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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Κηφισιά, 27/5/2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ       Αρ. Πρωτ.: 3774 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. 

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241 

ΤΚ 145 61 Κηφισιά 
Κωδικός Πρόσκλησης: LIFE/CEI-Greece/2021 

 
 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΩΝ» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

LIFE-IP CEI-GREECE «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

 

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου:  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /́2005), όπως ισχύει. 

2. To Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 
204/Α’/19.7.1974), όπως ισχύει. 

4. Τον ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182) όπως ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, 
σύμφωνα με το οποίο στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση 
προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία, 
αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής  πολιτικής.  

5. Το π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (Α’ 42). 

6. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α /́2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. i) την υπ΄αριθμ. 14694/13-3-2011 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) 
όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της 
14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και με 
αριθμό 4643/26-1-2012 «Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 94/11−4−2011), όπως ισχύει» 
(31/ΥΟΔΔ/27-1-2012).  
ii) Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου: «Τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του 
Πράσινου Ταμείου» του N. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/31-05-2013). 
iii) την υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις 
με αριθμό 49219/10-9-2013 (457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 311)», με αριθμό 
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οικ.26460/16-6-2015 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015) και με αριθμό 34810/10-8-
2015 με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
(ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015).  
iv) Την υπ’ αριθμ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση (867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015) με τίτλο 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311)  όπως 
ισχύει».  
v) Την υπ’ αριθμ. 43353/21-12-2015 Υπουργική Απόφαση (956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015) με τίτλο 
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311)  όπως 
ισχύει.».  
vi) Την υπ’ αριθμ. 37538/21-9-2016 Υπουργική Απόφαση (505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) με τίτλο 
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως 
ισχύει».  
vii) Tην υπ’ αριθ. 6726/22.02.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 88/ΥΟΔΔ/24.02.2017) με τίτλο 
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου  (ΥΟΔΔ 311) όπως 
ισχύει». 
viii) Την υπ’ αριθ. 32604/21-07-2017 (ΦΕΚ 366/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-2017) απόφαση του Υπουργού και 
Αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου». 
ix) Την υπ’ αριθ.  49028/30-11-2017 (ΦΕΚ 654/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) απόφαση του Υπουργού και 
αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 32604/21-07-2017 
απόφασης  του Υπουργού και Αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου”. 
x) Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ 879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019) Απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-07-2017 απόφασης  “Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 366) όπως ισχύει”» και τις Διορθώσεις 
Σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019). 

xi)  Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 371/18-5-2020).  

8. Την υπ’ αριθ. 200.1/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜΓ46Ψ844-ΥΜ3) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 
του Πράσινου Ταμείου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204.15/27-01-2021  (ΑΔΑ: 6ΠΣΚ46Ψ844 
- ΛΟΧ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. 

9. Τις υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124750/3519/28-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΧ34653Π8-ΓΑΡ) & 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/43783/832/06-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΩΗ4653Π8-ΖΙ2) Αποφάσεις του Υπουργού Π.ΕN. με θέμα 
"Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου" & «Πρώτη 
Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2021», αντίστοιχα. 

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/106716/9082/5-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ε2Β4653Π8-7ΦΜ) απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 992), με την οποία ορίστηκε ο Γεώργιος Πρωτόπαπας 
Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου με τετραετή θητεία σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 7 του ν. 3889/2010. 

11. Τις υπ’ αριθ. 200.9.1(ΑΔΑ:67ΙΘ46Ψ844-Λ1Μ) & 200.9.2(ΑΔΑ:ΩΘΧΛ46Ψ844-ΤΑΝ)/14-12-2020 
Αποφάσεις του Δ.Σ του Π.Τ & το ΦΕΚ 5655/Β/23-12-2020 σύμφωνα με τα οποία παρέχεται 
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εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή & από τον Διευθυντή σε υπαλλήλους του Πράσινου 
Ταμείου. 

12. Την υπ’ αριθμ. 167.8.2/18-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΓΥΧ46Ψ844-Ο0Τ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πρασίνου Ταμείου, με την οποία ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας υπεύθυνος του έργου LIFE IP 
CEI Greece, στο οποίο το Πράσινο Ταμείο είναι συνδικαιούχος, για την εποπτεία της πορείας 
υλοποίησης του έργου.  

