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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 158.4/2019

Σήμερα, Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ΄
αριθμ. 32604/24.7.2017 (ΥΟΔΔ 366) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ.
49028/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 654) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (Κηφισίας 241, Κηφισιά,
Ισόγειο, αίθουσα συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.:
2853/03.06.2019 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει
απόφαση για το θέμα:
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων προς σύναψη δώδεκα (12)
Συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση έργων Life
Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος
Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μπάκης, μέλος
Λουκάς Τριάντης, μέλος
Δημήτριος Μπίρμπας, μέλος
Μιχαήλ Πουλάκης, αναπληρωματικό μέλος

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κος Γεώργιος Πρωτόπαπας και ο
Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Γκλαβόπουλος
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
Ο Πρόεδρος με τη αριθμ. πρωτ. 2765/03-06-2019 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών
του Δ.Σ. τα ακόλουθα:
Το Πράσινο Ταμείο είναι εταίρος-συνδικαιούχος στα παρακάτω έργα LIFE:
Α. 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)

Σελίδα 1

ΑΔΑ: 6ΞΦΩ46Ψ844-ΛΛΦ

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)
Β. Εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 1880/16-04-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων, για την επιλογή 12 συνεργατών με σύμβαση έργου με σχετική
επιστημονική ειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία, προκειμένου να υλοποιηθούν τα εν
λόγω έργα LIFE (ΑΔΑ: 964Ω46Ψ844-87Ψ). Η ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου την 16 Απριλίου 2019. Ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των προτάσεων και των απαραίτητων
δικαιολογητικών ορίστηκε η 3 Μαΐου 2019.
Γ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 155.2/2019 (ΑΔΑ:
6Ε4Υ46Ψ844-ΥΛ7) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, υπέβαλλε
το πρακτικό της με το υπ΄αρ. 2765/29-5-2019 έγγραφο.
Δ. Με την από 29-5-2019 αίτησή του προς το Π.Τ., ο/η υποψήφιος με αρ. πρωτ. 2168/3-519 εκδήλωσε την προτίμησή του για τη θέση Θ8, σε περίπτωση που κριθεί πρώτος/η για τις
θέσεις Θ1 και Θ8.
Ε. Με την από 29-5-2019 αίτησή του προς το Π.Τ., ο/η υποψήφιος με αρ. πρωτ. 2177/3-519 εκδήλωσε την προτίμησή του για τη θέση Θ11, σε περίπτωση που κριθεί πρώτος/η για
τις θέσεις Θ3 και Θ11.
ΣΤ. Με το με αρ. πρωτ. εισερχ. 2765/29-5-2019 υποβλήθηκε προς το Πρόεδρο ΔΣ του ΠΤ το
Πρακτικό Αξιολόγησης.
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν
1. 1.Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης ως πλήρως
αιτιολογημένο τόσο σε σχέση με την απόρριψη των αιτήσεων όσο και με την
αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων
2. 2.Την πρόσκληση των υποψηφίων για υπογραφή σύμβασης έργου για τις θέσεις
με κωδικό Θ1,2,3,4,5,6,8,9,10,11 και 12 ως κάτωθι:
Για τη θέση με κωδικό Θ1 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2167/3-5-19
Για τη θέση με κωδικό Θ2 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2102/24-4-19
Για τη θέση με κωδικό Θ3 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2144/2-5-19
Για τη θέση με κωδικό Θ4 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2120/2-5-19
Για τη θέση με κωδικό Θ5 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2166/3-5-19
Για τη θέση με κωδικό Θ6 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2153/3-5-19
Για τη θέση με κωδικό Θ8 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2168/3-5-19
Για τη θέση με κωδικό Θ9 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2180/3-5-19
Για τη θέση με κωδικό Θ10 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2149/2-5-19
Για τη θέση με κωδικό Θ11 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2177/3-5-19
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Για τη θέση με κωδικό Θ12 ο υποψήφιος με αρ. πρ. αίτησης 2103/24-4-19
3. 3.Την επανάληψη της διαδικασίας για τη θέση «Υπεύθυνος/η Οικονομικής
Διαχείρισης στο έργο “LIFE TERRACESCAPE’’» με κωδικό Θ7, καθόσον κανένας
υποψήφιος δεν πληρούσε τα απαραίτητα προσόντα
4. 4.Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την
εκτέλεση της ληφθησομένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
Συνημμένο : Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κηφισιά, 24 Μαΐου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση: Βίλα Καζούλη
Λ. Κηφισίας 241, 14561, Αθήνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
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)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 155.2/2019 (ΑΔΑ: 6Ε4Υ46Ψ844-ΥΛ7)
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (εν συντομία Επιτροπή) και
αποτελείται από τους:

