INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.20 11:42:02
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΔΑ: 65ΜΜ46Ψ844-24Φ
.

Κηφισιά, 20/12/2019
Αρ. πρωτ: 7686

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241
ΤΚ 14561 Κηφισιά

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

1.
LIFE18 GIE/GR/000899: «Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με ‘Έξυπνες’
επιθεωρήσεις» (Prevent of waste crime by Intelligence Based Inspections)
2.
LIFE18 IPE/GR/000013: «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular
Economy Implementation in 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:
- 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.
- Το “ π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ Α΄ 42)”.
- 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»

1

ΑΔΑ: 65ΜΜ46Ψ844-24Φ
.

(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».
- 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. 49028/30-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 654/Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) με
τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 32604/21-07-2017 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου”».
- Tην αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664/10-10-2019 (ΦΕΚ 879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019)
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/217-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ
366), όπως ισχύει.» (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-19)
-Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).
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- Την υπ’ αριθ. 162.1/30.10.2019 Απόφαση "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και τον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου και ορισμός αναπλήρωσης αυτών" όπου
αποφασίζεται η ανάθεση, σύναψη, υπογραφή συμβάσεων και έγκριση πληρωμών μέχρι
ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) πλέον Φ.Π.Α. και ορίζεται το σύνολο των
αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου καθώς και η
αναπλήρωση αυτών (ΦΕΚ 3977/Β'/01-11-2019)»
- 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», », όπως
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/59214/1798/28-06-2019 Υπουργική
Απόφαση (ΑΔΑ: Ω5ΝΓ4653Π8-ΞΡΦ) με τίτλο: «Δεύτερη Τροποποίηση Τακτικού
Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019».
- Την υπ’ αριθ. 166.1/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με
θέμα «3η Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού
έτους 2019».
- Την υπ’ αριθ. 166.7/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με
θέμα «Τροποποίηση της ΥΑ 944/5-3-2019 με θέμα: «Έγκριση Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2019 και διάθεση
πίστωσης ποσού 2.800.000,00 € για την υλοποίησή του» και «Έγκριση Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2019 και διάθεση
πίστωσης ποσού 2.941.6800,00 € για την υλοποίησή του».
- Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/119397/3593/17-12-2019 Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τρίτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του
Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019», (ΑΔΑ: 61ΙΡ4653Π8-3ΕΩ).
- 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".
- Την υπ’ αριθμ. 7584/18-12-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
“Τροποποίηση της ΥΑ 944/5-3-2019 με θέμα: «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του
Πράσινου Ταμείου ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2019 και διάθεση πίστωσης ποσού
2.800.000,00 € για την υλοποίησή του» και «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του
Πράσινου Ταμείου ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2019 και διάθεση πίστωσης ποσού
2.941.680,00 € για την υλοποίησή του»” (ΑΔΑ: 6ΔΑΓ46Ψ844-Ξ7Ζ)
- Το από 29.10.2019 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement, μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως «Συντονιστή του έργου», με
το οποίο καθορίστηκαν οι όροι και οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης του
έργου «Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με ‘Έξυπνες’ επιθεωρήσεις» για το
διάστημα από 15.10.2019 και μέχρι 12.01.2024 (Κωδικός Έργου: LIFE18 GIE/GR/000899 LIFE
PROWhIBIT). Δυνάμει του ανωτέρω συμφωνητικού επιχορήγησης, «Συνδικαιούχος του
Έργου» είναι και το Πράσινο Ταμείο. Το έργο που υλοποιείται, αποσκοπεί:
- στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την
καταπολέμηση του εγκλήματος περιβαλλοντικών αποβλήτων για την καλύτερη προστασία
του περιβάλλοντος,
- στην αύξηση της ικανότητας των διαφόρων παραγόντων της αλυσίδας συμμόρφωσης και
την εναρμόνιση της συνεργασίας μεταξύ τους,
- στην εντατικοποίηση των συνεργασιών, επιθεωρήσεων και δράσεων επιβολής,
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- στην ανάπτυξη και επίδειξη καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών πληροφορικής και στη
δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων σχετικά με την επιθεώρηση, τη διερεύνηση και τα
νομικά περιστατικά του περιβαλλοντικού εγκλήματος σχετικού με τα απόβλητα, που θα
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ‘έξυπνων’ προϊόντων πληροφοριών, επιτυγχάνοντας
ικανότητα βασισμένη στις ΤΠΕ και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ‘έξυπνα’
οδηγούμενη από αυτά,
- στη βελτίωση της ροής γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με το περιβαλλοντικό έγκλημα
που σχετίζεται με τα απόβλητα, μέσω της συμμετοχής των διαφόρων παραγόντων στην
αλυσίδα συμμόρφωσης και στα υφιστάμενα δίκτυα (π.χ. IMPEL) και την καλύτερη
κατανόηση των τάσεων και των προτύπων, προκειμένου να αναπτυχθούν προληπτικές
πρωτοβουλίες και να διαταραχθεί η περιβαλλοντική εγκληματικότητα, η σχετική με τα
απόβλητα,
- στην προώθηση της καλύτερης περιβαλλοντικής διακυβέρνησης με τη διεύρυνση της
συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, στη
διαβούλευση και στην εφαρμογή των πολιτικών, και
- στην κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και παροχής συστάσεων στους πολιτικούς
ιθύνοντες για την πρόληψη και την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων,
σχετικών με τα απόβλητα σε επίπεδο ΕΕ.
- Τo από 21.10.2019 συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως «Συντονιστή