13. Την υπ' αριθ. 755/09-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΙΤΕ46Ψ844-093) Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή 
Υπουργού Π.ΕΝ με θέμα: "Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2021» και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000.000,00 € για την υλοποίησή του".  

14. Την υπ’ αρίθμ. 781/09-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με α/α 53/2021 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας) για τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος LIFE IP CEI-Greece για το έτος 2020 (ΑΔΑ: ΨΡΠ846Ψ844-4ΓΔ) 

15. Το από 21.10.2019 συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του 
Προγράμματος με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης 
και ο προϋπολογισμός του έργου “LIFE IP Circular Economy Implementation in Greece” για το διάστημα 
από 15.07.2019 (με πρώτο μήνα υλοποίησης τον 11ο του 2019) και μέχρι 31.10.2027 (Κωδικός Έργου: 
LIFE18 IPE/GR/000013). Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ των Συνδικαιούχων 
του Έργου είναι και το Πράσινο Ταμείο. 

16. Το γεγονός ότι το Πράσινο Ταμείο έχει αναλάβει την υποχρέωση για την υλοποίηση του 
εγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου LIFE18 IPE/GR/000013, που αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης του 
Εθνικού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. 

17. Το από 09/06/2020 Συμφωνητικό Συνεργασίας (Partnership Agreement) στο πλαίσιο του έργου LIFE 
IP CEI Greece LIFE18 IPE/GR/000013 μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
Πράσινου Ταμείου, 

18. Τους από 03/2021 «Γενικούς Όρους για την παρουσίαση της Τροποποίησης (Amendment) του 
συμφωνητικού επιχορήγησης» του Προγράμματος LIFE, όπως παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα 
της CINEA1 για τα έργα LIFE IP: 

(https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2021-
03/life_amendment_request_for_an_ip_phase_update_beneficiary_checklist.docx) 

19. Την υπ’ αριθμ. 212.4.4/2021 (ΑΔΑ: ΨΦΝΘ46Ψ844-ΠΧ8) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με την 
οποία εγκρίθηκε η δημοσίευση πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΩΝ» στο πλαίσιο του έργου LIFE18 
IPE/GR/000013 LIFE-IP CEI-GREECE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα». 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

Οργανισμούς Κεντρικών Αγορών (Λαχαναγορές) και όποιον άλλο φορέα δραστηριοποιείται στη συλλογή 
και αναδιανομή φρέσκων/νωπών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της σπατάλης τροφίμων και την αναδιανομή αυτών σε 
κοινωφελή ιδρύματα για τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 
 

1. ΣΚΟΠΌΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: “ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ LIFE-
IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013)” 

 
1 European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (https://cinea.ec.europa.eu/index_en)  

https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2021-03/life_amendment_request_for_an_ip_phase_update_beneficiary_checklist.docx
https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2021-03/life_amendment_request_for_an_ip_phase_update_beneficiary_checklist.docx
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
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Σκοπός του νέου Συνδικαιούχου του έργου θα είναι η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων 
(συστηματική συλλογή αδιάθετων τροφίμων και αξιοποίησή τους) και ειδικότερα η πραγματοποίηση 
δράσεων επίδειξης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-
Greece, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν: 

α) συλλογή αδιάθετων τροφίμων, από τους χώρους των Κεντρικών Αγορών, λαϊκών ή και από 
συνεργαζόμενους φορείς (εμπόρους, αγρότες),  

β) διαλογή και προσωρινή αποθήκευση,  

γ) δικτύωση με τους τοπικούς κοινωφελείς φορείς και ενημέρωσή τους, 

δ) σύστημα διανομής των τροφίμων που έχουν διασωθεί, και 

ε) συστηματική παρακολούθηση όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών 
(π.χ. QR codes, smartphone application, database). 

με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, 
το οποίο θα είναι βιώσιμο και μετά το πέρας του έργου LIFE-IP CEI-Greece.  

Σκοπός επίσης είναι το σύστημα αυτό να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση σε αντίστοιχους φορείς 
στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και να είναι εύκολη η αναπαραγωγή του ώστε να επιτευχθεί το 
βέλτιστο αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα. 

