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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 2020» 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 2044/25.03.2021 (ΑΔΑ: 
ΩΖΖΠ46Ψ844-1ΚΗ) Απόφαση του Προέδρου ΔΣ του Πράσινου Ταμείου με θέμα: Ορισμός/σύσταση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης και της ομάδας υποστήριξης, του προγράμματος 
«Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» σε συνέχεια της Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020, 
αποτελούμενη από τα ακόλουθα τακτικά μέλη: 

Για τα έργα της θεματικής ενότητας Α1. Κλιματική Αλλαγή: 

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

- Την κα Σπυριδούλα Ντεμίρη, χημικό μηχανικό, υπεύθυνη στο Πράσινο Ταμείο του έργου LIFE 
IP AdaptInGR  

Για τα έργα της θεματικής ενότητας Α2. Προστασία φυσικού Περιβάλλοντος: 

- Την κα Ελένη Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, στέλεχος του Πράσινου Ταμείου στο 
Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Γ’)  

- Τον κ. Δημήτρη Μπανούση,  μηχανικό χωροταξίας, μέλος της ομάδας GR LIFE TASK FORCE 
σαν Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Περιβάλλοντος, στο  Πράσινο Ταμείο 

Για τα έργα της θεματικής ενότητας Α3. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος 

- Τον κ. Δημήτριο Χωματίδη, μηχανικό περιβάλλοντος, υπεύθυνο στο  Πράσινο Ταμείο του 
Προγράμματος  LIFE CEI σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας  

- Την κα Ζωή Γαïτανάρου, μηχανικό μεταλλείων,  υπεύθυνη στο  Πράσινο Ταμείο του 
Προγράμματος  LIFE CEI σε θέματα Αποβλήτων. 

Για τα έργα της θεματικής ενότητας Α4. Βιοποικιλότητα: 

- Την κα Αναστασία Δαλάκα, βιολόγο, στέλεχος της ΜΟΔ στην Ομάδα Υποστήριξης για το 
Πράσινο Ταμείο  

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

- Την κα Κατερίνα Κουτσοβούλου, βιολόγο, υπεύθυνη στο Πράσινο Ταμείο του έργου LIFE 
IP4Natura  

με επιπλέον ως μέλη ομάδας υποστήριξης στο παραπάνω έργο τους: 

-  ο κ. Παναγιώτης Στρατάκης, γεωγράφος, μέλος της ομάδας GR LIFE TASK FORCE σαν Ειδικός 
Εμπειρογνώμονας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων, στο Πράσινο Ταμείο. 

- ο κ. Γεώργιος Βελεγράκης, ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπεύθυνος στο Πράσινο Ταμείο του 
έργου LIFE ProWhibit  
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και τον κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα, αρχιτέκτονα μηχανικό, διευθυντή στο  Πράσινο Ταμείο ως υπευθύνου 
του Προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» και  συντονιστή των εργασιών  της 
επιτροπής αξιολόγησης και παρακολούθησης και της ομάδας υποστήριξης. 

αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Την υπ' αριθμ. 752/09-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΛ8046Ψ844-4Α2) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021» και διάθεση πίστωσης ποσού 
13.000.000,00€ για την υλοποίησή του, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 3231/07-05-2021 
(ΑΔΑ: 67ΙΨ46Ψ844-ΡΜΩ) Απόφαση του Υπουργού με διάθεση πίστωσης ποσού 14.000.000,00€ για 
την υλοποίησή του και συγκεκριμένα τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 " Π/Υ: 1.500.000,00 €. 

2. Την με αρ. πρωτ.  766/09-02-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με δέσμευση πίστωσης 
ύψους δεκατριών  εκατομμύριων ευρώ (13.000.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2021 για την 
υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και 
Καινοτόμες Δράσεις 2021» (ΑΔΑ: ΨΒ5246Ψ844-ΤΣΕ). 

