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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΩΝ LIFE:

1.
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)
2.
LIFE16 CCA/GR/000050: «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων
σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή» (Employing land stewardship to transform abandoned terraced
landscapes into green infrastructures for a better adaptation to climate change)
3.
LIFE16 IPE/GR/000002: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση
των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των
οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (Integrated actions for the conservation and management of
NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece)
4.
LIFE17 NAT/GR/000522: «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις
και Αλλαγή Συμπεριφοράς» (Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of
Attitude)
5.
LIFE17 IPC/GR/000006: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy
across Greece)

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:
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- 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.
- 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.
- Την υπ΄ αριθμ. 14694/13-03-2011 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου»
(ΦΕΚ 94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό
οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της 14694/31−03−2011 απόφασης Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και με αριθμό 4643/26-12012 «Τροποποίηση της 14694/31−03−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 94/11−04−2011), όπως ισχύει»
(ΦΕΚ 31/ΥΟΔΔ/27-01-2012).
- 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).
- Την υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 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 (ΦΕΚ 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)», την 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» (ΦΕΚ446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015)
και την 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 (Υ.Ο.Δ.Δ. 311), όπως ισχύει» (ΦΕΚ
586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015).
- Την υπ’ αριθμ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 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 (Υ.Ο.Δ.Δ. 311) όπως ισχύει».
- Την υπ’ αριθμ. 43353/21-12-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 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 (Υ.Ο.Δ.Δ. 311) όπως ισχύει».
- Την υπ’ αριθμ. 37538/21-09-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 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».
- Την υπ’ αριθμ. 6726/22-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 88/ Υ.Ο.Δ.Δ./24-02-2017) με
τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου (ΥΟΔΔ 311)» όπως ισχύει».

2

ΑΔΑ: 964Ω46Ψ844-87Ψ
.

- Την υπ’ αριθμ. 32604/21-07-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 366/ Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-2017) με
τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
- Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97481/2554/28-12-2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση του
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕN. με θέμα "Έγκριση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 του Πράσινου Ταμείου».
- Την υπ’ αριθ. 943/05-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Πρώτη Τροποποίηση
Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019».
- Την υπ’ αριθ.1385/22-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Δεύτερη Τροποποίηση
Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019».
- Την µε αρ. Πρωτ. 944/05-03-2019 Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ με
θέμα: "Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2019» και διάθεση πίστωσης ποσού 2.800.000,00 € για την υλοποίησή
του".
- 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: LIFE 14/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.
- Τo από 30-05-2017 συμφωνητικό επιχορήγησης (grant agreement), μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του «Πανεπιστημίου Αιγαίου» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του
Προγράμματος με την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της
χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου “LIFE TERRACESCAPE’’ για το διάστημα
από 01.01.2017 και μέχρι 31.08.2021 (Κωδικός Έργου: LIFE 16CCA/GR/000050). Δυνάμει της
ανωτέρω σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ των Συνδικαιούχων του Έργου είναι και το
Πράσινο Ταμείο.
- Την από 01.08.2017 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου
«Πανεπιστημίου Αιγαίου» και του Πρασίνου Ταμείου ως Συνδικαιούχου στο πλαίσιο του
έργου “LIFE TERRACESCAPE’’ (Κωδικός Έργου: LIFE 16CCA/GR/000050), στο οποίο
περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις τόσο του Συντονιστή Δικαιούχου όσο και του
Συνδικαιούχου, καθώς και οι κοινές υποχρεώσεις αυτών στο πλαίσιο λειτουργίας του
Έργου.
-Το από 13.12.2017 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συντονιστή
Δικαιούχου» του Έργου, με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις
της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου LIFE IP 4Natura με τίτλο
«Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου
Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα - Integrated
actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and
ecosystems in Greece» (Κωδικός Έργου: LIFE16 IPE/GR/000002).
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-Το 06.03.2018 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου «Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και του Πρασίνου Ταμείου ως συνδικαιούχου στο πλαίσιο
του Έργου LIFE IP 4Natura - LIFE16 IPE/GR/000002, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι
υποχρεώσεις τόσο του Συντονιστή Δικαιούχου όσο και του Συνδικαιούχου, καθώς και οι
κοινές υποχρεώσεις αυτών στο πλαίσιο λειτουργίας του Έργου.
-Το από 17.06.2018 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ως «Συντονιστή Δικαιούχου»
του Έργου, με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της
χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα:
Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς - Greek Caves and Bats: Management
Actions and Change of Attitude» (LIFE GRECABAT) (Κωδικός Έργου: LIFE17 NAT/GR/000522).
-Το από 14.09.2018 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» και του Πρασίνου Ταμείου ως συνδικαιούχου στο πλαίσιο του
Έργου «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή
Συμπεριφοράς - Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude» (LIFE
GRECABAT - LIFE17 NAT/GR/000522).
-Το από 21.12.2018 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συντονιστή
Δικαιούχου» του Έργου με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της
χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή
πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the
implementation of adaptation policy across Greece» (Κωδικός Έργου: LIFE17
IPC/GR/000006).
-Το από 27.03.2019 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου
«Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και του Πρασίνου Ταμείου ως συνδικαιούχου
στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP AdaptInGR LIFE17 IPC/GR/000006, στο οποίο περιγράφονται
αναλυτικά οι υποχρεώσεις τόσο του Συντονιστή Δικαιούχου όσο και του Συνδικαιούχου,
καθώς και οι κοινές υποχρεώσεις αυτών στο πλαίσιο λειτουργίας του Έργου.
- Το γεγονός ότι για την υλοποίηση των εν λόγω έργων απαιτείται η επιλογή 12 συνεργατών
με σχετική επιστημονική ειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία.
- Την υπ’ αριθμ. 154.8/9-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΛΚ46Ψ844-ΞΡ3) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πρασίνου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου για την υλοποίηση του
προαναφερθέντων Έργων LIFE.
- 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 σύμβασεις μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της
σύμβασης έως όπως ορίζεται στην περιγραφή της κάθε θέσης και με δυνατότητα
ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας των παραπάνω έργων ή την αντίστοιχη ημερομηνία
σε περίπτωση παράτασης της λήξης από την Ε.Ε.
- Η επιλογή των καταλληλότερων 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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II.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΕΡΓΟ LIFE: LIFE 14 CAP/GR/000003-GR/LTF:
«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)
Θέση: Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε θέματα προστασίας της φύσης και της
βιοποικιλότητας
Κωδικός Θέσης: Θ1
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση στα
ζητήματα προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας είναι η παροχή τεχνογνωσίας για τα
ζητήματα της ειδικότητάς του/της 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 της φύσης.
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 Τμήματος Βιολογίας ή Δασολογίας (κατά προτεραιότητα), Περιβαλλοντικών
Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, λοιπών 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 προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας και
επικουρικώς σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σχεδιασμού και προστασίας.
- Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα σε θέματα προστασίας της
φύσης και βιοποικιλότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά προτεραιότητα έργα LIFE.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Διδακτορικός Τίτλος σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας.
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού.
Αμοιβή:
Η ετήσια αμοιβή του εμπειρογνώμονα ανέρχεται στο ποσό των 22.000 € πλέον ΦΠΑ 24%
(5.280 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 27.280 € και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες
κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως της ανωτέρω αμοιβής τις τυχόν
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προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη του έργου, ήτοι την
30/4/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Θέση: Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος
Κωδικός θέσης: Θ2
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 (βιώσιμη χρήση των
φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας και εδάφους, και
προστασία και διαχείριση υδάτων).
- Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκά έργα σε ζητήματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και προστασίας, κατά προτεραιότητα έργα LIFE.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.

