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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Σήμερα, 19 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 συνήλθε σε 3η Συνεδρίαση για
το έτος 2014 στο Αργοστόλι, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου,
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, το Δ.Σ. του Φορέα.
Παρόντα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, ως Ειδική
Επιστήμονας, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Σωτήριος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας &
Ιθάκης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως Κεφαλονιάς
& Ιθάκης, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων,
Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Άννα Λύτρα, Δασολόγος, Δ/ντρια Δασών Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ως εκπρόσωπος της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Παναγής Φωκάς, ΠΕ1 Γεωπόνος στο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.)
Αργοστολίου, ως εκπρόσωπος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
6. Σοφία Γαρμπή, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ως Ειδικός Επιστήμονας.
Απόντες από τη Συνεδρίαση είναι:
1. Ο κ. Ιωάννης Ζαφειράτος, Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του τ. Υπουργείου
Ανάπτυξης.
2. Η κ. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
3. Ο κ. Ιωάννης Μαχαίρας, Δρ. Βιολόγος – Ηθολόγος, ως Ειδικός Επιστήμονας
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονται επίσης ο κ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ. ΔασολόγοςΣυντονιστής του Φορέα και η κ. Βασιλική Καραγιάννη, MSc Γεωπόνος, μέλος του
επιστημονικού προσωπικού του Φορέα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών της 2ης/14.04.2014 Συνεδρίασης Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης.
2. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.

3. Θέματα προσωπικού.
 Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στα πλαίσια των ανακοινώσεων
ΣΟΧ1/2014 και ΣΟΧ2/2014.
4. Διάφορα θέματα.
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 2ης/14.04.2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν ομόφωνα με τη σύνταξη και τις
διορθώσεις των Πρακτικών της 2ης/14.04.2014 Συνεδρίασης και με τις υπογραφές τους τα
επικυρώνουν.

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις - Αιτήσεις.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα, Ομότ. Καθηγήτρια Γεωργία Καμάρη αναφέρεται στα
αιτήματα κανονικών αδειών του προσωπικού του Φορέα. Συγκεκριμένα o κ. Κωνσταντίνος
Βολτέρας, ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας του Φορέα, ζητεί άδεια για το χρονικό διάστημα
από 15.05.2014 έως 20.05.2014 (ημέρες 5/Αρ. Πρωτ. 217/23.04.2014) και στις 21.05.2014,
υπολειπόμενη άδεια του 2013.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 1η)
την αιτούμενη κανονική άδεια του κ. Κωνσταντίνου Βολτέρα για τα ανωτέρω οριζόμενα
χρονικά διαστήματα.
- Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα, στη συνέχεια αναφέρεται στην αίτηση αποδοχής της
φοιτήτριας κ. Αντωνοπούλου Ελένης, του Τμήματος Βιολογίας, του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την διεξαγωγή δίμηνης πρακτικής άσκησης στον Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (Αρ. Πρωτ. 212/16.04.2014).
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 2η)
την αποδοχή της φοιτήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης– Τμήματος
Βιολογίας κ. Αντωνοπούλου Ελένης, για δίμηνη πρακτική άσκηση στο Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου με θέμα τη μελέτη της Άγριας Φυλής των αλόγων του Αίνου, αφού
πρώτα ερωτηθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δράσης: “Υποβοήθηση στην καταγραφή,
παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της πανίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά
και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης”, Αναπληρωτής καθηγητής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αθανάσιος Σφουγγάρης.
- Η Πρόεδρος στη συνέχεια αναφέρεται στην αίτηση που έχει καταθέσει o Παναγιώτης
Μινέτος, ΤΕ Δασοπόνος του Φορέα, με την οποία ζητά την έγκριση του Δ.Σ., προκειμένου να
εργαστεί παράλληλα σε ιδιωτική επιχείρηση εστίασης.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 3η)
την αίτηση παράλληλης απασχόλησης του κ. Παναγιώτη Μινέτου, Δασοπόνου του Φορέα. Σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι ώρες απασχόλησης του κ. Μινέτου στην