Επιμέρους στόχους αποτελούν: 

α) η συλλογή και αναδιανομή τουλάχιστον 250 tn τροφίμων ανά έτος και  

β) η συμμετοχή σε πολλαπλές δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων 
των δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, για την αναπαραγωγή τους σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

2. ΔΟΜΉ ΕΡΓΟΥ 

Οι δράσεις αυτές αποτελούν τμήμα του Ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού έργου LIFE «Εφαρμογή της 
Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» [Κωδικός έργου: LIFE18 IPE/GR/000013, Ακρωνύμιο: LIFE-IP CEI-
Greece], του οποίου συντονιστής είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Στο πλαίσιο των Δράσεων Υλοποίησης, προβλέπονται δράσεις για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων 
τροφίμων (C4). Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος για 
την παρακολούθηση και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, σε όλο το μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων από την παραγωγή έως την κατανάλωση (πρωτογενής παραγωγή, 
επεξεργασία και μεταποίηση, λιανική πώληση και άλλη διανομή τροφίμων, εστιατόρια και υπηρεσίες 
εστίασης, νοικοκυριά) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία 
(ΕΣΚΟ) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851.  

Επιπλέον, το έργο προβλέπει την ενσωμάτωση ενός νέου εταίρου, Συνδικαιούχου στο έργο LIFE-IP CEI-
Greece ο οποίος θα αναλάβει να υλοποιήσει δράσεις επίδειξης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 
τροφίμων. Ο συγκεκριμένος εταίρος περιγράφεται στην πρόταση του έργου σαν μια Λαχαναγορά η 
οποία θα μπορούσε να συλλέγει συστηματικά τα αδιάθετα ωμά λαχανικά και φρούτα που στη συνέχεια 
θα αξιοποιούνται. 
 

3. ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

Πεδίο εφαρμογής αποτελεί κατά κύριο λόγο η ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης του επιλεγμένου 
φορέα (Περιφέρεια) και το σύνολο της ελληνικής επικράτειας (δράσεις ενημέρωσης και επέκτασης των 
δράσεων).  

 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΌΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ 

ΑΔΑ: 6ΨΙΣ46Ψ844-4ΕΠ



 

5 
 

Για την υποστήριξη του νέου εταίρου στο έργο υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός 290.000 €, που 
καλύπτει τα επόμενα έξι χρόνια, από το Νοέμβριο του 2021 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2027. Πλέον του 
ποσού αυτού, καλύπτονται και λειτουργικές δαπάνες 7%, ύψους 20.300€. Έτσι ο συνολικός 
προϋπολογισμός του φορέα στο έργο είναι 310.300€. Η ιδία συμμετοχή που αντιστοιχεί στον 
προϋπολογισμό αυτόν είναι 124.120€ (40%), ενώ η ευρωπαϊκή επιδότηση καλύπτει τις υπόλοιπες 
186.180€ (60%). Οι κατηγορίες δαπανών που θα είναι επιλέξιμες στο έργο περιλαμβάνουν πληρωμές 
προσωπικού, έξοδα μετακίνησης, νέες υποδομές, αγορά εξοπλισμού κ.λπ. Μέρος της ιδίας συμμετοχής 
του εταίρου μπορεί να καλυφθεί από υπάρχον προσωπικό το οποίο θα συμμετέχει και στις δράσεις. Η 
πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ένταξη του νέου εταίρου στο έργο, κατόπιν της 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας και θα σχετίζεται με το κόστος των δαπανών του 
για τα επόμενα 2 χρόνια.  
 

5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο πρόταση. 
 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

α) Υποβολή: 

- Το Πράσινο Ταμείο εξετάζει προτάσεις οι οποίες κατατίθενται απευθείας στο Πράσινο Ταμείο.  

- Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του κεντρικού email του 
Πράσινου Ταμείου info@prasinotameio.gr.  
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021. 