3. Την υπ΄ αριθμ. 200.6/14-12-2020 (ΑΔΑ: 69Ξ246Ψ844-ΗΥ0) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η  Πρόσκληση «Καινοτόμες 
δράσεις με τους πολίτες 2020» ΑΠ5 του Χ.Π. ΦΠ&ΚΔ 2020 και του σχετικού οδηγού υλοποίησης και 
εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για τον Ορισμό και την σύσταση της σχετικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
και Παρακολούθησης. 

4. Την με αρ. πρωτ. 9653/28-12-2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: «Καινοτόμες δράσεις με 
τους πολίτες» στο πλαίσιο  του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες 
δράσεις 2020» με Κωδικό Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020 (ΑΔΑ:  ΑΔΑ: 6ΑΒ046Ψ844-ΗΜΣ). 

5. 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 Μάιο και Ιούνιο 2021 και συνέταξε το φύλο αξιολόγησης 
προτάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στη Πρόσκληση 
ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020 και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Όλα τα μέλη της Επιτροπής  (τακτικά και αναπληρωματικά) συνεδρίασαν σε τηλεδιάσκεψη σήμερα 
Τετάρτη 30-06-2020 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. Κριτήρια αποκλεισμού). 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. Κριτήρια 
αποκλεισμού).  
 

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 60. 



 
 

4 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Αρ. 

Πρωτ. 
Δικαιούχος Θεματικό πεδίο Τίτλος ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α & Β 

2021-
000684 

Aegean Rebreath 
A.2.1.  
A.2.4. 

Ξαναδίνοντας ανάσα στη θάλασσα της 
Λευκάδας 

A2. Η υπεύθυνη δήλωση δεν είναι επικυρωμένη 

2021-
003137 

agroparago 
A.2.4.  
A.2.6. 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

A5. Από τα οικονομικά στοιχεία δεν αποδεικνύεται διαχειριστική 
σταθερότητα και η επάρκεια πόρων. 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από τα αρμόδια 
όργανα των φορέων που συμμετέχουν στην πρόταση 

2021-
002152 

All For Blue 
A.2.1 
A.3.1 

Καινοτόμες Δράσεις σε Ακριτικά Νησιά 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα και επιπλέον δεν υπάρχουν συνδικαιούχοι 

2021-
003123 

AlterEgoNgo 
A1. 
A3. 

To Spiti Mas 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα 

2021-
003075 

ANTIRROPON 
Α.3.2 
Α3.3. 

Μέσο- Γαία Υγιής: Ανάπτυξη Καινοτόμου 
μοντέλου κυκλικής- κοινωνικής οικονομίας 

στις περιοχές με αστικό- αγροτικό 
χαρακτήρα. 

Β1: Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το Γεωπονικό 
πανεπιστήμιο (υπάρχει μόνο μια υποβολή έργου προς τον στον ΕΛΚΕ) 

2021-
002972 

ATHENS NETWORK OF 
COLLABORATING 

EXPERTS 

Α.3.3  
Α.3.7  

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΚΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

 B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής  σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα  

2021-
003038 

DMO ARTA 
A2. 
A3. 

Δίνω ΖΩΗ και παίρνω ΖΩΗ στο Δάσος! 
Α4: Αφενός, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση 

συναφών έργων παρόμοιας στόχευσης, αφετέρου, δεν αποδεικνύεται 
εμπειρία από τον φάκελο συμμετοχής σε έργα παρόμοιας κλίμακας. 

2021-
003125 

ELCPRODUCTIONS 
ΑΜΚΕ 

A.3.2  
Α.3.3  

Upcycling FarmPlastics 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα 

2021-
003047 

ELECTRA ENERGY 
A.1.2  
A.1.3 

Ρέθυμνο - Τοπικές Κοινότητες για μια 
Συμμετοχική και Δίκαιη Μετάβαση 

A5. Βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί δεν προκύπτει 
επάρκεια πόρων του φορέα για την υλοποίηση του έργου. 