Πρόσθετα Προσόντα (που 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).
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού.
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Αμοιβή:
Η ετήσια αμοιβή του εμπειρογνώμονα ανέρχεται στο ποσό των 22.000 € πλέον ΦΠΑ 24%
(5.280 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 27.280 € και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες
κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως της ανωτέρω αμοιβής τις τυχόν
προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη του έργου, ήτοι την
30/4/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Θέση: Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής
Κωδικός θέσης: Θ3
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση στα
ζητήματα κλιματικής αλλαγής είναι η παροχή τεχνογνωσίας για τα ζητήματα της ειδικότητάς
του/της 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 στην κλιματική αλλαγή.
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 της κλιματικής αλλαγής και η συμμετοχή
του/της σε σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του έργου
Απαραίτητα Προσόντα:
- Κατά προτεραιότητα: Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών ή Θετικών Επιστημών (Τμημάτων
Φυσικής, Χημείας) ή Περιβαλλοντικών 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 ή κλιματικής 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 της κλιματικής αλλαγής και επικουρικώς στα
ζητήματα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Εμπειρία σε τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκά έργα σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής
(επικουρικώς σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σχεδιασμού), κατά
προτεραιότητα έργα LIFE.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Πρόσθετα προσόντα (που θα συνεκτιμηθούν):
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού σε ζητήματα της κλιματικής αλλαγής (μετριασμός, προσαρμογή) ή
σε ζητήματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, σχεδιασμού διεργασιών ή περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού.
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Αμοιβή:
Η ετήσια αμοιβή του εμπειρογνώμονα ανέρχεται στο ποσό των 22.000 € πλέον ΦΠΑ 24%
(5.280 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 27.280 € και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες
κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως της ανωτέρω αμοιβής τις τυχόν
προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
Διάρκεια:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη του έργου, ήτοι την
30/4/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Θέση:
Εμπειρογνώμονας
με
ειδίκευση
σε
δεδομένων/Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
Κωδικός θέσης: Θ4

ζητήματα

διαχείρισης

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης του/της εν λόγω εμπειρογνώμονα είναι η συλλογή δεδομένων,
η επικαιροποίηση και η διαχείριση της βάσης δεδομένων με πληροφορίες για την
προστασία της φύσης/βιοποικιλότητας, την κατάσταση του περιβάλλοντος και της
κλιματικής αλλαγής, όπως αυτά προκύπτουν από την υλοποίηση έργων LIFE στην Ελλάδα.
Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση της πλατφόρμας υποστήριξης για το
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και θα παρέχει χαρτογραφική υποστήριξη/ανάλυση
δεδομένων για τις δράσεις του έργου LIFE 14 CAP/GR/000003 (GR/LTF: Εstablishment and
Operation of the Greek LIFE Task Force for the period 2014-2017).
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
στις παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο του έργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστημών (Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Επιστήμης της Θάλασσας) από
ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο
από ίδρυμα του εξωτερικού στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών.
- Επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών
συστημάτων κ.τ.λ. στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα δημιουργίας βάσεων δεδομένων σχετικών με το
περιβάλλον και την συλλογή περιβαλλοντικών πληροφοριών.
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού.
Αμοιβή:
Η ετήσια αμοιβή του εμπειρογνώμονα ανέρχεται στο ποσό των 20.000 € πλέον ΦΠΑ 24%
(4.800 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 24.800 € και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες
κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως της ανωτέρω αμοιβής τις τυχόν
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προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη του έργου, ήτοι την
30/4/2021.

