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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    Κηφισιά, 16/04/2020 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ                                                                               Αρ. πρωτ: 2442 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241 

Τ.Κ. 14561 Κηφισιά 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ LIFE 14 CAP/GR/000003:  

«Ίδρυση και Λειτουργία για την ελληνική Ομάδα Κρούσης για το Πρόγραμμα Life για την 
περίοδο 2014-2017»  

(Εstablishment and Operation of the Greek LIFE Task Force for the period 2014-2017) 
 

I. TO ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Το Πράσινο Ταμείο που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε 
δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3889/2010 και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής), έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 8 του Ν. 3889/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της 
ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική και 
χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που 
αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, στη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, καθώς και 
στην εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, 
διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του. 

2. Το π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ Α΄ 42). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α΄/01-04-2019) που αφορά στη 
διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, 
προγράμματα LIFE. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου «Τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Πράσινου Ταμείου» του N. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/31-05-2013). 

5. i) την υπ΄αριθμ. 14694/13-3-2011 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» 
(94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 
οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και με αριθμό 4643/26-1-
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2012 «Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 94/11−4−2011), όπως ισχύει» 
(31/ΥΟΔΔ/27-1-2012).  

ii) την υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε 
με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/10-9-2013 (457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με 
τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 311)», με αριθμό οικ.26460/16-6-2015 με τίτλο 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015) και με αριθμό 34810/10-8-
2015 με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015).  

iii) Την υπ’ αριθμ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση (867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015) με 
τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311)  όπως ισχύει.».  

iv) Την υπ’ αριθμ. 43353/21-12-2015 Υπουργική Απόφαση (956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015) με 
τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου (ΥΟΔΔ 311)  όπως ισχύει.».  

v) Την υπ’ αριθμ. 37538/21-9-2016 Υπουργική Απόφαση (505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) με τίτλο 
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει».  

vi) Tην υπ’ αριθ. 6726/22.02.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 88/ΥΟΔΔ/24.02.2017) με τίτλο 
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου  (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει.». 

vii) Την υπ’ αριθ. 32604/21-07-2017 (ΦΕΚ 366/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-2017) απόφαση του 
Υπουργού και Αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου». 

viii) Την υπ’ αριθ.  49028/30-11-2017 (ΦΕΚ 654/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) απόφαση του 
Υπουργού και αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθ. 32604/21-07-2017 απόφασης  του Υπουργού και Αναπληρωτή  Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου”. 

 ix) Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ 879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019) Απόφαση 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-07-2017 
απόφασης  “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 366) 
όπως ισχύει”» και τις Διορθώσεις Σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019). 

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121). 

7. Την υπ’ αριθ. 162.1/30.10.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. με θέμα: "Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου και ορισμός 
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αναπλήρωσης αυτών" (ΑΔΑ: 6Δ5346Ψ844-2ΦΝ) η οποία δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 
3977/Β'/01-11-2019)» 

8. Την υπ’ αριθ. 168.1/27-12-2019 (ΑΔΑ: 6Υ1446Ψ844-ΙΡΖ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2020 του Πράσινου Ταμείου. 

9. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΜΝΕ4653Π8-ΕΟΗ) 
Απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Πράσινου Ταμείου». 

10. Την υπ’ αριθμ. 171.1/29-01-2020 (ΑΔΑ : ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των 
προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2020 συνολικού ύψους 
120.000.000,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες και την υπ΄ 
αριθμ. 177.1/15-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΤ646Ψ844-1ΔΖ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η Τροποποίησή της. 

11. Την υπ' αριθμ. 171.5/29-01-2020 2020 (ΑΔΑ: ΩΚ4246Ψ844-Ε5Χ) Απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
του Πράσινου Ταμείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2020 και την διάθεση πίστωσης 
ύψους 3.500.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του». 

12. Την υπ’ αριθμ. 696/04-03-2020 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με θέμα “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2020» και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500.000,00 € για την υλοποίησή 
του”. (ΑΔΑ: Ω2ΖΗ46Ψ844-ΛΧΟ) 

13. Την υπ’ αριθ. 728/04-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 55/2020 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για συγχρηματοδότηση του 
ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE CAPACITY BUILDING για το έτος 2020. 

