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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Κηφισιά, 02 Ιουνίου 2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

Ταχ. Δ/νση:  Βίλα Καζούλη 

Λ. Κηφισίας 241, 14561, Αθήνα  

 
 
   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ,  
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 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) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 164.4.3/14-11-2019 (ΑΔΑ: Ω0Τ846Ψ844-
Ρ90) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE» και αποτελείται από τους: 

1. κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα, ΠΕ Μηχανικών, Αρχιτέκτονα DESA/DEA, Διευθυντή στο Πράσινο Ταμείο, 

Εθνικό Εκπρόσωπο για το Πρόγραμμα LIFE/Περιβάλλον  

2. κα Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, ΠΕ Μηχανικών, Τοπογράφο Μηχανικό ΕΜΠ στο Πράσινο Ταμείο, 

3. κα Κωνσταντινιά Αγκρά, ΠΕ Μηχανικών, Πολιτικό  Μηχανικό ΕΜΠ στο Πράσινο Ταμείο και 

συντονίστρια του προγράμματος LIFE TERRACESCAPE. 

Η Επιτροπή εργάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 
- 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: LIFE14 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. 
- Το άρθρο 87 του ν.4605/19 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 ….”  
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- Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται η επιλογή συνεργάτη/ιδας ως 
εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος, με σχετική επιστημονική ειδίκευση και 
επαγγελματική εμπειρία. 
-  Την υπ’ αριθμ. 177.12/15-04-2020 (ΑΔΑ: 66ΠΒ46Ψ844-ΣΙ9) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πρασίνου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση του προαναφερθέντος Έργου LIFE. 
-  Τη με αρ. πρωτ. 2442/16-04-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή 
προτάσεων προς σύναψη Σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου LIFE14 CAP/GR/000003 
(ΑΔΑ: ΩΘΕΙ46Ψ844-Τ3Μ). Η ως άνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Πράσινο Ταμείου και στον διαδικτυακό ιστότοπο: «Διαύγεια» την 16.04.2020. Ως 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των προτάσεων και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών ορίστηκε η 06.05.2020. 
- Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους/τις υποψηφίους (συνολικά 14 εμπρόθεσμες προτάσεις). 

Η Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις στις 11, 13 και 18 Μαΐου προέβη αρχικά σε αποσφράγιση 
των φακέλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους/τις υποψηφίους, στην καταγραφή και 
στη συνέχεια στην εξέταση των υποβληθέντων προτάσεων/αιτήσεων και των εγγράφων που τις 
συνοδεύουν) για να καταγραφεί ποιοι πληρούν τα Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα της προκήρυξης 
για την εν λόγω θέση (σύμφωνα µε τα σχετικά αναφερόμενα στην πρόσκληση). 

Σχετικά με τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας ως τρόπος απόδειξης 
λήφθηκε υπόψη ο κατάλογος πτυχίων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.   

Τα αίτια αποκλεισμού των προτάσεων αφορούσαν περιπτώσεις όπου δεν υπεβλήθησαν 
σχετικά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν Απαραίτητα προσόντα και περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα 1. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος δεν πληροί τα οριζόμενα ως απαραίτητα 
προσόντα και έχουν υποβληθεί αποδεικτικά σχετικά με τα πρόσθετα προσόντα σύμφωνα με την 
πρόσκληση, αυτά δεν εξετάσθηκαν. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατάρτισε κατάλογο όσων αποκλείονται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης (βλ. πιν. 1) καθώς και όσων προχωρούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας 
αξιολόγησης (βλ. πιν. 2).  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  

(Λόγω ελλείψεων οι οποίες περιλαμβάνονται στα Απαραίτητα Προσόντα)   

 

α/α 

Αριθμός 
πρωτοκόλλου & 

ημερομηνία 
κατάθεσης 

Λόγος απόρριψης 

1 2477/22-04-2020 
Δεν αποδεικνύεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία 
περιλαμβάνεται στα Απαραίτητα Προσόντα (κάτοχος: EDEXCEL/ UPPER 
INTERMEDIATE COMMUNICATION   B2 του 2004) 

2 2627/29-04-2020 

Δεν αποδεικνύονται:  

- η συνάφεια των σπουδών (πτυχίο με περαιτέρω εξειδίκευση με 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) 

- η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία περιλαμβάνεται 
στα Απαραίτητα Προσόντα (κάτοχος: ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ   Β2 του 2007)  

- η εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης 
- η εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 Ευρωπαϊκά έργα, κατά 

προτεραιότητα LIFE, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ή 
διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν έχει προσκομισθεί η Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
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3 2629/29-04-2020 
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 Ευρωπαϊκά 
έργα, κατά προτεραιότητα LIFE, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ή 
διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης  

4 2719/04-05-2020 
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 Ευρωπαϊκά 
έργα, κατά προτεραιότητα LIFE, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ή 
διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης  