Θέση: Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης
σε σχέση με το περιβάλλον
Κωδικός Θέσης: Θ5
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης έργου του/της εν λόγω εμπειρογνώμονα θα είναι η οργάνωση
και ο συντονισμός σχετικών εκδηλώσεων, ημερίδων και workshops σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο αναφορικά με την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων για την υποβολή
προτάσεων και την καλύτερη εφαρμογή του Προγράμματος Life και θα αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο μεταξύ της εθνικής ομάδας κρούσης (Task Force) και των μελλοντικών
δικαιούχων (τοπικές αρχές, πανεπιστήμια και ΜΚΟ) για την οργάνωση και προβολή των
επιμέρους δράσεων. Ο/Η εν λόγω εμπειρογνώμονας θα είναι αρμόδιος/α για την
προώθηση των εκδηλώσεων, ημερίδων και workshops σε εθνικά, περιφερειακά και τοπικά
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, ο/η εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος/η για την
διαχείριση και την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
του έργου LIFE 14 CAP/GR/000003 (GR/LTF: Εstablishment and Operation of the Greek LIFE
Task Force for the period 2014-2017).
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
στις παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο του έργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ από ελληνικό ΑΕΙ ή
ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.
- Επαγγελματική εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε δράσεις επικοινωνίας και
διοργάνωσης εκδηλώσεων.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας και προβολής σε σχέση με το
περιβάλλον ή σε ευρωπαϊκά έργα.
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού.
Αμοιβή:
Η ετήσια αμοιβή του εμπειρογνώμονα ανέρχεται στο ποσό των 20.000 € πλέον ΦΠΑ 24%
(4.800 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 24.800 € και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες
κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως της ανωτέρω αμοιβής τις τυχόν
προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
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Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη του έργου, ήτοι την
30/4/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.

ΕΡΓΟ LIFE: LIFE16 CCA/GR/000050:
«Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές
μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή» (Employing land stewardship to transform abandoned terraced
landscapes into green infrastructures for a better adaptation to climate change)
Θέση: Υπεύθυνος Συμμετοχικής Επιστασίας Γης (Land Stewardship Officer)
Κωδικός Θέσης: Θ6
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την Υπεύθυνο/η Συμμετοχικής Επιστασίας Γης
(Land Stewardship Officer) είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
σχετικό συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (grant agreement), για το έργο “LIFE
TERRACESCAPE’’ (LIFE 16CCA/GR/000050) και για το μέρος που αφορά στο Πράσινο Ταμείο,
ως Συνδικαιούχο του ανωτέρω έργου, για τη θέση αυτή. Ο Υπεύθυνος/η Συμμετοχικής
Επιστασίας Γης (Land Stewardship Officer) θα αναλάβει τη συγκρότηση του Οργανισμού
Συμμετοχικής Επιστασίας Γης (Land Stewardship Organisation) για το έργο “LIFE
TERRACESCAPE’’, το συντονισμό και τη διαχείρισή του, τη συνεργασία με τους τοπικούς και
διεθνείς ενδιαφερόμενους, τη διαπραγμάτευση συμφωνιών και την υλοποίηση των
απαιτούμενων δράσεων.
Παραδοτέα: Το παραδοτέο συνίσταται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους
του/της Υπεύθυνου/ης Συμμετοχικής Επιστασίας Γης, στις οποίες θα περιγράφονται
αναλυτικά οι δραστηριότητες στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του/της και η συμμετοχή
του/της σε σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του έργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Κατά προτεραιότητα: Πτυχίο Γεωπονίας ή Βιολογίας ή Δασολογίας & Περιβάλλοντος από
ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού. Επίσης θα
εξετάζονται οι αιτήσεις υποψηφίων με πτυχίο Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο
αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
- Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιμης
χρήσης των φυσικών πόρων, σχεδιασμού και προστασίας του εδάφους, περιβαλλοντικής
διαχείρισης και σχεδιασμού - προστασίας και επικουρικώς στα ζητήματα προστασίας της
φύσης και βιοποικιλότητας.
- Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή
προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας, κατά προτεραιότητα έργα LIFE.
- Εμπειρία στην υποστήριξη και διαχείριση έργων – υπηρεσιών επικοινωνίας και
συνεργασίας με ενδιαφερόμενους φορείς.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
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Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Διδακτορικός Τίτλος σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Εμπειρία σε θέματα συμμετοχικής επιστασίας γης.
Αμοιβή:
Η ετήσια αμοιβή του εμπειρογνώμονα ανέρχεται στο ποσό των 21.774,19 € πλέον ΦΠΑ 24%
(5.225,81 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 27.000,00 € και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες
κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως της ανωτέρω αμοιβής τις τυχόν
προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη του έργου, ήτοι την
31/8/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Θέση: Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης στο έργο “LIFE TERRACESCAPE’’
Κωδικός Θέσης: Θ7
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης του/της Υπεύθυνου/ης Οικονομικής Διαχείρισης (Financial
Assistant) είναι η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό
συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο “LIFE
TERRACESCAPE’’ (LIFE 16CCA/GR/000050) και που αφορούν στο Πράσινο Ταμείο, ως
Συνδικαιούχο του ανωτέρω έργου. Συγκεκριμένα ο/η Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης
θα αναλάβει:
- τη λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη και την οικονομική διαχείριση και
παρακολούθηση του Οργανισμού Συμμετοχικής Επιστασίας Γης (ετήσιο οικονομικό
προγραμματισμό, ισολογισμό κλπ.), με βάση όσα προβλέπονται σε σχέση με την οικονομική
λειτουργία και τη λογιστική διαχείριση των ΚοινΣΕπ,
- και τις οικονομικές διαδικασίες που προκύπτουν από την υλοποίηση των δράσεων του
Πράσινου Ταμείου στο εν λόγω έργο.
Παραδοτέα: Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους
του/της Υπεύθυνου/ης Οικονομικής Διαχείρισης, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά
οι δραστηριότητες του/της Υπεύθυνου/ης Οικονομικής Διαχείρισης στο αντίστοιχο πεδίο
εργασίας του/της και η συμμετοχή του/της στις παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο του έργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο
πτυχίο από αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.
- Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην Εφαρμογή των ΕΛΠ Ν.4308/2014, επιβλέποντα λογιστή
Α’ Τάξεως πιστοποιημένο από το ΟΕΕ.
- -Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Πρόσθετα Προσόντα:
- Εμπειρία στη χρήση δημόσιας λογιστικής και διαδικασιών δημοσίου (ΚΑΕ, Αναλήψεις
υποχρέωσης, εγκρίσεις δαπάνης κλπ).
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Αμοιβή:
Η συνολική αμοιβή του/της Υπεύθυνου/ης Οικονομικής Διαχείρισης ανέρχεται στο ποσό
των 16.129,03 € πλέον ΦΠΑ 24% (3.870,97 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 20.000,00 € και
περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως
της ανωτέρω αμοιβής τις τυχόν προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο
δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη του έργου, ήτοι την
31/08/2021, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.