1. κ. Ιωάννη Σαγιά, Καθηγητή Ε.Μ.Π., βοηθό Συνήγορο του Πολίτη στον τομέα «Ποιότητας
Ζωής», ως πρόεδρο,
2. κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα, ΠΕ Μηχανικών, Αρχιτέκτονα DESA/DEA, Διευθυντή στο Πράσινο
Ταμείο, Εθνικό Εκπρόσωπο για το Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον και Project Manager για
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το LIFE Capacity Building,
3. κα Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, ΠΕ Μηχανικών, Τοπογράφο Μηχανικό ΕΜΠ στο Πράσινο
Ταμείο, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων.
4. κ. Δημήτριο Νιαβή, ΠΕ Μηχανικών, Χημικό Μηχανικό στο Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής του
ΥΠΕΝ, Εθνικό Εκπρόσωπο για το Πρόγραμμα LIFE/Κλίμα και συντονιστή στο LIFE Capacity
Building σε θέματα Κλίματος,
5. κ. Ιωάννη Μητσόπουλο, ΠΕ Γεωτεχνικών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, Δρ. Δασολόγο, απόφοιτο της Σχολής
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ και Επιστημονικό Υπεύθυνο του
έργου LIFE-IP 4 NATURA.
Η Επιτροπή εργάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
- Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για
το Κλίμα (LIFE).
- Το από 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).
-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
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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. 154.9/9-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΖ646Ψ844-ΦΜΠ) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου για την υλοποίηση του
προαναφερθέντων Έργων LIFE.
- Τη με αρ. πρωτ. 1880/16-04-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή
προτάσεων προς σύναψη δώδεκα (12) Συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των
παραπάνω έργων LIFE (ΑΔΑ: 964Ω46Ψ844-87Ψ). Η ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πράσινο Ταμείου την 16 Απριλίου 2019. Ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των προτάσεων και των απαραίτητων
δικαιολογητικών ορίστηκε η 3 Μαΐου 2019.
- Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους.

