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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Αθήνα, 26/10/2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ.:640 

Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου                              

Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων &                      

Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας  

«Αντώνης Τρίτσης» 

Σπύρου Μουστακλή 23 – Ίλιον 13122 

Τηλ. 210 2323163 

URL: www.parkotritsis.gr  

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2020 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  

για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «Περιβαλλοντική Αισθητική και Λειτουργική 

Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης » 
 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»   

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016). 

3. Το Ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 / Α’ / 09-08-2016) και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το 

Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 / Α’ / 01.02.2019) Παρ. 1  Άρθρο 204. 

4. Την υπ’ αριθμόν 52687/13845 (ΦΕΚ Β’ 2791/11-07-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
περί έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργείας του Φορέα Διαχείρισης  
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων  και 
Ανάπτυξης κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».  

5. Την υπ’ αριθμόν 287 / 29-06-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης  Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων  και Ανάπτυξης κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» (ΑΔΑ : 
6514465ΧΞΚ-ΦΣΙ).  

6. Την υπ’ αριθμόν 185.3.1 / 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου με την οποία γίνεται η ένταξη του Έργου « Περιβαλλοντική Αισθητική & 
Λειτουργική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης » στο Χ.Π. 
«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» (Άξονας 
Προτεραιότητας 2 : Έξυπνες Πόλεις). 

7. Την υπ’ αριθμόν 592 / 25-09-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης  Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων  και Ανάπτυξης κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», με την 
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οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης 

Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και 

Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» για τη σύναψη συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου  στο πλαίσιο του Έργου  « Περιβαλλοντική Αισθητική & Λειτουργική 

Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης » 

 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (12) μηνών με 
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου, χωρίς 
να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τις εν λόγω 
συμβάσεις για την κάλυψη (4) θέσεων της Κεντρικής Ομάδας 
Υποστήριξης για την  υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ «Περιβαλλοντική 
Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου 
Αντώνης Τρίτσης» του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 
Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης 
Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».  
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

101 

Φορέας Διαχείρισης 
του Μητροπολιτικού 

Πάρκου 
Περιβαλλοντικών & 

Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων & 

Ανάπτυξης 
Κοινωνικής 

Οικονομίας «Αντώνης 
Τρίτσης»  

Ίλιον  
ΠΕ Αρχιτέκτονας 

Μηχανικός  

«Ένα (1) έτος 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση 
συνέχισης του 

έργου» 

1 

102 

Φορέας Διαχείρισης 
του Μητροπολιτικού 

Πάρκου 
Περιβαλλοντικών & 

Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων & 

Ανάπτυξης 
Κοινωνικής 

Οικονομίας «Αντώνης 
Τρίτσης» 

Ίλιον 
ΠΕ Δασολόγος - 

Περιβαλλοντολόγος 

«Ένα (1) έτος 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση 
συνέχισης του 

έργου» 

1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα 
Διάρκεια 

σύμβασης 
Αριθμός 
ατόμων 

103 

Φορέας Διαχείρισης 
του Μητροπολιτικού 

Πάρκου 
Περιβαλλοντικών & 

Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων & 

Ανάπτυξης 
Κοινωνικής 

Οικονομίας «Αντώνης 
Τρίτσης» 

‘Ίλιον 
ΠΕ Πολιτικός 
Μηχανικός  

«Ένα (1) έτος 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση 
συνέχισης του 

έργου» 

1 

104 

Φορέας Διαχείρισης 
του Μητροπολιτικού 

Πάρκου 
Περιβαλλοντικών & 

Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων & 

Ανάπτυξης 
Κοινωνικής 

Οικονομίας «Αντώνης 
Τρίτσης» 

Ίλιον ΠΕ Μαθηματικός  

«Ένα (1) έτος 
από την 

υπογραφή της 
σύμβασης με 
δυνατότητα 

ανανέωσης ή 
παράτασης σε 

περίπτωση 
συνέχισης του 

έργου» 

1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.   
2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
4. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Η/Υ.  
5. Γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1 και 2 και καλή γνώση τουλάχιστον γνώση αγγλικής 
γλώσσας.  

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 
2. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
4. Γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 
5. Γνώση Συγγραφής Προτάσεων προς Χρηματοδότηση για Ευρωπαϊκά Ερευνητικά 

Προγράμματα, όπως LIFE. 
6. Γνώση σε Αρχές επικοινωνίας διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλα μέσα.  

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1 και 2 και καλή γνώση τουλάχιστον γνώση αγγλικής 
γλώσσας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  

και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο Πολυτεχνικής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την Επιστήμη και 

Τεχνολογία  Υδατικών Πόρων.  
3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
5. Γνώση Προγραμμάτων για Μηχανικούς.  
6. Γνώση Προγραμματισμού.  

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1 και 2 και 3 και καλή γνώση τουλάχιστον γνώση 
αγγλικής γλώσσας. 

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1. Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών  
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από Ελληνικό 

Πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.  
3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 

φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 
4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
5. Γνώση Προγραμμάτων Στατιστικής Ανάλυσης.  

 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)  

Τα ανωτέρω κύρια προσόντα με αριθ. 1 και 2 και 3 και καλή γνώση τουλάχιστον γνώση 
αγγλικής γλώσσας.  

 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με 
σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

 

104 

Απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε 
θέση ευθύνης οικονομικής διαχείρισης ή παροχής 
χρηματιστηριακών και επενδυτικών υπηρεσιών.  

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 
επιλογής.  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 
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101,102 
Απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 16 μηνών σε 
Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικών Χώρων Πρασίνου.  

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, 
κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής άδειας.  

 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

103 

Απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών στην 
εκπόνηση μελετών και στον σχεδιασμό υδραυλικών έργων 
ύδρευσης, αποχέτευσης και προστασίας υδατικών πόρων για 
Πάρκα.  

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, 
κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ή άλλης επαγγελματικής άδειας. 

  

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή 
Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος 
ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας. 

 

 
 
 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να μη ανήκουν 
στις ευπαθείς ή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την 
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07.  
4. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές.  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση (βρίσκεται αναρτημένη μαζί με την 
παρούσα ανακοίνωση στο site του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής 
Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» www.parkotritsis.gr). 

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

3. Σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, τις 
λοιπές ιδιότητες και την εμπειρία, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στην 
Γραμματεία του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών 
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 
«Αντώνης Τρίτσης», όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.  

 



 

Σελίδα 6 από 6 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από 
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13122, απευθύνοντάς την 
στο Πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και 
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης 
Τρίτσης» υπόψη κυρίας Μίνας Χατζηαθανασίου, Γενικής Διευθύντριας (τηλ. επικοινωνίας: 
2102323163).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 
μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο 
κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε 
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση 
όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει την επόμενη μέρα της ανάρτησης στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης Μητροπολιτικού  Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», στα γραφεία 
της Περιφέρειας Αττικής και στην επίσημη σελίδα του Φορέα Διαχείρισης 
«www.parkotritsis.gr».Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη 
εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο site του Φορέα 
Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» 
(www.parkotritsis.gr) και συγκεκριμένα από τη κεντρική σελίδα στις Ανακοινώσεις.   

 

Πληροφορίες δίνονται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου στο τηλέφωνο της Γραμματείας του  
Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών 
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» 
(2102323163).  
 

 

 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

του Φορέα Διαχείρισης  
 

 
 

Σταύρος Ζωγραφάκης, Καθηγητής  
Αντιπρύτανης Έρευνας &  

Δια Βίου Εκπαίδευσης  
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