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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Νο 10 

Αρχάνες 30/09/2021 
 

 
Σήμερα στις Αρχάνες την 30/09/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 
και αρ. ΓΕΜΗ 159741327000 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Δ.Σ. κ. Φασουλάκη Κωνσταντίνου. 
 
Παρέστησαν οι εξής: 

- Φασουλάκης Κωνσταντίνος 
- Μαυρογιάννης Γεώργιος 
- Κοκοσάλης Εμμανουήλ 
- Σταυρακάκης Μηνάς 
- Κοκολάκης Ελευθέριος 
- Μποκέας Μενέλαος 
- Φραγκάκης Εμμανουήλ 
- Νικολιδάκης Γρηγόριος 
- Καλαντζάκης Θεοδόσιος 
- Ταταράκης Ιωάννης 
- Κεφαλογιάννης Σωκράτης 
- Κόκκινος Δημήτριος 
- Μουρτζανός Παντελής 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που είναι τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ 1ο : 
Έγκριση αποτελεσμάτων διαδικασίας πρόσληψης Γενικού Διευθυντή  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση αποτελεσμάτων διαδικασίας πρόσληψης Γενικού Διευθυντή  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη ότι σε συνέχεια της υπ’ αρ. 9/7-9-2021 απόφασης Δ.Σ. αναφορικά 
με τη διαδικασία πρόσληψης Γενικού Διευθυντή της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», στις 10/09/2021 αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας η υπ’ αρ. 37/07-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Ακολούθως, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης προσωπικού 
συνέταξε το ακόλουθο πρακτικό: 
 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 

για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή 

 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

 

Τετάρτη 29/09/2021 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία  συγκροτήθηκε με τις αρ. 4/07.07.2021 και 9/07.09.2021 αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία  «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και αποτελείται από τους εξής:  

1. Κουτάντος Ευάγγελος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» 

2. Ζερβού Αικατερίνη, Οικονομολόγος 

3. Παντερής Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός  

 

συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 29/09/2021, στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης. 

 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 

37/07-09-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» (www.daidalosao.gr) και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 

10/09/2021 και δόθηκε προθεσμία μέχρι και τη Δευτέρα 20/09/2021, για την υποβολή αιτήσεων και 

δικαιολογητικών από τους υποψήφιους. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης εξέτασαν τις αιτήσεις των υποψηφίων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 

ως εξής: 

Υπεβλήθηκαν (2) δύο αιτήσεις από τους:   

1. Κύρκο Αθανάσιο του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΟ 419439 με αρ. πρωτ. 41/17-09-2021 

2. Βολιτάκη Σάββα του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΖ 446839 με αρ. πρωτ. 43/20-09-2021 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο των προϋποθέσεων υποβολής υποψηφιότητας σύμφωνα με το 

σημείο Γ.2 της πρόσκλησης. 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: 

1. Ο υποψήφιος Κύρκος Αθανάσιος κατέθεσε τη με ημερομηνία 17/9/2021 υπεύθυνη δήλωση του περί 

κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής  

2. Ο υποψήφιος Βολιτάκης Σάββας κατέθεσε τη με ημερομηνία 17/9/2021 υπεύθυνη δήλωση του περί 

κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής  

 

Κατόπιν η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων: 

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Ελέγχθηκαν τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάθε υποψήφιος σύμφωνα με το Ν. 

4674/2020 και την εκδοθείσα σύμφωνα με αυτόν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήτοι: 

http://www.daidalosao.gr/
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1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

2. Εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην 

επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών (αρ 4 Ν. 

4674/2020) 

3. Τίτλος τουλάχιστον Καλής Γνώσης Αγγλικών (Β2)  

 

Ελέγχοντας κάθε επιμέρους προσόν σε σχέση με τα υποβληθέντα από τους υποψηφίους αποδεικτικά, η 

Επιτροπή αποφάνθηκε ότι: 

 

Ι. ΩΣ ΠΡΟΝ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΚΥΡΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ:  

1. Έλεγχος πτυχίου: 

Ο υποψήφιος προσκόμισε Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

2. Έλεγχος εργασιακής εμπειρίας στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών 

Ο υποψήφιος προσκόμισε: 

Α. την με αρ. πρωτ. 15591/2-10-2018 βεβαίωση εμπειρίας του Δήμου Μαλεβιζίου στην οποία 

βεβαιώνεται ότι υπηρέτησε ως αντιδήμαρχος στο Δήμο Μαλεβιζίου από 1-8-2012 μέχρι  2-10-2018 έχοντας ως 

αρμοδιότητες μεταξύ άλλων:  

- Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών  

- Την ευθύνη υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση λειτουργίας και τη 

στελέχωση των υπηρεσιών αρμοδιότητας του 

- Θέματα Προγραμματισμού-Ανάπτυξης-Οργάνωσης 

- Θέματα αγροτικής ανάπτυξης και τοπικής οικονομίας 

- Διοικητικά θέματα, θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και απασχόλησης 

- Την αρμοδιότητα για υπογραφή των διακηρύξεων και των συμβάσεων για προμήθειες, υπηρεσίες, 

εργασίες και μελέτες και  των τεχνικών Δελτίων. 