Η Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις την 10-5-2019 και την 16-5-2019, στην έδρα του
Πράσινου Ταμείου (Λ. Κηφισίας 241) προέβη αρχικά στην καταγραφή όλων των υποψηφίων
και στη συνέχεια στην εξέταση των υποβληθέντων προτάσεων (αιτήσεων και των εγγράφων
που τις συνοδεύουν) για να καταγραφεί ποιοί πληρούν τα Απαραίτητα και Πρόσθετα
Προσόντα της προκήρυξης για τις εν λόγω θέσεις (σύμφωνα µε τα σχετικά αναφερόμενα στην
πρόσκληση) καθώς και να προβεί στη βαθμολογία αυτών.
Σχετικά με τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας ως τρόπος απόδειξης
λήφθηκε υπόψη ο κατάλογος πτυχίων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.
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Τα αίτια αποκλεισμού των προτάσεων αφορούσαν περιπτώσεις όπου δεν υπεβλήθησαν
πιστοποιητικά:
 που να αποδεικνύουν τη συνάφεια των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών με την κατά
περίπτωση θέση (Θ1-12)
 που να αποδεικνύουν την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για τους προσκομιζόμενους τίτλους
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού.
 που να αποδεικνύουν την εργασιακή εμπειρία σε συναφή έργα και προγράμματα, όπως κατά
περίπτωση θέσης (Θ1-12) αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως
απαραίτητο προσόν
 που να αποδεικνύουν τη γνώση και το επίπεδο ξένης γλώσσας, όπως κατά περίπτωση θέσης
(Θ1-12) αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως απαραίτητο προσόν
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληρεί τα οριζόμενα ως απαραίτητα προσόντα και
έχουν υποβληθεί αποδεικτικά σχετικά με τα πρόσθετα προσόντα σύμφωνα με την
πρόσκληση, αυτά δεν εξετάσθηκαν.
Υποβλήθηκαν τριάντα τρείς (33) εμπρόθεσμες αιτήσεις και τρεις (3) εκπρόθεσμες.
Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλους τους φακέλους σχετικά με την πληρότητα των
υποβληθέντων δικαιολογητικών για την απόδειξη των απαραίτητων και πρόσθετων
προσόντων, αξιολόγησε όσες προτάσεις πληρούσαν τα προαναφερόμενα και κατάρτισε
κατάλογο όσων αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης (βλ. πιν. 1) καθώς και όσων
προχωρούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης (βλ. πιν. 2). Οι εκπρόθεσμες
αιτήσεις δεν εξετάσθηκαν (βλ. πιν. 1).

ΠΙΝ. 1 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΘΕΣΗ - ΛΟΓΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
α/α

Αρ.
πρωτοκόλλου

Ημερ/νία
κατάθεσης

Κωδικός
θέσης

1

2121

2-5-2019

Θ11

2

2124

2-5-2019

Θ4

3

2126

2-5-2019

Θ1
Θ2
Θ2
4

2127

2-5-2019
Θ3
Θ1

5

2134

2-5-2019
Θ2

6

2137

2-5-2019

Θ5

Λόγος απόρριψης
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την
πρόσκληση, δεν προσκομίζεται διδακτορικός
τίτλος σπουδών σχετικός με την πρόσκληση, δεν
αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία άνω των
5 ετών, δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής
άνω των 3 ετών σε έργα LIFE
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την
πρόσκληση
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την
πρόσκληση, δεν αποδεικνύεται η επαγγελματική
εμπειρία, δεν αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση
της Αγγλικής γλώσσας
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Θ9

7

2139

2-5-2019

Θ5

8

2143

2-5-2019

Θ2

9

2158

3-5-2019

Θ2
Θ3
Θ2
10

2159

3-5-2019
Θ6
Θ9

11

2161

3-5-2019
Θ12

Θ2
12

2164

3-5-2019

Θ6

Θ1
13

2165

3-5-2019
Θ2

14

2173

3-5-2019

Θ7
Θ5

15

2174

3-5-2019
Θ7

16

2179

3-5-2019

Θ4

17

2184

3-5-2019

Θ5

18

2185

3-5-2019

Θ10

19

2186

3-5-2019

Θ4

Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την
πρόσκληση, δεν προσκομίζεται μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών σχετικός με την πρόσκληση, δεν
αποδεικνύεται η εμπειρία σχετική με την
πρόσκληση, δεν αποδεικνύεται η πολύ καλή
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
Δεν αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία
σχετική με την πρόσκληση
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την
πρόσκληση, δεν αποδεικνύεται η εμπειρία
συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σχετική με την
πρόσκληση
Δεν προσκομίζεται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
σχετικός με την πρόσκληση
Δεν προσκομίζεται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
σχετικός με την πρόσκληση
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την
πρόσκληση, δεν προσκομίζεται μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών σχετικός με την πρόσκληση, δεν
αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα, δεν
αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας
Δεν προσκομίζεται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
σχετικός με την πρόσκληση, δεν αποδεικνύεται η
εμπειρία σχετική με την πρόσκληση, δεν
αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε
τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σχετική με την
πρόσκληση
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την
πρόσκληση, δεν αποδεικνύεται η επαγγελματική
εμπειρία, δεν αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση
της Αγγλικής γλώσσας
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την
πρόσκληση, δεν αποδεικνύεται η εμπειρία σχετική
με την πρόσκληση
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την
πρόσκληση, δεν προσκομίζεται μεταπτυχιακός
τίτλος σπουδών σχετικός με την πρόσκληση
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την
πρόσκληση, δεν αποδεικνύεται η επαγγελματική
εμπειρία σχετική με την πρόσκληση, δεν
αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας
Δεν προσκομίζεται η αναγνώριση του τίτλου
σπουδών
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την πρόσκληση,
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δεν αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία
σχετική με την πρόσκληση
Δεν προσκομίζεται πτυχίο σχετικό με την πρόσκληση