β) Αξιολόγηση: 

- Η πληρότητα των προτάσεων ελέγχεται από την αρμόδια επιτροπή επιλογής, η οποία θα είναι 3-μελής 
και θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από τον κάθε φορέα: Πράσινο Ταμείο, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 

- Στη συνέχεια οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί αξιολογούνται ως προς την ικανοποίηση του σκοπού 
του έργου, του ποσοτικού στόχου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και τα κριτήρια που 
αναφέρονται στις υπόλοιπες παραγράφους της ενότητας 7 και 8, 

- Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η αρμόδια επιτροπή επιλογής δύναται να ζητήσει την υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων από τον Δικαιούχο, σχετικά με έγγραφα που έχουν υποβληθεί. 

γ) Έγκριση και υλοποίηση: 

Η παραπάνω επιτροπή εισηγείται την ένταξη του νέου Συνδικαιούχου στη Γ.Σ. του έργου και αυτό 
λαμβάνει σχετική απόφαση για την ένταξη του. 

Ο Συνδικαιούχος δεσμεύεται μέσω της απόφασης ένταξής του στο έργο, για τους όρους της 
χρηματοδότησης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των λοιπών υποχρεώσεών του, που απορρέουν 
από το πρόγραμμα. Η δέσμευσή του αυτή θα επικυρωθεί με τη σχετική υπογραφή του «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013» από τον Συντονιστή 
του έργου και τον νέο Συνδικαιούχο. 

Ο Συνδικαιούχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εκθέσεις προόδου του έργου (φυσικού και 
οικονομικού) σε κάθε φάση του έργου, όπως και σύντομες μηνιαίες αναφορές για την εξέλιξη των 
δράσεων. 

Το Πράσινο Ταμείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της υποδράσης C4.3 θα παρακολουθεί 
την εξέλιξή της και την τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. 

Η εκταμίευση του ποσού γίνεται σταδιακά, ανά φάση και ακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού 
αντικειμένου. 

mailto:info@prasinotameio.gr
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7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

7.1. Διάρκεια έργου 

Το έργο LIFE-IP CEI-Greece έχει συνολική διάρκεια 8 έτη και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης από 1/11/2019 
έως τον 31/10/2027. Οι δράσεις του νέου εταίρου αναμένεται να εκτείνονται σε όλο το χρονικό διάστημα 
διάρκειας του έργου, από το Νοέμβριο 2021 και έπειτα. 
 

7.2. Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών. 

Κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος μετά από τεκμηριωμένη 
εισήγηση του φορέα υλοποίησης του έργου, είναι: 

- Δαπάνες προσωπικού που απασχολείται αποκλειστικά στην υλοποίηση του έργου (όπως θα 
αποδεικνύεται από σχετική Σύμβαση) και σύμφωνα με τις οδηγίες του Annex X Financial and 
Administrative Guidelines του Grant Agreement 

- Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής 

- Δαπάνες εξωτερικής βοήθειας 

- Δαπάνες εξοπλισμού 

- Δαπάνες υποδομών 

- Δαπάνες αναλωσίμων 

- Άλλες δαπάνες 

- Λειτουργικές δαπάνες (για τις οποίες δεν ζητούνται παραστατικά) 

 

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναπτύσσονται στις παρακάτω ενότητες 
περιεχομένων, που -κατά περίπτωση- τεκμηριώνονται με έγγραφα που συνυποβάλλονται από τους 
αιτούντες φορείς. Τα περιεχόμενα της πρότασης θα είναι τα ακόλουθα: 

1. Συμπληρωμένη πρότυπη φόρμα πρότασης (αρχείο word) 
2. Συμπληρωμένο αρχείο προϋπολογισμού (excel) 
3. Βιογραφικό φορέα. 
4. Καταστατικό φορέα. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης θα είναι τα ακόλουθα: 

Α. Γενικές πληροφορίες – 10% 

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

• Βιογραφικό φορέα που να δείχνει την προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα. 

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

Β. Αξιολόγηση περιεχομένου (φυσικού αντικειμένου) έργου - 50% 

• Αναλυτική παρουσίαση σκοπού, στόχων και δράσεων έργου:  Τεκμηρίωση και παραδοτέα του έργου 
στις διάφορες φάσεις. 

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

• Στελέχωση ομάδας έργου. 

Γ. Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού αντικειμένου) έργου - 20% 
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• Συμπληρωμένος αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού (πρότυπο αρχείο excel) ανά κατηγορία 
επιλέξιμων δαπανών. 

