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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Κηφισιά, 23 Νοεμβρίου 2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

Ταχ. Δ/νση:  Βίλα Καζούλη 

Λ. Κηφισίας 241, 14561, Αθήνα  

 
 
   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ,  
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ LIFE:  

1. LIFE18 GIE/GR/000899: L I F E  P R O W h I B I T «Πρόληψη  περιβαλλοντικού εγκλήματος με ‘Έξυπνες’ 
επιθεωρήσεις» (Prevent of waste crime by Intelligence Based Inspections) 

2. LIFE18 IPE/GR/000013: L I F E  I P  C E I  «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular 
Economy Implementation in Greece) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 164.4.3/14-11-2019 (ΑΔΑ: Ω0Τ846Ψ844-
Ρ90) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE» και αποτελείται από τους: 

1. κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα, ΠΕ Μηχανικών, Αρχιτέκτονα DESA/DEA, Διευθυντή στο Πράσινο Ταμείο, 

Εθνικό Εκπρόσωπο για το Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον  

2. κα Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, ΠΕ Μηχανικών, Τοπογράφο Μηχανικό ΕΜΠ στο Πράσινο Ταμείο, 

3. κα Κωνσταντινιά Αγκρά, ΠΕ Μηχανικών, Πολιτικό  Μηχανικό ΕΜΠ στο Πράσινο Ταμείο και 

συντονίστρια του προγράμματος LIFE TERRACESCAPE. 

Η Επιτροπή εργάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 
- Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το 
Κλίμα (LIFE). 

- Το από 29.10.2019 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement, μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως «Συντονιστή του έργου», με το 
οποίο καθορίστηκαν οι όροι και οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης του έργου 
«Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με ‘Έξυπνες’ επιθεωρήσεις» για  το διάστημα από 
15.10.2019 και μέχρι 12.01.2024 (Κωδικός Έργου: LIFE18 GIE/GR/000899 LIFE PROWhIBIT). Δυνάμει 
του ανωτέρω συμφωνητικού επιχορήγησης, «Συνδικαιούχος του Έργου» είναι και το Πράσινο 
Ταμείο. Το έργο που υλοποιείται, αποσκοπεί: 

 στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του εγκλήματος περιβαλλοντικών αποβλήτων για την καλύτερη προστασία 
του περιβάλλοντος, 

 στην αύξηση της ικανότητας των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας συμμόρφωσης και την 
εναρμόνιση της συνεργασίας μεταξύ τους, 

 στην εντατικοποίηση των συνεργασιών, επιθεωρήσεων και δράσεων επιβολής, 

 στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών πληροφορικής και στη 
δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων σχετικά με την επιθεώρηση, τη διερεύνηση και τα 
νομικά περιστατικά του περιβαλλοντικού εγκλήματος σχετικού με τα απόβλητα, που θα 
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χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ‘έξυπνων’ προϊόντων πληροφοριών, επιτυγχάνοντας 
ικανότητα βασισμένη στις ΤΠΕ και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ‘έξυπνα’ 
οδηγούμενη από αυτά, 

 στη βελτίωση της ροής γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με το περιβαλλοντικό έγκλημα 
που σχετίζεται με τα απόβλητα, μέσω της συμμετοχής των διαφόρων παραγόντων στην αλυσίδα 
συμμόρφωσης και στα υφιστάμενα δίκτυα (π.χ. IMPEL) και την καλύτερη κατανόηση των τάσεων 
και των προτύπων, προκειμένου να αναπτυχθούν προληπτικές πρωτοβουλίες και να 
διαταραχθεί η περιβαλλοντική εγκληματικότητα, η σχετική με τα απόβλητα, 

 στην προώθηση της καλύτερης περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με τη διεύρυνση της 
συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στη διαβούλευση 
και στην εφαρμογή των πολιτικών, και 

 στην κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και παροχής συστάσεων στους πολιτικούς 
ιθύνοντες για την πρόληψη και την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, σχετικών 
με τα απόβλητα σε επίπεδο ΕΕ. 