14. Το από 17.12.2015 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement), όπως 
τροποποιήθηκε στις 04.02.2019, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πράσινου 
Ταμείου, με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι και οι ειδικότερες προϋποθέσεις της 
χρηματοδότησης της ίδρυσης και λειτουργίας ελληνικής Τask Force για το Πρόγραμμα LIFE 
για το διάστημα από 1.1.2016 και μέχρι 30.04.2021 (Κωδικός Έργου: LIFE14 
CAP/GR/000003 - GR LTF). Δυνάμει του ανωτέρω συμφωνητικού επιχορήγησης 
συνδικαιούχος του Έργου είναι και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο που 
υλοποιείται, αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που 
απαιτούνται για την οικοδόμηση και ενδυνάμωση των ικανοτήτων του σημείου επαφής 
(focal point) του Προγράμματος LIFE στην Ελλάδα, για την ενίσχυση των αρχών και φορέων 
στην χώρα μας να συμμετέχουν πιο αποτελεσματικά στην αναγνώρισή τους ως δικαιούχων 
για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων του Προγράμματος LIFE και στην προώθηση της 
εφαρμογής της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω της ενίσχυσης της 
ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων και παραμέτρων σε άλλες 
πολιτικές στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. 

15. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται η επιλογή 
συνεργάτη/ιδας ως εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος, με σχετική 
επιστημονική ειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία. 

16. Την υπ’ αριθμ. 177.12/15-04-2020 (ΑΔΑ: 66ΠΒ46Ψ844-ΣΙ9) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πρασίνου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση του 
προαναφερθέντος Έργου LIFE. 

ΑΔΑ: ΩΘΕΙ46Ψ844-Τ3Μ



                                                                                             

4 
 

17. Το γεγονός ότι το Πράσινο Ταμείο, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διέπεται 
από τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης στη 
λειτουργία του, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την 
υπογραφή της σύμβασης έως όπως ορίζεται στην περιγραφή της  θέσης και με δυνατότητα 
ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του παραπάνω έργου ή την αντίστοιχη ημερομηνία 
σε περίπτωση παράτασης της λήξης από την Ε.Ε. 

18. Η επιλογή του καταλληλότερου/ης από τους/τις υποψηφίους/ες που θα υποβάλλουν 
προσφορά θα γίνει έπειτα από συνολική εκτίμηση των απαραίτητων και πρόσθετων 
προσόντων του/της, καθώς και από σχετική συνέντευξη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 
II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 

 
Θέση: Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος 
 
Κωδικός θέσης: Θ1 
 
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: 
Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση στα 
ζητήματα περιβάλλοντος είναι η παροχή τεχνογνωσίας για τα ζητήματα περιβαλλοντικής 
προστασίας και διαχείρισης με στόχο την ενδυνάμωση του Εθνικού Σημείου Επαφής για το 
Πρόγραμμα LIFE και την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο για τα Έργα LIFE που αφορούν την προστασία και διαχείριση του 
περιβάλλοντος. 
Παραδοτέα: Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους 
του/της εμπειρογνώμονα, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες 
του/της εμπειρογνώμονα στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του/της και η συμμετοχή του/της 
σε σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του έργου. 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
- Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών ή Περιβαλλοντικών Επιστημών (κατά προτεραιότητα), 
Τμημάτων Βιολογίας ή Δασολογίας, άλλων Θετικών Επιστημών, από ελληνικό ΑΕΙ ή 
ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού. Επίσης, θα εξετάζονται οι 
αιτήσεις υποψηφίων με πτυχίο νομικών και πολιτικών επιστημών ή διεθνών και 
ευρωπαϊκών σπουδών υπό την προϋπόθεση της περαιτέρω εξειδίκευσης σε ζητήματα 
δικαίου περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως θα προκύπτει από την ύπαρξη 
μεταπτυχιακού τίτλου στις περιβαλλοντικές πολιτικές ή στο δίκαιο περιβάλλοντος. 
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο 
από ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης ή 
σχεδιασμού ή σε κάποιο από τα ειδικά περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικότερα στη  
βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας και 
εδάφους, προστασία και διαχείριση υδάτων, οικονομικά περιβάλλοντος ή και σε συναφή 
αντικείμενα. 
- Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκά έργα σε ζητήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και προστασίας, κατά προτεραιότητα έργα LIFE. 
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν): 
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από 
ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος ή σε 
κάποια από τις ειδικότερες θεματικές (βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, διαχείριση 
αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας και εδάφους, και προστασία και διαχείριση υδάτων). 
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- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού. 
 
Αμοιβή: 
Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι το ποσό των 29.260,00€ 
περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και 
κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού 
Δημοσίου, καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του 
Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον απαιτείται. 
 