ιδιωτική επιχείρηση εστίασης δεν θα συμπίπτουν με τις εργάσιμες ώρες του και δεν θα
παρεμποδίζουν την άριστη εκτέλεση των καθηκόντων του στον Φορέα Διαχείρισης.
- Η Πρόεδρος ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο

«Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Φορέα», στο πλαίσιο της υλοποίησης
του 1ου Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας” (4ος Άξονας Δράσεων: Διοικητική υποστήριξη της υλοποίηση
των δράσεων στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος) της ενταγμένης
Πράξης με τίτλο “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Δρυμού Αίνου” στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 20072013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας”), που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20%
από εθνικούς πόρους, ανήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης των
προσφορών, σύμφωνα με την 10η/24.02.2014 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα που
αποτελείται από τους κ.κ.:
1. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέας του Δ.Σ. του Φορέα.
2. Σπύρο Ματιάτο, Αντιδήμαρχο, Εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλονιάς, Μέλος
του Δ.Σ. του Φορέα.
3. Παναγιώτη Μινέτο, ΤΕ Δασοπόνο, Μέλος του επιστημονικού προσωπικού
του Φορέα.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι στις 11.04.2014, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της τότε
συνεδρίασής της, έκρινε την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου με την επωνυμία
“ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ- ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ.” ως
“τυπικά αποδεκτή”, αλλά ασυνήθιστα χαμηλή, διότι η έκπτωση της Οικονομικής
Προσφοράς ξεπερνά το 90% του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την ανάληψη της Δράσης, ήτοι 500,00 € έναντι 7.500,00 €.
Η Πρόεδρος συμπληρώνει ότι η Επιτροπή κατ’ εκτέλεση της 7η/14.04.2014
Απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα, ζήτησε στις 22.04.2014 από τον εν λόγω υποψήφιο
αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονομικής του Προσφοράς σε σχέση με το
προτεινόμενο πρόγραμμα εργασιών για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,
προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο διασφαλίζεται η ομαλή και ποιοτική
εκτέλεση του έργου, παρά την χαμηλή του Οικονομική Προσφορά. Ο υποψήφιος
προσκόμισε εντός του οριζόμενου χρονικού ορίου, ήτοι στις 24.04.2014 τις
απαραίτητες διευκρινίσεις ότι το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €)
αναφέρεται στο μηνιαίο τμήμα των εργασιών περιλαμβανομένου ΦΠΑ και
νόμιμων κρατήσεων.
Στην συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Ξανθάκη, Συντονιστή του Φορέα για να
διαβάσει τμήμα του πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης των
Προσφορών.

Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 4η)

Το από 29.04.2014 Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
των Προσφορών για τη Δράση με τίτλο: «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού
Φορέα» στην εταιρεία με την επωνυμία “KEFALONIA CLEANING SERVICESΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”, διότι ο φάκελος υποψηφιότητας που
κατέθεσε ανταποκρινόταν πλήρως σε όλες τις προδιαγραφές και όρους της Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η οικονομική του προσφορά, ήταν εντός των ορίων του
προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ήτοι 6.670,00 €. με Φ.Π.Α. και με όλες τις νόμιμες
κρατήσεις.