Β1: Δεν έχουν υποβληθεί εγκρίσεις συμμετοχής στο έργο από το 
συντονιστή και τον συνδικαιούχο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ιδεών και 

Πολιτικών 

2021-
002059 

GIVMED 
Α2 
Α3 

Η φαρμακευτική μόλυνση στο υδάτινο 
περιβάλλον και η δωρεά φαρμάκων ως 
καινοτόμα λύση για την αποφυγή της. 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα. 
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2021-
003069 

InnoEnergy Lab 
(Φυσική 

Περιβάλλοντος και 
Τεχνολογιών 
Υδρογόνου) 

A.1.1 
Αυτόνομος ηλεκτρικός φορτιστής 7.2 kW 

με υδρογόνο 

Α1. Ο καταστατικός σκοπός του φορέα δεν περιλαμβάνει την προστασία και 
διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία 

ειδών άγριας ζωής. 
Α4. δεν έχει υποβληθεί το βιογραφικό του φορέα. 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από τα αρμόδια 
όργανα των φορέων που συμμετέχουν στην πρόταση 

2021-
001697 

IONIAN RECYCLE 
HELLAS 

Α.3.3  
Α.3.2 

Προώθηση της κυκλικής οικονομίας και 
της ανακύκλωσης τηγανελαίου μέσω 

διαδραστικών δράσεων με τους πολίτες 

Α2: Υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση αλλά ο φορέας δεν είναι 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. 

2021-
003126 

MADE Group ΑΜΚΕ  Α.4.5 
Προστασία Αρωματικών και 

Φαρμακευτικών Φυτών από αθέμιτες 
πρακτικές 

Α4. Δεν παρουσιάζει εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα έργα η οποία να 
περιέχει σαφή ονομαστική αναφορά προγραμμάτων, έργων, διάρκειας, 

προϋπολογισμού, καθώς και συνοπτική περιγραφή. 

2021-
003136 

mamagea 
A.3.6.  
A.3.7.  

Πράσινες Κοινότητες στις Γειτονιές της 
Θεσσαλονίκης 

A5. Από τα οικονομικά στοιχεία δεν αποδεικνύεται διαχειριστική 
σταθερότητα και η επάρκεια πόρων. 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από τα αρμόδια 
όργανα των φορέων που συμμετέχουν στην πρόταση 

2021-
003128 

PythiaSCE 
A2.1, A2.3, A2.6, 

A4.4 
"Bluechain: Δημόσια Διαχείριση Φυσικών 

Πόρων μέσω τεχνολογιών blockchain" 

Α1: Δεν έχει υποβληθεί το καταστατικό του συντονιστή φορέα 
Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα σύμφωνα με τα 

υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία. 

2021-
003110 

Reciget ΚοινΣΕπ 
Α.3.2  
Α.3.3 

Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής βιώσιμης 
παρέμβασης, με στόχο τον 

αποτελεσματικότερο διαχωρισμό και 
ανάκτηση των πλαστικών απορριμμάτων 

συσκευασίας τροφίμων 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής  σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα Reciget ΚοινΣΕπ 

2021-
003121 

Save Coast 
Organization 

Α.1.5 
A.2.6 

Προσχέδιο για την εφαρμογή Πράσινων 
Υποδομών Προστασίας και 

Αποκατάστασης Παράκτιας Ζώνης 
(ΠΡΟΠΡΑΚΤΗ) 

A4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν αποδεικνύεται η εμπειρία του 
φορέα σε υλοποίηση 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 

2021-
002486 

TRACE YOUR ECO A.3.7.  
ΑΓΡΑΦΑ - ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΓΙΑ ΥΓΙΕΙΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 
Α4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία 

του φορέα σε υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας. 

2021-
003108 

Urbandig Project Α2 ΣΤΕΡΝΑΣ ΓΝΩΣΗ 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα (Έχει υποβληθεί μόνο από το Δήμο Σίφνου) 
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2021-
003046 

Victory A.3.4.  

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης 
και Υποστήριξης Αποφάσεων για την 
Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης και την Προστασία της 

Ανθρώπινης Υγείας 

A5. Από τα οικονομικά στοιχεία δεν αποδεικνύεται διαχειριστική 
σταθερότητα και η επάρκεια πόρων 

2021-
003115 

Zeidoron  Α.3.2  
Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνου 
συστήματος FRS - Fabric Recycling System 

Α4. Δεν αποδεικνύεται από τον φάκελο υποβολής προηγούμενη εμπειρία 
σε σχεδιασμό και υλοποίηση συναφών έργων, παρόμοιας στόχευσης και 

κλίμακας. 
A5. Από τα οικονομικά στοιχεία δεν αποδεικνύεται διαχειριστική 

σταθερότητα και η επάρκεια πόρων.  