- Την προώθηση των διαδικασιών για έργα που ανατίθεται μέσω διαγωνισμών ώστε να 

διεκπεραιώνεται τάχιστα 

- Θέματα προϋπολογισμού, απολογισμού, λογιστηρίου, ταμείου 

- Την παρακολούθηση των μελετών και των έργων που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

ΕΣΠΑ-SES SEAP και άλλων έργων 

- Την παρακολούθηση εκτέλεσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορούν θέματα που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
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Β. τη με αριθμ. πρωτ. 1889780 /14-9-2021 βεβαίωση προϋπηρεσίας του ΕΦΚΑ από την οποία προκύπτει 

ότι έχει εργαστεί ως υπάλληλος και ειδικός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης από 3/2020 

έως 7/2021.  

Οι ΠΕΔ σύμφωνα με το ΠΔ 75 (ΦΕΚ Α’182/22-8-11) έχουν ως σκοπό: την έρευνα και µελέτη ζητηµάτων 

σχετικών µε την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη, τη συνεργασία µε την Ένωση Περιφερειών 

Ελλάδας και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσµού της αυτοδιοίκησης και την 

προώθηση των ζητηµάτων που τους αφορούν, τη συνεργασία µε όργανα και φορείς της τοπικής και 

περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και χωρών, τη 

συνεργασία µε φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέµατα 

τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης, την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που 

ενδυναµώνουν την αποκέντρωση, και την τοπική ανάπτυξη και οικονοµία και την ανάληψη δράσεων και 

ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. 

 

Από τις παραπάνω βεβαιώσεις σε συνδυασμό και με τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό του υποψηφίου, 

στο οποίο αναγράφεται ότι έχει διατελέσει και Πρόεδρος και μέλος του ΔΣ σε πλήθος φορέων, όπως ο 

«ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΟΤΑ», η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ», η 

ΔΕΥΑΜ κλπ, η Επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος πληροί το κριτήριο της  εργασιακής εμπειρίας στον 

σχεδιασμό, στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και 

γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 

 

3. Έλεγχος τίτλου τουλάχιστον Καλής Γνώσης Αγγλικών (Β2)  

Ο υποψήφιος προσκόμισε First Certificate in English University of Cambridge, αποδεικνύοντας την καλή 

γνώση αγγλικών. 

 

Επομένως η Επιτροπή κρίνει την υποψηφιότητα του Κύρκου Αθανάσιου ως παραδεκτή. 

 

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΝ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΒΟΛΙΤΑΚΗ ΣΑΒΒΑ:  

1. Έλεγχος πτυχίου: 

 Ο υποψήφιος προσκόμισε Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

2. Έλεγχος εργασιακής εμπειρίας στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών 

Ο υποψήφιος προσκόμισε: 
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Α. Τη με αριθμ. πρωτ. 1537941/24-6-2021 βεβαίωση προϋπηρεσίας του ΕΦΚΑ από την οποία προκύπτει 

ότι έχει εργαστεί από 1/2002 έως 5/2021 ως υπάλληλος  σε Τράπεζες, σε ξενοδοχειακή επιχείρηση και σε 

εστιατόριο. 

Β. Τη με ημερομηνία 17/9/2021 υπεύθυνη δήλωση του στην οποία αναφέρει ότι στα καθήκοντά του ως 

τραπεζικός υπάλληλος ήταν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες της τράπεζας για θέματα ΕΣΠΑ, 

κοινοτικά προγράμματα και αναπτυξιακούς νόμους, καθώς και η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς Δήμους.   

Από τα ανωτέρω σε συνδυασμό και με τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό του, η Επιτροπή κρίνει την 

προϋπηρεσία του υποψηφίου ως υπαλλήλου σε τραπεζικές επιχειρήσεις, και ως διευθυντή σε ξενοδοχείο και 

εστιατόριο ως μη επαρκή για να θεμελιώσει εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των 

τοπικών κοινωνιών, αφού αφορά την ενασχόληση με την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και όχι τη βιώσιμη 

ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών ως σύνολο.  Περαιτέρω επειδή θεώρησε τα αναγραφόμενα στην υπεύθυνη 

δήλωση του ελλιπή και ασαφή,  κάλεσε τον υποψήφιο την Τρίτη 28/9/21 να δώσει εξηγήσεις επ’ αυτής. Του 

ζητήθηκαν διευκρινήσεις επί των καθηκόντων του και ο υποψήφιος δήλωσε ότι τα καθήκοντά του ήταν η 

ενημέρωση των Δήμων για τη δανειακή διευκόλυνση τους σε περίπτωση ένταξης τους σε κάποιο πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ ή αναπτυξιακό νόμο. Κατόπιν των εξηγήσεων αυτών η Επιτροπή κρίνει ότι τα συγκεκριμένα καθήκοντα 

δεν αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία στο γενικότερο σχεδιασμό και την εκτέλεση αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, αλλά μόνο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή κρίνει  ότι ο υποψήφιος δεν πληροί το κριτήριο της εργασιακής 

εμπειρίας στον σχεδιασμό, στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, 

οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, όπως απαιτεί ο Νόμος (άρθρο 4 Ν. 