Θέμα 3ο: Θέματα Προσωπικού: Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στα πλαίσια των
ανακοινώσεων ΣΟΧ1/2014 και ΣΟΧ2/2014 (Επικύρωση Πρακτικών Αξιολόγησης
για πρόσληψη προσωπικού μέσω Α.Σ.Ε.Π., στο πλαίσιο των ΣΟΧ1 & ΣΟΧ2/2013
Ανακοινώσεων).
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης των υποψηφίων, στο πλαίσιο των ΣΟΧ1/2014 και ΣΟΧ2/2014 Ανακοινώσεων.
Η ΣΟΧ1/2014 αφορούσε στην πλήρωση μίας θέσης (ΠΕ Βιολόγων) με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με
δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος. Η ΣΟΧ2/2014 αφορούσε στην
πλήρωση έξι θέσεων (μιας θέσης TE Δασοπόνου, μίας θέσης Τεχνολόγου Γεωπόνου, τριών
θέσεων ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας και μιας θέσης ΔΕ Επιμελητών-Ξεναγών Εθνικών
Δρυμών και Χώρων Αναψυχής), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας από την πρόσληψη και όχι πέραν της 31.10.2014 για τις θέσεις του Δασοπόνου,
των Ειδικών Δασικής Προστασίας και του Επιμελητή-Ξεναγού Εθνικών Δρυμών και Χώρων
Αναψυχής και από την πρόσληψη και όχι πέραν της 31.12.2014 για τη θέση του Τεχνολόγου
Γεωπόνου.
Συνεχίζοντας, η Πρόεδρος αναφέρει ότι συνολικά και για τις δύο Ανακοινώσεις
κατατέθηκαν 40 αιτήσεις. Η αξιολόγηση έγινε με βάση τα αιτούμενα προσόντα των δύο
Ανακοινώσεων, αλλά και με βάση οδηγιών του Α.Σ.Ε.Π., κατόπιν των σχετικών ερωτημάτων
που τέθηκαν. Η Πρόεδρος θέτει στην διάθεση των μελών του Δ.Σ. τους Πίνακες, οι οποίοι
συνοδεύουν τα Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης των ΣΟΧ1/2014 και ΣΟΧ2/2014
Ανακοινώσεων.
Όσον αφορά στη ΣΟΧ1/2014 Ανακοίνωση, η Πρόεδρος δίνει το λόγο στην κ.
Καραγιάννη, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα.
Η κ. Καραγιάννη, αναφέρει ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 1/2014
Ανακοίνωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Ειδική Επιστήμονα,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα,
2. Bασιλική Καραγιάννη, ΜSc Γεωπόνο του Φορέα,
3. Γεωργία Λυσίτσα, ΜSc Δασολόγο του Φορέα,
συνεδρίασε την Παρασκευή (16.5.2014), το Σάββατο (17.5.2014) και σήμερα 19.05.2014,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των υποψηφίων
και να επιλέξει τον ΠΕ Βιολόγο, με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου

χρόνου ιδιωτικού δικαίου με διάρκεια 12 μήνες από την πρόσληψη με δυνατότητα παράτασης
έως τη λήξη του προγράμματος.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ήταν η 13η Μαΐου 2014.
Εμπρόθεσμοι φάκελοι υποψηφιοτήτων με βάση την ημερομηνία ταχυδρομείου, η οποία δεν
μπορούσε να είναι μεταγενέστερη της παραπάνω ημερομηνίας, ελήφθησαν μέχρι και την 19η
Mαΐου 2014. Μεταξύ των φακέλων των υποψηφίων υπήρξε ένας φάκελος, ο οποίος στάλθηκε
εκτός της προθεσμίας της διενέργειας των διαγωνισμών, με ημερομηνία ταχυδρομείου
14.05.2014, ο οποίος και επιστράφηκε χωρίς προηγουμένως να ανοιχθεί. Συνολικά
κατατέθηκαν 11 φάκελοι υποψηφιοτήτων.
Η Επιτροπή, αποσφράγισε τους φακέλους και κατέταξε τους υποψηφίους για την
παραπάνω θέση, συμβουλευόμενη το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «27.09.2013», και τα Ειδικά Παραρτήματα:
(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «11.03.2014» και (Α2) Απόδειξης
Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «28.04.2014».





Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11 αξιολογήσεις (Πίνακας 2 του Παραρτήματος).
Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι 6 υποψηφιότητες είχαν ελλιπή δικαιολογητικά,
όπως αναλύονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος και συνεπώς αποκλείσθηκαν από
τη διαδικασία μοριοδότησης και τελικής κατάταξης.
Για τη διαδικασία της μοριοδότησης και τελικής κατάταξης των υποψηφίων στην εν
λόγω θέση, χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον πρόσφατοι Πίνακες που διατίθενται στην
επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Για την ειδικότητα ΠΕ Βιολόγων (Αρ. θέσης 101) και σύμφωνα με τον τελικό Πίνακα
Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων που μοριοδοτήθηκαν, η Επιτροπή
Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι 1 υποψηφιότητα ικανοποιεί πλήρως τα Κύρια Προσόντα της
Ανακοίνωσης, ενώ 4 ικανοποιούν τα Α’ Επικουρικά. Με βάση τον ανωτέρω Πίνακα, η
Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομοφώνως ότι για την κατάληψη της θέσης προκρίνεται
η κ. Σοφία Μοσχοπούλου του Σπυρίδωνα (Αρ. Ταυτ. Χ 810252), η οποία ικανοποιεί τα
Κύρια Προσόντα της Ανακοίνωσης και συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ήτοι 781,60
μόρια.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 5η)
το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ΣΟΧ1/2014 Ανακοίνωση του Φορέα και την
πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών
από την πρόσληψη με δυνατότητα παράτασης έως το λήξη του προγράμματος, της κ. Σοφίας
Μοσχοπούλου του Σπυρίδωνα, στη θέση του ΠΕ Βιολόγου (Αρ. θέσης 101).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση του Φορέα,
σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης κάποιου από τους ανωτέρω, αυτός
αντικαθίσταται αυτομάτως από τους διαθέσιμους στους πίνακες των αντίστοιχων
ειδικοτήτων, κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτούς.
Στην συνέχεια, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 6η)