2021-
003140 

Αλιευτικός 
Συνεταιρισμός 
«Αναγέννηση» 
Μεσολογγίου 

A.2.1. 
A.2.4.  
A.4.1.  
Α.4.7 

Σημείο Συνάντησης των Ανθρώπων των 
Λιμνοθαλασσών 

A2. Επισυνάπτεται, ωστόσο το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν 
συνάδει με την τήρηση των όσων απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 83 

του ν.4727/2020 . 

2021-
003091 

Αμερικανική και 
Βιοτεχνική Σχολή 

Θεσσαλονίκης 
Α.3.1  

Συνέργεια αλλαγής: Αντικαθιστώντας τα 
πλαστικά μιας χρήσης στις επιχειρήσεις 

εστίασης 

Ο συντονιστής φορέας δεν έχει έδρα την Ελλάδα. 
Α1. Ο καταστατικός σκοπός του φορέα δεν περιλαμβάνει την προστασία και 
διαχείριση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος ή/και την προστασία 

ειδών άγριας ζωής 

2021-
003044 

ΑΜΚΕ Λαλίτσα Α.4.1 
Ευαίσθητα φυτικά είδη, τύποι οικοτόπων 

και η κοινωνία των πολιτών: το 
παράδειγμα του Ολύμπου. 

Α4. Δεν αποδεικνύεται από τον φάκελο συμμετοχής προηγούμενη εμπειρία 
σε σχεδιασμό και υλοποίηση συναφών έργων, παρόμοιας στόχευσης και 

κλίμακας. 
Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα σύμφωνα με τα 

υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία. 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα 

2021-
003042 

ΑΜΚΕ Πελαργός (Μ. 
Παναγιωτοπούλου) 

 A.3.4.  
“Δράσεις υποστήριξης και αποκατάστασης 

του πληθυσμού όρνιων της 
Αιτωλοακαρνανίας” 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα (Έχει υποβληθεί μόνο από το Φορέα Διαχείρισης 

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων) 

2021-
003143 

Δημιουργική Σκέψη 
Ανάπτυξης ΑΜΚΕ 

Α.3.2 
A.2.2 

Πράσινοι Πρεσβευτές: Εθελοντές στο 
Γαλάτσι για την Πράσινη διαχείριση 

απορριμμάτων και την κομποστοποίηση 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής  σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα 
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2021-
003133 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑΜΕΣΑ 
αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία 

A2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
CIVIL PROTECTION ALERT 

A4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία 
του φορέα σε υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας 

(διάρκεια, προϋπολογισμός έργων) 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα 

2021-
003116 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΙΕΑ 

Α.3.4  
Α.3.6. 

Highlight Railways 
Β1. Έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το 

αρμόδιο όργανο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού 

2021-
003034 

Ελληνικό Ινστιτούτο 
Έρευνας και 

Εκπαίδευσης για την 
Οδική Ασφάλεια και 

την Πρόληψη & 
Μείωση των Τροχαίων 
Ατυχημάτων «Πάνος 

Μυλωνάς» 

Α.1.1 
RE-SET REduction of carbon emissions - 

Sustainable Electric Transport 

Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα σύμφωνα 
 με τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία.  

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής  σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα  

 (έχει υποβληθεί από την ΚΕΔΕ) 

2021-
003093 

Ενα Παιδί Μετράει τ 
Άστρα - Κοιν.σ.επ 

Α.3.2  
Α.3.3  

Πράσινος Κόμβος: Το Πανεπιστήμιο ως 
«Πράσινο Σημείο», πομποδέκτης 

ενημέρωσης και διάδρασης για την 
Αειφορία 

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. 

