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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
 

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
O Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει (Α 92) και ιδίως 
το άρθρο 41. 
2. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει (Α 184). 
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΥΟΔΔ 581). 
4. Την με αρ. πρωτ. 283/04.02.2021 Απόφαση της Προέδρου του ΔΣ «Ορισμός Γενικού 
Διευθυντή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΑΔΑ: 668246ΜΑΖΤ-Α8Ω). 
5. Τη με αρ. πρωτ. 1760/04-06-2021 Απόφαση του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με την οποία 
εγκρίθηκε η διαδικασία, τα κριτήρια εγγραφής και διαγραφής, τα ασυμβίβαστα και τα 
δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων 
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
 
 

Απευθύνει 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και 
Φορέων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.   

Aρ. πρωτ.: 1995 
Ημερομηνία: 18/06/2021 
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Επισημαίνεται ότι το Μητρώο που θα συσταθεί με βάση την παρούσα πρόσκληση θα 
χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή των εγγεγραμμένων σε αυτό Περιβαλλοντικών 
Οργανώσεων και Φορέων στα Μνημόνια Συνεργασίας και στις Προγραμματικές 
Συμβάσεις των άρθρων 27, 37 και 38 του ν. 4685/2020 (Α΄92). 
 
 Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Ι. Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Εγγραφής 
1. Στο μητρώο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. δικαίωμα εγγραφής έχουν οι περιβαλλοντικές Μη  

Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν 
ιδρυθεί και λειτουργούν με μία απο τις παρακάτω νομικές μορφές: 

- Σωματείο μη κερδοσκοπικό.  
- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ).  
- Κοινωφελές Ίδρυμα.  
- Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).  
- Συμπράξεις των ανωτέρω φορέων.  

2. Στους καταστατικούς σκοπούς των ανωτέρω πρέπει να περιλαμβάνεται η 
προστασία ή/και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος ή/και η προστασία ειδών 
άγριας ζωής. 

3. Οι δράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Χάρτας 
δικαιωμάτων της ΕΕ, της Οικουμενικής Διακήρυξης του ΟΗΕ, του Εθνικού 
Συντάγματος και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση και την 
απαγόρευση των διακρίσεων.  

4. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στο χώρο του φυσικού 
περιβάλλοντος στους τομείς της προστασίας ή διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος ή των ειδών άγριας ζωής για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον δύο (2) έργα 
ή μελέτες ή υπηρεσίες, με αντικείμενο συναφές με την προστασία ή διαχείριση του 
φυσικού περιβάλλοντος ή/και ειδών άγριας ζωής. 

6. Για τους φορείς που επιχορηγούνται  καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν.4270/2014 με ποσό άνω των τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά, θα πρέπει να τηρούν το Άρθρο 83 του ν. 
4727/2020 περί υποχρέωσης δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος 
Διαύγεια» απολογιστικών στοιχείων δαπανών, στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα 
παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του 
εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του 
ύψους της συναλλαγής. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
 

Για την εγγραφή τους στο Μητρώο, οι ενδιαφέρομενοι φορείς θα υποβάλλουν 
ηλεκτρονική αίτηση μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
https://necca.gov.gr/,  επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα 
που ορίζονται παρακάτω. 
 
Ι. Ηλεκτρονική Αίτηση 
Στην ηλεκτρονική αίτηση των φορέων θα περιλαμβάνονται κατ’ελάχιστο τα κάτωθι 
στοιχεία: 

1. Επωνυμία φορέα, στα Ελληνικά και Αγγλικά. 
2. Διακριτικός τίτλος, στα Ελληνικά και Αγγλικά. 
3. Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, email). 
4. Ιστοσελίδα. 
5. Έδρα.  
6. ΑΦΜ.  
7. ΔΟΥ. 
8. Νόμιμος εκπρόσωπος. 
9. Στοιχεία επικοινωνίας νομίμου εκπροσώπου. 
10. Στοιχεία επικοινωνίας ατόμου αρμόδιου για το μητρώο. 
11. Σύντομη περιγραφή του καταστατικού σκοπού του φορέα. 
12. Οι τομείς / θεματικές ενδιαφέροντος του φορέα. 
13. Χρόνια ενασχόλησης με αντικείμενο συναφές με το μητρώο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
14. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα έργων/μελετών/υπηρεσιών των τελευταίων 

δύο (2) ετών.   
15. Αναφορά στις βασικές πηγές χρηματοδότησης του φορέα. 
16. Ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός εργαζομένων με σταθερή ή/και μερική σχέση 

απασχόλησης με τον φορέα). 
 