να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Φορέα και να αποσταλούν στο Α.Σ.Ε.Π. όλοι
οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων που κατέθεσαν αίτηση στο πλαίσιο
της ΣΟΧ1/2014 Ανακοίνωσης του Φορέα, ως κατωτέρω:
Α) Πίνακα με τις θέσεις που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης.
Β) Πίνακα με την ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν
αίτηση, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης.
Γ) Πίνακα με την ονομαστική κατάσταση των αποκλειομένων υποψηφίων, μαζί με
την αιτιολόγηση του αποκλεισμού τους.
Δ) Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας όλων των υποψηφίων που μοριοδοτήθηκαν για
την 101 αριθμό θέσης και για την ζητούμενη ΠΕ βαθμίδα εκπαίδευσης.
Ε) Πίνακα με την τελική κατάσταση του υποψηφίου που επιλέγεται για την
προκηρυχθείσα θέση.
Όσον αφορά στη ΣΟΧ2/2014 Ανακοίνωση, η Πρόεδρος δίνει το λόγο στην κ.
Καραγιάννη, μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα.
Η κ. Καραγιάννη, αναφέρει ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 2/2014
Ανακοίνωσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα,
4. Bασιλική Καραγιάννη, ΜSc Γεωπόνο του Φορέα,
2. Γεωργία Λυσίτσα, ΜSc Δασολόγο του Φορέα,
συνεδρίασε την Παρασκευή (16.5.2014), το Σάββατο (17.5.2014) και σήμερα 19.05.2014,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των υποψηφίων
και να επιλέξει το προσωπικό με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
ιδιωτικού δικαίου με διάρκεια από την πρόσληψη και όχι πέραν της 31.10.2014 για τις θέσεις
του Δασοπόνου, των Ειδικών Δασικής Προστασίας και του Επιμελητή-Ξεναγού Εθνικών
Δρυμών και Χώρων Αναψυχής και από την πρόσληψη και όχι πέραν της 31.12.2014 για τη
θέση του Τεχνολόγου Γεωπόνου
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ήταν η 13η Μαΐου 2014.
Εμπρόθεσμοι φάκελοι υποψηφιοτήτων με βάση την ημερομηνία ταχυδρομείου, η οποία δεν
μπορούσε να είναι μεταγενέστερη της παραπάνω ημερομηνίας, ελήφθησαν μέχρι και την 19η
Μαΐου 2014. Μεταξύ των φακέλων των υποψηφίων υπήρξε ένας φάκελος, ο οποίος στάλθηκε
εκτός της προθεσμίας της διενέργειας των διαγωνισμών, με ημερομηνία ταχυδρομείου
14.05.2014, ο οποίος και επιστράφηκε χωρίς προηγουμένως να ανοιχτεί. Συνολικά
κατατέθηκαν 29 έγκυροι φάκελοι υποψηφιοτήτων.
Η Επιτροπή, αποσφράγισε τους φακέλους και κατέταξε τους υποψηφίους για την
παραπάνω θέση, συμβουλευόμενη το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «27.09.2013», και τα Ειδικά Παραρτήματα:
(Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «11.03.2014» και (Α2) Απόδειξης
Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «28.04.2014».
 Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 29 αξιολογήσεις (Πίνακας 2 του
Παραρτήματος).
 Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι 5 υποψηφιότητες είχαν ελλιπή
δικαιολογητικά, όπως αναλύονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος και
συνεπώς αποκλείσθηκαν από τη διαδικασία μοριοδότησης και τελικής
κατάταξης.



