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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κηφισιά, 04/06/2021 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Αρ. πρωτ: 4036  
Ν.Π.Δ.Δ. 
Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, ΤΚ 14561 Κηφισιά 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

Γ Ι Α  Σ Υ Ν Α Ψ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ  Ε Ρ Γ Ο Υ   

Σ Τ Ο  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  L I F E  P R O F I L E  

«Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων Ευθύνης για το Περιβάλλον» 

(Promote Financial Instruments for Liability on Environment) 

 

Ι. 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) και έχοντας 
υπόψη: 

1. 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. 

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

3. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του 
Κόμματος της ’’Νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 118). 

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

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 123). 

6. 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 4643/26-1-2012 «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) 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). 
iii) 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 
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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).  
iv) 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.».  
v) 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.».  
vi) Την υπ’ αριθμ. 37538/21-9-2016 Υπουργική Απόφαση (505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) με τίτλο «Τροπο-
ποίηση 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) 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.». 
viii) 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». 
ix) 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”. 
x) 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).  
xi) Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 371/18-5-2020). 

7. Τις υπ’ αριθ. 200.9.1/14-12-2020 (ΑΔΑ:67ΙΘ46Ψ844-Λ1Μ) & 200.9.2/14-12-2020 (ΑΔΑ: 
ΩΘΧΛ46Ψ844-ΤΑΝ)/14-12-2020 Αποφάσεις του Δ.Σ του Π.Τ & το ΦΕΚ 5655/Β/23-12-2020 σύμφωνα 
με τα οποία παρέχεται εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή & από τον Διευθυντή σε 
υπαλλήλους του Πράσινου Ταμείου. 

8. Την υπ’ αριθ. 200.1/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜΓ46Ψ844-ΥΜ3) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204.15/27-
01-2021  (ΑΔΑ: 6ΠΣΚ46Ψ844 - ΛΟΧ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. 

9. Τις υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124750/3519/28-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΧ34653Π8-ΓΑΡ) &  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ 
/43783/832/06-05-2021 (ΑΔΑ:6ΗΩΗ4653Π8-ΖΙ2) Αποφάσεις του Υπουργού Π.ΕN. με θέμα "Έγκριση 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου" & «Πρώτη Τροποποίηση 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2021», αντίστοιχα. 

10. Την υπ' αριθ. 755/09-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΙΤΕ46Ψ844-093) Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή 
Υπουργού Π.ΕΝ με θέμα: "Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2021» και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000.000,00 € για την 
υλοποίησή του". 

11. Την υπ’ αριθμ. 780/09-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 52/2021 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την συγχρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων LIFE στο έτος 2021 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "ΕΥΡΩΠΑΪΚO 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2021". 

12. Την σύμβαση χρηματοδότησης (grant agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Υ.Π.ΕΝ. /Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) σαν «Συντονιστή 
Δικαιούχου» του έργου, υπογεγραμμένη στις 29.10.2020 από την EASME και στις 17.12.2020 από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, με την οποία καθορίστηκαν οι 
όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου “LIFE 
PROFILE” για το διάστημα από 01.10.2020 και μέχρι 30.09.2023.  

13. Στόχος του έργου είναι η επεξεργασία, ανάπτυξη και προώθηση μιας μεθοδολογίας για την 
αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 
21 του Π.Δ. 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη. 

Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση ανάπτυξης των χρηματοοικονομικών εργαλείων για 
την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον, μέσω ιδίως της επεξεργασίας, ανάπτυξης και προώθησης ενός 
αξιόπιστου και εύχρηστου μεθοδολογικού εργαλείου αποτίμησης/ αξιολόγησης του περιβαλλοντικού 
κινδύνου των δραστηριοτήτων (φορέων εκμετάλλευσης) που εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ της 
Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) και του Π.Δ. 148/2009, με το οποίο 
ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία ELD στην ελληνική νομοθεσία. Η ανάπτυξη του εργαλείου αυτού 
αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στη βέλτιστη αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου των 
εμπλεκόμενων φορέων εκμετάλλευσης, στην ανάπτυξη και ενίσχυση της διαθεσιμότητας των 
κατάλληλων μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τις ευθύνες που απορρέουν από την 
περιβαλλοντική ευθύνη και κατ΄ επέκταση στην υλοποίηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 14 του 
Π.Δ. 148/2009 υποχρεωτικής χρήσης μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας από τους φορείς 
εκμετάλλευσης για την κάλυψη της περιβαλλοντικής ευθύνης τους. 

