακτικό  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  των  προτάσεων  των  συμμετεχόντων, 

αποτελούμενης από τον Καθηγητή Γεώργιο Καρυστινό, τον Καθηγητή Ευάγγελο Γιδαράκο και 



 

τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη, η οποία ορίστηκε  για να εξετάσει και να αξιολογήσει 

όλα τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν προτάσεις: 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι κάτωθι έξι (6) αιτήσεις – προτάσεις 

 

‐ αρ. πρωτ.  2470/03.05.2019 

‐ αρ. πρωτ. 2473/07.05.2019 

‐ αρ. πρωτ. 2474/10.05.2019 
‐ αρ. πρωτ. 2475/10.05.2019 

‐ αρ. πρωτ. 2476/10.05.2019 

‐ αρ. πρωτ. 2477/10.05.2019 

 

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής, η Επιτροπή κατέληξε στα εξής συμπεράσματα : 

Οι υποβληθείσες αιτήσεις ήταν εμπρόθεσμες και συνοδεύονταν από δικαιολογητικά έγγραφα, 

τα οποία σχετίζονταν με την απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων.  

 

Αρ. πρωτ. 2474: δεν προσκομίστηκε βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η βαθμολογία του 

πτυχίου,  ούτε κάποιο από  τα προβλεπόμενα εκ  του νόμου αποδεικτικά γνώσης Η/Υ,  καθώς 

επίσης δεν υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη σχετική με την θέση προϋπηρεσία των τριών ετών, 

με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι τα συγκεκριμένα απαιτούμενα κριτήρια δεν πληρούνται εκ 

μέρους του εν λόγω υποψηφίου ατόμου και η συγκεκριμένη αίτηση να απορριφθεί. 

 

Αρ. πρωτ. 2476: δεν προσκομίστηκε κάποιο από τα προβλεπόμενα εκ του νόμου αποδεικτικά 

γλωσσομάθειας και συγκεκριμένα καλής γνώσης της αγγλικής, με αποτέλεσμα να θεωρείται 

ότι το συγκεκριμένο απαιτούμενο κριτήριο δεν πληρείται εκ μέρους του εν λόγω υποψηφίου 

ατόμου και η συγκεκριμένη αίτηση να απορριφθεί. 

 

Αρ. πρωτ. 2477: δεν υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη σχετική με την θέση προϋπηρεσία των 

τριών  ετών,  με  αποτέλεσμα  να  θεωρείται  ότι  το  συγκεκριμένο  απαιτούμενο  κριτήριο  δεν 

πληρείται  εκ  μέρους  του  εν  λόγω  υποψηφίου  ατόμου  και  η  συγκεκριμένη  αίτηση  να 

απορριφθεί. 

 

Αρ. πρωτ. 2470: προσκομίστηκε πτυχίο,  το οποίο δεν ανήκει στα σχετικά με τις οικονομικές 

επιστήμες, με αποτέλεσμα η εν λόγω αίτηση να απορριφθεί. 

 

Βάσει αυτών, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατάρτισε τον Πίνακα 1. 

 

Στη συνέχεια, όλα τα υποψήφια άτομα κλήθηκαν σε συνέντευξη, η οποία πραγματοποιήθηκε 

στα γραφεία της εταιρείας  στην Πολυτεχνειούπολη. Η συνέντευξη για το υποψήφιο άτομο με 

αρ. πρωτ. αίτησης 2470, πραγματοποιήθηκε μέσω skype,  λόγω του ότι  εξέφρασε αδυναμία 

προσέλευσης  στα  γραφεία  της  εταιρείας.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  διευκρινίστηκαν  τα 

προσόντα καθ’  ενός  εξ’  αυτών,  η δυνατότητα ή μη άμεσης έναρξης  της απασχόλησής  τους, 



 

καθώς επίσης και  το «όραμά»  τους για  την εν λόγω θέση και τις δυνατότητες αυτής. Όπως 

προέκυψε,  κανένα από  τα υποψήφια άτομα δεν  κατέχει  ειδίκευση σε παροχή επενδυτικών 

συμβουλών.  