20

2187

3-5-2019

Θ10

21

2323

8-5-2019

Θ1, Θ2

Εκπρόθεσμη αίτηση

22

2354

9-5-2019

Θ4

Εκπρόθεσμη αίτηση

23

2468

16-5-2019

Θ4

Εκπρόθεσμη αίτηση

α/α
1

ΠΙΝ. 2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ημερ/νία
Αρ. πρωτοκόλλου
Κωδικός θέσης
κατάθεσης
24-4-2019
2102
Θ2

2

2103

24-4-2019

Θ12

3

2120

2-5-2019

Θ4

4

2121

2-5-2019

Θ1

5

2139

2-5-2019

Θ10

6

2141

2-5-2019

Θ6

7

2144

2-5-2019

Θ2, Θ3

8

2149

2-5-2019

Θ5, Θ10

2151

3-5-2019

Θ5, Θ10

10

2153

3-5-2019

Θ6

11

2166

3-5-2019

Θ5

12

2167

3-5-2019

Θ1, Θ6

13

2168

3-5-2019

Θ1, Θ8

14

2177

3-5-2019

Θ3, Θ11

15

2180

3-5-2019

Θ9, Θ12

16

2187

3-5-2019

Θ12

9

Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβει στη συνολική αξιολόγηση των απαραίτητων και
πρόσθετων προσόντων των συμμετεχόντων και κάλεσε σε προσωπική συνέντευξη τους
υποψήφιους των οποίων οι προτάσεις δεν απορρίφθηκαν.
Την 17-5-2019 ειδοποιήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για συνέντευξη με την
Επιτροπή, όλοι οι υποψήφιοι (συνολικά 16). Για τους υποψήφιους, των οποίων οι αιτήσεις
έλαβαν αρ. πρωτ. 2149/2-5-2019 και 2167/3-5-2019 η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσω
skype.
Οι προφορικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, στην έδρα του Πράσινου Ταμείου (Λ.
Κηφισίας 241) στην Κηφισιά, την Πέμπτη 23-5-2019. Στις συνεντεύξεις αξιολογήθηκαν από
την Επιτροπή τα παρακάτω:
 τα προσωπικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων και η βούλησή τους να συνεισφέρουν στο
έργο για το οποίο υπέβαλλαν αίτηση
 η διαθεσιμότητά τους στο να ασχοληθούν με το έργο
 η εξειδίκευση και η συνάφεια της εμπειρίας των υποψηφίων καθώς και η σχετική με το
αντικείμενο γνώση τους για κάθε μια από τις επιμέρους θέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στην οποία κατέθεσαν αίτηση.
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Μετά και τη βαθμολόγηση της συνέντευξης, για τις δώδεκα (12) θέσεις καταρτίστηκε ο
τελικός πίνακας των υποψηφίων ανά έργο LIFE (βλ. πιν. 3) με βάση την βαθμολόγηση και την
προσωπική συνέντευξη.