14. Την υπ’ αριθμ. 209.8.1/14-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΣ446Ψ844-ΤΛ4) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για τον ορισμό του κ. Γεωργίου Πρωτόπαπα ως υπευθύνου του 
Ευρωπαϊκού έργου LIFE PROFILE (LIFE19 GIE/GR/001127), στο οποίο το Πράσινο Ταμείο είναι 
συνδικαιούχος, για την εποπτεία της πορείας υλοποίησης τους. 

15. Την υπ’ αριθμ. 212.4.2/26-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ20Ρ46Ψ844-ΠΘΓ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πρασίνου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το παρόν σχέδιο πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου 
«LIFE PROFILE»  

16. Tην 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» 

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 από τους υποψηφίους που θα υποβάλλουν προσφορά θα 
γίνει έπειτα από συνολική εκτίμηση των απαραίτητων και πρόσθετων προσόντων τους, καθώς 
και από σχετική συνέντευξη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ  LIFE PROFILE (LIFE19 GIE/GR/001127): 

«Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων Ευθύνης για το Περιβάλλον» (Promote Financial Instruments 
for Liability on Environment - PRO-FILE) 

 Θέση: Υπεύθυνος/η –έργου για το Πράσινο Ταμείο 

Κωδικός Θέσης: L-PR 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: 

Αντικείμενο της σύμβασης του/της Υπεύθυνου/ης έργου για το Π.Τ. (Project Manager) είναι η κάλυψη 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant 
Agreement), για το έργο LIFE PROFILE (LIFE19 GIE/GR/001127) και που αφορούν στο Πράσινο Ταμείο, 
ως Συνδικαιούχο του ανωτέρω έργου. Συγκεκριμένα ο/η Υπεύθυνος/η του έργου θα αναλάβει: 

Τη συμμετοχή στις δράσεις B11 (Σειρά 7ημερών σεμιναρίων, με στόχο την επίδειξη του εργαλείου και 
της διαδικτυακής πλατφόρμας που απευθύνεται σε διαχειριστές), D1 (Ανάπτυξη μεθόδων 
επικοινωνίας & Σχέδια βιωσιμότητας του έργου afterlife), D3 (Info Days & Final Conference). 

Συγκεκριμένα θα συνεισφέρει στην εξέλιξη δράσεων του έργου: Δημιουργία Λογότυπου έργου, 2 
βίντεο έργου, Σχέδιο επικοινωνίας, Ανάπτυξη ιστότοπου, Προώθηση και διανομή των 9 ενημερωτικών 
δελτίων (3 ανά έτος), 1 σελίδα κοινωνικών μέσων (Facebook), Ανάπτυξη Afterlife plan μετά το πέρας 
του έργου LIFE.,  

Παραδοτέα: Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους του/της 
Υπεύθυνου/ης Έργου, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του/της 
Υπεύθυνου/ης Έργου στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του/της και η συμμετοχή του/της στις 
παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο του έργου. 

Απαραίτητα Προσόντα:  

- Πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από 
ίδρυμα του εξωτερικού.  

- Επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκά προγράμματα και επικουρικώς σε ζητήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και σχεδιασμού 

- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Πρόσθετα Προσόντα: 

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα 
του εξωτερικού στα ζητήματα της προστασίας περιβάλλοντος  

- Εμπειρία σε έργα LIFE τουλάχιστον 2 ετών. 

- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού. 

Αμοιβή: 

Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι το ποσό των 24.500,00 € 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.  

Η ανωτέρω αμοιβή για την υλοποίηση του αντικειμένου, αντιστοιχεί σε 140 
ημέρες (1.120 ώρες εργασίας) και το ποσό αμοιβής αφορά όλη τη διάρκεια 
του έργου.  
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Διάρκεια Σύμβασης: 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως την ημερομηνία λήξης 
του έργου (30.09.2023), με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης της λήξης του έργου 
από την Ε.Ε. 

