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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ Άγιος Νικόλαος Κρήτης 1/6/2018

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου Λασιθίου, Απόφαση ΔΣ 16γ/30-4-2018 και αποτελείται από τους: α) Θωμά 

Χαριτάκη, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λασιθίου, β) Μιχαήλ Πλακογιαννάκη, Γενικό Γραμματέα 

του Επιμελητηρίου Λασιθίου & γ) Ειρήνη Γκερεδάκη, Προϊσταμένη των υπηρεσιών του 

Επιμελητηρίου Λασιθίου, συνήλθε σήμερα ημέρα Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 

μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λασιθίου για να εξετάσει τις αιτήσεις που 

υποβλήθηκαν για την θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Επιμελητηρίου Λασιθίου και να 

αποφασίσει το περιεχόμενο του πορίσματός της που θα υποβάλλει στη Διοικητική Επιτροπή. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενημερώνει την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Λασιθίου 

ότι, μετά την ανάρτηση της 388/2-5-2018 προκήρυξης με ΑΔΑ: 7ΑΟΗ469ΗΛΑ-40Ω, για την 

πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη, κατά το νέο Επιμελητηριακό Νόμο 4497/2017,  

υποβλήθηκε μία (1) αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Ο ενδιαφερόμενος είναι ο εξής: 

1. Δοuλοuφάκης Ευάγγελος του Νικολάου (αρ. Πρωτ. αίτησης 1204/14-5-2018) 

Από την αναλυτική εξέταση της κατατεθειμένης αίτησης, του βιογραφικού και των 

δικαιολογητικών του μοναδικού υποψηφίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης βάση των κριτηρίων της 

προκήρυξης διαπιστώνει ότι: 

Η αίτηση του κου Ευάγγελου Δουλουφάκη πληρεί τα κάτωθι κριτήρια:

1. κριτήριο 1: Η αίτηση κατατέθηκε εμπρόθεσμα.  

2. Κριτήριο 2: Είναι Έλληνας Πολίτης.

3. Κριτήριο 3: Είναι Κάτοχος πτυχίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Σχολής 

Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών. 

4. Κριτήριο 4: Γνωρίζει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. 

5. Κριτήριο 5: Έχει γνώση χειρισμού Η/Υ.

6. Κριτήριο 6: Έχει δεκαετή τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία.

7. Κριτήριο 7: Έχει μεγαλύτερη των πέντε ετών εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
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8. Κριτήριο 8: Έχει την επιθυμητή εμπειρία/προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης ανάλογου 

αντικειμένου, καθώς και την επιθυμητή εμπειρία στη διαχείριση και προώθηση 

Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

9. Κριτήριο 9: Έχει πολύ καλή γνώση και εμπειρία επί των διαδικασιών διαχείρισης, 

συντονισμού και εφαρμογής - Κοινοτικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ή/και 

εκτέλεσης Έργων του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα. 

10.Κριτήριο 10: Έχει εμπειρία στη συγγραφή και υποβολή και υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων, προγραμμάτων & κοινοτικών πρωτοβουλιών.

11.Κριτήριο 11: Έχει εμπειρία σε προγράμματα διακρατικής, διασυνοριακής και 

διαπεριφερειακής συνεργασίας ή/και δικτύωσης κατά προτίμηση με χώρες/περιοχές 

εφαρμογής των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

12.Κριτήριο 12: Έχει ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης, ικανότητα 

επικοινωνίας και συνεργασίας, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, 

αποτελεσματικότητα. 

13.Κριτήριο 13: Έχει ικανότητα χρήσης συστημάτων αυτοματισμού γραφείου  και 

υπηρεσιών διαδικτύου 

Η Επιτροπή αξιολόγησης μετά από την αξιολόγηση των προσόντων του μοναδικού υποψηφίου, 

βάσει του βιογραφικού σημειώματος που κατέθεσε και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, 

καταλήγει ομόφωνα ότι: 

Ο κ. Ευάγγελος Δουλουφάκης του Νικολάου γεννηθείς στις 13/2/1971 καλύπτει στο έπακρο 

όλους τους όρους της προκήρυξης.

Η Επιτροπή αξιολόγησης, μετά την λεπτομερή αξιολόγηση των προσόντων του μοναδικού 

υποψηφίου, καταλήγει ομόφωνα ότι ο υποψήφιος Ευάγγελος Δουλουφάκης του Νικολάου πρέπει 

να καταλάβει τη θέση ενός (1) ειδικού συνεργάτη που προκήρυξε το Επιμελητήριο Λασιθίου 

σύμφωνα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. 

Συνεπώς, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της πρόσληψης του 

υποψηφίου, σύμφωνα με την αίτηση που έχει υποβληθεί. 

Συνημμένα υποβάλλουμε Πίνακα Αξιολόγησης.

Το παρόν πρακτικό να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Μετά 

την πάροδο πέντε εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης, λήγει η προθεσμία 

ενστάσεων σύμφωνα με την προκήρυξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια μπορεί να 

κατακυρώσει τα ανωτέρω αποτελέσματα και να προχωρήσει στην πρόσληψη κατά τα οριζόμενα  

στο άρθρο 80, παρ. 5 του Ν. 4497/2017.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
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Θωμάς Χαριτάκης                  Μιχαήλ Πλακογιαννάκης                 Ειρήνη Γκερεδάκη