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

Δ. Συνέργειες με άλλες δράσεις και καινοτομία - 20% 

• Το έργο προκαλεί συνέργειες με άλλες τοπικές δράσεις π.χ. άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα, 
τοπικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κ.ά. 

 

9. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ένταξη του νέου εταίρου στο έργο και μετά την 
υπογραφή του «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 
IPE/GR/000013» από τον Συντονιστή του έργου και τον νέο Συνδικαιούχο, κατά την οποία θα πιστωθεί 
προκαταβολή στο νέο εταίρο η οποία θα σχετίζεται με το κόστος των δαπανών του για τα επόμενα 2 
χρόνια. Κατά αντίστοιχο τρόπο θα γίνονται πληρωμές και στις επόμενες φάσεις του έργου. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της 
προόδου υλοποίησης του έργου σε όλες τις φάσεις του. 
 

10.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Σύμφωνα με το Άρθρο II.2.2. των Γενικών Όρων του Παραρτήματος 1, του Συμφωνητικού Επιχορήγησης 
του έργου LIFE-IP CEI-Greece, ο Συνδικαιούχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

I. να ενημερώνει άμεσα το Συντονιστή Δικαιούχο σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή που μπορεί να 
επηρεάσει ή να καθυστερήσει την υλοποίηση του έργου, το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση του 
Δικαιούχου και για οποιαδήποτε δραστηριότητα τρίτων η οποία μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στους στόχους του έργου και εφόσον είναι απαραίτητο να λάβει μέτρα προκειμένου να 
αποτρέψει τους τρίτους να προβούν σε αυτές τις δραστηριότητες. 

II. να ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή δικαιούχο σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή επωνυμίας, 
διεύθυνσης, νόμιμου εκπροσώπου καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική, οικονομική, τεχνική, 
οργανωτική ή ιδιοκτησιακή κατάσταση ενός εκ των συνδικαιούχων ή των θυγατρικών τους. 

III. να υποβάλλει μέσα στις προθεσμίες στον συντονιστή δικαιούχο: 

α) κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη σύνταξη εκθέσεων, αναφορών, οικονομικών καταστάσεων και 
λοιπών εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφωνητικού Επιχορήγησης, β) κάθε απαραίτητο 
έγγραφο σχετικό με ελέγχους ορκωτών λογιστών, ή αξιολογήσεις σύμφωνα με το άρθρο II.27 του 
Παραρτήματος 1, και γ) κάθε άλλη πληροφορία προς την Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Συμφωνητικού Επιχορήγησης, με εξαίρεση τις πληροφορίες που απευθύνει αποκλειστικά ο συντονιστής 
δικαιούχος απευθείας στην Ε.Ε. 

Επιπλέον, ο Συνδικαιούχος:  

1. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντονίζει ή/και να συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις που ρητά 
αναφέρονται στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης και στην εγκεκριμένη πρόταση του έργου: 

α. C.4.3: Δράσεις επίδειξης πρόληψης παραγωγής υπολειμμάτων τροφίμων και περισσευμάτων 

β. D.3: Παρακολούθηση του αντίκτυπου των πιλοτικών και δράσεων επίδειξης του έργου 

γ. Ε.1.7: Περιφερειακές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης (info days), Ε.2.1: Δικτύωση με άλλα έργα LIFE και 
μη-LIFE, καθώς και Ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες. 

δ. F.1.2: Παρακολούθηση της προόδου του έργου και σύνταξη εκθέσεων, F.1.5: Εφαρμογή και 
παρακολούθηση πράσινων προμηθειών, 
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ε. Οποιαδήποτε άλλη δράση αναφέρεται ρητά στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης LIFE18 IPE/GR/000013 
και στις αναθεωρήσεις αυτού.  

2. να καταβάλει την ιδία συμμετοχή, ήτοι 124.120 € (συνολικός προϋπολογισμός Συνδικαιούχου: 
310.300 €, χρηματοδότηση από την Ε.Ε. (60%): 186.180 €) προκειμένου να υλοποιηθεί ομαλά το έργο.  

3. να τηρεί με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
Πρόταση του έργου και τους όρους του Συμφωνητικού Επιχορήγησης LIFE18 IPE/GR/000013.  

