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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 179.1/2020 

 

Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που 

συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/879/23-10-2019) 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτής 

(ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019) το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 

2707/04.05.2020  Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 

απόφαση για το θέμα: 

Έγκριση του Πρακτικού της  Επιτροπής Αξιολόγησης σε συνέχεια της Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού 
προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» και ένταξη έργων στο 
πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020» και συγκεκριμένα στον 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ" 

 
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

4. Αναστάσιος Δράκος, μέλος 

5. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

6. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος  

 
Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, η αναπληρώτρια 
Δ/ντρια του Πράσινου Ταμείου κ. Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, ο Γραμματέας του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι του 
Πράσινου Ταμείου κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική και Δέδε Ειρήνη. 
 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη  απαρτία. 
 
Ο Διευθυντής έθεσε υπόψη των μελών με την αριθμ. πρωτ. 2744/04-05-2020 εισήγησή του, 
τα ακόλουθα:  
«1. Την υπ’ αριθμ. 165.1/27-11-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΑΤ46Ψ844-Ω8Λ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 
«Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες” και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤ για τον 
ορισμό / σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, 

2. Την με αρ. πρωτ. 7017/02-12-2019 (ΑΔΑ:  ΨΤΙΘ46Ψ844-ΝΜ5) Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του χρηματοδοτικού 
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προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2019» με Κωδικό Πρόσκλησης: 
Φ.Π.1/2019, 

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1209/20.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΣΞ46Ψ844-ΠΡ9) Απόφαση του Προέδρου ΔΣ 
του Πράσινου Ταμείου με θέμα: Ορισμός/σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και 
Παρακολούθησης του προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» 

4. Την υπ’ αριθμ. 697/04-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚ046Ψ844-ΟΩΜ) Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. με 
θέμα: «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020”» και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000.000,00 
€ για την υλοποίησή του και συγκεκριμένα τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ” Π/Υ: 
1.000.000,00€, 

5. Τις 105 προτάσεις - αιτήσεις   που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της παραπάνω Πρόσκλησης, 

6. Το ότι μετά την διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή 
μέσω τακτικών συνεδριών της, μέσω τηλεδιασκέψεων, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 
2020  συνέταξε το φύλο αξιολόγησης προτάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, 
όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στη Πρόσκληση Φ.Π.1/2019 και το οποίο επισυνάπτεται στο 
από 27/4/2020 συνημμένο Πρακτικό. 

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από την επεξεργασία και 
αξιολόγηση όλων των προτάσεων:  

Σύνολο προτάσεων  που υποβλήθηκαν: 105 με Προϋπολογισμό συνόλου προτάσεων: 
5.054.861,56 € 

Προτάσεις που σύμφωνα με τα  κριτήρια αποκλείστηκαν κατά την τεχνική αξιολόγηση: 63 
με Προϋπολογισμό: 2.974.750,08 € 

Προτάσεις που αξιολογήθηκαν: 42 με Προϋπολογισμό: 2.080.111,48 € 

Προτάσεις που εντάσσονται σύμφωνα με τον συνολικό προϋπολογισμό του άξονα 
(1.000.000,00€): 20 με Προϋπολογισμό: 993.642,26€» 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
 

1. Την έγκριση του από 27/4/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της 
Πρόσκλησης: “Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες” και την ένταξη των 18 εκ των  
20 προτάσεων της δεύτερης φάσης αξιολόγησης στο πρόγραμμα «Φυσικό 
περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020» και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ", σύμφωνα με το Πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης. 

2. Δεν εντάσσονται οι προτάσεις που αναφέρονται στο από 27/4/2020 πρακτικό με 
α/α 2 & 4 και με αριθμ  πρωτ.: 1041 & 984 αντίστοιχα των φορέων: «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» & 
«WWF» με προϋπολογισμό 49.982,50 & 50.000,00 ευρώ, διότι οι φορείς αυτοί ήταν 
ενταγμένοι στην πρόσκληση του έτους 2017 του σχετικού προγράμματος και 
σύμφωνα με την με αρ. 795/2020 Υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς 
χρηματοδότηση έργα στο έτος 2020» και διάθεση πίστωσης ποσού 20.482.928,96 € 
για την υλοποίησή του» (ΑΔΑ: 9Σ2Κ46Ψ844-0ΓΓ) και τον πίνακα συνεχιζόμενων 
έργων 2020 που επισυνάπτεται στην με αρ. 171.1/29.1.2020 απόφαση Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ρ4ΖΧ46Ψ844-ΙΝ9) προκύπτει ότι δεν έχουν ολοκληρώσει 
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τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα, με συνέπεια να μην πληρούνται εν προκειμένω 
τα οριζόμενα στο υπό στοιχείο 5 της Πρόσκλησης, σύμφωνα με το οποίο: «Αίτηση 
υποβολής πρότασης στην παρούσα πρόσκληση «Καινοτόμες Δράσεις με τους 
Πολίτες» στο πλαίσιο του Χ.Π.: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
2019» δεν μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούχοι των δύο προηγουμένων 
σχετικών προσκλήσεων δεν έχουν ολοκληρώσει τα ενταγμένα στο πρόγραμμα 
έργα.» 

3. Οι ανωτέρω 2 προτάσεις αντικαθίσταται από τις αμέσως 2 επόμενες προτάσεις 
σύμφωνα με το 27/4/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης: 
“Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες” ήτοι τις με α/α 21 & 22 και με αριθμ. πρωτ. 
1160 & 1063 αντίστοιχα των φορέων «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+» προϋπολογισμού 47.030,00 ευρώ & 
«M.K.O.ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. 

4. Κατά συνέπεια οι προτάσεις που εντάσσονται σύμφωνα με τον συνολικό 
προϋπολογισμό του άξονα (1.000.000,00€) ανέρχονται σε 20 με συνολικό 
προϋπολογισμό: 990.689,76 €  και συγκεκριμένα: 

Κατάταξη 
Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικό 
Πεδίο 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Προϋπολογισμός 

1 90 1171 Α.3.2 

Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων 
Προστασίας 

Περιβάλλοντος 
(ΠΑΣΕΠΠΕ) 

49.996,00 € 

2 82 1099 Α.3.2 

Cluster Βιοοικονομίας 
και Περιβάλλοντος 

Δυτικής Μακεδονίας 
(CluBE) 

50.000,00 € 

3 81 1142 A.4.1 
Μεσογειακό Ινστιτούτο 

για τη Φύση και τον 
Άνθρωπο 

49.750,00 € 

4 80 1043 Α.3.2 InCOMMON 49.993,00 € 

5 80 1154 A.1.3 ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 50.000,00 € 

6 79 1165 Α.3.2 RE:THINK ΚοινΣΕπ 49.961,52 € 

7 78 1093 A.3.7 Ινστιτούτο Σύρου 45.500,00 € 

8 76 1174 A.1.3 
Συνεταιρισμός 
Εργαζομένων 

COMMONSPACE 
50.000,00 € 

9 74 1080 A.2.7 
Μαίναλον Κοινωνική 

Συνεταιριστική 
Επιχείρηση 

50.000,00 € 

10 73 1025 A.4.1 iSea 49.670,00 € 

11 73 1042 Α.4.6 ΑΝΙΜΑ 50.000,00 € 
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12 72 1066 A.1.1 
"Επιστημονική Ομάδα 

“Οψόμεθα εις 
Φιλίππους”" 

50.000,00 € 

13 71 1143 A.2.4 Α.Μ.Κ.Ε. JOIN4CS 50.000,00 € 

14 69 983 Α.4.6 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 50.000,00 € 

15 69 1027 Α.3.2 ATHENS MakerSpace 48.800,00 € 

16 69 1039 A.4.1 ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 50.000,00 € 

17 69 1155 Α.4.6 
Δράση για την άγρια 

ζωή 
49.999,24 € 

18 68 1107 A.3.4 
Ινστιτούτο Κοινός 

Τόπος 
49.990,00 € 

19 67 1160 Α.3.1 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ 

47.030,00 € 

20 65 1063 Α.3.2 M.K.O.ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 50.000,00 € 

 

5. Οι προτάσεις οι οποίες εντάσσονται, εφόσον κατά την υλοποίησή τους 
περιλαμβάνουν δράσεις που σχετίζονται με εκδηλώσεις ή λοιπές δραστηριότητες, 
οι οποίες λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του αναστέλλονται σύμφωνα με τις σχετικές ΠΝΠ, οφείλουν να υποβάλουν προς 
την Επιτροπή Παρακολούθησης αίτημα τροποποίησης. Σε περίπτωση που νέα 
μέτρα  κατά τη διάρκεια του έργου επηρεάζουν την υλοποίησή του, οι δικαιούχοι 
οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης το συντομότερο δυνατό από την 
έναρξη ισχύος των αντιστοίχων ΠΝΠ. 

6. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Πρασίνου Ταμείου να προβεί σε 
κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της σχετικής 
διαδικασίας.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Συν. 

Το από 27/4/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης: “Καινοτόμες 

Δράσεις με τους Πολίτες” 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της Πρόσκλησης: 

«Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» 

στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος  

«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019» 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 1209/20.02.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΔΣΞ46Ψ844-ΠΡ9) Απόφαση του Προέδρου ΔΣ του Πράσινου Ταμείου με θέμα: 
Ορισμός/σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του προγράμματος 
«Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», αποτελούμενη από τους: 

 κ. Δημήτριο Χωματίδη, μηχανικό περιβάλλοντος, μέλος της ομάδας έργου LIFE IP CEI 
Greece, σαν Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Πληροφοριακών 
Συστημάτων στο Πράσινο Ταμείο, τακτικό μέλος, 

 κ. Βασίλειο Μποντζώρλο, δασολόγο, μέλος της ομάδας GR LIFE TASK FORCE, σαν 
Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Φύσης και Βιοποικιλότητας στο Πράσινο Ταμείο, 
τακτικό μέλος, 

 κ. Νικόλαο Ψημμένο, περιβαλλοντολόγο, μέλος της ομάδας GR LIFE TASK FORCE, σαν 
Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής στο Πράσινο Ταμείο, τακτικό 
μέλος, 

 κ. Παναγιώτη Στρατάκη, γεωγράφο, μέλος της ομάδας GR LIFE TASK FORCE, σαν 
Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διαχείρισης Δεδομένων/GIS στο Πράσινο Ταμείο, 
αναπληρωματικό μέλος, 

 κα Αικατερίνη Κουτσοβούλου, βιολόγο, συντονίστρια του έργου LIFE IP4Natura στο 
Πράσινο Ταμείο, αναπληρωματικό μέλος, 

 κα Σπυριδούλα Ντεμίρη, χημικό μηχανικό, συντονίστρια του έργου LIFE IP AdaptInGR 
στο Πράσινο Ταμείο, αναπληρωματικό μέλος, και 

 κ. Γιώργο Πρωτόπαπα, αρχιτέκτονα μηχανικό, διευθυντή στο  Πράσινο Ταμείο, 
υπεύθυνο του Προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» και συντονιστή των 
εργασιών της επιτροπής αξιολόγησης και παρακολούθησης, 

αφού έλαβε υπόψη της:  

 Την υπ’ αριθμ. 697/04-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚ046Ψ844-ΟΩΜ) Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. με 
θέμα: «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020”» και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000.000,00 
€ για την υλοποίησή του και συγκεκριμένα τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: “ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ” Π/Υ: 
1.000.000,00€, 

 Την υπ’ αριθμ. 165.1/27-11-2019 (ΑΔΑ: Ω6ΑΤ46Ψ844-Ω8Λ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Πρόσκληση 
«Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες” και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤ για τον 
ορισμό / σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, 
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 Την με αρ. πρωτ. 7017/02-12-2019 (ΑΔΑ:  ΨΤΙΘ46Ψ844-ΝΜ5) Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του χρηματοδοτικού 
προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2019» με Κωδικό Πρόσκλησης: 
Φ.Π.1/2019, 

 Τις 105 προτάσεις - αιτήσεις   που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της παραπάνω 
Πρόσκλησης, 

προέβη στην διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τακτικών 
συνεδριών της, μέσω τηλεδιασκέψεων, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και 
συνέταξε το φύλο αξιολόγησης προτάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως 
αυτά δημοσιεύτηκαν στη Πρόσκληση Φ.Π.1/2019 και το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα. 