 

ΙΙΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες (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 και επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Πρόταση συμμετοχής συμπληρωμένη (Παράρτημα 1) 

2. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής 
προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. 
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου). 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-
kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses,  

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, 
- 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  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
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4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 10 σελίδες), συνίσταται βάσει του ευρωπαϊκού 
υποδείγματος https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose 

 
Επίσης, υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εγγράφων, σύμφωνα με αναφερόμενα στο τέλος της παρούσας ενότητας (βλέπε «Διευκρινήσεις επί 
των δικαιολογητικών», κατωτέρω): 
1. Τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος 
κτήσης αυτού. 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την 
ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. 
2. Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό τίτλο σπουδών. 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία 
του μεταπτυχιακού διπλώματος. 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού: Πράξη 
αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και 
σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή η 
απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που 
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής 
αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως 
μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή 
ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 
Η απαίτηση κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, θεωρείται ότι καλύπτεται και όταν ο/η 
υποψήφιος/α διαθέτει μόνο αντίστοιχο διδακτορικό τίτλο σπουδών. 
3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται). 
4. Απαιτούμενους τίτλους σπουδών από τα οποία θα προκύπτει τουλάχιστον η πολύ καλή γνώση 
(Γ1/C1) γνώση της ξένης γλώσσας. Ήτοι: 
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή με 
πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων. Συγκεκριμένα: 
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή 
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations 
Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με 
βαθμολογία από 7 έως 8. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate 
(UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 180-199 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH 
GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(CEF C1). 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.  
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- και CITY & 
GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη 
της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE 
IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL 
TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose
ΑΔΑ: ΨΤΡΒ46Ψ844-Υ1Ε



      
 

7 
 

•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL 
International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1) 
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων 
είναι με βαθμό “Pass”). 
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).  
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 
31/8/2009) 
•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)  
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards). 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).  
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN 
LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan 
Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  
ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 
έως 80 του Michigan Language Assessment 
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
• GA   Level 2 Certificate in ESOL International – (CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1)  
• C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 -LanguageCert 
Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ 
καλής γνώσης). 
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 
•  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 
• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) 
(LanguageCert Test of English C1) 

Σημείωση: Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι 
σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 
5. Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας/εμπειρίας από προηγούμενους εργοδότες 
και των λοιπών αποδεικτικών εγγράφων της εμπειρίας τους, κ.λπ. 
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με σχέση εργασίας 
ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα, 
συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου 
σπουδών με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στην παρούσα διαδικασία και μετά την τυχόν 
απαιτούμενη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος και σε συνδυασμό πάντοτε, με την κατά περίπτωση 
ασφαλιστική κάλυψη. Εθελοντική εργασία ή άλλη απασχόληση άνευ αμοιβής δεν λογίζεται ως 
εμπειρία για την παρούσα πρόσκληση. 
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της 
εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: 
Για τους μισθωτούς (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα): 

• Βεβαίωση του οικείου φορέα από την οποία να προκύπτει επακριβώς, η χρονική 
διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, 
φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο για υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά το δημόσιο ή τον ιδιωτικό 
τομέα. 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική 
διάρκεια της ασφάλισης (μόνο για τους υποψήφιους που η εμπειρία τους αφορά 
τον ιδιωτικό τομέα). 

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική 
διάρκεια της ασφάλισης. 

• Σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη 
χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εν λόγω εμπειρίας. 
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Διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών (Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής) 
 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις: 
α) της ημεδαπής: 
1. Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – 
βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 
των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
2. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του 
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς) υποβάλλονται 
και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία ιδιωτικά έγγραφα έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
β) Της αλλοδαπής: 
1. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει 
να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 
2. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή 
την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο 
διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα 
Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν. 4194/2013 Φ.Ε.Κ. 208/27.9.2013/τ.Α΄), μεταφράσεις ξενόγλωσσων 
εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος 
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. 
3. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί 
τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που 
προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται 
επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές 
είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. 
4. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο. 
5. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 

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 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η –ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  LIFE PROFILE (LIFE19 GIE/GR/001127) 

Στον σχετικό φάκελο πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και CD ή flash drive (stick), όπου θα 
εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μ ορφή. 
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 στο τηλέφωνο 2105241903 (εσωτ. 107) ή 
στο email: gprotopapas@prasinotameio.gr. Υπεύθυνος για παροχή οποιαδήποτε σχετικής 
πληροφορίας είναι ο κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, Διευθυντής στο Πράσινο Ταμείο. 