Δικαιούχου» του Προγράμματος με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες
προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου “LIFE IP Circular
Economy Implementation in Greece’’ για το διάστημα από 15.07.2019 (με πρώτο μήνα
υλοποίησης τον 11ο του 2019) και μέχρι 31.10.2027 (Κωδικός Έργου: LIFE18
IPE/GR/000013). Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ των
Συνδικαιούχων του Έργου είναι και το Πράσινο Ταμείο. Το έργο που υλοποιείται,
αποσκοπεί:
- στην ενίσχυση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Αποβλήτων,
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για
την Κυκλική Οικονομία.
- Το γεγονός ότι για την υλοποίηση των εν λόγω έργων απαιτείται η επιλογή 5 συνεργατών
με σχετική επιστημονική ειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία.
- Την υπ’ αριθμ. 167.5/18-12-2019 (ΑΔΑ: 6Ξ5Ρ46Ψ844-ΘΦΕ) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πρασίνου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου για την υλοποίηση των
προαναφερθέντων Έργων LIFE.
- 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: LIFE18 GIE/GR/000899-LIFE PROWhIBIT:
« Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με ‘Έξυπνες’ επιθεωρήσεις»
(Prevent of waste crime by Intelligence Based Inspections)
Θέση: Συντονιστής Έργου για το Πράσινο Ταμείο στο έργο “LIFE PROWhIBIT”
Κωδικός Θέσης: Θ1
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 το σχετικό συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο “LIFE
PROWhIBIT’’ (LIFE18 GIE/GR/000899) 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 καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και την προμήθεια του πληροφοριακού
συστήματος και την εφαρμογής (mobile App) καταγραφής και ανίχνευσης περιβαλλοντικού
εγκλήματος αποβλήτων σε στενή συνεργασία με τον Συντονιστή του έργου,
- την παρακολούθηση της ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος και της εφαρμογής
(mobile App),
- την οικοδόμηση δυναμικού και τη θεματική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων σε
σχέση με το περιβαλλοντικό έγκλημα που σχετίζεται με τα απόβλητα και τη λειτουργία του
πληροφοριακού συστήματος, μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων και ανάπτυξης εκπαιδευτικού
υλικού,
- την παρακολούθηση των δεικτών προόδου του έργου για το Πράσινο Ταμείο,
- τη διαχείριση του έργου για το Πράσινο Ταμείο, και
- τον ποιοτικό έλεγχο του έργου.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Κατά προτεραιότητα: Πτυχίο Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πολυτεχνικών
Σχολών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 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 περιβάλλοντος ή τεχνολογιών πληροφορικής και
ενημέρωσης (ΤΠΕ).
- Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά έργα σε θέματα προστασίας
περιβάλλοντος ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατά
προτεραιότητα έργα LIFE.
- Εμπειρία στη διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και λειτουργίας πληροφοριακών
συστημάτων.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
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Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Διδακτορικός Τίτλος σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα διαχείρισης περιβάλλοντος ή πληροφοριακών
συστημάτων.
- Εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού.
- Εμπειρία σε διαδικασίες προμηθειών δημοσίου με τον ν.4412/2016.
Αμοιβή:
Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι το ποσό των 36.720,00 €
περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έργου. Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη
παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και
η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και
εργοδότη, εφόσον απαιτείται.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση: Υπεύθυνος/η έργου σε θέματα επικοινωνίας, διάχυσης και ενημέρωσης
Κωδικός Θέσης: Θ2
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης έργου του/της εν λόγω υπευθύνου θα είναι:
- η δημιουργία και εφαρμογή του επικοινωνιακού σχεδίου και στρατηγικής του έργου,
συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνιακής ταυτότητάς του,
- ο σχεδιασμός και η επίβλεψη ανάπτυξης της ιστοσελίδας του έργου και στη συνέχεια η
ενημέρωσή της με πληροφοριακό υλικό, καθώς και η δημοσιοποίηση των δράσεων και των
αποτελεσμάτων του έργου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
- η παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού και δελτίων τύπου και ενημέρωσης,
- ο σχεδιασμός και η επίβλεψη δημιουργίας οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού,
- ο σχεδιασμός και η επίβλεψη δημιουργίας των ενημερωτικών πινακίδων του έργου για
όλους τους συνδικαιούχους,
- η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και μέσω
αυτών η κινητοποίηση και δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων στις περιβαλλοντικές
επιθεωρήσεις σχετικά με τα απόβλητα φορέων γύρω από το σκοπό, τους στόχους και τις
πρακτικές που θα αναπτύξει το έργο,
- η δικτύωση με άλλα έργα LIFE που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και
την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος σχετικού με τα απόβλητα,
- η σύνταξη αναφορών σχετικών με την πρόοδο και τα αποτελέσματα των ενημερωτικών
ημερίδων και των δράσεων δικτύωσης, και
- η σύνταξη της εκλαϊκευμένης έκθεσης (Layman’s report) 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.
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Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο.
- Επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας και προβολής σε σχέση με το
περιβάλλον ή σε ευρωπαϊκά έργα.
- Εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού.
Αμοιβή:
Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι το ποσό των 18.360,00 €
περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έργου. Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη
παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και
η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και
εργοδότη, εφόσον απαιτείται.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΕΡΓΟ LIFE: LIFE18 IPE/GR/000013:
«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα»
(Circular Economy Implementation in Greece)
Θέση: Υπεύθυνος/η - Εμπειρογνώμονας Κυκλικής Οικονομίας
Πληροφοριακών Συστημάτων (Circular Economy and IT expert)
Κωδικός Θέσης: Θ3

