
Έχοντας υπόψη:
1. To άρθρο 87 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) για τη «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε 

χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life».
2. 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  98/Α ́/2005). 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.132/23-10-2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Υ.Π.ΕΝ.» (ΦΕΚ Α΄160/30-10-2017) ΑΔΑ: ΩΑΗΛ4653Π8-Α1Χ).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων […] Μετονομασία […] και του 

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. […]»(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) (ΑΔΑ:7ΠΚ06ΔΛ-ΚΚΙ).

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43737  (4)  /13-10-2015 (ΦΕΚ 2222/Β/2015)  Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υ.Π.ΕΝ. (ΑΔΑ: 7Φ3Κ4653Π8-Π1Ι).

6. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
(ΦΕΚ/Α/2).

7. Την Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/60543/5854/25-06-2020 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του 
Υ.Π.ΕΝ.». (ΑΔΑ: ΩΖΣΒ4653Π8-920).

8. Το Άρθρο 9 του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄/17-7-2019) Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΑΔΑ: ΩΩ8Δ6ΔΛ-5ΓΨ) 

9. Την υπ’ αριθμό. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/1.4.2020 (ΦΕΚ 247/7.4.2020 ΥΟΔΔ) Απόφαση Υπουργού 
ΠΕΝ «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

10. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 περί «Επιτελικού Κράτους: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση:

α) του από 14/07/2022 πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/ προτάσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου «Προώθηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την περιβαλλοντική ευθύνη-
Promote financial instruments for liability on environment” (LIFE PROFILE - 
LIFE19/GIE/GR/001127)»

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

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A98%CE%946%CE%94%CE%9B-5%CE%93%CE%A8
ΑΔΑ: ΨΥΧΣ4653Π8-2ΔΟ



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

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

14. Την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 ΦΕΚ 265/Α/2014), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

15. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία 
δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο 
πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με 
συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των 
ανωτέρω συμβάσεων.

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164 (ΦΕΚ 134/Α/2004) όπως αυτές ισχύουν.
17. 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). 
18. Το από 17.12.2020 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 
«Προώθηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την περιβαλλοντική ευθύνη-Promote financial 
instruments for liability on environment” (LIFE PROFILE - LIFE19/GIE/GR/001127)»

19. Την με Α.Π. 43263/13.04.2021 απόφαση του Yφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του 
Έργου «Προώθηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την περιβαλλοντική ευθύνη-Promote 
financial instruments for liability on environment” (LIFE PROFILE - LIFE19/GIE/GR/001127)», στο 
ΠΔΕ 2021 με ενάριθμο έργου 2020ΣΕ07520000 της ΣΑΕ 075/2 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (ΑΔΑ:6Ω0Λ46ΜΤΛΡ-
ΣΦΣ).

20. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/54013/3300/3-6-21 Σύσταση Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του 
Έργου LIFE19/GIE/GR/001127 «Προώθηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την 
περιβαλλοντική ευθύνη-Promote financial instruments for liability on environment» (LIFE PROFILE). 
(ΑΔΑ: 61ΠΦ4653Π8-ΔΩ0).

21. Τη με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/54176/539-27/5/2022 (ΑΔΑ:6Ψ0Γ4653Π8-ΗΓΟ)  Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης 
έργου για την υποστήριξη Γενικής Διεύθυνσης Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο του 
έργου στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την περιβαλλοντική 
ευθύνη-Promote financial instruments for liability on environment” (LIFE PROFILE - 
LIFE19/GIE/GR/001127)».

22. Τη υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/64980/612/24-06-2022 (ΑΔΑ: 67944653Π8-ΨΧΥ) απόφαση 
συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου «Προώθηση χρηματοοικονομικών 
εργαλείων για την περιβαλλοντική ευθύνη-Promote financial instruments for liability on 
environment” (LIFE PROFILE - LIFE19/GIE/GR/001127)» .

23. Το από 14-07-2022 πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων/ προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση χρηματοοικονομικών 
εργαλείων για την περιβαλλοντική ευθύνη- Promote financial instruments for liability on 
environment” (LIFE PROFILE - LIFE19/GIE/GR/001127)» ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/78454/712-27/7/2022.
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Αποφασίζουμε

Την έγκριση:
 του (23) σχετικού πρακτικού αξιολόγησης.
 των προσωρινών πινάκων με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων (των αιτήσεων/προτάσεων) 

που πληρούν τους όρους συμμετοχής της (22) σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
καθώς και των αποκλεισθέντων υποψηφίων, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσης.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται απευθείας στη Γενική 
Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων 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 κατάταξης του παραρτήματος της παρούσης καθίστανται 
οριστικοί και το Υ.Π.ΕΝ προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τους 
υποψήφιου που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία για κάθε θέση, λαμβάνοντας 
υπόψη και τη δηλωθείσα στην αίτηση τους σειρά προτίμησης θέσεων. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία δεν 
προσέλθει για υπογραφή σύμβασης, το Υ.Π.ΕΝ. προβαίνει σε εκ νέου προκήρυξη της θέσης. 

Συνημμένα
Το από 14-07-2022 πρακτικό 
αξιολόγησης (23 σχετικό)

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΕΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας κοινοποιήσεων 
1. Γρ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
2. Γεν. Δ/ντη Επιθεωρητών και ελεγκτών
3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: LIFE PROFILE-Θ1

Υπεύθυνος/η Διαχείρισης 'Εργου (Project Manager)

Πίνακας Α.Θ1 Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην 
πρόσκληση για τη θέση LIFE PROFILE-Θ1 και των οποίων οι αιτήσεις βαθμολογήθηκαν.

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1 2 3 4 5
6 7 ΒΑΘΜΟΣ 

(ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ)

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ)ΠΡΟΣΟ
ΝΤΩΝ)

1. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/59316/
244/9-6-2022

X X X X χ ΟΧΙ ΟΧΙ 0

2. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/59824/
247/10-6-2022

X X X X χ Χ Χ 650

3. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/60029/
248/10-6-2022

X X X X χ ΟΧΙ Χ 350

Πίνακας Β.Θ1 Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μετά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής 
συνέντευξης

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1 2 3 4 5
ΒΑΘΜΟΣ 

(ΕΠΙΘΥΜΗ
ΤΩΝ)

Συνέντευξ
η

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

1.
ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/59824/

247/10-6-2022 /9-6-
2022

X X X X χ
650 250 900

2. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/60029/
248/10-6-2022

X X X X χ
350 300 650

3. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/59316/
244/9-6-2022

X X X X χ
0 300 300

ΑΔΑ: ΨΥΧΣ4653Π8-2ΔΟ


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/78485/714
Ημ/νία: 27/07/2022
	AkrivesAntigrafo: 
		2022-07-28T10:46:54+0300
	Athens