- Το από 21.10.2019 συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του 
Προγράμματος με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της 
χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου “LIFE IP Circular Economy Implementation in 
Greece’’ για το διάστημα από 15.07.2019 (με πρώτο μήνα υλοποίησης τον 11ο του 2019) και 
μέχρι 31.10.2027 (Κωδικός  Έργου: LIFE18 IPE/GR/000013 LIFE IP CEI). Δυνάμει της ανωτέρω 
σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ των Συνδικαιούχων του Έργου είναι και το Πράσινο 
Ταμείο. Το έργο που υλοποιείται, αποσκοπεί: 

 στην ενίσχυση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Αποβλήτων, 
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για 
την Κυκλική Οικονομία. 

- Το άρθρο 87 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 ….”  

- Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται η επιλογή συνεργάτων/ιδων ως 
υπεύθυνων με ειδίκευση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, με σχετική επιστημονική ειδίκευση 
και επαγγελματική εμπειρία. 

-  Την υπ’ αριθμ. 194.10/21-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΦΟ46Ψ844-ΘΚ8) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πρασίνου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου για την υλοποίηση των προαναφερθέντων Έργων 
LIFE. 

-  Τη με αρ. πρωτ. 7487/29-10-2020 ΟΕ (ΑΔΑ: ΩΥΡΨ46Ψ844-7Ω0) πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη Συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 
των έργων LIFE18GIE/GR/000899: LIFE PROWhIBIT «Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με 
‘Έξυπνες’ επιθεωρήσεις» (Prevent of waste crime by Intelligence Based Inspections) και LIFE18 
IPE/GR/000013: LIFE IP CEI «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular Economy 
Implementation in Greece)LIFE14 CAP/GR/000003 (ΑΔΑ: ΩΘΕΙ46Ψ844-Τ3Μ). Η ως άνω πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πράσινο Ταμείου και στον διαδικτυακό 
ιστότοπο: «Διαύγεια» την 2-11-2020. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των 
προτάσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίστηκε η 13-11-2020. 

- Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους/τις υποψηφίους (συνολικά 6 εμπρόθεσμες προτάσεις). 

Η Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις στις 19 και 20 Νοεμβρίου προέβη αρχικά σε 
αποσφράγιση των φακέλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους/τις υποψηφίους, στην 
καταγραφή και στη συνέχεια στην εξέταση των υποβληθέντων προτάσεων/αιτήσεων και των 
εγγράφων που τις συνοδεύουν) για να καταγραφεί ποιοι πληρούν τα Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 
της προκήρυξης για την εν λόγω θέση (σύμφωνα µε τα σχετικά αναφερόμενα στην πρόσκληση). 
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Τα αίτια αποκλεισμού των προτάσεων αφορούσαν περιπτώσεις όπου δεν υπεβλήθησαν 
σχετικά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν Απαραίτητα προσόντα και περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα 1. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν πληροί τα οριζόμενα ως απαραίτητα 
προσόντα και έχουν υποβληθεί αποδεικτικά σχετικά με τα πρόσθετα προσόντα σύμφωνα με την 
πρόσκληση, αυτά δεν εξετάσθηκαν. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατάρτισε κατάλογο όσων αποκλείονται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης (βλ. πιν. 1) καθώς και όσων προχωρούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας 
αξιολόγησης (βλ. πιν. 2).  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  

(Λόγω ελλείψεων οι οποίες περιλαμβάνονται στα Απαραίτητα Προσόντα)   

 

α/α 
Κωδικός 

Θέσης 

Αριθμός 
πρωτοκόλλου & 

ημερομηνία 
κατάθεσης 

Λόγος απόρριψης 

1 Θ1 7773/6-11-2020 

Δεν αποδεικνύονται:  
- Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε ζητήματα 

