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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Κηφισιά, 2 Ιουλίου 2021 

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 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ LIFE PROFILE 
LIFE19 GIE/GR/001127:  

Π ρ ο ώ θ η σ η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  Ε ρ γ α λ ε ί ω ν  Ε υ θ ύ ν η ς  γ ι α  τ ο  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  
( P r o m o t e  F i n a n c i a l  I n s t r u m e n t s  f o r  L i a b i l i t y  o n  E n v i r o n m e n t )  

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: 

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. 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. 200.9.1/20 (ΑΔΑ: 67ΙΘ46Ψ844-Λ1Μ) όπως τροποποιήθηκε με την 212.10/21 (3763) 
(ΑΔΑ: 978146Ψ844-ΝΒ6) και 200.9.2/20 (ΑΔΑ: ΩΘΧΛ46Ψ844-ΤΑΝ) Αποφάσεις του ΔΣ του Πράσινου 
Ταμείου για την Παροχή εξουσιοδοτήσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την Ανάθεση ειδικών 
αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων από τον Διευθυντή σε υπαλλήλους του Πράσινου Ταμείου (ΦΕΚ 
5655/Β'/23.12.2020  & 2435/Β'/07.06.2021) 

8. 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 

9. Την απόφαση ΔΣ 204.1/27-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΥΕ46Ψ844-Β4Θ) Κατανομή προβλεπόμενων 
πιστώσεων έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές 
δαπάνες, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις ΔΣ 209.1/14-04-2021 (ΑΔΑ: 9Π6Π46Ψ844-261) και 
211.1/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΛΗ46Ψ844-ΤΧ5) 

10. Την υπ' αριθ. 755/09-02-2021(ΑΔΑ: 9ΙΤΕ46Ψ844-093) Απόφαση 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 (ΑΔΑ: ΨΖΦΜ6Ψ844-Λ3Τ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με 
α/α 52/2021 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για την συγχρηματοδότηση 
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των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE στο έτος 2021 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
"ΕΥΡΩΠΑΪΚO 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.   Το γεγονός ότι ο 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 η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου «LIFE 
PROFILE» και την με αρ. πρωτ. 4036/04-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΡΒ46Ψ844-Υ1Ε) Πρόσκληση που 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΤ και στην «Διαύγεια» 

16.  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. 

17.  Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από τους/τις υποψηφίους (συνολικά 2 
εμπρόθεσμες προτάσεις). 

Η Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις στις 29 και 30 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 2021 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). 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατάρτισε κατάλογο όσων αποκλείονται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης καθώς και όσων προχωρούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης:  

1. Η Πρόταση με αρ. πρωτ. 4441/22-06-2021 Απορρίπτεται και ο λόγος απόρριψης είναι ότι δεν 
αποδεικνύεται η προ απαιτούμενη «Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα». 
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2. Η Πρόταση με αρ. πρωτ. 4222/14-06-2021 πληροί τα απαραίτητα προσόντα.  

Στην πρώτη περίπτωση όπου 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. 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβη στη συνολική αξιολόγηση των απαραίτητων και πρόσθετων 
προσόντων της πρότασης και κάλεσε σε προσωπική συνέντευξη τον υποψήφιο. 

Την 30-06-2021 ειδοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για συνέντευξη με την Επιτροπή, ο 
μοναδικός υποψήφιος. 

Η προφορική συνέντευξη πραγματοποιήθηκε, στην έδρα του Πράσινου Ταμείου (Λ. Κηφισίας 
241) στην Κηφισιά, την Παρασκευή 2/07/2021.  

Στην συνέντευξη 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 του υποψηφίου με 
βάση την συνολική βαθμολόγηση με τα απαραίτητα, τα πρόσθετα προσόντα και την προσωπική 
συνέντευξη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4222/14-06-2021 ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 

Η Βαθμολόγηση των Τίτλων Σπουδών και της 
Εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο της 
θέσης, όπως αυτή προκύπτει με βάση τα 

απαραίτητα προσόντα (max. 450) 

 
 

Η Βαθμολόγηση των πρόσθετων προσόντων (max. 200) 

   
συνέντευξη 

(Βαθμοί:350) 

 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

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. 

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. 

 
 
 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

250 68 100 20 60 498  350  848 
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Από τα προαναφερόμενα προκύπτει η αντιστοιχία βαθμολογίας – αριθμού πρωτοκόλλου 

πρότασης/αίτησης: 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4222/14-06-2021 – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 848 

 

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  