και

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την Υπεύθυνο/η Κυκλικής Οικονομίας και
Πληροφοριακών Συστημάτων (Circular Economy and IT expert) είναι η κάλυψη των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης
(Grant Agreement), για το έργο “LIFE IP CEI Greece’’ (LIFE18 IPE/GR/000013) και για το
μέρος που αφορά στο Πράσινο Ταμείο, ως Συνδικαιούχο του ανωτέρω έργου, για τη θέση
αυτή. Ο Υπεύθυνος/η Κυκλικής Οικονομίας και Πληροφοριακών Συστημάτων θα συμμετέχει
στις ακόλουθες δράσεις, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του έργου για το Πράσινο Ταμείο:
- Δράση Α1: Προσδιορισμός της κατάστασης αναφοράς του έργου και χαρτογράφηση των
κύριων κοινωνικών εταίρων που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων και
προσδιορισμός των αναγκών τους.
- Δράση Α3: Μελέτη έναρξης και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της κυκλικής
οικονομίας σε βασικούς τομείς.
- Δράση D1: Ανάπτυξη δεικτών Κυκλικής Οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και για
στρατηγικούς οικονομικούς τομείς καθώς και αξιακές αλυσίδες (value chains).
- Δράση Ε1: Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων
και δράσεων ευαισθητοποίησης.
- Δράση Ε2: Διάχυση αποτελεσμάτων έργων και δικτύωση με άλλα έργα και πρωτοβουλίες
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δράση Ε3: Αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα, στην
Ε.Ε. και διεθνώς.
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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:
- Κατά προτεραιότητα: Πτυχίο Μηχανικών Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος, λοιπών Θετικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή
ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο
από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
και σχεδιασμού - προστασίας κατά προτεραιότητα και σε ζητήματα ανάπτυξης και χρήσης
πληροφοριακών συστημάτων περιβαλλοντικού περιεχομένου.
- Επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή
διαχείρισης αποβλήτων ή βιώσιμης χρήσης πόρων.
- Εμπειρία συμμετοχής άνω των 3 ετών σε έργα LIFE σε ζητήματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης ή διαχείρισης αποβλήτων ή βιώσιμης χρήσης πόρων.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Διδακτορικός Τίτλος σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή πληροφορικής σε
σχέση με το περιβάλλον.
- Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων οικοδόμησης δυναμικού/μεταφοράς τεχνογνωσίας και
επικοινωνίας.
Αμοιβή:
Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι το ποσό των 86.400,00 €
περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έργου. Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη
παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και
η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και
εργοδότη, εφόσον απαιτείται.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση: Υπεύθυνος/η - Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Αποβλήτων (Waste
Management Expert)
Κωδικός Θέσης: Θ4
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την Υπεύθυνο/η Διαχείρισης Αποβλήτων (Waste
Management Expert) είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό
συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο “LIFE IP CEI Greece’’
(LIFE18 IPE/GR/000013) και για το μέρος που αφορά στο Πράσινο Ταμείο, ως Συνδικαιούχο
του ανωτέρω έργου, για τη θέση αυτή. Ο Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Αποβλήτων θα
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συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του έργου για το
Πράσινο Ταμείο:
- Δράση Α1: Προσδιορισμός της κατάστασης αναφοράς του έργου και χαρτογράφηση των
κύριων κοινωνικών εταίρων που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων και
προσδιορισμός των αναγκών τους.
- Δράση Α3: Μελέτη έναρξης και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της κυκλικής
οικονομίας σε βασικούς τομείς.
- Δράση D1: Ανάπτυξη δεικτών Κυκλικής Οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και για
στρατηγικούς οικονομικούς τομείς καθώς και αξιακές αλυσίδες (value chains).
- Δράση Ε1: Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου. Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων
και δράσεων ευαισθητοποίησης.
- Δράση Ε2: Διάχυση αποτελεσμάτων έργων και δικτύωση με άλλα έργα και πρωτοβουλίες
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δράση Ε3: Αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα, στην
Ε.Ε. και διεθνώς.
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:
- Κατά προτεραιότητα: Πτυχίο Μηχανικών Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος, λοιπών Θετικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή
ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο
από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, κυκλικής οικονομίας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
και σχεδιασμού – προστασίας.
- Επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή
διαχείρισης αποβλήτων ή βιώσιμης χρήσης πόρων.
- Εμπειρία συμμετοχής άνω των 3 ετών σε έργα LIFE σε ζητήματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης ή διαχείρισης αποβλήτων ή βιώσιμης χρήσης πόρων.
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πρόσθετα Προσόντα:
- Διδακτορικός Τίτλος σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή διαχείρισης
αποβλήτων.
- Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων οικοδόμησης δυναμικού/μεταφοράς τεχνογνωσίας και
επικοινωνίας.
Αμοιβή:
Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι το ποσό των 86.400,00 €
περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έργου. Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη
παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και
η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και
εργοδότη, εφόσον απαιτείται.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης.
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Θέση: Υπεύθυνος/η έργου σε θέματα επικοινωνίας, διάχυσης και ενημέρωσης
Κωδικός Θέσης: Θ5
Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης έργου του/της εν λόγω υπευθύνου θα είναι:
- η συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου διάχυσης και της επικοινωνιακής
στρατηγικής του έργου,
- η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση της διαδικτυακής ιστοσελίδας, της διαδραστικής
διαδικτυακής πύλης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου,
- η παραγωγή έντυπου υλικού και ενός σύντομου βίντεο σποτ,
- η διοργάνωση περιφερειακών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης (infodays) στις περιοχές
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Κρήτης,
- η συμβολή στις διαδικασίες δικτύωσης με άλλα έργα LIFE και μη-LIFE, καθώς και
Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες,
- η συμμετοχή στη διοργάνωση ευρωπαϊκών και διεθνών θεματικών εργαστηρίων
(workshops).
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.
- Αρίστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο.
- Επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας και προβολής σε σχέση με το
περιβάλλον και σε ευρωπαϊκά έργα.
- Εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού.
Αμοιβή:
Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι το ποσό των 32.400,00 €
περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έργου. Στο προβλεπόμενο ποσό περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη
παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και
η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και
εργοδότη, εφόσον απαιτείται.
Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης.
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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)
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. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: • ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή
δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική
δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. • ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με
τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει
παραγραφεί. • ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα, • ότι
δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις. • ότι δεν
έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους,
αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 25 • ότι έλαβαν γνώση των όρων της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχονται όλους
ανεπιφύλακτα, • ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, • ότι για την ανάληψη του έργου
και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε
αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό,
εφόσον επιλεγούν, • ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του
διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης, • η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού
σημειώματος, • η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, • για τους
άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από
αυτές, • η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία
Σημειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση σε έως 2 (δύο)
από τις θέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση.