ΙΙ. Δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα: 

1. Καταστατικό ίδρυσης του φορέα, όπως ισχύει. 
2. Έγγραφα νομιμοποίησης της διοίκησης του φορέα (π.χ. πρακτικά Γ.Σ ή Δ.Σ.). 

3. Βεβαίωση εγγραφής αρμοδίου οργάνου (ΓΕΜΗ, Πρωτοδικείο, κ.λ.π.), εφόσον 
κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους σε αυτά. 

4. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη φορολογική αρχή. 
5. Υπεύθυνη δήλωση μέσω πλατφόρμας gov.gr στην οποία να αναφέρεται ότι 

τηρούνται τα όσα απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020, 
όπως ισχύει.  

6. Σύντομη παρουσίαση του Φορέα που να δείχνει την προηγούμενη εμπειρία σε 
συναφή έργα: οι φορείς θα πρέπει να επιδείξουν έργο στο σχεδιασμό και 
υλοποίηση, τα τελευταία 2 έτη, δράσεων παρόμοιας στόχευσης. Είναι 
υποχρεωτική η ονομαστική αναφορά των έργων, η διάρκεια, ο 
προϋπολογισμός, καθώς και η συνοπτική περιγραφή τους καθώς και οι 
σχετικές συμβάσεις ή οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

https://necca.gov.gr/
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7. Έντυπο Ν των 2 προηγούμενων ετών από τα οποία να προκύπτει η οικονομική 
δραστηριότητα του Φορέα. 

8. Έντυπο με στοιχεία ισολογισμού ή οικονομικών απολογισμών των δύο 
προηγούμενων ετών.  

 
Γ. ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ 
 
Από τη συμμετοχή στο μητρώο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. αποκλείονται: 

1. Όι φορείς για τους οποίους υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εισόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων εις 
βάρος των φυσικών προσώπων που ασκούν την διοίκηση ή/και είναι νόμιμοι 
εκπρόσωποι  στο νομικό πρόσωπο (άρθρο 2 στ. ΚΥΑ 3063/14.04.2020). 

 
 
Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 
Ι. Εκούσια Διαγραφή 
1. Ο κάθε εγγεγραμμένος φορέας δύναται να αιτηθεί τη διαγραφή από το μητρώο του 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Ε της 
παρούσης. 

2. Δε δύναται να αιτηθεί διαγραφή εγγεγραμμένος φορέας ο οποίος έχει συνάψει 
Μνημόνιο Συνεργασίας ή/και Προγραμματική Σύμβαση με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. που 
βρίσκεται εν ενεργεία. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση διαγραφής μπορεί να 
υποβληθεί κατόπιν ολοκλήρωσης των έργων που περιγράφονται στο Μνημόνιο 
Συνεργασίας ή και στην Προγραμματική Σύμβαση ή κατόπιν αμοιβαίας λήξης 
αυτών. 

3. Φορέας που έχει διαγραφεί μπορεί να επανεγγραφεί, ακολουθώντας τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο Ε.1. 

 
ΙΙ. Ακούσια Διαγραφή 
Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. δύναται να προβεί σε διαγραφή φορέων από το μητρώο του εφόσον 
διαπιστωθεί έμπρακτα ότι: 
1. Ο εγγεγραμμένος φορέας δεν πληροί πια τις προδιαγραφές που ορίζονται στις 

ενότητες Α-Γ της  παρούσης. 
2. Ο εγγεγραμμένος φορέας δεν έχει επικαιροποιήσει και ανανεώσει τη συμμετοχή 

του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Ε.ΙΙ της παρούσης. 
 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω2ΧΠ46ΜΑΖΤ-ΝΞΖ



 

5 
 

 
 
Ε) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

 
Ι. Εγγραφή 
1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

(www.necca.gov.gr) όπου θα υπάρχει αναρτημένη η σχετική πλατφόρμα. 
2. Ο ενδιαφερόμενος φορέας συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης στην 