ΕΡΓΟ LIFE: LIFE16 IPE/GR/000002:
«Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του
δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην
Ελλάδα - Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000
sites, species, habitats and ecosystems in Greece»
Θέση: Συντονιστή Έργου για το Πράσινο Ταμείο στο έργο “LIFE IP 4Natura’’
Κωδικός Θέσης: Θ8
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης του/της Συντονιστή/Συντονίστριας Έργου για το
Πράσινο Ταμείο (GRFU Project Manager) είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τo σχετικό συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (grant agreement), για το έργο “ LIFE
IP 4Natura’’ (LIFE16 IPE/GR/000002) και που αφορούν στο Πράσινο Ταμείο, ως
Συνδικαιούχο του ανωτέρω έργου. Συγκεκριμένα θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου
των δράσεων του Πράσινου Ταμείου στο εν λόγω έργο.
Ειδικότερα ο/η Συντονιστής/Συντονίστρια ενδεικτικά αναλαμβάνει:
- τον συντονισμό των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων (κυρίως τις χρηματοδοτήσεις
δράσεων για τις περιοχές Natura και δράσεων προστασίας της βιοποικιλότητας από το
ΕΣΠΑ),
- την παρακολούθηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιοτήτων για την περίοδο 2014-2020,
- την επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιοτήτων για την περίοδο 2021-2027,
- την αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων/επιτευγμάτων του έργου,
- τη συμμετοχή στην υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για είδη/οικοτόπους κοινοτικού
ενδιαφέροντος και των Διαχειριστικών Σχεδίων σε περιοχές Natura 2000 πιλοτικά στη
χώρα,
- τη συμμετοχή στη χαρτογράφηση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και
- τη συμμετοχή στις δράσεις επικοινωνίας του έργου.
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 Τμήματος Βιολογίας ή Δασολογίας (κατά προτεραιότητα), Περιβαλλοντικών
Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, άλλων Θετικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή
ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
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- Διδακτορικός Τίτλος σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας.
- Επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών σε ζητήματα προστασίας της φύσης και
βιοποικιλότητας που σχετίζονται με την εφαρμογή Ευρωπαϊκής ή/και εθνικής νομοθεσίας.
- Εμπειρία συμμετοχής άνω των 3 ετών σε έργα LIFE σε ζητήματα προστασίας της φύσης και
βιοποικιλότητας.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων οικοδόμησης δυναμικού/μεταφοράς τεχνογνωσίας και
επικοινωνίας.
- Εμπειρία σε ζητήματα προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας σε
Ευρωπαϊκούς/εθνικούς δημόσιους οργανισμούς.
- Καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.
Αμοιβή:
Η ετήσια αμοιβή του/της Συντονιστή/Συντονίστριας ανέρχεται στο ποσό των 29.565 € πλέον
ΦΠΑ 24% (7.095,60 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 36.660,60 € και περιλαμβάνει όλες τις
νόμιμες κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως της ανωτέρω αμοιβής τις
τυχόν προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη της πρώτη φάσης
του έργου, ήτοι την 30/11/2019, με δυνατότητα ανανέωσης για τις υπόλοιπες φάσεις του
έργου.