οικονομικής διαχείρισης  
- Εμπειρία  σε ζητήματα διαδικασιών ανάθεσης και 

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων 

2 Θ1 7930/12-11-2020 
Δεν αποδεικνύεται:  

- Εμπειρία  σε ζητήματα διαδικασιών ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων 

3 Θ2 7931/12-11-2020 

Δεν αποδεικνύεται: 
- Η συνάφεια του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών με 

ειδίκευση σε θέματα οικονομικής επιστήμης ή 
συναφούς θέματος 

4 Θ2 7950/13-11-2020 
Δεν αποδεικνύεται: 

-  Η 2ετή τουλάχιστον εμπειρία σε Ευρωπαϊκά έργα σε 
ζητήματα οικονομικής διαχείρισης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α/α Κωδικός Θέσης 
Αριθμός πρωτοκόλλου & 
ημερομηνία κατάθεσης 

1 Θ1 7861/9-11-2020 

2 Θ2 7954/13-11-2020 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβει στη συνολική αξιολόγηση των απαραίτητων και πρόσθετων 

προσόντων των συμμετεχόντων και κάλεσε σε προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους των 

οποίων οι προτάσεις δεν απορρίφθηκαν. 

Την 21-11-2020 ειδοποιήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για συνέντευξη με την Επιτροπή, 

όλοι οι υποψήφιοι (συνολικά 2).  

Οι προφορικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, στην έδρα του Πράσινου Ταμείου (Λ. 

Κηφισίας 241) στην Κηφισιά, την Δευτέρα 23/11/2020.  
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Στις συνεντεύξεις αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή τα προσωπικά χαρακτηριστικά - στοιχεία 

του χαρακτήρα, η σχετική με το αντικείμενο γνώση και συνάφεια, η δυνατότητα αξιοποίησης της 

προηγούμενης εμπειρίας σε σχέση με τις υποχρεώσεις της θέσης και η βούληση συνεισφοράς στην 

υλοποίηση του έργου.  

Μετά και τη βαθμολόγηση της συνέντευξης, καταρτίστηκε ο τελικός πίνακας των υποψηφίων 

ανά θέση (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3 και 4) με βάση την συνολική βαθμολόγηση με τα απαραίτητα, τα πρόσθετα  

προσόντα και την προσωπική συνέντευξη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Θ1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/A ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

Απαραίτητα προσόντα: Τίτλοι σπουδών και Εμπειρία σχετική με 
το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτή προκύπτει με βάση τα 

απαραίτητα προσόντα (βαθμοί 400): 
Πρόσθετα προσόντα (βαθμοί 250): 

συνέντευξη 
(Βαθμοί:350) 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Η συνάφεια των 
σπουδών 
(πτυχίο, 