Όλα τα μέλη της Επιτροπής  (τακτικά και αναπληρωματικά) συνεδρίασαν σε τηλεδιάσκεψη 
σήμερα Δευτέρα 27-04-2020 και συνέταξαν το παρόν Πρακτικό. 
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Διαδικασία Αξιολόγησης 

 

Πρώτη φάση: 

 

Κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των 
προτάσεων ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού (βλ. Επισυναπτόμενο 1). Οι προτάσεις 
έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος διαμόρφωσε την αριθμητική τους ταυτότητα. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των αρχείων της πρότασης κάθε φορέα και 
στην αξιολόγηση των συνημμένων δικαιολογητικών, ως προς τα κριτήρια Α και Β (βλ. 
Επισυναπτόμενο 1).  

 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου της πρώτης φάσης, καταγράφηκαν οι προτάσεις οι οποίες 

αποκλείστηκαν και για τις οποίες δεν υπήρξε περαιτέρω έλεγχος. Οι προτάσεις αυτές 

παρατίθενται στον Πίνακα 1. Συνολικά, από τις 105 υποβληθείσες προτάσεις 

αποκλείστηκαν οι 63. 

 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ



 

 

8 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

900 A.1.3 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Εφημερίδα οικο-ενημέρωση και 

καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες 

Α4. Δεν αποδεικνύεται από τον φάκελο υποβολής 

προηγούμενη εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση 

συναφών έργων, παρόμοιας στόχευσης και κλίμακας. 

 

936 Α.3.2 ΕΥΚΑΛΙΨΗΣ Δώσε στο λάδι μια δεύτερη ευκαιρία 

Α4. Αφενός, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε 

σχεδιασμό και υλοποίηση συναφών έργων παρόμοιας 

στόχευσης, αφετέρου, δεν αποδεικνύεται εμπειρία από 

τον φάκελο υποβολής σε έργα παρόμοιας κλίμακας. 

 

945 A.1.3 ΠΑΝΔΟΙΚΟ 
Κλιματική αλλαγή και καινοτόμες δράσεις 

με τους πολίτες 

Α4. Δεν αποδεικνύεται από τον φάκελο υποβολής, 

προηγούμενη εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση 

συναφών έργων, παρόμοιας στόχευσης και κλίμακας. 

 

946 Α.3.2 Ionian Recycle Hellas 
Προώθηση της κυκλικής οικονομίας και 

της ανακύκλωσης τηγανελαίου μέσω 

διαδραστικών δράσεων με τους πολίτες. 

Α4. Αφενός, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε 

σχεδιασμό και υλοποίηση συναφών έργων παρόμοιας 

στόχευσης, αφετέρου, δεν αποδεικνύεται εμπειρία από 

τον φάκελο υποβολής σε έργα παρόμοιας κλίμακας. 

Χωρίς  σαφή αναφορά σε χρονική διάρκεια έργων και 

αντίστοιχο προϋπολογισμό. 

 

1030 A.2.1 Οικοσύστημα ΕΛΛΑΣ 
Καθαρισμός παραλίας Καλυμπάκι 

Ελευσίνας 

Α4. Αφενός, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε 

σχεδιασμό και υλοποίηση συναφών έργων παρόμοιας 

στόχευσης, αφετέρου, δεν αποδεικνύεται εμπειρία από 

τον φάκελο υποβολής σε έργα  παρόμοιας κλίμακας. 

Απουσιάζει σαφής αναφορά σε χρονική διάρκεια 

έργων, προϋπολογισμό και συνοπτική περιγραφή. 

 

1031 A.2.2 ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ Καθαρισμός τμήματος Σαρανταπόταμου 
A4. Αφενός, παρουσιάζεται προηγούμενη εμπειρία σε 

σχεδιασμό και υλοποίηση συναφών έργων παρόμοιας 

στόχευσης, αφετέρου, δεν αποδεικνύεται εμπειρία από 
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

τον φάκελο υποβολής σε έργα παρόμοιας κλίμακας. 

Χωρίς σαφή αναφορά σε χρονική διάρκεια έργων, 

αντίστοιχο προϋπολογισμό και συνοπτική περιγραφή 

1040 Α.3.2 ΚΑΣΙΟΣ 
Συμμετοχική ανακύκλωση και 

κομποστοποίηση Κάσου 

Α4. Αφενός, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε 

σχεδιασμό και υλοποίηση συναφών έργων παρόμοιας 

στόχευσης, αφετέρου, δεν αποδεικνύεται εμπειρία από 

το φάκελο υποβολής σε έργα παρόμοιας κλίμακας. 

Χωρίς  σαφή αναφορά σε προϋπολογισμό έργων 

 

1044 Α.3.1 All For Blue Αποστολή “Keep Creta Blue” 

Α4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν 

αποδεικνύεται η εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

     

1055 A.2.3 Αλυκών Φως 
Clean Air For All Project (CALL 

Project) 

Α4. Δεν παρουσιάζει εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα 

έργα η οποία να περιέχει σαφή ονομαστική αναφορά 

προγραμμάτων, έργων, διάρκειας, προϋπολογισμού, 

καθώς και συνοπτική περιγραφή. 

Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα 

σύμφωνα με τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία. 

B1. H έγκριση υποβολής ή συμμετοχής σε πρόταση 

από το αρμόδιο όργανο του φορέα δεν φέρει 

στοιχεία επαρκούς εκπροσώπησης των μελών του. 

     

1056 A.4.1 

Αγροτική 

Επιχειρηματικότητα – 

AgriEntrepreneurship, 

AgriEnt 

Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας των μακρομυκήτων 

στα οικοσυστήματα του δασικού 

συμπλέγματος της Ελατιάς  της 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 

Καταγραφή και Οικολογία τους. 

Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας 

Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα 

σύμφωνα με τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία. 
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

1059 A.2.3 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

Ε.Ο.Π. 

“APSA KILELER” - AgroProtection and 

Safety in Kileler area 

Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας  

     

1060 A.2.2 Βιώσιμη Σαμοθράκη 

Προώθηση αειφόρων γεωργικών 

πρακτικών στη Σαμοθράκη: 

Θωρακίζοντας το υπέδαφος και 

ευνοώντας τη φυτοκάλυψη με 

Σπαρμένους Βοσκοτόπους Υψηλής 

Βιοποικιλότητας 

Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα 

σύμφωνα με τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία. 
     

1061 Α.3.2 Δύναμη Ζωής 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την  

κομποστοποίηση σε παιδιά στον Δήμο 

Καλλιθέας 

Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας και 

συνάφειας. 

     

1062 A.1.2 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 

ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο. 

Το πράττειν των ενεργειακών 

κοινοτήτων 

Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων σε συναφές αντικείμενο. 

     

1064 Α.3.2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

Ανακύκλωση και επανάχρηση 

πλαστικού 

Α2. Δεν υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός νόμιμων 

προθεσμιών) τα όσα απαιτούνται σύμφωνα με το 

άρθρο 10β του ν.3861/2010. 

Α5. Δεν υποβλήθηκαν έγγραφα που να 

αποδεικνύουν τη διαχειριστική σταθερότητα και 

επάρκεια πόρων του φορέα.  
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΑΝΩ 

ΜΕΡΙΑΣ ΝΗΣΟΥ 

ΣΥΡΟΥ 

1065 A.1.1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΕΛΕΤΑΕΝ 

Αξιοποίηση της Αιολικής Ενέργειας για 

την Ηλεκτροκίνηση Οχημάτων σε 

συνεργασία με τους ΟΤΑ 

Α1. Ο καταστατικός σκοπός του φορέα δεν 

περιλαμβάνει την προστασία και διαχείριση του 

φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την 

προστασία ειδών άγριας ζωής. 

Α2. Δεν υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός νόμιμων 

προθεσμιών) τα όσα απαιτούνται σύμφωνα με το 

άρθρο 10β του ν.3861/2010.  

     

1069 Α.3.3 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

"ΑΕΙΠΛΟΥΣ" 

Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών 

κυκλικής οικονομίας με κοινωνικό 

προσανατολισμό 

Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας. 

     

1070 Α.3.1 Aegean Rebreath 
Μετάβαση της κοινωνίας της Λευκάδας 

στην κατάργηση των πλαστικών μίας 

χρήσης 

Α2. Δεν υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός νόμιμων 

προθεσμιών) τα όσα απαιτούνται σύμφωνα με το 

άρθρο 10β του ν.3861/2010.  

     

1071 A.3.7 
Πανελλήνιος Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων Τοπίου 
Διαχείριση Ιστορικών Τοπίων, Πάρκων 

και Κήπων 

Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας 

Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα 

σύμφωνα με τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία.  

     

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ



 

 

12 
 

Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

1072 Α.3.2 
Όλοι μαζί για το 

Περιβάλλον της 

Κέρκυρας 

ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος 

διαχείρισης απορριμμάτων στη νησίδα 

Βιδο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

διαπόντιων νήσων 

Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας. 

Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα 

σύμφωνα με τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία.  

     

1074 Α.3.1 

LOCOMOTIVA 

(ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ) 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Μαθαίνω για το πλαστικό - επιλέγω 

χωρίς πλαστικό  

Α1. Δεν περιλαμβάνεται στους καταστατικούς 

σκοπούς της εταιρείας η προστασία και διαχείριση 

του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και η 

προστασία ειδών άγριας ζωής. 

Α4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν 

αποδεικνύεται η εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

     

1075 A.4.1 ΙΑΝΘΗ ΑΜΚΕ Φριτιλάρια 
Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα 

σύμφωνα με τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία. 
     