Θέση: Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης για το Πράσινο Ταμείο στο έργο LIFE
“IP 4Natura”
Κωδικός Θέσης: Θ9
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης του/της Υπεύθυνου/ης Οικονομικής Διαχείρισης (Financial
Assistant) είναι η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό
συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο “LIFE IP 4Natura’’
(LIFE16 IPE/GR/000002) και που αφορούν στο Πράσινο Ταμείο, ως Συνδικαιούχο του
ανωτέρω έργου. Συγκεκριμένα ο/η Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης θα αναλάβει:
- τις οικονομικές διαδικασίες που προκύπτουν από την υλοποίηση των δράσεων του
Πράσινου Ταμείου στο εν λόγω έργο,
- τον έλεγχο των παραστατικών που υποβάλλονται στο Πράσινο Ταμείο από τους
διάφορους εταίρους και την υλοποίηση της συγχρηματοδότησης του έργου από τον
φορέα,
- την τήρηση των όρων και κανόνων οικονομικής διαχείρισης του Προγράμματος LIFE, όπως
αυτά ορίζονται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή φορέα του έργου
LIFE IP4 Natura και του Πράσινου Ταμείου,
- την παροχή των οικονομικών στοιχείων του έργου προς τον Συντονιστή φορέα
(«Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας») όπως ορίζονται στο Συμφωνητικό
Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή φορέα του έργου LIFE IP4 Natura και του Πράσινου
Ταμείου.
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Παραδοτέα: Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους
του/της Υπεύθυνου/ης Οικονομικής Διαχείρισης, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά
οι δραστηριότητες του/της Υπεύθυνου/ης Οικονομικής Διαχείρισης στο αντίστοιχο πεδίο
εργασίας του/της και η συμμετοχή του/της στις παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο του έργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο
από αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο
από ίδρυμα του εξωτερικού με ειδίκευση σε θέματα οικονομικής επιστήμης ή συναφούς
θέματος.
- Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά έργα και σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Πρόσθετα Προσόντα:
- Εμπειρία στη χρήση δημόσιας λογιστικής και διαδικασιών δημοσίου (ΚΑΕ, Αναλήψεις
υποχρέωσης, εγκρίσεις δαπάνης κλπ).
- Εμπειρία σε έργα LIFE και σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης.
Αμοιβή:
Η συνολική αμοιβή του/της Υπεύθυνου/ης Οικονομικής Διαχείρισης ανέρχεται στο ποσό
των 9.866,94 € πλέον ΦΠΑ 24% (2.368,06 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 12.235,00 € και
περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως
της ανωτέρω αμοιβής τις τυχόν προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο
δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη της πρώτη φάσης
του έργου, ήτοι την 30/11/2019, με δυνατότητα ανανέωσης για τις υπόλοιπες φάσεις του
έργου.