μεταπτυχιακός 
ή/και 

διδακτορικός  
τίτλος 

σπουδών):   
Βαθμοί 1-100 

Η απαιτούμενη 
συναφής εμπειρία (Ο 

αριθμός των ετών 
εμπειρίας σε 

Ευρωπαϊκά έργα  σε 
ζητήματα οικονομικής 

διαχείρισης 
υπολογίζεται με 2 

μονάδες ανά πλήρη 
μήνα απασχόλησης με 

μέγιστο τους 100 
επιπλέον μήνες 

εμπειρίας): Βαθμοί 1-
200 

Η εμπειρία  σε 
ζητήματα 

διαδικασιών 
ανάθεσης και 

εκτέλεσης 
δημοσίων 

συμβάσεων: 
Βαθμοί 1-100 

Μεταπτυχιακός 
Τίτλος Σπουδών 

από ελληνικό ΑΕΙ ή 
ισοδύναμο 

αναγνωρισμένο 
πτυχίο από ίδρυμα 
του εξωτερικού με 

ειδίκευση σε 
θέματα 

οικονομικής 
επιστήμης ή 

συναφούς θέματος:   
Βαθμοί:1-100 

Η προγενέστερη 
εμπειρία σε 

δημόσια 
λογιστική (Ο 

αριθμός των ετών 
εμπειρίας σε 

δημόσια 
λογιστική, 

υπολογίζεται 3 
μονάδες ανά 
πλήρη μήνα 

απασχόλησης με 
μέγιστο τους 20 

μήνες εμπειρίας): 
Βαθμοί 1-60 

Η εμπειρία σε 
έργα LIFE, σε 

ζητήματα 
οικονομικής 

διαχείρισης (Ο 
αριθμός  των  

έργων LIFE που 
συμμετείχε σε 

ζητήματα 
οικονομικής 
διαχείρισης 

υπολογίζεται με  
10 μονάδες ανά 
έργο με μέγιστο 

τα 4 έργα): 
Βαθμοί 1-40 

συνέντευξη 
(Βαθμοί:350) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 7861/9-11-2020 100 188 100 - 60 10 350 808 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ Θ2 
 

A/A ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

Απαραίτητα προσόντα: Τίτλοι σπουδών και Εμπειρία 
σχετική με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτή 

προκύπτει με βάση τα απαραίτητα προσόντα (βαθμοί 
400): 

Πρόσθετα προσόντα (βαθμοί 250): συνέντευξη (Βαθμοί:350) 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Η συνάφεια των 
σπουδών (πτυχίο, 

μεταπτυχιακός ή/και 
διδακτορικός  τίτλος 

σπουδών):   Βαθμοί 1-
100 

2ετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε Ευρωπαϊκά έργα σε 
ζητήματα οικονομικής 

διαχείρισης (Ο αριθμός των 
ετών εμπειρίας σε 

Ευρωπαϊκά έργα  σε 
ζητήματα οικονομικής 
διαχείρισης, πέραν του 

on/off κριτηρίου των δύο 
ετών, υπολογίζεται με 3 
μονάδες ανά επιπλέον 

πλήρη μήνα απασχόλησης 
με μέγιστο τους 100 

επιπλέον μήνες εμπειρίας): 
Βαθμοί 1-300 

Η προγενέστερη 
εμπειρία σε δημόσια 
λογιστική (Ο αριθμός 

των ετών εμπειρίας σε 
δημόσια λογιστική, 

υπολογίζεται 3 μονάδες 
ανά πλήρη μήνα 
απασχόλησης με 

μέγιστο τους 50 μήνες 
εμπειρίας): Βαθμοί 1-

150 

Η εμπειρία σε έργα LIFE, 
σε ζητήματα οικονομικής 
διαχείρισης (Ο αριθμός  

των  έργων LIFE που 
συμμετείχε σε ζητήματα 
οικονομικής διαχείρισης 

υπολογίζεται με  20 
μονάδες ανά έργο με 
μέγιστο τα 5 έργα): 

Βαθμοί 1-100 

συνέντευξη (Βαθμοί:350) ΣΥΝΟΛΟ 

1 7954/13-11-2020 100 48 144 40 350 682 
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Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ο παρακάτω πίνακας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, 

με την αντιστοιχία βαθμολογίας – αριθμού πρωτοκόλλου πρότασης/αίτησης: 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Θ1 7861/9-11-2020 808 

2 Θ2 7954/13-11-2020 682 

 

Μετά τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού, στο οποίο αποτυπώνεται η γνώμη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, τα μέλη της υπέγραψαν σε τρία (3 )αντίγραφα το κείμενο αυτού στο τελευταίο φύλλο 

της και μονόγραψαν κάθε φύλλο της χωριστά.  

Η Επιτροπή υποβάλλει το πρακτικό στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 

Ταμείου για τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Με τον τρόπο αυτό κλείνει το παρόν πρακτικό.  

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης: 

 

Γεώργιος Πρωτόπαπας  

Καλλιόπη Φουσκοκολάκη  

Κωνσταντινιά Αγκρά  