Διάρκεια Σύμβασης: 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι  από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την 30η Απριλίου 
2021 ημερομηνία λήξης του έργου ή σε περίπτωση παράτασης από την ΕΕ μέχρι την νέα 
ημερομηνία λήξης του έργου. 
 
III. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
 
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα) που εκτιμούν ότι οι γνώσεις και η εμπειρία τους 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ως άνω πρόσκλησης μπορούν να συμμετάσχουν στη 
σχετική διαδικασία, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
1. Πρόταση συμμετοχής (Παράρτημα 1), υπογεγραμμένη από τον/ην ενδιαφερόμενο/η 
2. Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους εφόσον προέρχονται από Ελληνικό 
Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών που προέρχεται από ισοδύναμο Ανώτατο Ίδρυμα 
Εκπαίδευσης του εξωτερικού νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα1. 
4. Αντίγραφα των τίτλων πτυχίων από τα οποία θα προκύπτει η γνώση της ξένη γλώσσας2. 
5. Απλά φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ. 
6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες). 
7. Απλά φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή σχετικές συστατικές επιστολές ή 
άλλως αποδεικνυόμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: • ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 
δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική 
δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. • ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με 
τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή 
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει 
παραγραφεί. • ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα, • ότι 
δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις. • ότι δεν 
έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του 
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους, 
αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση, • ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, • 
                                                             
1 

 Οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 
και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία 
2 

 Σχετικά με τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας ως τρόπος απόδειξης λαμβάνεται υπόψη ο 
κατάλογος πτυχίων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ 
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ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, • ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη 
της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη 
περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον 
επιλεγούν, • ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη 
μη σύναψη της σύμβασης, • η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος, • η 
χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, • για τους άνδρες η εκπλήρωση 
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές, • η μη ύπαρξη 
κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία 
 
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλουν πρόταση μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου, «Βίλα 
Καζούλη», Λεωφόρος Κηφισίας 241, ΤΚ 14561 Κηφισιά είτε με συστημένη επιστολή ή 
courier στην παραπάνω Διεύθυνση, σε σφραγισμένο φάκελο συνοδευόμενο από την 
Υποβολή Πρότασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1, με την ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΘΕΣΗ Θ1: «Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «LIFE14 
CAP/GR/000003».  
Στον σχετικό φάκελο πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και CD ή flash drive (stick), 
όπου θα εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. 
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής με email στη διεύθυνση: 
info@prasinotameio.gr με συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά. 
 
Οι συνεντεύξεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν μέσω Skype ή άλλης εφαρμογής 
τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε είτε στο e-mail: 
gprotopapas@prasinotameio.gr είτε στο τηλέφωνο 2105241903. Υπεύθυνοι για παροχή 
οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας είναι ο κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας (εσωτ. 107 ή κιν. 
6980885611) και η κα Καλλιόπη Φουσκοκολάκη (εσωτ. 114).   
 
IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου ξεκινά 
από την ημέρα της ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Πρασίνου 
Ταμείου και στον διαδικτυακό ιστότοπο: «Διαύγεια», ήτοι την 16.04.2020, και λήγει την 
06.05.2020.  
Οι προτάσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία του Πρασίνου Ταμείου, θα γίνονται δεκτές 
στις εργάσιμες ώρες λειτουργίας του Ταμείου από 9:00 και μέχρι ώρα 15:00. Στην 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της πρότασης με συστημένη επιστολή ή courier το 
εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία παράδοσης στο Πρωτόκολλο του Πράσινου 
Ταμείου. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής με email στη διεύθυνση 
info@prasinotameio.gr, τότε καταληκτική ημερομηνία παραλαβής είναι  η 06.05.2020 και 
ώρα 15:00. 
Οι προτάσεις που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποβολής δεν 
εξετάζονται. 
 
V. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων θα γίνει από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή 
Αξιολόγησης, η οποία  συγκροτείται με σχετική Απόφαση του ΔΣ του Πρασίνου Ταμείου. 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο φάσεις: 

mailto:info@prasinotameio.gr
mailto:gprotopapas@prasinotameio.gr
mailto:info@prasinotameio.gr
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- Στην πρώτη φάση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας των 
προτάσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίζει κατάλογο των 
ατόμων που υπέβαλλαν σχετικές προτάσεις και οι οποίοι πληρούν τα αναφερόμενα 
στην πρόσκληση ως απαραίτητα προσόντα και οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη 
διαδικασία αξιολόγησης. Εν συνεχεία, προβαίνει στην συνολική αξιολόγηση των 
απαραίτητων και πρόσθετων προσόντων των συμμετεχόντων και καταρτίζει πίνακα 
βαθμολογίας προσόντων. Με βάση αυτόν καλεί σε προσωπική συνέντευξη, όσους 
υποψηφίους υπάρχει η πιθανότητα να επιλεγούν για την πλήρωση της θέσης. 