ΕΡΓΟ LIFE: LIFE17 NAT/GR/000522:
«Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή
Συμπεριφοράς» (Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of
Attitude)
Θέση: Υπεύθυνος/η επικοινωνίας για το έργο LIFE GRECABAT
Κωδικός Θέσης: Θ10
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Το φυσικό αντικείμενο του/της Υπεύθυνου/ης επικοινωνίας στο LIFE GRECABAT θα είναι η
συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων C4 & E2 όπως αυτές περιγράφονται στην
εγκεκριμένη πρόταση, ειδικότερα:
1. Στα πλαίσια της δράσης C4 αντικείμενο του/της Υπεύθυνου/ης επικοινωνίας θα είναι η
διοργάνωση 14 διημερίδων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
2. Στα πλαίσια της δράσης Ε2 οι υποχρεώσεις του/της Υπεύθυνου/ης επικοινωνίας
περιλαμβάνουν:
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-Την σύνταξη πλάνου για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου 5-10 σελίδων
(Dissemination Plan) σε συνεργασία τους εταίρους του έργου.
-Την παροχή συμβουλευτικής για την επικοινωνιακή στρατηγική του έργου σε συνεργασία
με τους εταίρους του έργου και ειδικότερα με το PCΜU (Project Coordination and
Management Unit).
-Συμμετοχή στην προώθηση του έργου μέσω: (1) των μέσων μαζικής ενημέρωσης
(προγραμματισμός συνεντεύξεων, αποστολή δελτίων τύπου, αποστολή σχετικών άρθρων
προς δημοσίευση, κάλυψη εκδηλώσεων του έργου από τα ΜΜΕ), (2) των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, (3) μέσω της δικτύωσης με άλλα σχετικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
-Συμμετοχή και αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας στα εκπαιδευτικά
σεμινάρια της δράσης F3.
Παραδοτέα: Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους
του/της Υπεύθυνου/ης επικοινωνίας, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι
δραστηριότητες του/της Υπεύθυνου/ης επικοινωνίας στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας
του/της και η συμμετοχή του/της στις παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο του έργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Κατά προτεραιότητα: Πτυχίο Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Δημοσιογραφίας
και ΜΜΕ από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο ίδρυμα του
εξωτερικού. Επίσης θα εξετάζονται οι αιτήσεις υποψηφίων με πτυχίο Θετικών Επιστημών
(Βιολογίας, Φυσικής) από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο
ίδρυμα του εξωτερικού.
- Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας και διαφήμισης.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Πρόσθετα Προσόντα:
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο
από ίδρυμα του εξωτερικού με ειδίκευση σε θέματα επικοινωνίας.
- Εμπειρία στη διοργάνωση ημερίδων/εκδηλώσεων, στην οργάνωση επικοινωνιακής
στρατηγικής προγραμμάτων/έργων σχετικών με την περιβαλλοντική διαχείριση.
- Συμμετοχή σε έργα LIFE ή άλλα ευρωπαϊκά έργα.
Αμοιβή:
Η συνολική αμοιβή του/της Υπεύθυνου/ης επικοινωνίας ανέρχεται στο ποσό των 20.564,52
€ πλέον ΦΠΑ 24% (4.935,48 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 25.500,00 € και περιλαμβάνει
όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως της ανωτέρω
αμοιβής τις τυχόν προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος
εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη έργου, ήτοι την
28/02/2023, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.
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ΕΡΓΟ LIFE: LIFE17 IPC/GR/000006:
«Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy
across Greece».
Θέση: Συντονιστής Κλιματικής Αλλαγής (Climate Change Project Manager) για το
Πράσινο Ταμείο στο έργο “LIFE-IP AdaptInGR”
Κωδικός Θέσης: Θ11
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης του/της Συντονιστή/Συντονίστριας Κλιματικής Αλλαγής για το
Πράσινο Ταμείο (GRFU - Climate Change Project Manager) είναι η κάλυψη των τεχνικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης
(Grant Agreement), για το έργο “LIFE-IP AdaptInGR’’ (LIFE17 IPC/GR/000006) και που
αφορούν στο Πράσινο Ταμείο, ως Συνδικαιούχο του ανωτέρω έργου. Συγκεκριμένα θα
αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων του Πράσινου Ταμείου στο εν λόγω έργο.
Ειδικότερα ο/η Συντονιστής/Συντονίστρια ενδεικτικά αναλαμβάνει:
- την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στον εντοπισμό των προτεραιοτήτων
χρηματοδότησης,
- τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων οικοδόμησης δυναμικού και ανάπτυξης
ικανοτήτων για το σχεδιασμό/υλοποίηση δράσεων προσαρμογής,
- τον συντονισμό των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων (κυρίως τις χρηματοδοτήσεις
σχετικών δράσεων από το ΕΣΠΑ),
- τη συμμετοχή και υποστήριξη της υλοποίησης πιλοτικών έργων και δράσεων
προσαρμογής σε 3 Περιφέρειες και 5 Δήμους,
- τη συμβουλευτική και παροχή σχολίων κατά την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή του τοπίου, των χρήσεων γης, των
αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών μνημείων, καθώς και την εφαρμογή
συνεργειών με το έργο LIFE IP 4NATURA,
- την παροχή στοιχείων για τα προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν στην
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προς χρήση στον ηλεκτρονικό πληροφοριακό κόμβο
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
- την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμβολής του έργου στην εφαρμογή της
Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή καθώς και των
κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου,
- την αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων/επιτευγμάτων του έργου,
- τη συμμετοχή στη ταυτοποίηση, χαρτογράφηση αναγκών και ενημέρωση των
εμπλεκόμενων φορέων και
- τη συμμετοχή στις δράσεις επικοινωνίας του έργου.
Παραδοτέα: Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους
του/της Συντονιστή/Συντονίστριας Κλιματικής Αλλαγής για το Πράσινο Ταμείο, στις οποίες
θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του/της Συντονιστή/Συντονίστριας
Κλιματικής Αλλαγής για το Πράσινο Ταμείο στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του/της και η
συμμετοχή του/της στις παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο του έργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών ή Περιβαλλοντικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή
ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής ή σε ζητήματα συναφή με τον
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περιβαλλοντικό σχεδιασμό, τον σχεδιασμό διεργασιών ή/και την περιβαλλοντική
διαχείριση.
- Επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής που σχετίζονται
με την εφαρμογή Ευρωπαϊκής ή/και εθνικής νομοθεσίας.
- Εμπειρία συμμετοχής άνω των 3 ετών σε έργα LIFE σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων οικοδόμησης δυναμικού/μεταφοράς τεχνογνωσίας.
- Εμπειρία σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής και επικουρικώς σε ζητήματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης και σχεδιασμού σε Ευρωπαϊκούς/εθνικούς δημόσιους οργανισμούς.
- Καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.
Αμοιβή:
Η ετήσια αμοιβή του/της Συντονιστή/Συντονίστριας ανέρχεται στο ποσό των 29.565 € πλέον
ΦΠΑ 24% (7.095,60 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 36.660,60 € και περιλαμβάνει όλες τις
νόμιμες κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει επιπροσθέτως της ανωτέρω αμοιβής τις
τυχόν προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις
διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη της πρώτη φάσης
του έργου, ήτοι την 30/12/2020, με δυνατότητα ανανέωσης για τις υπόλοιπες φάσεις του
έργου.

