
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. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/2015)( ΑΔΑ:Ω1Δ36ΔΛ-Θ3Ρ).

7. Την Υ2/22-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2076/Β/2015) (ΑΔΑ: ΩΜΞΑ6ΔΛ-ΞΣ9).

8. Το Π.Δ. 80/2019  «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος  
της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ  Α΄ 118/8-7-2019) (ΑΔΑ: ΨΕΩΨ6ΔΛ-995).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄/9-7-2019), (ΑΔΑ: 7Ν976ΔΛ-Ρ50), Διορθώσεις σφαλμάτων 
του  Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 126 Α’/ 19-7-2019) (ΑΔΑ: ΨΟΑ86ΔΛ-Μ7Ε).

10. Το Π.Δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής 
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: Αθήνα 112 51
Πληροφορίες: Ι.Τσαλακανίδου
Τηλέφωνο: 210-8642118
FAX: 210-8646939 
Email: i.tsalakanidou@prv.ypeka.gr 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση:

α) του από 29/10/2020 πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων/ 
προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου 
για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας 
στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across 
Greece (LIFE – IP AdaptlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)»

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

mailto:i.tsalakanidou@prv.ypeka.gr


11. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/06-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού ΠΕΝ για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Νικόλαο Ταγαρά (Β' 3296).

12. 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). 

13. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24-07-2019 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 510/ 02 -08 -2019). (ΑΔΑ: 
ΩΨΘΞ4653Π8-ΝΞ0)

14. 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), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Τη με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01-04-2020 (Τεύχος ΥΟΔΔ 247/2020) Απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΑΔΑ: 91ΓΘ4653Π8-Ν8Ρ).

16. 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. 

17. 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.

18. 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.

19. 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).

20. 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.

21. Τις διατάξεις του ΠΔ 164 (ΦΕΚ 134/Α/2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», όπως αυτές ισχύουν.

22. 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). 

23. Την από 21/12/2018 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ του Εκτελεστικού 
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 AdaptInGR’’ (κωδικός LIFE17 IPC/GR/000006).

24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 47906/14-05-2020 απόφαση, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για 
την έγκριση ένταξης του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)» στη ΣΑΕ 075/2 του ΠΔΕ 
2020 με κωδικό 2019ΣΕ07520000 (ΑΔΑ: ΡΠ4Μ46ΜΤΛΡ-ΨΟ3).

25. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/13034/303/12-02-2019 απόφαση ορισμού «Ομάδας Έργου» για 
το έργο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην 
Ελλάδα (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006)» (ΑΔΑ: ΩΦΚΡ4653Π8-ΠΕ4).

26. Την υπ' αριθμ. πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/72909/1339/24-07-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης  έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%9A%CE%A14653%CE%A08-%CE%A0%CE%954
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%9A%CE%A14653%CE%A08-%CE%A0%CE%954
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%9A%CE%A14653%CE%A08-%CE%A0%CE%954


Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή 
πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of 
adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006)» (ΑΔΑ: Ω6ΖΡ4653Π8-
Τ2Σ).

27. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90230/7896/21-09-2020 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής 
Αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύναψης συμβάσεων μίσθωσης 
έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο 
πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP 
AdaptlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)» (ΑΔΑ: 6ΨΜΘ4653Π8-ΑΙΥ).

28. Το από 29/10/2020 πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων/ προτάσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο πλαίσιο του έργου 
«Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – 
Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdaptlnGR-LIFE17 
IPC/GR/000006)» (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/104445/1879/30-10-2020)

Αποφασίζουμε
Την έγκριση:

 του (28) σχετικού πρακτικού αξιολόγησης.
 των προσωρινών πινάκων με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων (των αιτήσεων/προτάσεων) 

που πληρούν τους όρους συμμετοχής της (26) 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 Διεύθυνση 
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υ.Π.ΕΝ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας 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/τις υποψήφιους/ες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία για κάθε θέση, 
λαμβάνοντας υπόψη και τη δηλωθείσα στην αίτηση τους σειρά προτίμησης θέσεων. 

Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία δεν 
προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα 
ή παραιτηθεί εγγράφως από κάθε δικαίωμα του/της, καλείται ο/η επόμενος/η στη σειρά κατάταξης 
υποψήφιος/α να υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου.

Συνημμένα  
Το από 29-10-2020 πρακτικό 
αξιολόγησης (28 σχετικό)

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας Υ.Π.ΕΝ.

Ν. Μιχαλόπουλος



Πίνακας κοινοποιήσεων 
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
3. Γραφείου Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
4. Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής  
5. Γενικός  Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: LIFE-IP-AdaptInGR- Θ2
ΥΠΕΥΘΥΝΟς/Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗς ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ (FINANCIAL MANAGER)

Πίνακας 1.Α. Προσωρινός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής στην 
πρόσκληση για τη θέση LIFE-IP-ADAPTINGR-Θ2

Α/
Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/77037/1385/6.08.2020
Δεν αποδεικνύεται τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε διοικητική ή 

οικονομική διαχείριση ομάδας έργου.

2 ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/78405/1399/12.08.2020 Εκπρόθεσμη αίτηση

3 ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/79589/1409/17.8.2020 Εκπρόθεσμη αίτηση

Πίνακας 1.Β. Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση 
για τη θέση LIFE-IP-ADAPTINGR-Θ2 και των οποίων οι αιτήσεις βαθμολογήθηκαν 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΤΩΝ 5 
ΕΤΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΕ ΕΥΡ. 

ΕΡΓΑ

Εμπειρία 
σε Ομ. 

Έργου με 
αντικείμενο 
περιβάλλον

ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΣΥΝ. 
ΒΑΘΜΟΣ

1 ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/75228/1369/31.7.2020 400 - - 300 700

2 ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/76572/1378/5.8.2020 400 - - 200 600



ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: LIFE-IP- AdaptInGR -Θ4

ΥΠΕΎΘΥΝΟς/Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑς, ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΤΟΥΈΡΓΟΥ (PROJECT 

COMMUNICATION OFFICER)

Πίνακας 2.Α. Προσωρινός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής στην 
πρόσκληση για τη θέση LIFE-IP-AdaptInGR- Θ4

Α/
Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/76893/1383/6.8.2020

Δεν αποδεικνύεται η κατοχή πτυχίου από εκπαιδευτικό ίδρυμα 
ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής 

κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής σε 
αντικείμενο σχετικό με την επικοινωνία ή το marketing.

2 ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/78889/1405/13.8.2020 Εκπρόθεσμη αίτηση

Πίνακας 2.Β. Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση 
για τη θέση LIFE-IP-AdaptInGR- Θ4 και των οποίων οι αιτήσεις βαθμολογήθηκαν 

Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ.

Πρόσθετη 
των 4 
ετών 

εμπειρία 

Εργασιακή 
εμπειρία 

σε θέματα 
επιμέλειας 

και 
διαχείρισης 
ιστοτόπου 

Εμπειρία σε 
θέματα 

επικοινωνίας 
περιβάλλον

Πολύ 
καλά 

Γαλλικά ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΣΥΝ. 
ΒΑΘΜΟΣ

1 ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/74467/1357/30.7.2020 - 100 75 100 260 535
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