5 2747/05-05-2020 
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 Ευρωπαϊκά 
έργα, κατά προτεραιότητα LIFE, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ή 
διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης  

6 2749/05-05-2020 

Δεν αποδεικνύονται: 
- η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

- η εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 Ευρωπαϊκά έργα, κατά 
προτεραιότητα LIFE, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ή 
διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης  

7 2796/06-05-2020 
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2Ευρωπαϊκά έργα, 
κατά προτεραιότητα LIFE, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ή 
διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης  

8 2810/06-05-2020 
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 Ευρωπαϊκά 
έργα, κατά προτεραιότητα LIFE, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ή 
διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης  

9 2814/06-05-2020 
Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 Ευρωπαϊκά 
έργα, κατά προτεραιότητα LIFE, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος ή 
διαχείρισης αποβλήτων ή περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

α/α 
Αριθμός πρωτοκόλλου & 
ημερομηνία κατάθεσης 

1 2482/22-04-2020 

2 2702/04-05-2020 

3 2770/05-05-2020 

4 2794/06-05-2020 

5 2819/06-05-2020 

 

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 21-05-2019 ειδοποιήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για συνέντευξη με την Επιτροπή, 

όλοι οι υποψήφιοι (συνολικά 5).  

Οι προφορικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, στην έδρα του Πράσινου Ταμείου (Λ. 

Κηφισίας 241) στην Κηφισιά, την Πέμπτη 28/5/2020.  

Στις συνεντεύξεις αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή τα προσωπικά χαρακτηριστικά - στοιχεία 

του χαρακτήρα, η σχετική με το αντικείμενο γνώση και συνάφεια, η δυνατότητα αξιοποίησης της 

προηγούμενης εμπειρίας σε σχέση με τις υποχρεώσεις της θέσης και η βούληση συνεισφοράς στην 

υλοποίηση του έργου.  
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Μετά και τη βαθμολόγηση της συνέντευξης, καταρτίστηκε ο τελικός πίνακας των υποψηφίων 

ανά θέση (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3) με βάση την συνολική βαθμολόγηση με τα απαραίτητα, τα πρόσθετα 

προσόντα και την προσωπική συνέντευξη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 

 

 

(*) Κατά την συνέντευξη ο/η υποψήφιος/α με αίτηση με αρ. πρωτ. 2794 δήλωσε ότι οι ανειλημμένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν 

δέσμευση για τακτική συμμετοχή στην ομάδα του έργου και στο help desk λειτουργεί στο ΠΤ. 

A/A ΑΡ. ΠΡΩΤ. 

Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, 
όπως αυτή προκύπτει με βάση τα απαραίτητα προσόντα (βαθμοί 40): 

Πρόσθετα προσόντα (βαθμοί 25): συνέντευξη (Βαθμοί:35) ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Η συνάφεια των 
σπουδών (πτυχίο, 

μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών):  

Βαθμοί 1-10 

Ο αριθμός Ευρωπαϊκών 
έργων, κατά 

προτεραιότητα LIFE, σε 
θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος ή 
διαχείρισης αποβλήτων 

ή περιβαλλοντικής 
διαχείρισης στα οποία 
έχει συμμετάσχει και ο 
βαθμός απασχόλησής 

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 

Διδακτορικός τίτλος 
σπουδών σε 

συναφές με τη 
θέση αντικείμενο:   

Βαθμοί:1-10 

Προγενέστερη 
εμπειρία σε έργα 

οικοδόμησης 
δυναμικού: 
Βαθμοί 1-15 

συνέντευξη (Βαθμοί:35) ΣΥΝΟΛΟ 

1 
2482/ 

22-04-2020 
10 8 15 0 10 30 73 

2 
2702/ 

04-05-2020 
10 10 20 10 5 30 85 

3 
2770/ 

05-05-2020 
10 8 20 0 15 35 88 

4 
2794/ 

06-05-2020 
10 6 15 10 0 25 (*) 66 

5 
2819/ 

06-05-2020 
10 8 10 0 0 25 53 
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Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ο παρακάτω πίνακας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, 

με την αντιστοιχία βαθμολογίας – αριθμού πρωτοκόλλου πρότασης/αίτησης: 

 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 2770 88 

2 2702 85 

3 2482 73 

4 2794 66 

5 2819 53 

 

Μετά τη σύνταξη του παρόντος πρακτικού, στο οποίο αποτυπώνεται η γνώμη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, τα μέλη της υπέγραψαν σε τρία (3)αντίγραφα το κείμενο αυτού στο τελευταίο φύλλο 

της και μονόγραψαν κάθε φύλλο της χωριστά.  

Η Επιτροπή υποβάλλει το πρακτικό στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 

Ταμείου για τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

Με τον τρόπο αυτό κλείνει το παρόν πρακτικό.  

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης: 

 

Γεώργιος Πρωτόπαπας  

Καλλιόπη Φουσκοκολάκη  

Κωνσταντινιά Αγκρά  


