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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ν.Π.Δ.Δ.
Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241
ΤΚ 14561 Κηφισιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
LIFE ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘’Εstablishment and Operation of the Greek LIFE Task Force for the period
2014-2017’’ (Ίδρυση και Λειτουργία για την ελληνική Ομάδα Κρούσης για το Πρόγραμμα
Life για την περίοδο 2014-2017)
I.

To Γενικό Πλαίσιο της Πρόσκλησης

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 την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, καθώς και η
εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης
και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 του ν. 3889/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 2 "Τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του
Πράσινου Ταμείου» του N. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/2013), τις υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013
"Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου" (ΦΕΚ 311/Υ.Ο.Δ.Δ./0207-2013) και υπ’ αριθμ. 49219/10-10-2013 "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)" (ΦΕΚ 457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-092013) Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τις υπ’
αριθμ. 26460/16.06.2015 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 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
466//Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2015) και υπ’ αριθμ. 34810/10.08.2015 "Τροποποίηση της υπ' αριθμ.
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) Αποφάσεις του Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και την υπ’ αριθμ. 49447/24.11.2015
Σελίδα 1 από 8

ΑΔΑ: 6ΙΝ446Ψ844-7Β5

"Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 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 867 /Υ.Ο.Δ.Δ./27.11.2015) Απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την υπ’ αριθμ. 43353/21.12.2015
"Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 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 956 /Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2015) Απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
-Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6/3.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Κανονισμού Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο»
(ΦΕΚ Β/38/28.1.2012), της οποίας η ισχύ παρατάθηκε δυνάμει του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.
4354/2015 (ΦΕΚ Α 176/16.12.2015)
-Την από 15.05.2015 υποβληθείσα πρόταση από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο άσκησης
και εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του που αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική, προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναγνώρισή του ως δικαιούχου του Προγράμματος Life στον
τομέα της ενίσχυσης δεξιοτήτων (capacity building) μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας
ελληνικής Task Force για το εν λόγω Πρόγραμμα.
-Την από 23.07. 2015 θετική αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τις από 21.08.2015 και 27.11.2015 αναθεωρήσεις της.
-Την από 17.12.2015 σύμβαση χρηματοδότησης (grant agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο τους όρους και τις ειδικότερες
προϋποθέσεις της χρηματοδότησης της ίδρυσης και λειτουργίας ελληνικής ομάδας κρούσης
(Τask Force) για το Πρόγραμμα Life για το διάστημα από 1.1.2016 και μέχρι 30.04.2019
(Κωδικός Προγράμματος LIFE 14/CAP/GR/000003-GR LTF). Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης
χρηματοδότησης συνδικαιούχος του Προγράμματος είναι και το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
-Το γεγονός ότι οι επιλέξιμες δαπάνες του προαναφερθέντος έργου θα χρηματοδοτηθούν
κατά 100% από την ΕΕ δυνάμει της από 17.12.2015 σύμβασης χρηματοδότησης και το
οποίο (έργο) 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 γεγονός ότι για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται η πρόσληψη πέντε (5)
εμπειρογνωμόνων-εξωτερικών συνεργατών με σχετική επιστημονική ειδίκευση και
επαγγελματική εμπειρία, οι οποίοι θα στελεχώσουν την ομάδα κρούσης (Task Force) για το
Πρόγραμμα Life, η οποία θα λειτουργεί στο Πράσινο Ταμείο, ως αρμοδίου φορέα
υλοποίησης, (δημιουργία γραφείου υποστήριξης). Βασική αποστολή της εν λόγω ομάδας
κρούσης, είναι να αντιμετωπισθούν τα ειδικότερα κενά που παρατηρούνται κατά την
διαδικασία υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Life, να παρασχεθεί τεχνογνωσία στο
εθνικό σημείο επαφής για το εν λόγω Πρόγραμμα τόσο στον Τομέα του Περιβάλλοντος όσο
και σε αυτόν της Κλιματικής Αλλαγής και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών και
καλών πρακτικών μεταξύ των υποψηφίων του προγράμματος.