4674/2020) και επομένως η υποψηφιότητα του δεν μπορεί να κριθεί  ως παραδεκτή.  

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι ο μόνο ο υποψήφιος Κύρκος Αθανάσιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, 

ακολούθησε η διαδικασία της βαθμολόγησης σύμφωνα με το σημείο Β. της Πρόσκλησης η οποία, μετά και τη 

διενέργεια συνέντευξης στις 28/09/2021, διαμορφώθηκε ως εξής: 

Α
/
Α 

Κριτήρια 
Αξιολόγησης 

Δικαιολογητικά/ 
Προϋποθέσεις 

Τρόπος βαθμολόγησης Βαθμολογία 

1 Τίτλος σπουδών 

Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών 
και Δημόσιας Διοίκησης Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 
Βαθμός 7,9 

 

 (3* βαθμός πτυχίου) - 15 
 
 

11,85 

2 Μεταπτυχιακός  5 μονάδες για 0 
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Α
/
Α 

Κριτήρια 
Αξιολόγησης 

Δικαιολογητικά/ 
Προϋποθέσεις 

Τρόπος βαθμολόγησης Βαθμολογία 

τίτλος μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών 

3 Γνώση Αγγλικών  
First Certificate in English 
University of Cambridge 

Καλή γνώση: 2 
 Πολύ καλή γνώση: 3 

Άριστη γνώση: 5 
2 

4 

Εργασιακή 
εμπειρία στον 
σχεδιασμό, στην 
εκτέλεση 
αναπτυξιακών 
προγραμμάτων 
και στην 
επιχειρηματική, 
οικονομική και 
γενικότερα 
βιώσιμη 
ανάπτυξη των 
τοπικών 
κοινωνιών 

Υπ’ αρ.889780/14-9-2021 
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας ΕΦΚΑ  

Δεκαέξι μήνες (16) 

Μία (1) μονάδα για κάθε 
μήνα απασχόλησης με 
μέγιστη βαθμολογία το 

δέκα (10) 
 

10 

5 
Εμπειρία σε 
θέματα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 15591/2-10-
2018 Βεβαίωση εμπειρίας 

Δήμου Μαλεβιζίου  
Ογδόντα τέσσερις μήνες (84) 

Μία (1) μονάδα για κάθε 
μήνα απασχόλησης με 
μέγιστη βαθμολογία το 

είκοσι  (20) 
 

20 

6 Γνώση Η/Υ Infocert Basic Word, Excel, Internet: 5 5 

7 
Δίπλωμα 
οδήγησης 
αυτοκινήτου 

Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας 
Τρεις (3) μονάδες για 
δίπλωμα οδήγησης β' 

κατηγορίας 
3 

8 
Οικογενειακή 
κατάσταση 

Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης Δήμου Μαλεβιζίου 

Έγγαμος με 2 ανήλικα τέκνα 

Δύο (2) μονάδες για ένα 
ανήλικο τέκνο.  

Πέντε (5) μονάδες για 
δύο ανήλικα τέκνα. 

Επτά (7) μονάδες για τρία 
και άνω ανήλικα τέκνα. 

5 

9  Συνέντευξη 

  

→Γνώση και αντίληψη 
του αντικειμένου: πέντε 
(5) μονάδες 
→Ικανότητα 
επικοινωνίας, έκφρασης 
και μεταδοτικότητα: 
πέντε (5) μονάδες 
→Εμπειρία σε θέματα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 
πέντε (5) μονάδες 
→Συλλογικότητα/ 
Λειτουργία σε ομάδα: 
πέντε (5) μονάδες 
→Ηγετική/διοικητική 
ικανότητα: δέκα (10) 20 
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Α
/
Α 

Κριτήρια 
Αξιολόγησης 

Δικαιολογητικά/ 
Προϋποθέσεις 

Τρόπος βαθμολόγησης Βαθμολογία 

μονάδες 

   
Άθροισμα 86,85 

Σύμφωνα με το σύστημα επιλογής προσωπικού και όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν η κατάταξη 

των υποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΕΙΡΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

1 Κύρκος Αθανάσιος του Νικολάου 86,85 1 

Ως εκ τούτου ως κατάλληλος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κρίνεται ο Κύρκος 

Αθανάσιος του Νικολάου αφού πληροί όλες τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση καθορίζεται προθεσμία ενστάσεων 5 ημερών  

προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης. 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της 
διαδικασίας πρόσληψης Γενικού Διευθυντή. 
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

Την έγκριση του από 29/09/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσωπικού, το οποίο θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Οργανισμού, ώστε να ξεκινήσει η προθεσμία ενστάσεων 5 
ημερών, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το 
παρόν πρακτικό ως ακολούθως. 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ 
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ 
 
 
                           
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                     
ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                  