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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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 20-12-2019, και λήγει την
31-01-2020. 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 αιτήσεων/προτάσεων θα γίνει από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με σχετική Απόφαση του ΔΣ του Πρασίνου Ταμείου.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο φάσεις:
-

Στην πρώτη φάση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας των
προτάσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίζει κατάλογο των
ατόμων που υπέβαλλαν σχετικές προτάσεις και οι οποίοι πληρούν τα αναφερόμενα
στην πρόσκληση ως απαραίτητα προσόντα και οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη
διαδικασία αξιολόγησης. Εν συνεχεία, προβαίνει στην συνολική αξιολόγηση των
απαραίτητων και πρόσθετων προσόντων των συμμετεχόντων και καταρτίζει πίνακα
βαθμολογίας προσόντων. Με βάση αυτόν καλεί σε προσωπική συνέντευξη, όσους
υποψηφίους υπάρχει η πιθανότητα να επιλεγούν για την πλήρωση της θέσης
προτίμησης.

-

Στη δεύτερη φάση η αρμόδια Επιτροπή διενεργεί συνέντευξη με τους
συμμετέχοντες που έχουν προσκληθεί. Στην συνέχεια καταρτίζει τον τελικό πίνακα
κατάταξης στον οποίο παρουσιάζεται η σειρά προτεραιότητας με βάση την τελική
βαθμολόγηση.

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

Η Επιτροπή θα υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρασίνου Ταμείου, Πρακτικό με
πίνακα με την σειρά προτεραιότητας, με βάση τον τελικό πίνακα που θα καταρτίσει, με
πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με την σειρά κατάταξης,
προκειμένου το ΔΣ να λάβει την σχετική απόφαση επιλογής του/της υποψηφίου με τον
οποίο θα συναφθεί η σχετική σύμβαση.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πρασίνου Ταμείου
(www.prasinotameio.gr) και στον διαδικτυακό ιστότοπο: «Διαύγεια».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
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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 υλοποίησης

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

του έργου LIFE του έργου με τίτλο:

…………………………………………………………….....

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

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

Α. Δ. Τ.:………………………………….………..........

Ο/Η Υποβάλ ……

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
…………………………………………………………………
……………………………………..….ΤΚ………………….

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
…………………………………………………………………
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 ΤΗΝ ΘΕΣΗ Θ1:
- Η συνάφεια των σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) με το
αντικείμενο της θέσης: Βαθμοί 1-10
- Ο αριθμός Ευρωπαϊκών έργων, κατά προτεραιότητα LIFE, σε θέματα προστασίας
περιβάλλοντος ή διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης στα οποία
έχει συμμετάσχει ο/η υποβάλλων/ουσα την πρόταση και ο βαθμός απασχόλησής
του/της σε αυτά: Βαθμοί 1-10
- Εμπειρία του/της στη διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και λειτουργίας
πληροφοριακών συστημάτων: Βαθμοί 1-10
- Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η θέση και η συνάφεια με το αντικείμενο της
πρόσκλησης: Βαθμοί 1-10

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ3 και Θ4:
- Η συνάφεια των σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) με το
αντικείμενο της θέσης: Βαθμοί 1-10
- Ο αριθμός των ετών συμμετοχής σε έργα LIFE και ο αριθμός έργων LIFE στα οποία
έχει συμμετάσχει ο/η υποβάλλων/ουσα 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 Θ2 και Θ5:
- Η συνάφεια των σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών) με το
αντικείμενο της θέσης: Βαθμοί 1-10
- Ο αριθμός των ετών Επαγγελματικής εμπειρίας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε
δράσεις επικοινωνίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων: Βαθμοί 1-10
- Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η θέση και η συνάφεια με το αντικείμενο της
θέσης όπως περιγράφεται στην πρόσκληση: Βαθμοί 1-20
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2. Πρόσθετα προσόντα (βαθμοί 25):
Αξιολογούνται τα πρόσθετα προσόντα, ανάλογα με την περιγραφή της θέσης:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ Θ1:
- Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο: Βαθμοί 1-10
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού: Βαθμοί 1-10
- Προγενέστερη εμπειρία σε διαδικασίες προμηθειών δημοσίου: Βαθμοί 1-5
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ3, Θ4:
- Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο: Βαθμοί 1-10
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού: Βαθμοί 1-15
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Θ2, Θ5:
- Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές με τη θέση
αντικείμενο: Βαθμοί 1-10
- Επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας και προβολής σε σχέση με το
περιβάλλον και σε ευρωπαϊκά έργα: Βαθμοί 1-10
- Προγενέστερη εμπειρία σε έργα οικοδόμησης δυναμικού: Βαθμοί 1-5
3. Συνέντευξη (βαθμοί 35):
Αξιολογούνται τα προσωπικά χαρακτηριστικά με βάση τη θέση και η βούληση
συνεισφοράς στην υλοποίηση του εκάστοτε έργου: Βαθμοί 1-35
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