πλατφόρμα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., επισυνάπτοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά.   
3. Κατόπιν υποβολής της αίτησης του, ο ενδιαφερόμενος φορέας λαμβάνει αυτόματο 

μήνυμα περί επιτυχούς ή μη υποβολής.  
4. Εντός τριάντα (30) ημερών πραγματοποιείται ο έλεγχος των στοιχείων του 

ενδιαφερόμενου φορέα από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
6. Η εγγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν αποδοθεί και αποσταλεί στον 

φορέα αριθμός μητρώου Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
7. Για λόγους διαφάνειας, η επωνυμία και ο αριθμός μητρώου του εγγεγραμμένου 

φορέα δημοσιεύονται στο μητρώο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. που βρίσκεται αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του.   

 
ΙΙ. Επικαιροποίηση στοιχείων  
1. Κάθε δύο (2) έτη, μετά από ηλεκτρονική υπενθύμιση που αποστέλλεται ένα (1) 

μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας, ο κάθε φορέας υποχρεούται να επικαιροποιεί 
τα στοιχεία του ή να επιβεβαιώνει ότι δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή. 

2. Ο κάθε φορέας δύναται και συστήνεται να επικαιροποιεί τα στοιχεία του στο 
μητρώο, όποτε επέρχονται μεταβολές σε αυτά (π.χ. αλλαγή έδρας, στοιχείων 
επικοινωνίας, νόμιμου εκπροσώπου κτλ). 

3. Εάν ο φορέας δεν ανταποκριθεί στη διετή επικαιροποίηση, γίνεται υπενθύμιση 
υποχρέωσης του και τίθεται σε αναστολή για 3 μήνες. Εάν και πάλι δεν 
ανταποκριθεί, τότε διαγράφεται από το μητρώο. 
 

ΙΙΙ. Διαγραφή  
Για την εκούσια διαγραφή του από το μητρώο: 

1. Ο φορέας υποβάλλει στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της 
ιστοσελίδας gov.gr, όπου θα δηλώνει ότι αιτείται τη διαγραφή του απο το 
Μητρώο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Φορέων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

2. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της αίτησης διαγραφής, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
επικοινωνεί με τον φορέα και επιβεβαιώνει το αίτημα του. Στη συνέχεια, ο 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. προβαίνει στην διαγραφή του από το Μητρώο και από τον 
δημοσιευμένο κατάλογο φορέων στην ιστοσελίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

Κατά την ακούσια διαγραφή του φορέα από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τους λόγους που 
περιγράφονται στο άρθρο Δ.ΙΙ: 

1. Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. προβαίνει σε ηλεκτρονική ενημέρωση και προειδοποίηση του 
Φορέα για συμμόρφωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα Α-Γ της 
παρούσης. 
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2. Εάν ο φορέας δεν ανταποκριθεί εντός τριμήνου, γίνεται υπενθύμιση και 
προειδοποίηση συμμόρφωσης από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δεύτερη φορά. 

3. Μετά την παρέλευσης τριμήνου χωρίς συμμόρφωση του φορέα, γίνεται τρίτη 
και τελευταία προειδοποίηση συμμόρφωσης από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

4. Εάν ο φορέας δεν ανταποκριθεί ή συμμορφωθεί εντός ενός (1) μήνα από την 
τελευταία προειδοποίηση, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. προβαίνει αυτομάτως και χωρίς 
άλλη προειδοποίηση στην διαγραφή του από το Μητρώο. 

 
ΣΤ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
 
Ι. Η εγγραφή στο Μητρώο επιτρέπει την επί της αρχής συνεργασία με τον 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., χωρίς να δημιουργεί στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. υποχρέωση συνεργασίας.  
ΙΙ Ο ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να ορίζει κάθε φορά το πλαίσιο συνεργασίας (π.χ. μετά από 

διαγωνισμό ή συγκεκριμένη πρόσκληση).  
ΙΙΙ. Εφόσον προκύψει συνεργασία, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. μπορεί να ζητά επιπλέον έγγραφα 

και δικαιολογητικά, προς βεβαίωση των στοιχείων που έχουν ήδη δηλωθεί ή και 
άλλα συμπληρωματικά.  

 
Κατόπιν κατάρτισής του, το Μητρώο να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  
Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
 
 
                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

                                                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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