1076 Α.3.3 ΕΠΙ.ΝΟ.Ο 

Ανάπτυξη και επιδεικτική λειτουργία 

καινοτόμου και αποκεντρωμένου 

συστήματος ανακύκλωσης στο Δήμο 

Ζαχάρως 

Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας. 

     

1077 Α.3.1 
Εμποροβιομηχανικός 

Σύλλογος Μεσολογγίου 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ STOP PLASTIC 

Α4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν 

αποδεικνύεται η εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

     

1081 A.1.1 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΙΣΤΙΑ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
Εναλλακτική ιστιοπλοϊκή θαλάσσια 

μεταφορά στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο: 

επικουρική ηλεκτροκίνηση, οικολογικά 

Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας. 

Β3. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένες εθνικές και 
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

προϊόντα και ήπιος τουρισμός κοινοτικές πολιτικές με τις οποίες είναι συνεκτικό το 

προτεινόμενο έργο. 

1082 A.2.4 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

(ΕΠΕΓΑ) 

Εμπλουτισμός Υποδομής Γεωχωρικών 

Πληροφοριών (ΥΓΕΠ) Νήσων για την 

υποστήριξη στο σχεδιασμό, υλοποίηση 

και παρακολούθηση έργων υποδομής 

και διαχείρισης φυσικών πόρων 

Α4. Δεν παρατίθεται προϋπολογισμός σε κανένα 

από τα συναφή έργα του φορέα που αναφέρονται 

στο βιογραφικό του. 

     

1083 Α.3.2 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΗΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

Καινοτόμες δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης - 

πληροφόρησης στη Δυτική Μακεδονία  

Α3. Δεν έχει υποβληθεί έγγραφο νομιμοποίησης της 

διοίκησης του φορέα 

Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας  

     

1086 A.2.4 ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ  
Ο Κηφισός ποταμός στην σύγχρονη 

ζωή μας  

Α4. Αφενός, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε 

σχεδιασμό και υλοποίηση συναφών έργων 

παρόμοιας στόχευσης, αφετέρου, δεν αποδεικνύεται 

εμπειρία από τον φάκελο υποβολής σε έργα 

παρόμοιας κλίμακας. Χωρίς σαφή αναφορά σε 

προϋπολογισμό έργων. 

     

1087 A.1.1 
Innopolis «Κέντρο 

Καινοτομίας & 

Πολιτισμού»  

Ελαφριά Ηλεκτροκίνηση για Δυναμική 

Μετακίνηση με Μηδενικές Εκπομπές  

Α1. Δεν περιλαμβάνεται στους καταστατικούς 

σκοπούς της εταιρείας η προστασία και διαχείριση 

του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και η 

προστασία ειδών άγριας ζωής. 

Α5. Απουσία συνόλου ζητούμενων εγγράφων. 

     

1089 A.2.6 
ΚΟΙΝΣΕΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Σύστημα Καταγραφής, 

Παρακολούθησης και Προειδοποίησης 

A4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν 

αποδεικνύεται η εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μετεωρολογικών Δεδομένων, 

Γεωργικών Καλλιεργειών και 

Ασθενειών 

χρηματοδοτούμενων έργων για την προστασία του 

περιβάλλοντος παρόμοιας κλίμακας. 

 

A5. Βάσει των δικαιολογητικών που έχουν 

υποβληθεί δεν προκύπτει επάρκεια πόρων του 

φορέα για την υλοποίηση του έργου. 

 

B3. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένες εθνικές και 

κοινοτικές πολιτικές με τις οποίες είναι συνεκτικό το 

προτεινόμενο έργο 

1090 Α.3.3 Εναλεία Α.Μ.Κ.Ε. Mediterranean Cleanup: Crete 

A2. Δεν έχει υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός 

νόμιμων προθεσμιών) τα όσα απαιτούνται σύμφωνα 

με το άρθρο 10β του ν.3861/2010. 

     

1092 Α.3.1 
Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Τρικωμία 

Δράσεις πρόληψης της χρήσης 

πλαστικών & ενίσχυσης της 

ανακύκλωσής τους στην περιοχή του 

δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής 

A4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν 

αποδεικνύεται η εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας στόχευσης. 

 

Α5. Απουσία συνόλου ζητούμενων εγγράφων. 

 

B3. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένες εθνικές και 

κοινοτικές πολιτικές με τις οποίες είναι συνεκτικό το 

προτεινόμενο έργο. 
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

1097 A.1.1 
 Διεθνής Οργάνωση 

Βιοπολιτικής (ΒΙΟ) 

Προκλήσεις και Οφέλη της 

Ηλεκτροκίνησης στις Σύγχρονες 

Αστικές Μεταφορές 

A5. Από τα οικονομικά στοιχεία δεν αποδεικνύεται 

διαχειριστική σταθερότητα και η επάρκεια πόρων.  
     

1098 Α.3.1 
Ελληνικό Ινστιτούτο 

Έρευνας και Ανάπτυξης 
Προώθηση της μη χρήσης πλαστικών 

μιας χρήσης στις παραλίες 

A4. Από το βιογραφικό του φορέα δεν προκύπτει 

προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα (τα τελευταία 

3-5 χρόνια) που να σχετίζονται με το παρόν 

προτεινόμενο έργο. Δεν επιδεικνύεται εμπειρία στο 

σχεδιασμό και υλοποίηση, δράσεων παρόμοιας 

στόχευσης και κλίμακας και δεν υπάρχει σαφής 

αναφορά σε προϋπολογισμούς των δράσεων. 

 

A5. Από τα οικονομικά στοιχεία δεν αποδεικνύεται 

διαχειριστική σταθερότητα και η επάρκεια πόρων.   

     

1102 Α.3.2 ΡΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 

Ανακύκλωση  στη πράξη και διαλογή 

στη πηγή των Τσιγγάνικων Οικισμών 

για τη πρόληψη, μείωση  και 

επαναχρησιμοποίηση των αστικών 

στερεών αποβλήτων όπως το χαρτί, 

γυαλί, πλαστικά, αλουμίνιο, παλαιά 

αντικείμενα, και ηλεκτρονικές 

συσκευασίες, συμπεριλαμβανόμενων 

και των βιοαποβλήτων.  

A4. Από το βιογραφικό του φορέα δεν προκύπτει 

προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα. 
     

1106 A.1.1 

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

Στο Ξυλόκαστρο κινούμαι με ηλεκτρικό 

ποδήλατο 

A4. Από το βιογραφικό του φορέα δεν προκύπτει 

προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα. Επιπλέον 

δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε προϋπολογισμούς 

των δράσεων. 

A5. Από τα οικονομικά στοιχεία δεν αποδεικνύεται 

     

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ



 

 

16 
 

Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

διαχειριστική σταθερότητα και η επάρκεια πόρων.  

1108 A.4.1 

ΔΙΚΤΥΟ ¨ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ¨-

Δίκτυο Συλλόγων 

Επαρχίας Ελασσόνας 

και Αποδήμων 

«Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά 

Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση 

της βιοποικιλότητας -OLYMPUS+ » 

A2. Δεν επισυνάπτεται η ορθή υπεύθυνη δήλωση.      

1109 A.3.7 
ΚΕΑΝ- Κύτταρο 

Εναλλακτικών 

Αναζητήσεων Νέων 

Ανάδειξη και διαφύλαξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του 

Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης 

Τρίτσης» 

A4. Επισυνάπτεται το βιογραφικό του φορέα που 

δείχνει την προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα 

χωρίς να υπάρχει σαφής αναφορά στους 

προϋπολογισμούς. 

     

1110 A.2.7 
Κέντρο Ανάπτυξης και 

Επιχειρηματικότητας 

(ΚΕΑΕΠ) 

Ενδυναμώνοντας τον δημόσιο 

χαρακτήρα του Όρους Αιγάλεω. 

Σχεδιασμός 

περιπατητικών διαδρομών και χώρων 

αναψυχής. 

A4. Δεν προκύπτει προηγούμενη εμπειρία σε 

συναφή έργα (επίδειξη έργων στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση, τα τελευταία 3-5 έτη, ή δράσεων 

παρόμοιας στόχευσης και κλίμακας). 

     

1113 Α.3.2 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Επιχειρησιακό σχέδιο και υλοποίηση 

δράσεων για την αύξηση της 

ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίων 

Αναργύρων – Καματερού 

A4. Από το βιογραφικό του φορέα δεν προκύπτει 

προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα. Οι 

περιγραφόμενες δράσεις δεν είναι παρόμοιας 

στόχευσης και κλίμακας. 

     

1114 A.1.2 
Κοιν.Σ.Επ ΗΛΕΚΤΡΑ 

ENERGY 

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 

Αστικά Οικοσυστήματα: Συνέργειες 

Πολιτών για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή και την Ενεργειακή 

Μετάβαση» 

A2. Επισυνάπτεται, ωστόσο το περιεχόμενο της 

Υπεύθυνης Δήλωσης δεν συνάδει με την τήρηση των 

όσων απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10β του ν. 

3861/2010. 

     

1138 Α.3.1 
ANDROIDUS PROJECT 

TANK 
ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ ΙΙ SYMPOSIUM DE 

RERUM NATURA- ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ(Το περιβάλλον ως 

A4. Από το βιογραφικό του φορέα δεν προκύπτει 

προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα. Δεν 

υπάρχει σαφής αναφορά σε προϋπολογισμούς για 
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

πεδίο διαμόρφωσης κοινωνικού, 

οικονομικού και πολιτισμικού 

μετασχηματισμού.) 

τις περιγραφόμενες δράσεις. 

A5. Από τα οικονομικά στοιχεία δεν αποδεικνύεται 

διαχειριστική σταθερότητα και η επάρκεια πόρων.  

1139 A.1.1 
ECOCITY Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία 

«Από την κινητικότητα στην 

ηλεκτροκίνηση. Πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης στην ηλεκτροκίνηση 

καθηγητών και γονέων Σχολικών 

Κοινοτήτων της Ελλάδας σε συνέχεια 

της 17ετούς εμπειρίας 

ευαισθητοποίησης στην κiνητικότητα 

αποκλειστικά μαθητών/τριών» 

Ακρώνυμο: “Εlectro - ECOMOBILITY 

Plus”. 

A4. Επισυνάπτεται το βιογραφικό του φορέα που 

δείχνει την προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα, 

ωστόσο δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε 

προϋπολογισμούς. 

     

1140 Α.3.2 
IFOAM 

AgriBioMediterraneo 
Αγρότες στα σχολεία 

A4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας 

(διάρκεια, προϋπολογισμός έργων) 

     

1144 Α.3.1 ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΜΚΕ Precious Plastic Lemnos 

A4. Δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία. 

A5. Από τα οικονομικά στοιχεία δεν αποδεικνύεται 

διαχειριστική σταθερότητα και η επάρκεια πόρων. 

     

1146 Α.3.1 ΕΡΓΩ Α.Μ.Κ.Ε Green Students –Ecofriendly cities 

A1. Δεν έχει υποβληθεί το καταστατικό. 