Για τη διαδικασία της μοριοδότησης και τελικής κατάταξης των υποψηφίων σε
κάθε θέση, χρησιμοποιήθηκαν οι Πίνακες που διατίθενται στην επίσημη
ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
1. Όσον αφορά στην ειδικότητα ΤΕ Δασοπόνων (Αρ. θέσης 101), αξιολογήθηκαν
συνολικά 8 υποψηφιότητες, χωρίς κάποια από αυτές να αποκλεισθεί, λόγω ελλιπών
δικαιολογητικών. Με βάση τον τελικό Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας για τη
θέση με κωδικό 101 των υποψηφίων που μοριοδοτήθηκαν, η Επιτροπή Αξιολόγησης
διαπίστωσε ότι 3 ικανοποιούν τα Κύρια Προσόντα της Ανακοίνωσης. Συνεπώς, η
επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως ότι για την κατάληψη της θέσης προκρίνεται η κ.
Αναστασία Λάσκαρη του Δήμου (Αρ. Ταυτ. Χ 885450), η οποία ικανοποιεί τα Κύρια
Προσόντα της Ανακοίνωσης και συγκέντρωσε βαθμολογία 1.091,00 μορίων.
2. Όσον αφορά στην ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Αρ. θέσης 102)
αξιολογήθηκαν συνολικά 12 υποψηφιότητες. Από αυτές αποκλείστηκαν λόγω ελλιπών
δικαιολογητικών οι 2 και μοριοδοτήθηκαν οι 10. Με βάση τον Πίνακα Κατάταξης και
Βαθμολογίας για τη θέση με αρ. 102 των υποψηφίων, η Επιτροπή Αξιολόγησης
αποφάσισε ομοφώνως ότι για την κατάληψη της θέσης προκρίνεται η κ. Αριστέα
Αμίτση του Σταύρου (Αρ. Ταυτ. ΑΒ 826956), η οποία ικανοποιεί τα Κύρια Προσόντα
της Ανακοίνωσης και συγκέντρωσε βαθμολογία 1.428,40 μορίων.
3.

Όσον αφορά στην ειδικότητα ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας (Αρ. θέσης 103), για
την οποία προκηρύχθηκαν 3 θέσεις, αξιολογήθηκαν συνολικά 8 υποψηφιότητες. Από
αυτές αποκλείστηκαν λόγω ελλιπών δικαιολογητικών οι 3 και μοριοδοτήθηκαν οι 5.
Με βάση τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας για τη θέση με αρ. 103 των
υποψηφίων, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομοφώνως ότι για την κατάληψη των
θέσεων προκρίνονται οι κ.κ.: Χρυσούλα Μελέτη του Βασιλείου (Αρ. Ταυτ. ΑΕ
843998) με βαθμολογία 728,00 μόρια, Νικόλαος Τούφας του Κωνσταντίνου (Αρ.
Ταυτ. ΑΑ 362487), με βαθμολογία 680,00 μόρια, και Mάγγος Κωνσταντίνος του
Νικολάου (Αρ. Ταυτ. ΑΒ 324893) με βαθμολογία 625,00 μόρια, οι οποίοι ικανοποιούν
τα Κύρια Προσόντα της Ανακοίνωσης.

4.

Τέλος, όσον αφορά στην ειδικότητα ΔΕ Επιμελητών-Ξεναγών Εθνικών Δρυμών και
Χώρων Αναψυχής (Αρ. θέσης 104), αξιολογήθηκε η μοναδική υποψηφιότητα. Με
βάση τον τελικό Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας για τη θέση με Αρ. 104 του
υποψηφίου που μοριοδοτήθηκε, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε ότι αυτή δεν
ικανοποιεί τα Κύρια Προσόντα, ωστόσο ικανοποιεί τα Α’ Επικουρικά. Συνεπώς, η
Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ομοφώνως ότι η κ. Ιωάννα Ελευθεράτου του
Παναγή (Αρ. Ταυτ. ΑΖ 259313), η οποία είναι και η μοναδική υποψήφια,
καταλαμβάνει τη θέση, αφού ικανοποιεί τα Προσόντα Α’ Επικουρίας και συγκέντρωσε
βαθμολογία 1.220,00 μορίων.