ΠΙΝ. 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΟ LIFE
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)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης: Θ1

Θέση: Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε θέματα προστασίας της
φύσης και της βιοποικιλότητας
2121

2167

2168

Συνάφεια των σπουδών

10

10

10

Ο αριθμός έργων LIFE, η
απασχόληση σε άλλα
Ευρωπαϊκά έργα

5

7

10

15

18

20

10

0

10

0

0

15

22

30

35

62

65

100

Ο αριθμός των ετών
εμπειρίας, η θέση και η
συνάφεια με το
αντικείμενο της
πρόσκλησης
Διδακτορικός Τίτλος
σπουδών
Προγενέστερη εμπειρία
σε έργα οικοδόμησης
δυναμικού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΡ
ΑΙΤΗΤ
Α
ΠΡΟΣ
ΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης: Θ2

Συνάφεια των σπουδών

Θέση: Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε θέματα
περιβάλλοντος
2102
2144
10

10
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Ο αριθμός έργων LIFE, η
απασχόληση σε άλλα Ευρωπαϊκά
έργα

10

5

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η
θέση και η συνάφεια με το
αντικείμενο της πρόσκλησης

20

18

Διδακτορικός Τίτλος σπουδών

0

0

Προγενέστερη εμπειρία σε έργα
οικοδόμησης δυναμικού.

15

0

35

29

90

62

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης: Θ3

Θέση: Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε θέματα
κλιματικής αλλαγής
2144
2177

Συνάφεια των σπουδών

7

10

Ο αριθμός έργων LIFE, η
απασχόληση σε άλλα Ευρωπαϊκά
έργα

5

10

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η
θέση και η συνάφεια με το
αντικείμενο της πρόσκλησης

12

20

Διδακτορικός Τίτλος σπουδών

0

10

Προγενέστερη εμπειρία σε έργα
οικοδόμησης δυναμικού.

0

15

29

35

53

100

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Θέσης: Θ4

Θέση: Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε ζητήματα
διαχείρισης δεδομένων/Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριών
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

2120

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας και η
θέση απασχόλησης

35

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η θέση
και η συνάφεια με το αντικείμενο της
πρόσκλησης

10

Προγενέστερη εμπειρία σε έργα
οικοδόμησης δυναμικού.

15

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

35
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας και
η θέση απασχόλησης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης: Θ5

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η
θέση και η συνάφεια με το
αντικείμενο της πρόσκλησης
Προγενέστερη εμπειρία σε έργα
οικοδόμησης δυναμικού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

95

Θέση: Εμπειρογνώμονας με ειδίκευση σε ζητήματα
επικοινωνίας και ενημέρωσης σε σχέση με το περιβάλλον
2149

2151

2166

10

20

30

2

5

10

0

0

15

35

21

35

47

46

90

ΕΡΓΟ LIFE: LIFE16 CCA/GR/000050: «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων
αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για
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καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (Employing land stewardship to
transform abandoned terraced landscapes into green infrastructures for a better
adaptation to climate change)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης: Θ6

Θέση: Υπεύθυνος Συμμετοχικής Επιστασίας Γης (Land
Stewardship Officer)
2141

2153

2167

Συνάφεια των σπουδών

10

10

10

Ο αριθμός έργων LIFE, η
απασχόληση σε άλλα Ευρωπαϊκά
έργα

5

10

7

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η
θέση και η συνάφεια με το
αντικείμενο της πρόσκλησης

10

20

15

Διδακτορικός Τίτλος σπουδών

0

10

0

Προγενέστερη εμπειρία σε έργα
συμμετοχικής επιστασίας γης

0

15

0

25

35

30

50

100

62

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Θέσης: Θ7
Θέση: Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης στο έργο “LIFE TERRACESCAPE’’
Κανένας υποψήφιος δεν πληρούσε τα απαραίτητα προσόντα ώστε να βαθμολογηθεί και να
κληθεί σε συνέντευξη

Σελίδα 13

ΑΔΑ: 6ΞΦΩ46Ψ844-ΛΛΦ

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»

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης: Θ8

Συνάφεια των σπουδών

10

Ο αριθμός έργων LIFE και τα έτη στα
οποία έχει συμμετάσχει ο/η
υποβάλλων την πρόταση και η
απασχόλησή του/της σε αυτά

