
Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  90  του  «Κώδικα  νομοθεσίας για  την  Κυβέρνηση  και  τα  

Κυβερνητικά  όργανα»  όπως  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο του  Π.Δ.  63/2005  (ΦΕΚ  98Α). 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.» 

(ΦΕΚ 160 Α) ΑΔΑ: ΩΑΗΛ4653Π8-Α1Χ).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 άρθρου 111 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133Α).

4. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
∆ιαδίκτυο “Πρόγραμμα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Αρχές δημοσιονομικής   διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206Α) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 
2190/1994 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. 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). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α) για τη «Διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life».

9. Τo άρθρο 25 του ν. 4829/2021 περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου (ΦΕΚ 166 Α).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α).
11. Την με αρ. πρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01-04-2020 απόφαση με θέμα: «Διορισμός Υπηρεσιακού 

Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 247/ Υ.Ο.Δ.Δ./07-04-2020) (ΑΔΑ: 
91ΓΘ4653Π8-Ν8Ρ).

12. Την από 21/10/2019 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του Εκτελεστικού 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     Αθήνα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
TMHMA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Tαχ. Δ/νση   

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο      

: Μεσογείων 119   
: 11526 Αθήνα
: Σ. Μάνη
: 213 1513199

email                : s.mani@prv.ypeka.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση:

α) του από 24/02/2022 πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής 
Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece (LIFE-IP CEI - 
Greece - LIFE18 IPE GR000013)»

β)   των προσωρινών πινάκων των υποψηφίων (υποβληθέντων αιτήσεων/προτάσεων).

ΑΔΑ: ΩΔΞΦ4653Π8-Μ5Ω



Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Executive Agency for 
Small and Medium-sized Enterprises (EASME)) και του Υ.Π.ΕΝ. ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με την 
οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο 
προϋπολογισμός του Έργου “LIFE IP CEI -Greece’’ (κωδικός LIFE 18 IPE GR 000013).

13. Την με αρ.πρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/120385/2440/15.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΡ4653Π8-5Σ7) πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, για την υποστήριξη 
της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων, στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας 
στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI - Greece - LIFE18 IPC 
GR000013.

14. Την με αρ.πρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/12306/903/09.02.2022 (ΑΔΑ:68ΜΓ4653Π8-ΥΘ0) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης. 

15. Το από 24/02/2022 πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα 
– Circular Economy Implementation in Greece (LIFE-IP CEI - Greece - LIFE18 IPE GR000013) (αρ.πρ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/20323/361/01.03.2022).

Αποφασίζουμε
την έγκριση:

 του (15) σχετικού πρακτικού αξιολόγησης,
 των προσωρινών πινάκων των υποψηφίων που δεν πληρούν (πίνακας 1) ή πληρούν (πίνακας 2) 

τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα.

Τυχόν  ενστάσεις  κατά  των  προσωρινών πινάκων υποβάλλονται απευθείας στη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Αποβλήτων  του Υ.Π.ΕΝ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στο σύστημα  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr). 

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη τυχόν 
υποβληθεισών, οι προσωρινοί πίνακες του παραρτήματος της παρούσης καθίστανται οριστικοί και το 
Υ.Π.ΕΝ προβαίνει στη σχετική σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον/την υποψήφιο/α που 
συγκέντρωσε την απαραίτητη βαθμολογία. 

Συνημμένα  
Το από 24.02.2022 πρακτικό αξιολόγησης 
(15 σχετικό)

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας Y.Π.ΕΝ.

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Πίνακας κοινοποιήσεων 
 Γρ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
 Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 Μέλη επιτροπής αξιολόγησης

ΑΔΑ: ΩΔΞΦ4653Π8-Μ5Ω



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1. Προσωρινός πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση

 
Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. Λόγοι απόρριψης

1 ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/123849/25
04/24-12-2021

Δεν προσκομίστηκε η επίσημη μετάφραση του μεταπτυχιακού 
τίτλου και δεν συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία των 

μαθημάτων ή το πρόγραμμα σπουδών. Για τον λόγο αυτό δεν 
λαμβάνεται υπόψη το μεταπτυχιακό για την απόδειξη της άριστης 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Δεν προσκομίστηκε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, 
στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.  

2
ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/124273/25

11/27-12-2021 Δεν αποδεικνύεται η τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική εμπειρία 
σε συναφή με το αντικείμενο του έργου θέματα.

Πίνακας 2. Προσωρινός πίνακας υποψήφιου/ας που πληροί τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ

1 ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/123866/2506/24-
12-2021 525 300 825
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