A2. Δεν έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός 

νόμιμων προθεσμιών) τα όσα απαιτούνται σύμφωνα 

με το άρθρο 10β του ν.3861/2010. 

A3. Δεν έχουν υποβληθεί τα έγγραφα νομιμοποίησης 

της διοίκησης του φορέα. 

A4. Δεν έχει υποβληθεί το βιογραφικό του φορέα. 
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

A5. Δεν αποδεικνύεται διαχειριστική επάρκεια και 

επάρκεια πόρων. 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση υποβολής 

συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο όργανο του 

φορέα. 

1147 Α.3.1 

Αστική εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα  

«Η ΕΛΠΙΣ» 

Δράσεις πρόληψης της χρήσης των 

πλαστικών και ευαισθητοποίηση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας δήμου 

Κομοτηνής 

A5. Δεν αποδεικνύεται διαχειριστική επάρκεια και 

επάρκεια πόρων. 
     

1150 Α.1.4 
Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία 

(ΑμΚΕ) ΙΑΣΙΣ 
Mental Health 21D 

A1. Δεν περιλαμβάνεται στους καταστατικούς 

σκοπούς της εταιρείας η προστασία  και διαχείριση 

του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και η 

προστασία ειδών άγριας ζωής. 

     

1151 Α.3.2 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Η Πάτμος στο δρόμο της 

ανακύκλωσης και της βιώσιμης 

ανάπτυξης – Εφαρμογή 

Προγράμματος Ανακύκλωσης στα 

σχολεία και τις επιχειρήσεις της 

Πάτμου 

A4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία (διάρκεια, 

προϋπολογισμός έργων) που να αποδεικνύουν την 

εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας. 

     

1153 Α.4.6 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΚΗΤΩΔΩΝ - ΑΡΙΩΝ 

"STENELLA HEALTH” - Διερεύνηση 

αιτιών ασθένειας και θνησιμότητας σε 

είδη προτεραιότητας / απειλούμενα για 

τη λήψη μέτρων προστασίας και η 

σχέση τους με τη δημόσια υγεία 

A5. Δεν αποδεικνύεται διαχειριστική επάρκεια και 

επάρκεια πόρων. 
     

1156 A.1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ενεργειακή κοινότητα Ξηρομέρου 
A4. Δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία του φορέα 

σε υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων 

παρόμοιας κλίμακας (διάρκεια, προϋπολογισμός 
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ έργων). 

 

A5. Δεν αποδεικνύεται διαχειριστική επάρκεια και 

επάρκεια πόρων. 

 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση υποβολής ή 

συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο όργανο του 

φορέα. 

1157 A.3.6 ΑΜΚΕ ΕΥΡΥΝΟΜΗ 

ΜΑΖΙ- Εντοπισμός και καταγραφή 

προβληματικών σημείων από ΑΜΕΑ, 

για τις μετακινήσεις τους γύρω από τα 

σχολεία του Λουτρακίου και συμμετοχή 

τους στις διαδικασίες σχεδιασμού για 

την αντιμετώπισή τους. 

A4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας 

(διάρκεια, προϋπολογισμός έργων). 

A5. Δεν αποδεικνύεται διαχειριστική επάρκεια και 

επάρκεια πόρων. 

     

1159 Α.4.3 
Ινστιτούτο Κοινωνικής 

Καινοτομίας και 

Συνοχής 

Τοπικά σχέδια δράσης και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη 

σημασία της επικονίασης 

A3. Δεν υπάρχει έγγραφο νομιμοποίησης της 

διοίκησης του φορέα. 

A4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας 

(διάρκεια, προϋπολογισμός έργων). 

B4. Δεν διαπιστώνεται η εγκυρότητα μίας εκ των 

επιστολών υποστήριξης. 

     

1161 A.2.7 
Κέντρο Ανάπτυξης και 

Επιχειρηματικότητας 

(ΚΕΑΕΠ) 

Ενδυναμώνοντας τον δημόσιο 

χαρακτήρα του Όρους Αιγάλεω. 

Σχεδιασμός περιπατητικών διαδρομών 

και χώρων αναψυχής. 

A4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν 

αποδεικνύεται η εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας στόχευσης 

με το προτεινόμενο έργο τα τελευταία 3-5 χρόνια.  
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

1163 A.1.3 APSON CSR ΚοινΣΕπ Πράσινα Τοπικά Συμβούλια Νέων 

A4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν 

προκύπτει η εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση 

έργων παρόμοιας στόχευσης και κλίμακας. 

     

1164 Α.3.1 ΚοινΣΕπ EVENTures Zero Waste Skyros 

A1. Δεν εμπεριέχεται η προστασία και διαχείριση του 

φυσικού περιβάλλοντος ή/και η προστασία άγριας 

ζωής στους σκοπούς που αναφέρονται στο 

καταστατικό. 

B4. Δεν περιλαμβάνεται επιστολή υποστήριξης για 

την απασχόληση εθελοντών από άλλον φορέα του 

οποίου η συμμετοχή θεωρείται καθοριστική. 

     

1166 Α.3.2 
ΚοινΣΕπ Think Act 

Go/TAG GREEN 
sECOnd life project 

A4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν 

αποδεικνύεται η εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας. 

     

1168 Α.3.2 
ΚοινΣΕπ ΝΕΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

GREEN PRISONS – Εφαρμογή 

προγράμματος ανακύκλωσης στα 

καταστήματα κράτησης Κορυδαλλού 

και Αυλώνας 

B4. Δεν παρέχεται επιστολή υποστήριξης ή κάποια 

άλλη ένδειξη πρόθεσης συνεργασίας  από τα 

καταστήματα κράτησης όπου είναι να εφαρμοστεί η 

δράση και των οποίων η συνεργασία είναι 

απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. 

     

1169 Α.3.2 
Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης 
Διοίκηση Δήμου Αθηναίων Χωρίς 

Σκουπίδια 

A4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν 

αποδεικνύεται η εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας 

(αναφέρεται η χρονική διάρκεια αλλά όχι ο 

προϋπολογισμός των έργων). 

     

1170 A.1.1 
Οικολογική Κίνηση 

Θεσσαλονίκης (ΟΚΘ) 
Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης για την 

Εξυπηρέτηση Ευάλωτων 

Κοινωνικών Ομάδων και του Γενικού 

A4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να 

αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας 
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

Πληθυσμού (πρόγραμμα, διάρκεια, προϋπολογισμός έργων). 

1173 Α.3.1 ΚοινΣΕπ ΡΟΚΑΝΙ 

Εισαγωγή στις έννοιες της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας 

μέσα από την επαναχρησιμοποίηση 

του πλαστικού - Ζωντανά εργαστήρια 

για Μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 

A4. Τα στοιχεία που παρατίθενται δεν αποδεικνύουν 

την εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας στόχευσης 

και κλίμακας.  

     

1175 A.3.6 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΧΕΔΙΑ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

EnvReturns: Επιστροφές στα/από 

Έργα Περιβάλλοντος 

A4. Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία του φορέα σε 

υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας 

στόχευσης (περιβαλλοντικής). 

     

1176 A.2.7 
Αστρονομική Εταιρεία 

Πάτρας «Ωρίων» 

Προστασία σκοτεινών ουρανών 

Εθνικού Δρυμού Αίνου και δράσεις 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 

του κοινού για τη φωτορύπανση 

A1. Δεν εμπεριέχεται η προστασία και διαχείριση του 

φυσικού περιβάλλοντος ή/και η προστασία άγριας 

ζωής στους σκοπούς που αναφέρονται στο 

καταστατικό του φορέα. 

A4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν 

αποδεικνύεται η εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας στόχευσης 

και κλίμακας (πρόγραμμα, έργο, διάρκεια, 

προϋπολογισμός). 

A5. Δεν αποδεικνύεται η διαχειριστική σταθερότητα 

και επάρκεια πόρων. 

B3. Δεν αναφέρεται η συνεκτικότητα του έργου με 

συγκεκριμένες αντίστοιχες εθνικές ή κοινοτικές 

πολιτικές για το περιβάλλον (αναφορά σε σχετικές 

κοινοτικές/εθνικές στρατηγικές ή/και σχέδια και των 

τρόπων με τους οποίους το έργο συμβάλλει σε 
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Αρ. Πρωτ. 
Θεματικό 

Πεδίο 
Συντονιστής φορέας Τίτλος Κριτήριο/Αιτιολογία 

 

αυτά). 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 63,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 2.974.750,08 €.  

 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Δεύτερη φάση: 

Κατά τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, οι προτάσεις που πέρασαν τα κριτήρια αποκλεισμού, 

αξιολογήθηκαν στα υπόλοιπα τρία κριτήρια: Γ Αξιολόγηση περιεχομένου (φυσικού αντικειμένου) 

έργου, Δ Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού αντικειμένου) έργου και Ε Συνέργειες με 

άλλους φορείς και καινοτομία. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρατίθενται τα κριτήρια με τα υπο-

κριτήριά τους, καθώς και η μέγιστη βαθμολογία που λαμβάνει το καθένα. 

 

Πίνακας 2. Κριτήρια αξιολόγησης 

Κριτήριο Αντικείμενο Βαθμολογία 

Γ Αξιολόγηση περιεχομένου (φυσικού αντικειμένου) έργου 40 

Γ1 
Αναλυτική παρουσίαση μεθοδολογίας και δράσεων έργου:  

Παραδοτέα του έργου στις διάφορες φάσεις 
10 

Γ2 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (με καθορισμό τιμών-στόχου όπου 

είναι εφικτό) και ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
10 

Γ3 
Στελέχωση ομάδας έργου (υποβολή βιογραφικών ή/και περιγραφή 

θέσεων και περιγραμμάτων εργασίας) 
5 

Γ4 

Εκτίμηση κοινωνικού αντίκτυπου και συμβολής έργου στους 

στόχους/ άξονες του χρηματοδοτικού μέτρου και της δημόσιας 

πολιτικής για το περιβάλλον και τον χώρο ευρύτερα 

7 

Γ5 
Συνάφεια με προτεραιότητες πρόσκλησης (Θεματικές ενότητες & 

Δράσεις Εφαρμογής πεδίου) 
8 

Δ Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού αντικειμένου) έργου 30 

Δ1 
Αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων 

δαπανών 
5 

Δ2 
Αιτιολόγηση προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης, τεκμηρίωση 

κόστους – οφέλους 
15 

Δ3 
Ανάλυση βιωσιμότητας έργου μετά τη λήξη της συγκεκριμένης 

χρηματοδότησης (κόστος συντήρησης/διατήρησης) 
10 

Ε Συνέργειες με άλλους φορείς και καινοτομία 30 

Ε1 Το προτεινόμενο έργο σχεδιάζεται/ υλοποιείται με τη συμμετοχή ή 

συνεργασία περισσότερων του ενός μη κερδοσκοπικών, μη 
5 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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κυβερνητικών, φορέων 

Ε2 

Το έργο υποστηρίζεται από φορείς του ευρύτερου δημοσίου (λ.χ. 