- Στη δεύτερη φάση η αρμόδια Επιτροπή διενεργεί συνέντευξη με τους 
συμμετέχοντες που έχουν προσκληθεί. Στην συνέχεια καταρτίζει τον τελικό πίνακα 
κατάταξης στον οποίο παρουσιάζεται η σειρά προτεραιότητας με βάση την τελική 
βαθμολόγηση.   

 
Η βαθμολόγηση των προσόντων θα γίνει με βάση τα κριτήρια του παρακάτω Πίνακα, τα 
οποία αναλύονται στο Παράρτημα 2. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ:  

Α/Α  
 

Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

1 Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης 40 

2 Πρόσθετα προσόντα 25 

3 Συνέντευξη 35 

 Σύνολο (άριστα): 100 

 
Η Επιτροπή θα υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρασίνου Ταμείου, Πρακτικό με 
πίνακα με την σειρά προτεραιότητας, με βάση τον τελικό πίνακα που θα καταρτίσει, με 
πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με την σειρά κατάταξης, 
προκειμένου το ΔΣ να λάβει την σχετική απόφαση επιλογής του/της υποψηφίου με τον 
οποίο θα συναφθεί η σχετική σύμβαση. 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πρασίνου Ταμείου 
(www.prasinotameio.gr) και στον διαδικτυακό ιστότοπο: «Διαύγεια». 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  

http://www.prasinotameio.gr/
ΑΔΑ: ΩΘΕΙ46Ψ844-Τ3Μ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1.  

Υπόδειγμα Υποβολής πρότασης 

 

ΠΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ   
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Θ Ε Σ Η :  Θ 1  
γ ι α  τ ο  Ε Ρ Γ Ο  L I F E  1 4  C A P / G R / 0 0 0 0 0 3  
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

………………………………………………………………… 

 

Σας υποβάλω συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου LIFE του έργου με τίτλο:  

«Ίδρυση και Λειτουργία για την ελληνική Ομάδα Κρούσης 

για το Πρόγραμμα Life για την περίοδο 2014-2017»  

(Εstablishment and Operation of the Greek LIFE Task Force 

for the period 2014-2017) 

 

 

 

Ο/Η Υποβάλλων/ουσα 

 

 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

ΟΝΟΜΑ: 

……………………………….………...……………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 

……………………………………………………………..... 

 

Α.Φ.Μ.:…………………………………………………… 

ΔΟΥ:………………………………………………………… 

 

Α. Δ. Τ.:………………………………….……….......... 

Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

………………………………………………………………… 

……………………………………..….ΤΚ…………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

………………………………………………………………… 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

………………..……………………………………………… 

E MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

……………………………………………………………… 

 

 

Αθήνα, …………………………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2.  

Διευκρινήσεις επί των Κριτηρίων Αξιολόγησης: 

1. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτή προκύπτει με βάση τα 
απαραίτητα προσόντα (βαθμοί 40): 

Θα ληφθεί υπόψη: 

- Η συνάφεια των σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών):  Βαθμοί 1-10 

- Ο αριθμός Ευρωπαϊκών έργων, κατά προτεραιότητα LIFE, σε θέματα προστασίας 
περιβάλλοντος ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης στα οποία 
έχει συμμετάσχει ο/η υποβάλλων/ουσα την πρόταση και ο βαθμός απασχόλησής 
του/της σε αυτά: Βαθμοί 1-10 

- Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η θέση και η συνάφεια με το αντικείμενο της 
πρόσκλησης: Βαθμοί 1-20 

 

2. Πρόσθετα προσόντα (βαθμοί 25): 

Αξιολογούνται τα πρόσθετα προσόντα: 

-  Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο: Βαθμοί 1-10 

- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού: Βαθμοί 1-15 

 

3. Συνέντευξη (βαθμοί 35): 

Αξιολογούνται τα προσωπικά χαρακτηριστικά με βάση τη θέση και η βούληση 
συνεισφοράς στην υλοποίηση του έργου: Βαθμοί 1-35 

ΑΔΑ: ΩΘΕΙ46Ψ844-Τ3Μ
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