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Παροχή Υπηρεσιών
Υποστήριξης της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων
της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ
Προδιαγραφές

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα
συνδράμει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην υποστήριξη της αξιολόγησης των
περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ.
Το αναλυτικό περιεχόμενο της αξιολόγησης αναλύεται στο συνημμένο αρχείο "EPR GRC Scope".
Συνοπτική περιγραφή έργου
Η διαδικασία της τρίτης Εξέτασης Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας από τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αφορά την περίοδο από το 2009 έως σήμερα. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης, θα συνταχθεί από τον ΟΟΣΑ Έκθεση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας, επί τη βάσει
σχετικού εκτενούς ερωτηματολογίου (βλ. συνημμένο αρχείο "Greece EPR - Questionnaire 12 2018") που έχει
αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντηθεί έως τις 15/3/2019.
Τα κράτη εξετάζονται σε 5 κεφάλαια. Τα 3 εξ αυτών είναι προκαθορισμένα από τον ΟΟΣΑ και αφορούν τις
αέριες εκπομπές, τα απόβλητα και τα ύδατα (1. Βασικές περιβαλλοντικές τάσεις και μέτρα πολιτικής - 2.
Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και διαχείριση & 3. Πρόοδος προς την πράσινη ανάπτυξη: αγοροκεντρικά
εργαλεία και μεταβατικά μέτρα) ενώ τα υπόλοιπα 2 εξετάζονται σε βάθος και έχουν καθοριστεί από κοινού με
το ΥΠΕΝ και τον ΟΟΣΑ (1. Κλιματική αλλαγή: μετριασμός και προσαρμογή & 2. Βιοποικιλότητα).
Στα 3 πρώτα κεφάλαια περιγράφονται και αναλύονται οι βασικές περιβαλλοντικές τάσεις κατά την περίοδο
ανασκόπησης, η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσονται και εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικές
πολιτικές και η αλληλεπίδραση μεταξύ περιβάλλοντος και άλλων αξόνων πολιτικής, όπως δημοσιονομική, και
οικονομική πολιτική και επιμέρους τομεακές πολιτικές.
Για τα 2 ειδικά κεφάλαια στα οποία θα γίνει εις βάθος εξέταση απαιτείται συστηματική ανάλυση της πολιτικής
της Ελλάδας για το κλίμα και την βιοποικιλότητα.
Για την απάντηση του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία και δεδομένα σύμφωνα με
τις σχετικές εθνικές εκθέσεις ή άλλες εκθέσεις από αξιόπιστους διεθνείς φορείς (π.χ. ΕΟΠ, ΕΕ κλπ.) που
αφορούν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της χώρας. Η ποιότητα της έκθεσης εξαρτάται από την ποιότητα και
την αξιοπιστία των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και τη στενή συνεργασία των καθ’ ύλην αρμόδιων θεματικών
υπηρεσιών.
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Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών
Η υποβοήθηση του έργου του ΥΠΕΝ για την αξιολόγηση της χώρας από τον ΟΟΣΑ αφορά σε θέματα όπως:
 η συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων για την έκθεση δεδομένων σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες
 η απάντηση συγκεκριμένου έως 15/3/2019 ερωτηματολογίου που έχει αποσταλεί από τον ΟΟΣΑ (βλ.
συνημμένο αρχείο "Greece EPR - Questionnaire 12 2018")
 η συμμετοχή του στις δια ζώσης συναντήσεις με τα κλιμάκια αξιολόγησης του ΟΟΣΑ
 η υποβοήθηση υποβολής σχολίων από Ελληνικής πλευράς στο σχέδιο έκθεσης που θα συντάξει και θα
αποστείλει ο ΟΟΣΑ , σχετικά με τα ευρήματα και τις σχετικές συστάσεις του
 η κατ' ελάχιστον καθημερινή εξάωρη παρουσία στο ΕΚΠΑΑ (ή όπου αλλού απαιτείται για την υλοποίηση του
έργου, όπως π.χ. στο ΥΠΕΝ, σε άλλα Υπουργεία κλπ.)
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών
Έως 31/12/2019 από την υπογραφή της σύμβασης.
Κόστος
Το κόστος προϋπολογίζεται έως 20.000€ πλέον ΦΠΑ.

Για την επιλογή του αναδόχου θα ληφθεί υπόψη, πέραν της οικονομικής προσφοράς και η εμπειρία του σε:
 εκπόνηση έργων σχετικών με τα απόβλητα, τους υδατικούς πόρους, τη βιοποικιλότητα, την ατμόσφαιρα και
το κλίμα,
 παροχή υπηρεσιών για ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς στον τομέα του περιβάλλοντος,
 ανάλυση ή/και συμπλήρωση ερωτηματολογίων (πχ σχετικών με την εφαρμογή Οδηγιών) για λογαριασμό
αρμόδιων περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τυχόν ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά ηλεκτρονικά,
έως την 24/01/2019 ώρα 13:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ekpaa@prv.ypeka.gr.

Συνημμένα αρχεία
1. EPR GRC Scope
2. Greece EPR - Questionnaire