αυτοδιοίκηση, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ερευνητικά 

ινστιτούτα κλπ.) 

5 

Ε3 
Η πρόταση ενσωματώνει στη μεθοδολογία της στοιχεία τεχνικής, 

οργανωσιακής ή κοινωνικής καινοτομίας   
10 

Ε4 

Το έργο προκαλεί συνέργειες με άλλες τοπικές δράσεις ή/και 

σχετίζεται με ευρύτερα προγράμματα, π.χ. σχέδια διαχείρισης 

περιοχής, σχέδια δράσης ειδών, άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα 

κ.ά. 

10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή, από δύο διαφορετικούς αξιολογητές για κάθε πρόταση και στη συνέχεια, στην τελική τηλεδιάσκεψη, 

συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και αποφασίστηκε η τελική βαθμολογία για την κάθε μία. Στον Πίνακα 3 παρατίθενται οι προτάσεις ταξινομημένες με φθίνουσα 

σειρά ως προς τη συνολική τους βαθμολογία. Στην τελευταία στήλη των πινάκων εμφανίζεται ο αθροιστικός προϋπολογισμός.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 

Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

1 90 1171 Α.3.2 

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων 

Διαλογής στην Πηγή, πρόληψης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης α)του ευρύτερου κοινού, β)μαθητών α' θμιας 

και β' θμιας εκπαίδευσης και γ) ειδικών στοχευμένων ομάδων 

(επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, τουριστικά καταστήματα),  

σε θέματα αποδοτικότητας των πόρων, πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων και μείωσης των πλαστικών μιας χρήσης, 

επαναχρησιμοποίησης και διαλογής στην πηγή αποβλήτων στο 

πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της επίτευξης μηδενικών 

αποβλήτων. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στον Δήμο Σπάρτης. 

Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων 

Προστασίας 

Περιβάλλοντος 

(ΠΑΣΕΠΠΕ) 

49.996,00 € 49.996,00 € 

2 82 1041 Α.4.4 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη τεσσάρων 

(4) καινοτόμων δράσεων που αφορούν την ενημέρωση & 

ευαισθητοποίηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας για τον 

περιορισμό των επιπτώσεων οδικών αξόνων πάνω σε 

προστατευόμενα είδη της άγριας πανίδας και ειδικά στην καφέ 

αρκούδα και τους βιοτόπους της και την ενίσχυση των 

διαχειριστικών δράσεων του έργου LIFE SAFE CROSSING με 

δράσεις στο πεδίο, που θα λειτουργήσουν σε συνέργεια και 

συμπληρωματικά με τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο 

ΚΑΛΛΙΣΤΩ 49.982,50 € 99.978,50 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

του έργου LIFE. 

3 82 1099 Α.3.2 

Το έργο In2UCO αφορά την ολοκληρωμένη (integrated) και 

καινοτόμο (innovative) χωριστή συλλογή και διαχείριση των 

τηγανελαίων - οικιακών αποβλήτων χρησιμοποιημένων 

βρώσιμων ελαίων και λιπών (Used Cooking Oils - UCOs) με 

σκοπό την αξιοποίησή τους. 

Cluster 

Βιοοικονομίας και 

Περιβάλλοντος 

Δυτικής 

Μακεδονίας 

(CluBE) 

50.000,00 € 149.978,50 € 

4 81 984 Α.3.1 

Ένα πρόγραμμα πανελλαδικής εμβέλειας στο οποίο συστήματα 

προσκόπων, ομάδες νέων, σχολεία αλλά και κινήσεις πολιτών 

καλούνται να υιοθετήσουν παραλίες ανά την Ελλάδα. Υιοθεσία 

μιας παραλίας σημαίνει ότι οι ομάδες που έχουν επωμιστεί αυτό 

τον ρόλο, αποτυπώνουν την κατάσταση και καταγράφουν 

ποιοτικά και ποσοτικά τα απορρίμματα και ταυτόχρονα 

διενεργούν καθαρισμό της περιοχής. Για τη διενέργεια της 

καταγραφής και τη συλλογή των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί 

ο μηχανισμός του UNEP/MAP “Adopt a beach”, στο οποίο εκτός 

των άλλων περιγράφονται όλα τα βήματα που πρέπει να 

υλοποιηθούν (από την επιλογή της παραλίας και τις 

προπαρασκευαστικές ενέργειες έως τη διαδικασία και το 

περιεχόμενο καταγραφής), καθώς και το πρωτόκολλο που 

χρησιμοποιείται για την καταγραφή των θαλάσσιων 

απορριμμάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας για τη θαλάσσια 

στρατηγική. 

WWF 50.000,00 € 199.978,50 € 

5 81 1142 A.4.1 
Εφαρμογή και αξιολόγηση μέτρων αγροτικής διαχείρισης για την 

προστασία και διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας της 

Λήμνου 

Μεσογειακό 

Ινστιτούτο για τη 

Φύση και τον 

Άνθρωπο 

49.750,00 € 249.728,50 € 

6 80 1043 Α.3.2 Το στερεό υπόλειμμα του καφέ από επαγγελματικούς χώρους 

εστίασης συλλέγεται και μετατρέπεται σε πρώτη ύλη για την 

InCOMMON 49.993,00 € 299.721,50 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

παραγωγή ενέργειας και με αυτόν τον τρόπο μεταβάλλεται από 

απόρριμμα σε ένα πολύτιμο βιοκαύσιμο. Το έργο κάΦσιμο 

αποτελεί την πρώτη περίπτωση μελέτης της ομάδας δράσης 

FoodTreasure της InCommOn AMKE 

7 80 1154 A.1.3 

Η παρούσα πρόταση, με τίτλο: «Ενεργειακή παρακολούθηση και 

υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτιρίων και 

εγκαταστάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση», η οποία θα 

υλοποιηθεί από τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, αποτελεί ένα εργαλείο 

εποπτείας της κτιριακής περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, το οποίο θα προσφέρει διαχείριση των κτιρίων, 

παρακολούθηση των ενεργειακών τους καταναλώσεων, καθώς 

και του ανθρακικού αποτυπώματος. 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 50.000,00 € 349.721,50 € 

8 79 1165 Α.3.2 

Αντικείμενο του έργου είναι η διευρυμένη λειτουργία και 

συμπλήρωση του υπάρχοντος Δικτύου Συνοικιακής 

Κομποστοποίησης Καλαμάτας με σκοπό την οργανωμένη 

προώθηση σε συνοικιακό (συλλογικό) επίπεδο της 

κομποστοποίησης, η οποία θα υποστηριχθεί και από την 

αντίστοιχη εκπαίδευση των πολιτών. 

RE:THINK 

ΚοινΣΕπ 
49.961,52 € 399.683,02 € 

9 78 1093 A.3.7 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η εγκατάσταση ενός 

δικτύου συλλογής δεδομένων παθολογίας των ιστορικών και 

διατηρητέων κτηρίων της Ερμούπολης, σε πραγματικό χρόνο, με 

στόχο την άμεση αξιοποίηση των δεδομένων αυτών για την 

έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και τον σχεδιασμό των 

απαραίτητων δράσεων επέμβασης κατά προτεραιότητα. 

Ινστιτούτο Σύρου 45.500,00 € 445.183,02 € 

10 76 1174 A.1.3 

Το participatory LAB ανήκει σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία της 

COMMONSPACE που αποσκοπεί στη δημιουργία 

μεθοδολογιών και υποστηρικτικών εργαλείων συμμετοχικού 

σχεδιασμού που υποστηρίζουν σχέδια έργα και δράσεις για την 

προσαρμογή στην κλιματική. Το προτεινόμενο έργο 

Συνεταιρισμός 

Εργαζομένων 

COMMONSPACE 
50.000,00 € 495.183,02 € 
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

επικεντρώνεται σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή 

του δομημένου περιβάλλοντος των πόλεων και του αστικού 

πρασίνου. 

11 74 1080 A.2.7 

Το έργο στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και 

τεχνολογιών για την παρακολούθηση των υδάτων και της 

επισκεψιμότητας των πεζοπορικών μονοπατιών στην περιοχή 

του Δυτικού Μαινάλου της ορεινής Αρκαδίας. Θα εγκατασταθούν 

αυτόματοι σταθμοί παρακολούθησης της ποιότητας και της 

ποσότητας των υδάτων σε κομβικά σημεία του υδρογραφικού 

δικτύου της περιοχής ενδιαφέροντος, όπως ο ποταμός Λούσιος, 

καθώς και αυτόματοι αισθητήρες για την καταγραφή της 

επισκεψιμότητας στα πεζοπορικά μονοπάτια που συνθέτουν το 

Menalon Trail, το πρώτο πεζοπορικό δίκτυο στην Ελλάδα, το 

οποίο πιστοποιήθηκε με ευρωπαϊκά κριτήρια (LQT-ERA). 

Μαίναλον 

Κοινωνική 

Συνεταιριστική 

Επιχείρηση 

50.000,00 € 545.183,02 € 

12 73 1025 A.4.1 

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ενημέρωση των 

εμπλεκομένων στην αλιεία σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που 

αφορά την προστασία των θαλάσσιων χελωνών, των καρχαριών 

και των βάτων, καθώς επίσης και των μηχανισμών εφαρμογής 

της νομοθεσίας. Παράλληλα, επαγγελματίες και ερασιτέχνες 

αλιείς θα εκπαιδευτούν σε τεχνικές απελευθέρωσης θαλάσσιων 

χελωνών, καρχαριών και βάτων με στόχο την εφαρμογή της 

νομοθεσίας, την αποφυγή τραυματισμών και τέλος την 

καταγραφή και διατήρηση των πληθυσμών τους 

iSea 49.670,00 € 594.853,02 € 

13 73 1042 Α.4.6 

Το έργο στοχεύει στην προστασία και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και το αντικείμενό του είναι: α) η φροντίδα, 

περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων (ενηλίκων και 

ανηλίκων) που βρίσκονται άρρωστα, τραυματισμένα, ορφανά ή 

αποτελούν θύματα παράνομου εμπορίου και β) η διερεύνηση 

των παραγόντων που προκαλούν προβλήματα υγείας σε 

επιλεγμένα είδη, ώστε να διαμορφωθεί καταλληλότερη και 

ΑΝΙΜΑ 50.000,00 € 644.853,02 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

αποτελεσματικότερη θεραπευτική προσέγγιση. 

 

14 72 1066 A.1.1 

Η παρούσα πρόταση σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών και των επισκεπτών της Δράμας και την προώθηση της 

ιδέας χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά τη μετακίνηση τους 

μέσα στην πόλη, καθώς επιπλέον και την ενημέρωση και  

υποκίνηση τους σχετικά με τη δυνατότητα μετατροπής των 

συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά. Πρόκειται για μία 

πρόταση η οποία θα πραγματοποιηθεί από  την Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία «Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις 

Φιλίππους”», σε σύμπραξη με το Δήμο Δράμας. 