Θέση: Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης στο έργο “LIFE-IP
AdaptInGR” για το Πράσινο Ταμείο
Κωδικός Θέσης: Θ12
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης του/της Υπεύθυνου/ης Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης
(Administrative and Financial Staff) είναι η κάλυψη των διοικητικών και οικονομικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης
(Grant Agreement), για το έργο “LIFE-IP AdaptInGR’’ (LIFE17 IPC/GR/000006) και που
αφορούν στο Πράσινο Ταμείο, ως Συνδικαιούχο του ανωτέρω έργου. Συγκεκριμένα ο/η
Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης θα αναλάβει:
- τις οικονομικές/διοικητικές διαδικασίες που προκύπτουν από την υλοποίηση των
δράσεων του Πράσινου Ταμείου στο εν λόγω έργο,
- τον έλεγχο των παραστατικών που υποβάλλονται στο Πράσινο Ταμείο από τους
διάφορους εταίρους και την υλοποίηση της συγχρηματοδότησης του έργου από τον
φορέα,
- την τήρηση των όρων και κανόνων οικονομικής διαχείρισης του Προγράμματος LIFE,
όπως αυτά ορίζονται στο Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή φορέα του
έργου LIFE-IP AdaptInGR και του Πράσινου Ταμείου,
- την παροχή των οικονομικών στοιχείων του έργου προς τον Συντονιστή φορέα
(«Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας») όπως ορίζονται στο Συμφωνητικό
Συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστή φορέα του έργου LIFE-IP AdaptInGR και του
Πράσινου Ταμείου.
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- Επίσης ο Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης θα συνεργάζεται με τον
Συντονιστή Κλιματικής Αλλαγής του έργου στις υπόλοιπες δράσεις του έργου, κι
ενδεικτικά:
- στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων οικοδόμησης δυναμικού και ανάπτυξης
ικανοτήτων για το σχεδιασμό/υλοποίηση δράσεων προσαρμογής,
- στη συλλογή των στοιχείων για τις συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις του έργου.
Παραδοτέα: Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους
του/της Υπεύθυνου/ης Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, στις οποίες θα
περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του/της Υπεύθυνου/ης Διοικητικής και
Οικονομικής Διαχείρισης στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του/της και η συμμετοχή του/της
στις παραπάνω δράσεις στο πλαίσιο του έργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο
από αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο
από ίδρυμα του εξωτερικού με ειδίκευση σε θέματα οικονομικής επιστήμης ή συναφούς
θέματος.
- Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά έργα και σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Πρόσθετα Προσόντα:
- Εμπειρία στη χρήση δημόσιας λογιστικής και διαδικασιών δημοσίου (ΚΑΕ, Αναλήψεις
υποχρέωσης, εγκρίσεις δαπάνης κλπ).
- Εμπειρία σε έργα LIFE και σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης.
Αμοιβή:
Η ετήσια αμοιβή του/της Υπεύθυνου/ης Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης ανέρχεται
στο ποσό των 25.756,85 € πλέον ΦΠΑ 24% (6.181,65 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των
31.938,50 € και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύψει
επιπροσθέτως της ανωτέρω αμοιβής τις τυχόν προκύπτουσες ασφαλιστικές εισφορές
εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.
4387/2016.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της έως την λήξη της πρώτη φάσης
του έργου, ήτοι την 30/12/2020, με δυνατότητα ανανέωσης για τις υπόλοιπες φάσεις 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)
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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 γλώσσας.
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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Σημειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση σε έως 2 (δύο)
από τις θέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση.
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 Θ...ή/και Θ…. ΜΕ ΤΙΤΛΟ/ΟΥΣ ……………. ΤΟΥ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ/ΩΝ LIFE……………………….».
Στον σχετικό φάκελο πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνεται και CD ή flash drive (stick),
όπου θα εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2105241903 (εσωτ.
107) ή στο mail: gprotopapas@prasinotameio.gr . Υπεύθυνος για παροχή οποιαδήποτε
σχετικής πληροφορίας είναι ο κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, Διευθυντής στο Πράσινο Ταμείο.
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 16.04.2019, και λήγει την
03.05.2019. Οι προτάσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία του Πρασίνου Ταμείου, θα
γίνονται δεκτές στις εργάσιμες ώρες λειτουργίας του Ταμείου από 10.00 και μέχρι ώρα
14.00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της πρότασης με συστημένη επιστολή ή
courier το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία παράδοσης στο Πρωτόκολλο του
Πράσινου Ταμείου. Οι προτάσεις που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της προθεσμίας της
υποψηφιότητας δεν εξετάζονται.
V.

AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα
συγκροτηθεί με σχετική Απόφαση του ΔΣ του Πρασίνου Ταμείου και η οποία θα υποβάλει
στο ΔΣ του Πρασίνου Ταμείου, το Πρακτικό με τον πίνακα με σειρά προτεραιότητας με
βάση την βαθμολόγηση που έχει καταρτίσει προκειμένου αυτό να λάβει την τελική
απόφαση επιλογής των υποψηφίων με τους οποίους θα συναφθεί η σχετική σύμβαση.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο φάσεις:

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
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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 με βάση αυτή
τους καλεί σε προσωπική συνέντευξη.
Στη δεύτερη φάση η αρμόδια Επιτροπή διενεργεί συνέντευξη με τους
συμμετέχοντες που έχουν προσκληθεί. Στην συνέχεια καταρτίζει πίνακα με σειρά
προτεραιότητας με βάση την βαθμολόγηση.