 

Η  βαθμολογία  που  προέκυψε  για  κάθε  υποψήφιο  έχει  συμπεριληφθεί  στους  παρακάτω 

πίνακες. 

Πίνακας 1: Βαθμολογία υποψηφίων βάσει απαιτούμενων προσόντων. 

Αρ. Πρωτ.  Βασικά Προσόντα Βαθμολογία

Αρ. πρωτ. 2473 ‐ Κριτήριο 1ο

‐ Κριτήριο 2ο 

‐ Κριτήριο 3ο 

‐ Κριτήριο 4ο 

13,06

10

5

24,5

 

Αρ. πρωτ. 2475 ‐ Κριτήριο 1ο

‐ Κριτήριο 2ο 

‐ Κριτήριο 3ο 

‐ Κριτήριο 4ο 

16,84

10

5

18,5

 

Πίνακας 2: Βαθμολογία υποψηφίων από συνέντευξη. 

Aρ. Πρωτ. Βαθμολογία

2473 10

2475 15

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων είναι η εξής: 

Αρ. πρωτ. 2473 62,56

Αρ. πρωτ. 2475 65,34

 

Σύμφωνα με τα ως άνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υπ’αρ. 2475 αίτηση‐πρόταση   πληροί στο 

σύνολό  της  αρτιότερα  τα  προσόντα  (τυπικά  και  ουσιαστικά)  που  προσδιορίστηκαν  στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση αυτή.  

 

Κατόπιν  τούτου,  προτείνεται  ομόφωνα  από  την  Επιτροπή  Αξιολόγησης  των  Προτάσεων  η 

επιλογή του υποψήφιου ατόμου με αίτηση  υπ’αρ. 2475 , με επιλαχόντα το με υπ’αρ. αίτησης 

2473. 

 

Τα μέλη του σώματος κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα συμφωνούν και εγκρίνουν ως 

έχει το από 20‐6‐2019 (αρ. πρωτ 2487) Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων για 

την απασχόληση ενός ατόμου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την με Α.Π. 2469/30‐4‐2019  πρόσκληση της Εταιρείας 

για  τη  διοικητική  υποστήριξη  της  Εταιρείας  και  αποφασίζει  ομόφωνα  την  αποδοχή  του 

σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες: 

 



 

Πίνακας 1: Βαθμολογία υποψηφίων βάσει απαιτούμενων προσόντων. 

Αρ. Πρωτ.  Βασικά Προσόντα Βαθμολογία

Αρ. πρωτ. 2473 ‐ Κριτήριο 1ο

‐ Κριτήριο 2ο 

‐ Κριτήριο 3ο 

‐ Κριτήριο 4ο 

13,06

10

5

24,5

 

Αρ. πρωτ. 2475 ‐ Κριτήριο 1ο

‐ Κριτήριο 2ο 

‐ Κριτήριο 3ο 

‐ Κριτήριο 4ο 

16,84

10

5

18,5

 

Πίνακας 2: Βαθμολογία υποψηφίων από συνέντευξη. 

Aρ. Πρωτ. Βαθμολογία

2473 10

2475 15

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  την  σύναψη  της  κάτωθι  σύμβασης  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 

ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

με το επιλεχθέν άτομο, που υπέβαλε την υπ’αριθμ. 2475 / 10‐5‐2019 αίτηση, διάρκειας ενός 

έτους από την υπογραφή αυτής για τη διοικητική υποστήριξη της εταιρείας, με αμοιβή που 

καθορίζεται από τις νομοθετικές διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου. 

 

Τα  μέλη  του  σώματος  αποφασίζουν  ομόφωνα  και  εξουσιοδοτούν  τον  Πρόεδρο  για  την 

υπογραφή της ως άνω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. 

 

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών από την 

ανάρτηση  της  παρούσας  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  στην  ιστοσελίδα  της  Εταιρείας.  Σε 

περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, οι ως άνω Πίνακες βαθμολογίας 

και η απόφαση επιλογής καθίστανται οριστικοί, χωρίς να απαιτείται άλλη απόφαση του Δ.Σ. 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Χανιά, 27‐06‐2019 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 

 

 

Καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος 

 