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- Την υπ’ αριθμ. 100.11/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρασίνου
Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
πρόσληψη εμπειρογνωμόνων με σύμβαση έργου για την υλοποίηση του προαναφερθέντος
Προγράμματος 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 στην λειτουργία του
προτίθεται να προσλάβει 5 εξωτερικούς συνεργάτες - ειδικούς εμπειρογνώμονες για
θέματα προστασίας περιβάλλοντος, επικοινωνίας και πληροφορικής, με σύμβαση έργου
διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του
Προγράμματος LIFE 14/CAP/GR/000003-GR LTF για την στελέχωση της ομάδας κρούσης
(Task Force) για το Πρόγραμμα Life που θα δημιουργηθεί στο Πράσινο Ταμείο, με
συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα:
1 Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε ζητήματα προστασίας της φύσης και της
βιοποικιλότητας [Nature and Biodiversity Expert]
1 Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε ζητήματα περιβάλλοντος (βιώσιμη χρήση των
φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας, προστασία εδάφους,
προστασία και διαχείριση υδάτων) [Environment Expert]
1 Eμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής [Climate Change Expert]
1 Εξωτερικό συνεργάτη με ειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης δεδομένων
περιβαλλοντικών γεωγραφικών /GIS [Data Management Expert]
1 Εξωτερικό συνεργάτη με ειδίκευση σε ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης σε σχέση
με το περιβάλλον [Environment Communication Expert]
- Η επιλογή των καταλληλότερων από τους υποψήφιους εμπειρογνώμονες θα γίνει έπειτα
από συνολική εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων τους, καθώς
και από σχετική συνέντευξη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΙΙ.Α Αντικείμενο της σύμβασης έργου για τον εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα
προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας
Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση στα ζητήματα
προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας είναι η παροχή τεχνογνωσίας για τα ζητήματα
της ειδικότητάς του με στόχο την ενδυνάμωση του Εθνικού Σημείου Επαφής για το
Πρόγραμμα Life και της ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η υποβολή ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών
προτάσεων για τα Προγράμματα Life που αφορούν την προστασία της φύσης, καθώς και η
βελτίωση της εφαρμογής τους.
Παραδοτέα: Το παραδοτέο συνίσταται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους του
εμπειρογνώμονα, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του
εμπειρογνώμονα στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του και η συμμετοχή του σε σχετικές
δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Απαραίτητα Προσόντα :
- Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας ή Δασολογίας, Πολυτεχνικών Σχολών ή Θετικών ή
Περιβαλλοντικών Επιστημών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού κατά προτεραιότητα. 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.
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-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
-Επαγγελματική εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον δύο ή τρία ευρωπαϊκά προγράμματα
και σε θέματα προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης
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,
Η ετήσια αμοιβή του εμπειρογνώμονα ανέρχεται στο ποσό των 21.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% (4.945), ήτοι στο συνολικό ποσό των 26.445 €.
ΙΙ.Β Αντικείμενο της σύμβασης έργου για τον εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα
περιβάλλοντος
Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον 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 της ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, έτσι
ώστε να ενδυναμωθεί η υποβολή ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών προτάσεων για τα
Προγράμματα Life που αφορούν την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς
και η βελτίωση της εφαρμογής τους.
Παραδοτέα: Το παραδοτέο συνίσταται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους του
εμπειρογνώμονα, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του
εμπειρογνώμονα στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του και η συμμετοχή του σε σχετικές
δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος
Απαραίτητα Προσόντα :
- Πτυχίο Πολυτεχνικών Σχολών ή Θετικών ή Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Τμημάτων
Βιολογίας ή Δασολογίας από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα
του εξωτερικού κατά προτεραιότητα. 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)
- Επαγγελματική Εμπειρία συμμετοχής σε τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκά προγράμματα και σε
ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας
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).
Η ετήσια αμοιβή του εμπειρογνώμονα ανέρχεται στο ποσό των 21.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% (4.945), ήτοι στο συνολικό ποσό των 26.445 €.