10

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η θέση
και η συνάφεια με το αντικείμενο της
πρόσκλησης

20

Προγενέστερη εμπειρία σε δράσεις
οικοδόμησης δυναμικού/μεταφοράς
τεχνογνωσίας και επικοινωνίας
Προγενέστερη εμπειρία σε ζητήματα
συναφή με το αντικείμενο της θέσης
σε Ευρωπαϊκούς /εθνικούς δημόσιους
οργανισμούς
Αριθμός και επίπεδο γνώσεων
επιπλέον ξένων γλωσσών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κωδικός Θέσης: Θ9

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

10

10

5
35

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Θέση: Συντονιστή Έργου για το Πράσινο Ταμείο στο έργο
“LIFE IP 4Natura’’
2168

100

Θέση: Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης για το
Πράσινο Ταμείο στο έργο LIFE “IP 4Natura”
2180

Συνάφεια των σπουδών

10

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας σε
Ευρωπαϊκά έργα και σε ζητήματα
οικονομικής διαχείρισης

20

Προγενέστερη εμπειρία σε δημόσια
λογιστική
Ο αριθμός των ετών εμπειρίας σε έργα
LIFE και σε ζητήματα οικονομικής
διαχείρισης

10
5
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

30
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

75

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)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης: Θ10

Θέση: Υπεύθυνος/η επικοινωνίας για το έργο LIFE GRECABAT
2139

2149

2151

Συνάφεια των σπουδών

10

10

10

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας
και η θέση απασχόλησης

15

15

20

10

10

10

0

0

0

0

0

2

25

35

21

60

70

63

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
σε συναφές με τη θέση
αντικείμενο
Προγενέστερη εμπειρία στη
διοργάνωση εκδηλώσεων σε
θέματα περιβάλλοντος
Ο αριθμός έργων και τα έτη LIFE
στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η
υποβάλλων την πρόταση και η
απασχόλησή του/της σε αυτά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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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”
2177

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης: Θ11

Συνάφεια των σπουδών

10

Ο αριθμός έργων LIFE και τα έτη στα οποία έχει
συμμετάσχει ο/η υποβάλλων την πρόταση και η
απασχόλησή του/της σε αυτά

10

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η θέση και η
συνάφεια με το αντικείμενο της πρόσκλησης

20

Προγενέστερη εμπειρία σε δράσεις οικοδόμησης
δυναμικού/μεταφοράς τεχνογνωσίας και
επικοινωνίας
Προγενέστερη εμπειρία σε ζητήματα συναφή με
το αντικείμενο της θέσης σε Ευρωπαϊκούς
/εθνικούς δημόσιους οργανισμούς
Αριθμός και επίπεδο γνώσεων επιπλέον ξένων
γλωσσών

10

10
5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

35
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός Θέσης: Θ12

100

Θέση: Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής
Διαχείρισης στο έργο “LIFE-IP AdaptInGR” για το
Πράσινο Ταμείο
2103

2180

2187

Συνάφεια των σπουδών

10

10

8

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας σε
Ευρωπαϊκά έργα και σε ζητήματα
οικονομικής διαχείρισης

20

20

20
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΔΑ: 6ΞΦΩ46Ψ844-ΛΛΦ

Προγενέστερη εμπειρία σε δημόσια
λογιστική

15

10

0

Ο αριθμός των ετών εμπειρίας σε έργα
LIFE και σε ζητήματα οικονομικής
διαχείρισης

5

5

5

35

30

25

85

75

58

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μετά τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού, στο οποίο αποτυπώνεται η γνώμη της
Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της υπέγραψαν (σε δύο 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:
κ. Ιωάννης Σαγιάς, Πρόεδρος
κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, Μέλος
κα Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, Μέλος
κ. Δημήτριος Νιαβής, Μέλος
κ. Ιωάννης Μητσόπουλος , Μέλος
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