 

mailto:info@prasinotameio.gr
mailto:gprotopapas@prasinotameio.gr
ΑΔΑ: ΨΤΡΒ46Ψ844-Υ1Ε
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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 04-06-2021, και λήγει την 22-06-2021. Οι προτάσεις που 
υποβάλλονται στα Γραφεία του Πρασίνου Ταμείου, θα γίνονται δεκτές στις εργάσιμες ώρες 
λειτουργίας του Ταμείου από 10.00 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 Τρίτη 22-06-2021 και ώρα 15:00. 

Οι προτάσεις που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποψηφιότητας δεν 
εξετάζονται. 

V. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων θα γίνει από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η 
οποία έχει συγκροτηθεί με την 164.4.3/2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Πρασίνου Ταμείου. 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο φάσεις: 

- 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 προτίμησης. 

- 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. 

VI. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: 

Α/Α Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

1 
Τίτλοι σπουδών και Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της 

θέσης 
450 

2 Πρόσθετα προσόντα 200 

3 Συνέντευξη 350 

 Σύνολο (άριστα): 1000 

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 Δ.Σ. να λάβει 
την απόφαση επιλογής του/της υποψηφίου με τον οποίο θα συναφθεί η 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 

mailto:info@prasinotameio.gr
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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 : L-PR Υπεύθυνος/η –έργου για το Πράσινο Ταμείο 
γ ι α  τ ο  Ε Ρ Γ Ο  LIFE PROFILE (LIFE19 GIE/GR/001127) 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

………………………………………………………………… Σας υποβάλω συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

ΟΝΟΜΑ: 

……………………………….………...……………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: 

……………………………………………………………..... 
 
 
Α.Φ.Μ.:…………………………………………………… 

ΔΟΥ:………………………………………………………… 

 

Α. Δ. Τ.:………………………………….……….......... 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

………………………………………………………………… 

……………………………………..….ΤΚ…………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

………………………………………………………………… 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

………………..……………………………………………… 

E MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

……………………………………………………………… 
 
 

 
Αθήνα, …………………………………………………… 

σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης    

του έργου LIFE του έργου: 

LIFE PROFILE (LIFE19 GIE/GR/001127) 
 
 
 
 
 

Ο/Η Υποβάλ …… 
 
 
 

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

ΑΔΑ: ΨΤΡΒ46Ψ844-Υ1Ε
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
 

Διευκρινήσεις επί των Κριτηρίων Αξιολόγησης: 
Κριτήρια on/off: 

1. Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών ΝΑΙ/ΟΧΙ 
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ/ΟΧΙ 
3. Απαιτούμενη συναφής εμπειρία ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
Η Βαθμολόγηση των Τίτλων Σπουδών και της Εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο της θέσης, 
όπως αυτή προκύπτει με βάση τα απαραίτητα προσόντα (max. 450), αναλύεται ακολούθως: 
- Η συνάφεια των σπουδών (πτυχίο) με το αντικείμενο της θέσης: max.250.  
- Η απαιτούμενη συναφής εμπειρία: max. 200. Ο αριθμός των ετών εμπειρίας σε Ευρωπαϊκά έργα  
υπολογίζεται με 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα απασχόλησης με μέγιστο τους 100 επιπλέον μήνες 
εμπειρίας. 
Η Βαθμολόγηση των πρόσθετων προσόντων (max. 200), αναλύεται ακολούθως: 
- O Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από 
ίδρυμα του εξωτερικού με ειδίκευση στα ζητήματα της προστασίας περιβάλλοντος: max. 100. 
- Η εμπειρία σε έργα LIFE, max.40. Ο αριθμός  των  έργων LIFE που συμμετείχε, υπολογίζεται με  10 
μονάδες ανά έργο με μέγιστο τα 4 έργα. 
- Η προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού: max. 60. 

