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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/2017
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»

Την 26η Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας
«Αντώνης Τρίτσης» που βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής και επί της οδού Σπύρου Μουστακλή
αριθμός 23, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Ομ. καθηγητή
ΕΜΠ κ. Ιωάννη Ν. Πολύζου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 54 παράγραφος 6 του
νόμου 4414/2016, συνήλθαν σε Τακτική Συνεδρίαση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την υπ’ αρ. πρωτ:
223/24.10.2017 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
(……)
2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης στα πλαίσια της υπ.αριθμ.143/28‐7‐17
ανακοίνωσης‐πρόσκλησης για την απόσπαση υπαλλήλων στο ΦΔ. Συζήτηση και λήψη
απόφασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών μέσω απόσπασης στον ΦΔ.
(…..)
Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:
1) Ιωάννης Πολύζος.
2) Θοδωρής Κουτσοθεοδωρής
3) Στυλιανός Βανδώρος
4) Ιωάννης Μαυροειδάκος
5) Σπυριδούλα Μαργαρίτη (αναπλ.)

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., Μαρία Μπολτά,
Κοκκίνης Ευθύμιος και Νίκος Μπελαβίλας.
Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Αναστάσιος Λύτρας, Γενικός Διευθυντής του Φ.Δ..
Παραβρέθηκε επίσης η Κατερίνα Χριστοφοράκη, εκτελούσα κατ εντολή του Προέδρου χρέη
γραμματείας της παρούσας συνεδρίασης του ΔΣ.
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Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι το ΔΣ βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με την
διάταξη του άρθρου 54 παράγραφος 7 του νόμου 4414/2016 και δεν προβλήθηκε καμία
ένσταση ή αντίρρηση στην πρόοδο της διαδικασίας, το ΔΣ εισήλθε στην συζήτηση επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
(…..)
Θέμα 2ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης στα πλαίσια της υπ.αριθμ.143/28‐7‐
17 ανακοίνωσης‐πρόσκλησης για την απόσπαση υπαλλήλων στο ΦΔ. Συζήτηση και λήψη
απόφασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών μέσω απόσπασης στον ΦΔ.

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος ήταν και μέλος της Επιτροπής
Αξιολόγησης Υποψηφίων,