-

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ:
Α/Α
1
2
3

Μονάδες
Βαθμολόγησης
Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης
40
Πρόσθετα προσόντα
25
Συνέντευξη
35
Σύνολο (άριστα):
100
Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης

Επί τη βάσει του σχετικού πίνακα συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με πλήρη,
ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με την σειρά κατάταξης όσων έχουν
συμμετάσχει και έχουν υποβάλλει σχετική πρόσκληση για κάθε θέση, το οποίο διαβιβάζει
προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρασίνου Ταμείου για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πρασίνου Ταμείου
(www.prasinotameio.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.
Υπόδειγμα Υποβολής πρότασης

ΠΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ: Θ………
για το ΕΡΓΟ LIFE ……………………
ΕΠΩΝΥΜΟ:
…………………………………………………………………

Σας υποβάλω συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

ΟΝΟΜΑ:

σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

……………………………….………...…………………….

για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

υλοποίησης του έργου LIFE με τίτλο:

…………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Α.Φ.Μ.:……………………………………………………

……………………

ΔΟΥ:…………………………………………………………

Α. Δ. Τ.:………………………………….………..........
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Ο Υποβάλων / Η Υποβάλουσα

…………………………………………………………………
……………………………………..….ΤΚ………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

…………………………………………………………………
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, ανάλογα με την περιγραφή της θέσης:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ1-Θ3, Θ6:
- Η συνάφεια των σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) με το
αντικείμενο της θέσης: Βαθμοί 1-10
- Ο αριθμός έργων LIFE στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η υποβάλλων την πρόταση
και ο βαθμός απασχόλησής του/της σε αυτά. Επίσης θα αξιολογείται η απασχόληση
σε άλλα Ευρωπαϊκά έργα: Βαθμοί 1-10
- Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η θέση και η συνάφεια με το αντικείμενο της
πρόσκλησης: Βαθμοί 1-20
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ4-Θ5:
- Ο αριθμός των ετών εμπειρίας και η θέση απασχόλησης: Βαθμοί 1 – 40
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Θ7:
- Ο αριθμός των ετών εμπειρίας: Βαθμοί 1 – 40
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ8, Θ11:
- Η συνάφεια των σπουδών (πτυχίο, διδακτορικός τίτλος σπουδών) με το
αντικείμενο της θέσης: Βαθμοί 1-10
- Ο αριθμός έργων LIFE και τα έτη στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η υποβάλλων την
πρόταση και η απασχόλησή 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
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ9, Θ12:
- Η συνάφεια των σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) με το
αντικείμενο της θέσης: Βαθμοί 1-10
- Ο αριθμός των ετών εμπειρίας σε Ευρωπαϊκά έργα και σε ζητήματα οικονομικής
διαχείρισης: Βαθμοί 1-30
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Θ10:
- Η συνάφεια των σπουδών (πτυχίο) με το αντικείμενο της θέσης: Βαθμοί 1-10
- Ο αριθμός των ετών εμπειρίας και η θέση απασχόλησης: Βαθμοί 1 - 30
2. Πρόσθετα προσόντα (βαθμοί 25):
Αξιολογούνται τα πρόσθετα προσόντα, ανάλογα με την περιγραφή της θέσης:
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ1-Θ3:
- Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο: Βαθμοί 1-10
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού: Βαθμοί 1-15
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ4-Θ5:
- Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η θέση και η συνάφεια με το αντικείμενο της
πρόσκλησης: Βαθμοί 1 - 10
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού: Βαθμοί 1-15
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Θ6:
- Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο: Βαθμοί 1-10
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα συμμετοχικής επιστασίας γης: Βαθμοί 1-15
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Θ7:
- Προγενέστερη εμπειρία σε δημόσια λογιστική: Βαθμοί 1-25
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ8, Θ11:
- Προγενέστερη εμπειρία σε δράσεις οικοδόμησης δυναμικού/μεταφοράς
τεχνογνωσίας και επικοινωνίας: Βαθμοί 1-10
- Προγενέστερη εμπειρία σε ζητήματα συναφή με το αντικείμενο της θέσης σε
Ευρωπαϊκους/εθνικούς δημόσιους οργανισμούς: Βαθμοί 1-10
- Αριθμός και επίπεδο γνώσεων επιπλέον ξένων γλωσσών: Βαθμοί 1-5
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ9, Θ12:
- Προγενέστερη εμπειρία σε δημόσια λογιστική: Βαθμοί 1-15
- Ο αριθμός των ετών εμπειρίας σε έργα LIFE και σε ζητήματα οικονομικής
διαχείρισης: Βαθμοί 1-10
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Θ10:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο: Βαθμοί 1-10
- Προγενέστερη εμπειρία στη διοργανωση εκδηλώσεων σε θέματα περιβάλλοντος:
Βαθμοί 1 – 10
- Ο αριθμός έργων και τα έτη LIFE στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η υποβάλλων την
πρόταση και η απασχόλησή του/της σε αυτά: Βαθμοί 1-5
3. Συνέντευξη (βαθμοί 35):
Αξιολογούνται τα προσωπικά χαρακτηριστικά με βάση την θέση, η δυνατότητα
αξιοποίησης της προηγούμενης εμπειρίας σε σχέση με τις υποχρεώσεις της θέσης
και η βούληση συνεισφοράς στην υλοποίηση του εκάστοτε έργου: Βαθμοί 1-35
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