"Επιστημονική 

Ομάδα “Οψόμεθα 

εις Φιλίππους”" 
50.000,00 € 694.853,02 € 

15 71 1143 A.2.4 

 

Αξιοποίηση των υπολειμμάτων καλλιεργειών και υπολειμμάτων 

επεξεργασίας ξύλου από υπόστρωμα μανιταριών, για την 

δημιουργία ενός συνεκτικού δομικού υλικού για την 

αντικατάσταση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης 

 

Α.Μ.Κ.Ε. JOIN4CS 50.000,00 € 744.853,02 € 

16 69 983 Α.4.6 

Ο γενικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η 

ενίσχυση και η εντατικοποίηση των δράσεων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ 

στην περίθαλψη και επανένταξη μεγάλων ειδών της Άγριας 

Πανίδας της Ελλάδας. Μέχρι πρότινος, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είχε 

ειδικευθεί στην περίθαλψη και επανένταξη μεγάλων 

σαρκοφάγων. Διαπιστώνοντας, όμως, το κενό που υπάρχει στη 

χώρα μας στην περίθαλψη και επανένταξη μεγάλων ειδών της 

Άγριας Πανίδας και με δεδομένο την πρόσφατη επέκταση, 

βελτίωση και εξειδίκευση του Κέντρου Περίθαλψης Άγριας Ζωής, 

ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ προχωράει στη στρατηγική απόφαση της 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 50.000,00 € 794.853,02 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

επέκτασης των δράσεών του, ώστε να συμπεριλάβει στο 

πρόγραμμα Περίθαλψης και Επανένταξής του και άλλα είδη της 

Άγριας Πανίδας, κυρίως μεγάλα, όπως το τσακάλι, το ζαρκάδι 

και το ελάφι 

17 69 1027 Α.3.2 

Στο πλαίσιο του έργου κατασκευάζεται μια εγκατάσταση τύπου 

«Πράσινου Σημείου» στην οποία συλλέγονται και διαχωρίζονται 

διαφορετικές κατηγορίες πλαστικών με έμφαση στα 3 πλαστικά 

μέρη ενός μπουκαλιού νερού (καπάκι, ετικέτα, φιάλη), καθώς και 

άλλα ανακυκλώσιμα. Στην ίδια περιοχή εγκαθίστανται 

μηχανήματα του Precious Plastic, που εξειδικεύονται στην 

επεξεργασία πλαστικών απορριμμάτων με σκοπό τη μετατροπή 

τους σε νέα προϊόντα. Στο πεδίο χρησιμοποιούνται για τη 

θρυμματοποίηση των πλαστικών μπουκαλιών νερού και τη 

μετατροπή τους σε μικρά αναμνηστικά για τους συμμετέχοντες / 

τις συμμετέχουσες στη διαδικασία διαλογής πλαστικών και στις 

δράσεις εκπαίδευσης για την ανακύκλωση πλαστικών που 

γίνονται παράλληλα. Ειδικά το πλαστικό υψηλής καθαρότητας 

τύπου PET που συγκεντρώνεται στα "Πράσινα Σημεία" και δεν 

χρησιμοποιείται στη δράση upcycling, προωθείται για 

ανακύκλωση σε συνεργασία με ιδιωτικούς και αρμόδιους 

δημόσιους φορείς. 

ATHENS 

MakerSpace 
48.800,00 € 843.653,02 € 

18 69 1039 A.4.1 

Τα ορχεοειδή είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστα στο ευρύ κοινό 

συμπεριλαμβανομένων και των επισκεπτών της Κεφαλονιάς και 

Ιθάκης αλλά, παράλληλα υφίστανται υψηλές ανθρωπογενείς 

πιέσεις, μεταξύ των οποίων η εκρίζωση για εμπορική 

εκμετάλλευση. Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί αφενός στην 

διάχυση της γνώσης περί ορχεοειδών αλλά και των 

χαρακτηριστικών οικοτόπων τους και, αφετέρου, στην 

πληροφόρηση του κοινού για τις απειλές και -ασφαλώς- για το τι 

θα πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες. Η δε προσέγγισή μας για 

παρουσίασή τους ανά οικότοπο και ενδιαίτημα θα βοηθήσει 

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 50.000,00 € 893.653,02 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

ιδιαίτερα το κοινό να κατανοήσει την ανάγκη προστασίας του 

εκάστοτε συνολικού οικότοπου. 

19 69 1155 Α.4.6 
Το έργο θα έχει σκοπό την περίθαλψη και επανένταξη των ειδών 

Σταχτάρας που εμφανίζονται στη χώρα μας, παράλληλα με 

δράσεις προστασίας και διατήρησης του πληθυσμού τους. 

Δράση για την 

άγρια ζωή 
49.999,24 € 943.652,26 € 

20 68 1107 A.3.4 

Το Χάκαρε τη Κλιματική Αλλαγή στο Χελμό / Hike to hack 

climate change (H2C2) πλαισιώνει όλο το φάσμα της κοινωνικής 

και οικονομικής ζωής, παρουσιάζει τι είναι κλιματική αλλαγή, 

πώς σχετίζεται η κλιματική αλλαγή με τη καθημερινότητα στην 

Ελλάδα, με 4 δραστηριότητες βιωματικής εκπαίδευσης και τη 

συμμετοχή πολιτών επιστημόνων με τη μεθοδολογία STEAM. 

Ινστιτούτο Κοινός 

Τόπος 
49.990,00 € 993.642,26 € 

21 67 1160 Α.3.1 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην υλοποίηση κι εμπέδωση 

βέλτιστων πρακτικών διοργάνωσης αθλητικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων από τους συμπράττοντες Δήμους και το Ινστιτούτο 

Γεωπονικών Ερευνών αλλά και άλλους διοργανωτές 

εκδηλώσεων εντός των διοικητικών τους ορίων , οι οποίες να 

χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης, 

επανάχρησης, κομποστοποίησης, ελαχιστοποιημένη χρήση 

πλαστικών μιας χρήσης, αύξηση της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης ως προς τα δυο ανωτέρω και ενημέρωσης ως 

προς τις θετικές συνέπειες που οι πρακτικές αυτές έχουν για την 

προστασία του κλίματος του πλανήτη. Το έργο θα υλοποιήσει κι 

έναν οδηγό βέλτιστων πρακτικών ο οποίος θα είναι στη διάθεση 

της διοίκησης του Πράσινου Ταμείου και του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος κι Ενέργειας προκειμένου η χρήση του να 

διευρυνθεί σε όλη την Ελληνική επικράτεια 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ 

47.030,00 € 1.040.672,26 € 

22 65 1063 Α.3.2 
Το Έργο έχει ως στόχο να αναπτύξει και να εφαρμόσει πιλοτικές 

δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, με τη διαλογή στην 

πηγή, των ΑΣΑ και των βιοαποβλήτων μέσω δράσεων 

M.K.O.ΑΡΓΟΝΑΥΤ

ΕΣ 
50.000,00 € 1.090.672,26 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των ΑΣΑ 

στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης. 

23 64 1029 A.2.7 Αναδιαμόρφωση του Βοτανικού Κήπου Διομήδους 
Βοτανικός Κήπος 

Διομήδους 
50.000,00 € 1.140.672,26 € 

24 64 1152 Α.3.2 

Σκοπός της πρότασης είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 

θέματα εθελοντισμού και προστασίας του περιβάλλοντος και 

ιδιαίτερα της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή και η 

ενεργοποίησή τους για ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτή την 

κατεύθυνση με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που 

προσφέρει η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ 50.000,00 € 1.190.672,26 € 

25 64 1158 A.2.6 
Στόχος του έργου ειναι  η δημιουργία πρωτότυπης συσκευής 

μέτρησης αβιοτικών δεδομένων και συσχετισμός τους με την 

ύπαρξη χειροπτέρων (νυχτερίδων) 

Ινστιτούτο 

Σπηλαιολογικών 

Ερευνών Ελλάδας 
46.230,00 € 1.236.902,26 € 

26 63 1145 Α.3.2 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η πιλοτική εφαρμογή και 

Ανάπτυξη πολιτικών ή δράσεων για την ενίσχυση της διαλογής  

στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων καθώς και δράσεων 

για την κυκλική οικονομία. 

ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ 

ΑμΚε 
50.000,00 € 1.286.902,26 € 

27 63 1167 Α.3.2 

Εξοπλισμός και στελέχωση κέντρου ανακύκλωσης και 

εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της ΚΟΙΝΣΕΠ, δράσεις 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, 

καθαρισμοί περιοχών στην Τήνο. 

ΚοινΣεπ 

ΚΑΛΛΟΝΗ -

ΚΕΛΛΙΑ 
50.000,00 € 1.336.902,26 € 

28 62 1067 A.3.4 

Το προτεινόμενο έργο εστιάζει στην κατασκευή ενός δικτύου 

σταθμών μέτρησης και καταγραφής της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης σε περισσότερα από 50 σημεία στην Ελλάδα, με 

σκοπό την παρακολούθηση των επιπέδων της και την 

ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης του κοινού στα ευρύτερα 

SciCo Επιστήμη 

Επικοινωνία 
49.000,00 € 1.385.902,26 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

οικιστικά περιβάλλοντα. Απώτερος στόχος είναι να μειωθούν οι 

αρνητικές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι που προκαλεί τόσο στην 

ανθρώπινη υγεία, όσο και στο περιβάλλον. 

29 62 1104 Α.3.2 

Το έργο «Βιωματικά εργαστήρια μείωσης αποβλήτων» 

αποτελείται από 3 μεγάλες δράσεις. ΔΡΑΣΗ Α – Σχολικές 

Μονάδες και άλλοι φορείς, ΔΡΑΣΗ Β – Ανοιχτές για τους 

δημότες, ΔΡΑΣΗ Γ – Κυκλική Οικονομία / Repair Café™ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ECO 

GREECE 

49.968,32 € 1.435.870,58 € 

30 61 1111 A.2.4 

"Η πρόταση που κατατίθεται έχει αφετηρία την λίμνη Κάρλα, 

βλέπει όμως την Κάρλα σ’ όλο το οικοσύστημα της Θεσσαλίας. 

Δίνει μεγάλη προτεραιότητα στις χρήσεις γής, ενόψει κλιματικής 

αλλαγής. Έτσι ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό που: 

ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα για τις συνέργιες μεταξύ 

περιβαλλοντικής προστασίας, αειφόρου ανάπτυξης και 

προτάσεων για νέες χρήσεις γης, αξιοποιώντας τα νέα 

δεδομένα, με ορθολογιστική χρήση του ύδατος. Προσελκύει τους 

καθ’ ύλη αρμόδιους επιστήμονες τους γεωπόνους, που έχουν 

την γνώση και την εμπειρία με τους αγρότες για να του 

ενημερώσει. Ευαισθητοποιεί την εκπαιδευτική κοινότητα, στο 

αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, 

ενόψει της κλιματικής αλλαγής. Οι εκπαιδευτικοί είναι 

καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία περιβαλλοντικής 

παιδείας στην κοινωνία." 

ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ 

αμκε 
50.000,00 € 1.485.870,58 € 

31 60 1105 Α.3.2 

Το έργο ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ φιλοδοξεί να αναπτύξει μια καινοτόμο 

προσέγγιση σε θέματα που αφορούν την ενεργοποίηση της 

κοινωνίας των πολιτών σε θέματα αστικού περιβάλλοντος και 

διαχείρισης απορριμμάτων. Μέσω της ανάπτυξης συνοικιακής 

μονάδας συν-κομποστοποίησης προσδοκάται η ανάπτυξη 

συνείδησης για την αξία της αποκεντρωμένης, τοπικής 

διαχείρισης/αξιοποίησης των απορριμμάτων, καθώς και της 

έννοιας της συλλογικότητας και κοινής δράσης σε επίπεδο 

Οργάνωση ΓΗ 48.645,90 € 1.534.516,48 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

γειτονιάς. Η δράση που αφορά στην ευαισθητοποίηση των 

μαθητών για την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ αποσκοπεί αφενός 

στην ενημέρωση της νέας γενιάς για της περιβαλλοντικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία και ειδικότερα το 

πώς αυτές εξειδικεύονται στον τομέα της διαχείρισης 

απορριμμάτων. Οι δράσεις που αφορούν στην ανάδειξη της 

ρεματιάς αλλά και των ΚΥΕ που αναπτύσσουν δράσεις και 

εμπορική λογική φιλική προς το περιβάλλον αποσκοπεί ακριβώς 

στην ανάδειξη των σημαντικότερων στοιχείων περιβαλλοντικής 

συνείδησης του Δήμου Χαλανδρίου. Ειδικότερα, η Ρεματιά 

αποτελεί ένα πνεύμονα υψηλής περιβαλλοντικής και 

πνευματικής αξίας ως προς την υγεία και ευεξία των πολιτών του 

Δήμου. 

32 59 1091 Α.4.6 

 

Το Έργο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα τις παρακάτω δράσεις: 

Δράση Α: Προσθήκη στην εφαρμογή SEAlly© καρτέλας 

παρατήρησης για Μεσογειακή Φώκια και Κητώδη, Δράση Β: 

Σεμινάρια Διάσωσης και προώθηση της εφαρμογής SEAlly© σε 

χρήστες της θαλάσσιας περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσων., 

Δράση Γ: Ενημέρωση και προώθηση της εφαρμογής SEAlly© σε 

Εθνικό επίπεδο., Δράση Δ:  Καινοτόμες δράσεις έρευνας και 

διαχείρισης πληθυσμού Μεσογειακής φώκιας., Δράση Ε: 

Συντονισμός Έργου . 

MΟm/Εταιρεία για 

τη Μελέτη και 

Προστασία της 

Μεσογειακής 

Φώκιας 

50.000,00 € 1.584.516,48 € 

33 58 1057 A.2.1 

Εξέταση των ρυπαντικών παραγόντων στην θαλάσσια περιοχή 

του Δήμου Αγίου Νικολάου, ανάπτυξη πρωτοκόλλων επέμβασης 

σε περίπτωση εμφάνισης πετρελαϊκών ρύπων για τον Δήμο 

Αγίου Νικολάου σε συμφωνία με το εθνικό πλαίσιο, μεταφορά 

τεχνογνωσίας σε άλλους δήμους και κυρίως στους δήμους- μέλη 

του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, ευαισθητοποίηση των κατοίκων των 

Ευρωπαϊκός 

Όμιλος Εδαφικής 

Συνεργασίας 

Αμφικτυονία 

49.900,00 € 1.634.416,48 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

περιοχών για το πρόβλημα των πετρελαιοκηλίδων και 

συμμετοχή τους στις δράσεις απορρύπανσης καθαρισμού υπό 

την επίβλεψη του Δήμου σε περίπτωση εμφάνισης 

πετρελαιοκηλίδας. 

34 57 1088 A.4.1 

 

Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση και αποκατάσταση 

ενδιαιτήματος Κολχικού φασιανού από τους εθελοντές του έργου 

και δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 

 

Κυνηγετική 

Ομοσπονδία 

Μακεδονίας-

Θράκης (ΚΟΜΑΘ) 

50.000,00 € 1.684.416,48 € 

35 55 1112 A.3.6 

Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την 

προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το 

προτεινόμενο έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός «Μουσείου 

φυσικής και παραδοσιακής δόμησης» σε έκταση που ανήκει στο 

Σύλλογο Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ) στον οικισμό Άλλη Μεριά 

του Δήμου Βόλου στο Πήλιο. Πρόκειται για ένα καινοτόμο και 

φιλόδοξο έργο που βασίζεται στους στόχους και τις πολιτικές για 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και για την 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση 

του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Σύλλογος 

Αρχιτεκτόνων 

Διπλωματούχων 

Ανωτάτων Σχολών 

– Πανελλήνια 

Ένωση 

Αρχιτεκτόνων 

(ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) 

50.000,00 € 1.734.416,48 € 

36 54 731 A.3.6 

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η αξιολόγηση της 

πρόσφατης και διαρκώς εξαπλούμενης πρακτικής της 

βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (τύπου AirBnb) σε 

συνάρτηση με τον δημόσιο χώρο. Η προτεινόμενη έρευνα 

στοχεύει να διερευνήσει τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, 

κοινωνικές και χωρικές επιπτώσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης 

ακινήτων από τη σκοπιά των επιστημών του χώρου και, 

συγκεκριμένα, της κοινωνικής και οικονομικής γεωγραφίας, μέσα 

από το συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Οι 

ΑΝΑΠΝΟΗ 49.900,00 € 1.784.316,48 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

βασικοί άξονες διερεύνησης αφορούν, καταρχάς, τις ποσοτικές 

διαστάσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ιδιαίτερη 

γεωγραφία της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στον Δήμο 

Παλαιού Φαλήρου· έπειτα, τη σημασία της συγκεκριμένης 

πρακτικής για τον χαρακτήρα των αστικών περιοχών και τέλος, 

τον ρόλο της συγκεκριμένης πρακτικής στην οικονομία και την 

επίδραση της τελευταίας στο χαρακτήρα των αστικών περιοχών 

37 54 1026 A.4.1 

Το προτεινόμενο έργο έχει λοιπόν διττό στόχο και αποσκοπεί: 

Α) στην ενίσχυση (βελτίωση της οργάνωσης) των 

Προγραμμάτων Προστασίας και Καταγραφής της θαλάσσιας 

χελώνας (προγράμματα πεδίου στις παραλίες ωοτοκίας στη 

Ζάκυνθο, Δυτ. Πελοπόννησο, Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη 

αλλά και στον Αμβρακικό) – σύνδεση με Α.4.1. Β) στην ενίσχυση 

(βελτίωση της οργάνωσης) του Πανελληνίου Δικτύου 

Εκβρασμών και Διάσωσης των θαλάσσιων χελωνών – σύνδεση 

με Α.4.6 

ΑΡΧΕΛΩΝ 49.620,00 € 1.833.936,48 € 

38 54 1172 Α.4.4 

Διατήρηση, παρακολούθηση και συντήρηση του δικτύου 

πράσινων υποδομών (τεχνητών κλώβων φωλεοποίησης) 

θηρευτών επιβλαβών τρωκτικών. Ενημέρωση και διάχυση 

αποτελεσμάτων δράσεων διαχείρισης των πληθυσμών 

θηρευτών έναντι της χρήσης χημικών σε συλλόγους αγροτών, 

τοπική κοινωνία, δήμους, και σε μαθητές σχολείων. Εφαρμογή 

στη Θεσσαλία. 

Πελαργός 49.940,00 € 1.883.876,48 € 

39 49 1141 A.1.3 

Σκοπός του έργου είναι η οικοδόμηση μιας σειράς 

επικοινωνιακών δράσεων στα μέσα ενημέρωσης, παρεμβάσεων 

στο δημόσιο χώρο  και συμμετοχής σε ανοιχτές εκδηλώσεις που 

θα εμπλουτίσουν τελικά πολίτες και φορείς με πληροφορίες και 

εργαλεία να  συμμετάσχουν πιο ενεργά στην κοινότητά τους. 

Impact Hub Labs 

MKO 
46.300,00 € 1.930.176,48 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

40 48 1094 Α.3.2 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή 

δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της ΔσΠ των 

αστικών στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

βιοαποβλήτων στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου. Οι δράσεις 

ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: α) Προετοιμασία β) Υλοποίηση 

γ) Επικοινωνία και διάχυση και δ) Διαχείριση έργου. Η 

συγκεκριμένη πρόταση είναι καινοτόμα για το Δήμο Ραφήνας - 

Πικερμίου, ενσωματώνει επιμέρους πρακτικές οι οποίες θα 

σχεδιαστούν με βάση τις ειδικές συνθήκες/παραμέτρους που 

ισχύουν στο Δήμο έτσι ώστε να εφαρμοστούν με επιτυχία και να 

αποδώσουν μακροπρόθεσμα. Συγκεκριμένα καλύπτονται τα 

τέσσερα Σχολικά Συγκροτήματα, οι Επιχειρήσεις εστίασης και 

εφοδιάζεται ο Δήμος με σχεδιασμό προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες του. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΣΚΕΨΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
49.935,00 € 1.980.111,48 € 

41 47 1058 A.2.4 

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τον Μαλιακό κόλπο, 

σχετικά με τα αλιεύματα μετά την ολοκλήρωση των ειδικευμένων 

αναλύσεων, εξειδικευμένες αναλύσεις και διαχειριστικό σχέδιο 

μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων που δέχεται ο Μαλιακός 

κόλπος και προώθηση του έργου σχετικά με τα οφέλη που θα 

προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας 

ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ 50.000,00 € 2.030.111,48 € 

42 43 1084 Α.3.2 

Σκοπός της πρότασης είναι η πρότυπη διαχείριση μιας 

προστατευόμενης περιοχής που δέχεται μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών λόγω αισθητικής αξίας. Συγκεκριμένα, αφορά στη 

διαχείριση της παραλίας Βοϊδοκοιλιάς, η οποία δέχεται έντονη 

πίεση και δεν έχει εφαρμοσμένο πλαίσιο προστασίας. 

Συγκεκριμένα, προτείνονται οι παρακάτω δράσεις:  

1. Σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων 2. Δράσεις για τη 

μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος 3. Δράσεις προστασίας 

της βιοποικιλότητας με οριοθέτηση και προστασία των 

παράκτιων αμμοθινών 4. Δράσεις ενημέρωσης – 

Ίδρυμα Καπετάν 

Βασίλη και Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλ

ου 

50.000,00 € 2.080.111,48 € 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Κατά-
ταξη 

Βαθμο-
λογία 

Αρ. 
Πρωτ. 