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 7η)
το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ΣΟΧ2/2014 Ανακοίνωση του Φορέα και την
πρόσληψη των κατωτέρω με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

α) διάρκειας από την πρόσληψη και όχι πέραν της 31.10.2014 (Αρ. θέσεων 101, 103 και
104):
1. Αναστασία Λάσκαρη του Δήμου, σε θέση ΤΕ Δασοπόνου (Αρ. θέσης 101).
2. Χρυσούλα Μελέτη του Βασιλείου, Νικόλαος Τούφας του Κωνσταντίνου και
Κωνσταντίνος Mάγγος του Νικολάου σε θέσεις ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας (Αρ.
θέσης 103).
3. Ιωάννας Ελευθεράτου του Παναγή σε θέση ΔΕ Επιμελήτριας-Ξεναγού Εθνικών
Δρυμών και Χώρων Αναψυχής (Αρ. θέσης 104).
β) διάρκειας από την πρόσληψη και όχι πέραν της 31.12.2014 (Αρ. θέσεων 102):
4. Αριστέα Αμίτση του Σταύρου, σε θέση ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας (Αρ. θέσης 102).
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωση του Φορέα, σε
περίπτωση μη αποδοχής της θέσης ή αποχώρησης κάποιου από τους ανωτέρω, αυτός
αντικαθίσταται αυτομάτως από τους διαθέσιμους στους πίνακες των αντίστοιχων
ειδικοτήτων, κατά τη σειρά κατάταξής τους σε αυτούς.
Στην συνέχεια, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 8η)
να αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα και να αποσταλθούν στο Α.Σ.Ε.Π.
όλοι οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων που κατέθεσαν αίτηση στο
πλαίσιο της ΣΟΧ2/2014 Ανακοίνωσης του Φορέα, ως κατωτέρω:
1) Πίνακας με τις θέσεις που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης.
2) Πίνακας με την ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση,
στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης.
3) Πίνακας με την ονομαστική κατάσταση των αποκλειομένων υποψηφίων, μαζί με την
αιτιολόγηση του αποκλεισμού τους.
4) Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας όλων των υποψηφίων που μοριοδοτήθηκαν ανά
αριθμό θέσης και για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
5) Πίνακας με την τελική κατάσταση των υποψηφίων που επιλέγονται για κάθε μία από
τις προκηρυχθείσες θέσεις.

Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ., Ομότ. Καθ. Γεωργία Καμάρη, ενημερώνει τα μέλη ότι, όπως την
ενημέρωσε η κ. Φατούρου, συνεργάτιδα της Γ.Γ. ΥΠΕΚΑ, έχουν δρομολογηθεί επιτέλους οι
διαδικασίες για την αντικατάσταση των μελών των Δ.Σ. των Φ.Δ., τα οποία για διαφόρους
λόγους δεν έχουν παραστεί κατ’ επανάληψη στις συνεδριάσεις τους. Στην περίπτωση του
Φορέα, πέρα από τον κ. Ζαφειράτο, Τακτικό Μέλος του Δ.Σ., για τον οποίο έχει ειδοποιηθεί
εγγράφως από παλιά το ΥΠΕΚΑ, θέμα έχει προκύψει πλέον και με την κ. Κ. Λάγιου, η οποία
εκπροσωπούσε το ΥΠΕΚΑ και έχει συνταξιοδοτηθεί και τον κ. Ι. Μαχαίρα, Ειδικό
Επιστήμονα, ο οποίος, λόγω της απασχόλησής του στον Φ.Δ. Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου
και Πίνδου δεν έχει μπορέσει να παραστεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. από τις 12.02.2013, ήτοι
σε 8 συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το Άρθρο 9 του ΦΕΚ 65Β/21.01.2005, λειτουργίας του
Δ.Σ. του Φορέα, εάν ένα μέλος του απουσιάσει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις, τότε το Δ.Σ. δύναται να αιτηθεί την αντικατάστασή του. Για τα προβλήματα