4.     να τηρεί του όρους και κανόνες οικονομικής διαχείρισης του Προγράμματος LIFE,  όπως αναφέρονται  
στο Συμφωνητικού Επιχορήγησης LIFE18 IPE/GR/000013 και στις οδηγίες που εκδίδει η Ε. Επιτροπή. 

5. να τηρεί αναλυτικά τα φύλλα απασχόλησης (timesheets.xls σύμφωνα με την εργαλειοθήκη του 
Προγράμματος LIFE 2014-2020) του προσωπικού του που θα εργάζεται στην υλοποίηση του έργου LIFE-
IP CEI Greece στις εργασίες που του αναλογούν, ακολουθώντας το Συμφωνητικό Επιχορήγησης LIFE18 
IPE/GR/000013 και την εγκεκριμένη πρόταση του έργου, 

6. να τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (Financial_reporting.xls σύμφωνα με την εργαλειοθήκη του 
Προγράμματος LIFE 2014-2020) για το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιεί στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του έργου καθώς και έντυπο αρχείο αποτελούμενο από τα αντίγραφα των αντίστοιχων 
παραστατικών των εξόδων, 

7. να παραδίδει γραπτώς στο Συντονιστή Δικαιούχο ανά εξάμηνο ή συχνότερα εφόσον του ζητηθεί 
από το Συντονιστή Δικαιούχο: 

α. Πλήρη αναφορά για τις εργασίες που έχει υλοποιήσει για να συμπεριληφθεί στις εκθέσεις προόδου 
του έργου προς την Ε.Ε. (σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού Επιχορήγησης LIFE18 
IPE/GR/000013), 

β. ηλεκτρονικό αρχείο (Financial_reporting.xls) για το σύνολο των εξόδων που έχει πραγματοποιήσει 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου συνοδευόμενο με αντίγραφα των αντίστοιχων παραστατικών, 

γ. τις καταστάσεις ελέγχου του χρόνου εργασίας (timesheets) του απασχολούμενου προσωπικού του 
στο έργο καθώς και σύντομη αναφορά του ρόλου τους στο έργο, 

δ. να παραδίδει γραπτώς στο Συντονιστή Δικαιούχο ανά μήνα αναφορά για τις εργασίες που έχει 
υλοποιήσει ώστε να συμπεριληφθεί στη μηνιαία αναφορά προς την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης 
του έργου, 

8. να κοινοποιεί στον Συντονιστή Δικαιούχο οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο που αυτός του ζητεί 
και είναι αναγκαίο για τη διαχείριση του έργου LIFE-IP CEI Greece. 

9. να αναλαμβάνει την απάντηση/αποσαφήνιση οποιουδήποτε ερωτήματος κοινοποιείται από την 
Ε.Ε. στον Συντονιστή Δικαιούχο και τον αφορά, περιλαμβανομένων των πληροφοριών για τα δηλωθέντα 
έξοδα και ενδεχομένως για τις μη επιλέξιμες δαπάνες. 

10. να καθορίζει από κοινού με τον Συντονιστή Δικαιούχο το ρόλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των δύο μερών, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί 
των αποτελεσμάτων του έργου LIFE-IP CEI Greece. 

 

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.prasinotameio.gr και www.circulargreece.gr ανακοινώνονται 
σχετικές πληροφορίες και αυτές αποτελούν το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του έργου LIFE-IP CEI-Greece 
με τους ενδιαφερομένους.  

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 

210-5241903 (εσωτ. 133) και στο e-mail: zgaitanarou@prasinotameio.gr (Ζωή Γαϊτανάρου) 

210-5241903 (εσωτ. 123) και στο e-mail: dhomatidis@prasinotameio.gr (Δημήτρης Χωματίδης) 

 

http://www.prasinotameio.gr/
http://www.circulargreece.gr/
mailto:zgaitanarou@prasinotameio.gr
mailto:info@prasinotameio.gr
ΑΔΑ: 6ΨΙΣ46Ψ844-4ΕΠ



 

9 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 

 

Ευστάθιος Σταθόπουλος 

ΑΔΑ: 6ΨΙΣ46Ψ844-4ΕΠ
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