Θεματικ
ό Πεδίο 

ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Προϋπολογισμ
ός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμό

ς 

ευαισθητοποίησης 

 

Στη δεξιότερη στήλη του Πίνακα 3 παρατίθεται ο αθροιστικός προϋπολογισμός των επιτυχώς αξιολογημένων προτάσεων. 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το σύνολο του Μέτρου, σύμφωνα με την Πρόσκληση Φ.Π.1/2019 είναι 1.000.000 €.

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ



 

 

Σελίδα 39 

Στην συνέχεια η  Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται ομόφωνα την υποβολή του παρόντος 

Πρακτικού στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να εισαχθεί ως θέμα στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την Πρόσκληση, προκειμένου να λάβει αυτό την τελική 

Απόφαση. 

 

Με τον τρόπο αυτό κλείνει το παρόν πρακτικό, συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα και 

υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. 

Δημήτρης Χωματίδης 

Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε 

θέματα  Κυκλικής Οικονομίας 

και Πληροφοριακών 

Συστημάτων, LIFE IP CEI Greece 

Βασίλειος Μποντζώρλος 

Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε 

θέματα Φύσης και 

Βιοποικιλότητας, 

GR LIFE Task Force 

Νικόλαος Ψημμένος 

Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε 

θέματα Κλιματικής Αλλαγής, 

GR LIFE Task Force 

Παναγιώτης Στρατάκης 

Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε 

θέματα Διαχείρισης 

δεδομένων/GIS, 

GR LIFE Task Force 

Αικατερίνη Κουτσοβούλου  

Ειδική Εμπειρογνώμονας σε 

θέματα Φύσης και 

Βιοποικιλότητας, 

LIFE IP4Natura 

Σπυριδούλα Ντεμίρη 

Ειδική Εμπειρογνώμονας σε 

θέματα Κλιματικής Αλλαγής 

LIFE IP AdaptInGR 

  Γεώργιος Πρωτόπαπας 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 

Διευθυντής  

του  Πράσινου Ταμείου & 

Συντονιστής των εργασιών της 

επιτροπής αξιολόγησης και 

παρακολούθησης 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Επισυναπτόμενο 1. Κριτήρια αποκλεισμού 

Α. Επιλεξιμότητα και διαχειριστική ικανότητα φορέα (κριτήριο αποκλεισμού) 

Α1. Τυπική αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης, όπως τεκμηριώνεται από το καταστατικό 
του φορέα όπως ισχύει.  

Α2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί (εντός νόμιμων 
προθεσμιών) τα όσα απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10β του ν.3861/2010.  

Α3. Έγγραφα νομιμοποίησης της διοίκησης του φορέα (απόφαση Δ.Σ.)  

Α4. Βιογραφικό φορέα που να δείχνει την προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα: οι 
φορείς θα πρέπει να επιδείξουν έργο στο σχεδιασμό και υλοποίηση, τα τελευταία 3-5 
χρόνια, δράσεων παρόμοιας στόχευσης και κλίμακας (σαφής ονομαστική αναφορά 
προγραμμάτων, έργων, διάρκειας, προϋπολογισμού, καθώς και συνοπτική περιγραφή).  

Α5. Διαχειριστική σταθερότητα και επάρκεια πόρων, ανεξάρτητων από το υποβαλλόμενο 
προς χρηματοδότηση έργο:  

 Α5.1 Ε1/Ε3 των 2 προηγούμενων ετών και 

Α5.2 Ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός εργαζομένων με σταθερή ή/και μερική σχέση 

απασχόλησης με τον φορέα. 

Β. Επιλεξιμότητα / σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου (κριτήριο αποκλεισμού) 

Β1. Έγκριση υποβολής ή συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο όργανο του εκάστου 
φορέα, για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο έργο (απόφαση Δ.Σ.).  

Β2. Συνεκτικότητα προτεινόμενου έργου με τις αντίστοιχες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές 
(ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, το χωρικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη).  

Β3. Διαθέσιμες μελέτες, αδειοδοτήσεις ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα (π.χ. επιστολές 

υποστήριξης τρίτων), όπου απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844-ΡΑΨ
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Επισυναπτόμενο 2. Φόρμα τεχνικής αξιολόγησης προτάσεων 

Λίστα ελέγχου κριτηρίων αποκλεισμού και αξιολόγησης πρότασης 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρότασης: ................. 

Συντονιστής Δικαιούχος: ............  

Αποδοχή/Απόρριψη: ……… 

Τελική βαθμολογία: ……... 

 

Κριτήριο Σχόλια Αποτέλεσμα (+/-) 

Α. Επιλεξιμότητα και διαχειριστική ικανότητα 
φορέα (κριτήριο αποκλεισμού) 

Αποτέλεσμα: ... 

Α1. Τυπική 
αρμοδιότητα 
υλοποίησης της πράξης, 
όπως τεκμηριώνεται 
από το καταστατικό του 
φορέα όπως ισχύει 

 

 

Α2. Υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία να 
αναφέρεται ότι έχουν 
τηρηθεί (εντός νόμιμων 
προθεσμιών) τα όσα 
απαιτούνται σύμφωνα 
με το άρθρο 10β του 
ν.3861/2010. 

 

 

Α3. Έγγραφα 
νομιμοποίησης της 
διοίκησης του φορέα 
(απόφαση Δ.Σ.) 

 

 

Α4. Βιογραφικό φορέα 
που να δείχνει την 
προηγούμενη εμπειρία 
σε συναφή έργα: οι 
φορείς θα πρέπει να 
επιδείξουν έργο στο 
σχεδιασμό και 
υλοποίηση, τα 
τελευταία 3-5 χρόνια, 
δράσεων παρόμοιας 
στόχευσης και κλίμακας 
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(σαφής ονομαστική 
αναφορά 
προγραμμάτων, έργων, 
διάρκειας, 
προϋπολογισμού, 
καθώς και συνοπτική 
περιγραφή). 

Α5. Διαχειριστική 
σταθερότητα και 
επάρκεια πόρων, 
ανεξάρτητων από το 
υποβαλλόμενο προς 
χρηματοδότηση έργο: 

Α5.1 Ε1/Ε3 των 2 
προηγούμενων ετών και 

Α5.2 Ανθρώπινο 
δυναμικό (αριθμός 
εργαζομένων με 
σταθερή ή/και μερική 
σχέση απασχόλησης με 
τον φορέα. 

 

 

Β. Επιλεξιμότητα / σκοπιμότητα προτεινόμενου 
έργου (κριτήριο αποκλεισμού) 

Αποτέλεσμα: ... 

Β1. Έγκριση υποβολής ή 
συμμετοχής σε πρόταση 
από το αρμόδιο όργανο 
εκάστου φορέα 

 

 

Β2. Αντιστοίχιση 
προτεινόμενου έργου 
με Άξονα/ες 
Προτεραιότητας της 
παρούσας πρόσκλησης 
(επιλογή έως 2 Άξονες). 

 

 

Β3. Συνεκτικότητα 
προτεινόμενου έργου 
με τις αντίστοιχες 
εθνικές και κοινοτικές 
πολιτικές (ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο για το 
περιβάλλον, το χωρικό 
σχεδιασμό, τη βιώσιμη 
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ανάπτυξη) 

Β4. Διαθέσιμες μελέτες, 
αδειοδοτήσεις ή άλλα 
υποστηρικτικά έγγραφα 
(π.χ. επιστολές 
υποστήριξης τρίτων), 
όπου απαιτούνται για 
την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου έργου. 

 

 

Γ. Αξιολόγηση περιεχομένου (φυσικού 
αντικειμένου) έργου (βαθμολόγηση κριτηρίου Γ: 

40%) 
Βαθμός: ... 

Γ1. Αναλυτική 
παρουσίαση 
μεθοδολογίας και 
δράσεων έργου: 
Παραδοτέα του έργου 
στις διάφορες φάσεις 
(10) 

 

 

Γ2. Προσδοκώμενα 
αποτελέσματα (με 
καθορισμό τιμών - 
στόχου όπου είναι 
εφικτό) και 
ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης (10) 

 

 

Γ3. Στελέχωση ομάδας 
έργου (υποβολή 
βιογραφικών ή/και 
περιγραφή θέσεων και 
περιγραμμάτων 
εργασίας) (5) 

 

 

Γ4. Εκτίμηση 
κοινωνικού αντίκτυπου 
και συμβολής έργου 
στους στόχους/ άξονες 
του χρηματοδοτικού 
μέτρου και της 
δημόσιας πολιτικής για 
το περιβάλλον και τον 
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χώρο ευρύτερα. (7) 

Γ5. Συνάφεια με 
προτεραιότητες 
πρόσκλησης (Θεματικές 
ενότητες & Δράσεις 
Εφαρμογής πεδίου). (8) 

 

 

Δ. Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού 
αντικειμένου) έργου (βαθμολόγηση κριτηρίου Δ: 

30%) 

Βαθμός: ... 

Δ1. Αναλυτικός πίνακας 
προϋπολογισμού ανά 
κατηγορία επιλέξιμων 
δαπανών (5) 

 

 

Δ2. Αιτιολόγηση 
προϋπολογισμού ανά 
κατηγορία δαπάνης, 
τεκμηρίωση κόστους – 
οφέλους (15) 

 

 

Δ3. Ανάλυση 
βιωσιμότητας έργου 
μετά τη λήξη της 
συγκεκριμένης 
χρηματοδότησης 
(κόστος συντήρησης / 
διατήρησης). (10) 

 

 

Ε. Συνέργειες με άλλους φορείς και καινοτομία 
(βαθμολόγηση κριτηρίου Δ: 30%) 

Βαθμός: ... 

Ε1. Το προτεινόμενο 
έργο σχεδιάζεται/ 
υλοποιείται με τη 
συμμετοχή ή 
συνεργασία 
περισσότερων του ενός 
μη κερδοσκοπικών, μη 
κυβερνητικών, φορέων. 
Θα πρέπει να 
επισυνάπτεται επιστολή 
συμμετοχής ή 
συνεργασίας στο έργο, 
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υπογεγραμμένη από τη 
διοίκηση του φορέα. (5) 

Ε2. Το έργο 
υποστηρίζεται από 
φορείς του ευρύτερου 
δημοσίου (λ.χ. 
αυτοδιοίκηση, κέντρα 
περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, 
ερευνητικά ινστιτούτα 
κλπ.). Θα πρέπει να 
επισυνάπτεται 
υποστηρικτική 
επιστολή. (5) 

 

 

Ε3. Η πρόταση 
ενσωματώνει στη 
μεθοδολογία της 
στοιχεία τεχνικής, 
οργανωσιακής ή 
κοινωνικής καινοτομίας 
(10) 

 

 

Ε4. Το έργο προκαλεί 
συνέργειες με άλλες 
τοπικές δράσεις ή/και 
σχετίζεται με ευρύτερα 
προγράμματα, π.χ. 
σχέδια διαχείρισης 
περιοχής, σχέδια 
δράσης ειδών, άλλα 
χρηματοδοτικά 
προγράμματα κ.ά. (10) 
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