
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 

«Μελέτη για την εφαρμογή των βασικών αξόνων της νέας νομοθετικής δέσμης της ΕΕ για την 
αειφόρο χρηματοδότηση στην Ελλάδα - αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης» 

 

1. Αντικείμενο του Έργου  

Το νέο «Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης» για τις φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες» 
αποτελεί ένα εργαλείο προώθησης επενδύσεων, ενίσχυσης επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων με 
στόχο τη μετάβαση σε μία οικονομική δραστηριότητα χαμηλού άνθρακα και επίτευξη του στόχου 
μείωσης εκπομπών ρύπων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 

Στόχος της μελέτης αποτελεί η καταγραφή, αξιολόγηση και πρόταση εισαγωγής δεικτών απόδοσης  
(KPIs) στις περιβαλλοντικές μελέτες.  

Συγκεκριμένα η μελέτη θα περιλαμβάνει: 

- Ενδεικτική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης στον ελληνικό χώρο -  σε τι κατάσταση βρίσκονται οι 
υπάρχουσες επιχειρήσεις και η περιβαλλοντική νομοθεσία σε σχέση με τη νέα δέσμη νομοθετικών 
μέτρων για την αειφόρο χρηματοδότηση (sustainable financing) συμπεριλαμβανομένου του νέου 
Κανονισμού 2020/852 «σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088» (Taxonomy Regulation), ιδίως σε ότι αφορά 
τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής όπου ήδη έχει προταθεί αναλυτικότερο θεσμικό πλαίσιο.   
 

- Λίστα από τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνει ο Κανονισμός 2020/852 (ιδίως σε ότι 
αφορά τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής) και έχουν τη μεγαλύτερη προοπτική για το Ελληνικό 
ενεργειακό σύστημα (π.χ. συνεισφρορά στον εθνικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου) και ποιες για την Ελληνική οικονομία (π.χ. συνεισφορά στο ΑΕΠ της Ελλάδας, δημιουργία 
θέσεων εργασίας). 

- Αναφορά για το τι ύψος επενδύσεων κατευθύνεται σε κάθε έναν από τους οικονομικούς κλάδους που 
περιλαμβάνει το Taxonomy, κάθε χρόνο στην ελληνική οικονομία. 

- Αντιστοίχιση δραστηριοτήτων Taxonomy με ελληνικούς ΚΑΔ με στόχο τη διερεύνηση της ανάγκης 
τυχόν προσαρμογών της εθνικής νομοθεσίας. 
 

- Πρόταση Δεικτών Αειφορίας Επενδύσεων βάση των αρχών του EU Taxonomy 

 

2. Προγραμματισμός Δράσης & Παραδοτέα  

 Παραδοτέο 1 (Π1):  
Ενδεικτική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης στον ελληνικό χώρο -  σε τι κατάσταση βρίσκονται οι 
υπάρχουσες επιχειρήσεις και η περιβαλλοντική νομοθεσία σε σχέση με το Taxonomy, ιδίως σε ότι 
αφορά τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής.   
Χρονοδιάγραμμα: 2 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 

Παραδοτέο 2 (Π2):  



-Λίστα από τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνει το Taxonomy (ιδίως σε ότι αφορά τη 
διάσταση της κλιματικής αλλαγής) και έχουν τη μεγαλύτερη προοπτική για το Ελληνικό ενεργειακό 
σύστημα (π.χ. συνεισφρορά στον εθνικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και 
ποιες για την Ελληνική οικονομία (π.χ. συνεισφορά στο ΑΕΠ της Ελλάδας, δημιουργία θέσεων 
εργασίας). 

- Αναφορά για το τι ύψος επενδύσεων κατευθύνεται σε κάθε μία από τους οικονομικούς κλάδους που 
περιλαμβάνει το Taxonomy, κάθε χρόνο στην ελληνική οικονομία. 

- Αντιστοίχιση δραστηριοτήτων Taxonomy με ελληνικούς ΚΑΔ κωδικούς και διερεύνηση της ανάγκης 
τυχόν προσαρμογών της εθνικής νομοθεσίας. 
Χρονοδιάγραμμα: 5 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 

Παραδοτέο 3 (Π3):  
- Πρόταση Δεικτών Αειφορίας Επενδύσεων βάση των αρχών του EU Taxonomy 

  

Χρονοδιάγραμμα: 8 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης 

 

3. Αμοιβή Αναδόχου 

H αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται έως 20.000 € πλέον ΦΠΑ, 24.800 € συνολικά. 
Η αμοιβή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής: 

• Πληρωμή ποσοστού 40% της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και παραλαβή του 
Παραδοτέου 1 (Π1) από την Επιτροπή Παραλαβής 

• Πληρωμή ποσοστού 30% της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και παραλαβή του 
Παραδοτέου 2 (Π2) από την Επιτροπή Παραλαβής 

• Πληρωμή ποσοστού 30% της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και παραλαβή του 
Παραδοτέου 3 (Π3) από την Επιτροπή Παραλαβής 

 

4. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

 
Ο Ανάδοχος  θα πρέπει να εκπληρώνει τα ακόλουθα : 

- Να έχει  εκπονήσει οκτώ (8) τουλάχιστον έργα με αντικείμενο σχετικό με Διαχείριση Ενέργειας 
ή/και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή/και Διαχείριση υδάτινων 

- Να είναι πιστοποιημένος  σύμφωνα με τo ισχύον Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001:2015 καθώς και το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ 
ΙSO 14001:2015. 

Να έχει Ομάδα Έργου με τα εξής τουλάχιστον προσόντα: 
1. Ένας επιστήμονας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχης ειδικότητας με τις 

προβλεπόμενες στις ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, Περιβάλλοντος ή Δασολόγων, ο οποίος θα κατέχει τη 
θέση του Υπεύθυνου Έργου και : 

- θα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της ενέργειας ή/και 
περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής) 

- θα έχει τουλάχιστον δεκαετή (10) γενική  επαγγελματική εμπειρία  



- θα είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Α τάξης κατηγορίας 27 – «Περιβαλλοντικές Μελέτες 

2. Ένας επιστήμονας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, Περιβάλλοντος ή 
Δασολόγων, ο οποίος θα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου,   με γενική 
επαγγελματική εμπειρία άνω των οκτώ (8) ετών  

3. ‘Ενας νομικός, με γενική επαγγελματική εμπειρία άνω των εννέα (9) ετών και κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου  σε θέματα περιβαλλοντικού ή/και ενεργειακού δικαίου. 

 

 

 