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ΙΙ.Γ Αντικείμενο της σύμβασης έργου για τον εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα
κλιματικής αλλαγής
Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση στα ζητήματα
κλιματικής αλλαγής είναι η παροχή τεχνογνωσίας για τα ζητήματα κλιματικής αλλαγής με
στόχο την ενδυνάμωση του Εθνικού Σημείου Επαφής για το Πρόγραμμα Life και της
ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να
ενδυναμωθεί η υποβολή ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών προτάσεων για τα
Προγράμματα Life που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η βελτίωση της
εφαρμογής τους.
Παραδοτέα: Το παραδοτέο συνίσταται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους του
εμπειρογνώμονα, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του
εμπειρογνώμονα στο αντίστοιχο πεδίο της κλιματικής αλλαγής και η συμμετοχή του σε
σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος
Απαραίτητα Προσόντα :
- Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Τμημάτων Φυσικής, Χημείας) ή Περιβαλλοντικών Επιστημών
ή Πολυτεχνικών Σχολών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα
του εξωτερικού κατά προτεραιότητα. 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
- Επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής και σε τουλάχιστον 2
ευρωπαϊκά προγράμματα και επικουρικώς σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και
σχεδιασμού
Πρόσθετα προσόντα:
- Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής (μετριασμός και
προσαρμογή)
Η ετήσια αμοιβή του εμπειρογνώμονα ανέρχεται στο ποσό των 21.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% (4.945), ήτοι στο συνολικό ποσό των 26.445 €.
ΙΙ.Δ. Αντικείμενο της σύμβασης έργου για τον εξωτερικό συνεργάτη-εμπειρογνώμονα
με ειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης δεδομένων
Αντικείμενο της Σύμβασης έργου του εν λόγω εξωτερικού συνεργάτη είναι κατά πρώτο λόγο
η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες για την προστασία της φύσης και της
βιοποικιλότητας και μιας αντίστοιχης βάσης δεδομένων με πληροφορίες για την
κατάσταση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, όπως αυτά προκύπτουν από την
υλοποίηση προγραμμάτων Life ή από σχετικές μελέτες, καθώς και η διαχείριση και η
διάδοση πληροφοριών που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά.
Παραδοτέο : Η συλλογή και διαχείριση των σχετικών στοιχείων και η δημιουργία των
ανωτέρω βάσεων δεδομένων.
Απαραίτητα Προσόντα:
- Πτυχίο Πληροφορικής, Στατιστικής, Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων,
Προγραμματιστών ΗΥ από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από
αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού. Επίσης, θα εξετάζονται οι αιτήσεις πτυχιούχων σχολών
βιολογίας, δασολογίας και περιβαλλοντικών επιστημών υπό την πρόσθετη προϋπόθεση της
εξειδίκευσής τους στην διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων.
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- Επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, πληροφοριακών
συστημάτων κ.τ.λ. στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):
- Επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα δημιουργίας βάσεων δεδομένων σχετικών με το
περιβάλλον και την συλλογή περιβαλλοντικών πληροφοριών.
Η ετήσια αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη ανέρχεται στο ποσό των 19.500 ευρώ πλέον
ΦΠΑ 23% (4.485), ήτοι στο συνολικό ποσό των 23.985 €.
ΙΙ.Ε. Αντικείμενο της σύμβασης έργου για τον εξωτερικό συνεργάτη-εμπειρογνώμονα με
ειδίκευση σε ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης σε σχέση με το περιβάλλον
Αντικείμενο της σύμβασης έργου του εν λόγω εξωτερικού συνεργάτη-εμπειρογνώμονα θα
είναι η οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, ημερίδων και workshop 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.
Παραδοτέο: Αναλυτική περιγραφή των ως άνω περιγραφόμενων δραστηριοτήτων
Απαραίτητα Προσόντα:
-Πτυχίο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή Επικοινωνίας, Μέσων και
Πολιτισμού ή Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ 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
Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν)
-Επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας και προβολής σε σχέση με το
περιβάλλον ή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
ΙΙ.ΣΤ. Απαραίτητα προσόντα για όλους τους ειδικούς εμπειρογνώμονες-εξωτερικούς
συνεργάτες
-Άριστη ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
-Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
ΙΙ.Η. Πρόσθετα προσόντα για τους ειδικούς εμπειρογνώμονες-εξωτερικούς συνεργάτες
-Για τους εμπειρογνώμονες (ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ) :η προϋπηρεσία ή πρακτική άσκηση σε κάποιο από
τα ευρω-ενωσιακά θεσμικά όργανα
-Για όλους τους εμπειρογνώμονες: Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες και έφεση
στην συνεργασία και την ομαδική δουλειά.
III. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που εκτιμούν ότι οι γνώσεις και η εμπειρία τους ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της ως άνω πρόσκλησης μπορούν να συμμετάσχουν στην σχετική διαδικασία,
υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα
ΚΕΠ, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα :
-ότι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
-ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα
της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
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-ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
-ότι δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο
για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω
των έξι μηνών.
3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και των πτυχίων από τα οποία
θα προκύπτει η γνώση της ξένη γλώσσας
4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων της αλλοδαπής από το
ΔΟΑΤΑΠ
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες)
6. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή σχετικές συστατικές
επιστολές ή άλλως αποδεικνυόμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία.
Τα υπό στοιχεία 3, 4 και 6 δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και σε μορφή
φωτοαντιγράφου υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από σχετική υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/1986 για την βεβαίωση της εγκυρότητάς τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του
Πρασίνου Ταμείου, «Βίλα Καζούλη», Λεωφόρος Κηφισίας 241, ΤΚ 14561 Κηφισιά είτε με
συστημένη επιστολή ή courier στην παραπάνω Διεύθυνση με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΝΑ» ή «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» με
αναφορά στο συγκεκριμένο αντικείμενο της αιτούμενης θέσης. Στον σχετικό φάκελο θα
πρέπει να περιλαμβάνεται και CD, όπου θα εμπεριέχονται τα δικαιολογητικά σε
ηλεκτρονική μορφή.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2105241903 (εσωτ.
107). Υπεύθυνος για παροχή οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας είναι ο κ. Γεώργιος
Πρωτόπαπας, Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος Life.
ΙV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στις ιστοσελίδες του Πρασίνου Ταμείου και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λήγει εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών.
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία του Πρασίνου Ταμείου, θα γίνονται δεκτές στις
εργάσιμες ώρες λειτουργίας του Ταμείου από 10.00 και μέχρι ώρα 15.00. Στην περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο κρίνεται από
την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου και σε περίπτωση
αποστολής με courier η ημερομηνία παράδοσης. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μετά την
λήξη της προθεσμίας της υποψηφιότητας δεν εξετάζονται.
V. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα
συγκροτηθεί με σχετική Απόφαση του ΔΣ του Πρασίνου Ταμείου και η οποία θα εισηγηθεί
τους προτεινόμενους προς πρόσληψη εμπειρογνώμονες, το οποίο λαμβάνει την τελική
απόφαση επιλογής. Η διαδικασία αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο φάσεις. Στην πρώτη
φάση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των
υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων για κάθε θέση
που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση και γίνονται δεκτοί στην διαδικασία
αξιολόγησης. Εν συνέχεια, προβαίνει στην αξιολόγηση των τυπικών, ουσιαστικών και
πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων για κάθε υπό προκήρυξη θέση και καλεί τους
υποψηφίους σε προσωπική συνέντευξη. Στην δεύτερη φάση η αρμόδια Επιτροπή διενεργεί
συνέντευξη με τους υποψηφίους για κάθε θέση για την διερεύνηση των προσωπικών
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χαρακτηριστικών τους και της βούλησής τους να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του εν
λόγω Προγράμματος και στην συνέχεια καταρτίζει πίνακα με σειρά προτεραιότητας με
βάση τα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων για κάθε υπό
προκήρυξη θέση. Επί τη βάσει των σχετικών πινάκων συντάσσει σχετικό πρακτικό
αξιολόγησης με πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με την σειρά
κατάταξης των υποψηφίων για κάθε θέση, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του Πρασίνου Ταμείου για την λήψη της σχετικής απόφασης.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Πρασίνου Ταμείου
(www.prasinotameio.gr) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr),
ενώ περίληψή της θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
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