αυτά, έχει ήδη από τις αρχές του έτους ενημερωθεί προφορικά η κ. Φατούρου, εντούτοις η
Πρόεδρος εκτιμά ότι καλό θα ήταν να ενημερωθεί το ΥΠΕΚΑ και εγγράφως. Με αυτήν την
ευκαιρία προτείνει στο έγγραφο του Φορέα να ενσωματωθούν και προτάσεις του Δ.Σ. για
τους αντικαταστάτες των ανωτέρω δύο μελών.
Όσον αφορά στη θέση της κ. Κ. Λάγιου, η Πρόεδρος προτείνει ως αντικαταστάτρια την
κ. Χ. Κούρτελη, Προϊσταμένη της ΕΥΣΠΕΔ, η οποία έχει μεγάλη διοικητική εμπειρία και
γνωρίζει καλά τα θέματα που αφορούν τους Φορείς Διαχείρισης, και η οποία, έχει την
πεποίθηση, ότι θα επιθυμούσε να αποτελέσει μέλος του Δ.Σ.
Όσον αφορά στη θέση του κ. Μαχαίρα, η Πρόεδρος προτείνει τον κ. Γ. Μήτσαινα,
Λέκτορα του Παν/μίου Πατρών, τέως Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, και ως εκ τούτου
καλό γνώστη των αναγκών του Φορέα, και σύμφωνα, άλλωστε, με την επιθυμία που έχει
εκφραστεί από τα μέλη του Δ.Σ. κατά την προηγούμενη συνεδρίασή του.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ., καθ’ εφαρμογή του Άρθρου 9 του ΦΕΚ
65Β/21.01.2005 λειτουργίας του Δ.Σ. του Φορέα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 9η)
να ζητήσουν από το ΥΠΕΚΑ την αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Μαχαίρα, Τακτικού Μέλους
του Δ.Σ., ως Ειδικού Επιστήμονα και της κ. Κων/νας Λάγιου, Τακτικού Μέλους, ως
εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ, καθώς δεν έχει καταστεί δυνατή η παρουσία τους σε περισσότερες
από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Φορέα. Συμφωνούν να προτείνουν ως
αντικαταστάτη του κ. Ι. Μαχαίρα τον κ. Γ. Μήτσαινα, τ. Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα
και νυν Λέκτορα του Τμ. Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και για την θέση της κ.
Λάγιου την κ. Χρυσούλα Κούρτελη, Προϊσταμένη της ΕΥΣΠΕΔ του ΥΠΕΚΑ. Επίσης, θα
πρέπει να ζητηθεί και πάλι να γίνει αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Ζαφειράτου, εκπροσώπου
του τ. Υπουργείου Ανάπτυξης, καθόσον αυτός, αλλά και ο αναπληρωματικός του,
απουσιάζουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Φορέα από την 6η/27.08.2010 έως και σήμερα.

- Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα για την επιθυμία της
Επιτροπής Νέων Επιστημόνων του ECOCITY να επισκεφτούν τον Εθνικό Δρυμό του Αίνου.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι η επίσκεψη προγραμματίζεται ίσως για το πρώτο δεκαήμερο του
Ιουλίου και στην αποστολή θα συμμετέχουν δέκα (10) άτομα.
- Στην Συνέχεια η κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην έγκριση του αιτήματος του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας για την
τοποθέτηση των πινακίδων του Περιβαλλοντικού Κέντρου Κουτάβου σε θέσεις εντός των
λιμένων της Κεφαλονιάς.
Τέλος, η κ. Πρόεδρος ρωτά τα μέλη αν έχουν να θέσουν κάποιο άλλο θέμα για
συζήτηση.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν να προτείνουν κάποιο άλλο θέμα για συζήτηση.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.

Το παρόν Απόσπασμα Πρακτικού της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου της 19ης Μάιου 2014, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργία Καμάρη

Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη

ΤΑ ΜΕΛΗ
Σωτήριος Κουρής

Παναγής Φωκάς

Άννα Λύτρα

Σοφία Γαρμπή