εισάγει προς έγκριση το υπ. αριθ. 211/17.10.2017

Πρακτικό της Επιτροπής.
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Στα πλαίσια της υπ’ αριθ. πρωτ. 143/28.07.2017 Ανακοίνωσης ‐ Πρόσκλησης για την
απόσπαση υπαλλήλων στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής
Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».
Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης» και μέχρι την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σύμφωνα με τον σχετικό
Κανονισμό, ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»,
προέβη στην υπ’ αριθ. πρωτ. 143/28.07.2017 Ανακοίνωση ‐ Πρόσκληση για την απόσπαση
μεταξύ άλλων ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ Γεωτεχνικού με Πτυχίο Γεωπονίας ή Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γενικά και ειδικά με τη διάταξη
του άρθρου 60 παρ. 4 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/2016).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 126/28.09.2017
απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, αποτελούμενη από τους: 1) κ. Ιωάν. Πολύζο ‐
Πρόεδρο του ΦΔ , 2) κ. Μ. Ρουσιά ‐ τακτικό Μέλος του ΔΣ και 3) κ. Αν. Λύτρα ‐ Γενικό
Διευθυντή του ΦΔ, συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 06.10.2017 και ώρα 16:00, στα γραφεία
του Φορέα Διαχείρισης, στο Ίλιον Αττικής, προκειμένου να διενεργήσει προφορική
συνέντευξη στους υποψηφίους ΠΕ με πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για απόσπαση στο Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης» δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 143/28.07.2017 ανακοίνωσης – πρόσκλησης
και να προβεί στην εν γένει αξιολόγησή τους, με βάση τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν.
Ειδικότερα για τη θέση ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ Γεωτεχνικού με Πτυχίο Γεωπονίας ή
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, εκδήλωσαν ενδιαφέρον:
1) Η κ. Βασιλική Οικονόμου του Βασιλείου, Δασολόγος και
2) Η κ. Ευαγγελία Δόντα του Γεωργίου, Δασολόγος
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των οποίων τα πλήρη δικαιολογητικά, συνοδεύουν το παρόν πρακτικό.
Ύστερα από λεπτομερή αξιολόγηση και εξέταση των δύο υποψηφίων, τα μέλη της Επιτροπής
διαπίστωσαν τα ακόλουθα :
1. Η κα Βασιλική Οικονόμου του Βασιλείου, γεννηθείσα το έτος 1963, είναι κάτοχος πτυχίου
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (ΑΠΘ), το πτυχίο της έλαβε το έτος 1999. Από
το έτος 2001 κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Δενδροκομία», ενώ το έτος
2017 εκκρεμεί η δημόσια παρουσίαση για τη λήψη δεύτερου Μεταπτυχιακού Διπλώματος με
τίτλο «Συνδέοντας την εκπαίδευση STEM με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
(ΕΑΑ). Ανίχνευση απόψεων υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχετικά με τη
διασύνδεση του STEM με την ΕΑΑ». Η κα Οικονόμου έχει άριστη γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας και μέτρια γνώση της Γερμανικής, ενώ διαθέτει ικανότητα χειρισμού Η/Υ , όπως
τούτο προκύπτει και από την σχετική βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων για τη λήψη
του δευτέρου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσής της. Περαιτέρω διαθέτει
επαγγελματική εμπειρία δεκαεπτά (17) περίπου ετών, ούσα διορισμένη ως μόνιμη
υπάλληλος το μεγαλύτερο διάστημα (16 έτη) στο Δασαρχείο Αιγάλεω. ‘Έχει διδακτική
εμπειρία 2,5 περίπου ετών, συναφή με τόσο με το αντικείμενο σπουδών της όσο και με τη
μεταπτυχιακή ειδίκευσή της, καθώς και πληθώρα συμμετοχών σε σεμινάρια με εισηγήσεις –
ενημερώσεις σχολείων. Τέλος η ίδια βρίσκεται σε διαρκή επιμόρφωση συμμετέχοντας σε
σεμινάρια και ημερίδες.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η υποψήφια διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη της θέσης. Τα
μεταπτυχιακά της διπλώματα είναι συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης.
Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε μια υπηρεσία που σχετίζεται άμεσα με το
αντικείμενο των σπουδών της και της μετέπειτα εξειδίκευσής της. Περαιτέρω η ενασχόλησή
της με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι στενά συνυφασμένη με το σκοπό του Φορέα
Διαχείρισης. Η δε εργασιακή της εμπειρία αφορά σε διαχείριση ίδιων δασικών
οικοσυστημάτων με αυτό του Πάρκου, καθώς και στην πυροπροστασία αυτών.
2. Η κα Ευαγγελία Δόντα του Γεωργίου, γεννηθείσα το έτος 1963, είναι κάτοχος πτυχίου του
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (ΑΠΘ), το πτυχίο της έλαβε το έτος 2007. Από το
έτος 2010 κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με τίτλο «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη
Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», από το 2012 είναι υποψήφια
διδάκτωρ της Σχολής Δασολογίας του ΑΠΘ, με θέμα διδακτορικού, «Διαχρονική αντίδραση,
πλαστικότητα και γενετικό δυναμικό, προσαρμογή πληθυσμών ελληνικής ελάτης σε
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες». Η κα Δόντα έχει καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
και άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ, όπως τούτο προκύπτει και από την σχετική βεβαίωση
παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων για τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών της. Η
εργασιακή εμπειρία της κ Δόντα συνολικής διάρκειας 7,5 περίπου ετών αναλύεται ως
ακολούθως: για ένα (1) χρόνο περίπου πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση (2005‐
2006), για οκτώ (8) μήνες εργάστηκε ως πλήρους απασχόλησης στο Δασαρχείο Λαμίας, ενώ
από το 2011 έως σήμερα εργάζεται στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης, με
ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με την
τελευταία που έλαβε χώρα βάσει νομοθετικής ρύθμισης, να λήγει στο τέλος του έτους 2017.
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Η κα Δόντα έχει συμμετάσχει σε συνέδρια συναφή με το αντικείμενο σπουδών με
ανακοινώσεις και αναρτήσεις. Τέλος η ίδια βρίσκεται σε διαρκή επιμόρφωση συμμετέχοντας
σε σειρά σεμιναρίων.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η κα Ευαγγελία Δόντα διαθέτει πλούσιο βιογραφικό και μεταπτυχιακή ειδίκευση που
συνάδει με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης, η εργασιακή της εμπειρία όμως είναι
σαφώς μικρότερη σε σχέση με τη συνυποψήφιά της και σε διαφορετικού τύπου
οικοσυστήματα. Περαιτέρω το γεγονός ότι εργάζεται στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Δρυμού Οίτης, με ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ), με την τελευταία που έλαβε χώρα βάσει νομοθετικής ρύθμισης, να λήγει στο τέλος
του έτους 2017, δυσχεραίνει την επιλογή της.
Ενόψει των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει ομόφωνα για την κάλυψη της θέσης ΠΕ με πτυχίο
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με απόσπαση στο Φορέα Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» την κα Βασιλική Οικονόμου του Βασιλείου, η
οποία διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση αυτή.»

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. πρωτ.
211/17.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, σχετικά με την
υπ’ αρ. πρωτ. 143/28.07.2017 Ανακοίνωση ‐ Πρόσκληση για την απόσπαση
υπαλλήλων στον Φορέα Διαχείρισης, ομόφωνα, το εγκρίνει και επιλέγει την κα
Βασιλική Οικονόμου, για την κάλυψη της θέσης ΠΕ, με πτυχίο Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος, με απόσπαση, στο Φορέα Διαχείρισης.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 134
(…)
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων για λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος του ΔΣ
κήρυξε την λήξη των εργασιών της συνεδρίασης.
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
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