Η Συνέντευξη (max. 350): 
Η Επιτροπή θα διενεργήσει συνέντευξη με όσους από τους υποψηφίους υπάρχει η πιθανότητα να 
επιλεγούν για την πλήρωση της θέσης προτίμησης, βάση της κατάταξής τους στον «πίνακα 
βαθμολογίας προσόντων» της πρώτης φάσης. Η συνέντευξη θα έχει ως στόχο τη διερεύνηση των 
προσωπικών χαρακτηριστικών τους, της καταλληλότητας τους και της βούλησής τους να 
συνεισφέρουν στην υλοποίηση του Έργου. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα καταρτίσει «τελικό πίνακα 
κατάταξης υποψηφίων» στον οποίο θα παρουσιάζεται η σειρά προτεραιότητας για κάθε θέση, 
βάσει της συνολικής βαθμολογίας (άθροισμα βαθμού από τον «πίνακα βαθμολογίας προσόντων» 
και βαθμού από τη συνέντευξη).  
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη απορρίπτονται. 
 
Διευκρινήσεις: 
1. Τα προσόντα ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/την υποψήφιο/α, πρέπει να υφίστανται 
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
2. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα (δηλαδή τα 
κριτήρια με βαθμολόγηση ΝΑΙ/ΟΧΙ) της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Ελλιπείς 
αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψη. 
3. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση πρότασης, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν 
τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν 
θα μοριοδοτηθούν/βαθμολογηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 
4. Στην περίπτωση υποβολής δεύτερου τίτλου σπουδών ή/και μεταπτυχιακού για την πιστοποίηση 
συνεκτιμώμενου προσόντος, ο οποίος έχει χορηγηθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής και δε 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγνώρισης ισοτιμίας, η αίτηση του/της 
ενδιαφερόμενου/ης δεν απορρίπτεται αλλά δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο συνεκτιμώμενο 
προσόν. 
5. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση 
έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με 
τη ζητούμενη εμπειρία. Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης 
εμπειρίας που ορίζεται από την προκήρυξη ως απαιτούμενο τυπικό προσόν, βαθμολογείται επίσης 
και η επιπλέον εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι, για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, 
χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του μέγιστου αριθμού μηνών επιπλέον εμπειρίας του 
βαθμολογούμενου κριτηρίου. 
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6. Η εμπειρία που δηλώνει ο υποψήφιος, μπορεί να καλύπτει ταυτόχρονα περισσότερα τους ενός 
κριτήρια (π.χ. κριτήριο εμπειρίας σε ευρωπαϊκά έργα και κριτήριο εμπειρίας σε συναφή θέση 
εργασίας). Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος εμπειρίας μπορεί να προσμετρηθεί σε κάθε κριτήριο. 
7. Υπολογισμός της εμπειρίας: 
- Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται 
από την πρόσκληση. Στην περίπτωση που προβλέπεται άδεια εξάσκησης επαγγέλματος τότε ο 
χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος.  
- Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που 
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 
- Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των 

πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). 
Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ, π.χ. ταμείο ΟΑΕΕ, όταν δεν προκύπτουν 
σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου 
των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας δια του 30 και λαμβάνοντας το 
ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει. 
- Τονίζεται ότι, όταν με την πρόσκληση ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, τόσο για τους μισθωτούς  
όσο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να 
προκύπτει η εξειδικευμένη, κατά περίπτωση, εμπειρία και η διάρκεια της. 
8. Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει περισσότερες 
μονάδες στα κριτήρια της εμπειρίας και αν αυτές συμπίπτουν, τότε λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
του βασικού τίτλου σπουδών. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο 
καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια 
κλήρωση με ενημέρωση των ισοβαθμούντων υποψηφίων, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση 
των οριστικών πινάκων.  
9. Η Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ www.prasinotameio.gr και στο διαδικτυακό ιστότοπο:  «Διαύγεια». 

 
 

http://www.prasinotameio.gr/
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