2021-
003037 

ΕΝΑΛΕΙΑ ΑΜΚΕ 
Α.3.1  

 A.2.1.  
Υιοθέτησε τη Θάλασσά σου – Adopt your 

Sea 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα (Έχουν υποβληθεί μόνο από τους συνδικαιούχους) 

2021-
003117 

Ένωση Πτυχιούχων 
Περιβαλλοντολόγων 

Ελλάδος 

Α1 
Α3 

"Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης 
της ποιότητας του αέρα εσωτερικού 
περιβάλλοντος σε δημόσια κτήρια" 

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. 
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. 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση υποβολής συμμετοχής σε πρόταση από το 
αρμόδιο όργανο του συντονιστή φορέα και του συνδικαιούχου 
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2021-
002185 

ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ 
ΚΟΙΝΣΕΠ 

A.2.1.  

Εξειδικευμένη και καινοτόμα αποτύπωση 
περιβαλλοντικών πιέσεων σε επιφανειακά 
ύδατα και υδρόβιους οργανισμούς για την 
προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του 

Μαλιακού Κόλπου 

A4. Από το βιογραφικό του φορέα δεν προκύπτει προηγούμενη εμπειρία σε 
συναφή έργα.  

2021-
003134 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Α.2.1  
Α.2.3  

Διερεύνηση των χημικών χαρακτηριστικών 
των υδάτων, παρουσία πτητικών ενώσεων 
και καταγραφή του τροφικού πλέγματος 

στην λίμνη Ορεστιάδα στην Π.Ε. Καστοριάς 

A2. Επισυνάπτεται, ωστόσο το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν 
συνάδει με την τήρηση των όσων απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 83 

του ν.4727/2020. 
A4. Δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα (επίδειξη έργων 

στο σχεδιασμό και υλοποίηση, τα τελευταία 3-5 έτη, ή δράσεων παρόμοιας 
στόχευσης και κλίμακας). 

A5. Από τα οικονομικά στοιχεία δεν αποδεικνύεται διαχειριστική 
σταθερότητα και η επάρκεια πόρων.  

2021-
003073 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ-
ΕΚΠΕΘΕ 

ΌΛΑ 
Τα παιδιά παίζουν και μαθαίνουν για τη 

Βιώσιμη Κυκλική Βιοοικονομία. 
 Α4 δεν υπάρχει αναφορά σε προϋπολογισμό, διάρκεια 

2021-
003031 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
"ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ" 

A.2.1.  

STOP_OIL: Ανάπτυξη και εφαρμογή 
τοπικών πολιτικών και δράσεων για την 

προστασία των θαλασσών από 
πετρελαιοκηλίδες 

Α2: Υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση αλλά δεν αναφέρει ότι ο φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. 

2021-
002642 

ΙΑΝΘΗ A.4.1  ΦΡΙΤΙΛΑΡΙΑ 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα. 

2021-
003147 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ, 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 

Α.1.6  

Καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης των μαθητών του 
Δήμου Βοίου για την προστασία των 

μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που 
απειλούνται από την κλιματική αλλαγή 

A4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν αποδεικνύεται η εμπειρία του 
φορέα σε υλοποίηση 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 

2021-
003144 

Ινστιτούτο Προώθησης 
και Πιστοποίησης 
Αγροδιατροφικών 

Προϊόντων 

A.2.6.  

«Ορθολογική χρήση, κατάλληλη απόρριψη 
και ανακύκλωση κενών συσκευασιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο Δήμο 
Βέροιας» 

A5. Βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί δεν προκύπτει 
επάρκεια πόρων του φορέα για την υλοποίηση του έργου 
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2021-
001699 

ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ Α.3.2.  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΣΟΥ 

Α3: Δεν υπάρχουν έγγραφα νομιμοποίησης της διοίκησης του φορέα 
Α4: Αφενός, υπάρχει προηγούμενη εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση 

συναφών έργων παρόμοιας στόχευσης, αφετέρου, δεν αποδεικνύεται 
εμπειρία από τον φάκελο συμμετοχής σε έργα παρόμοιας κλίμακας. Χωρίς  

σαφή αναφορά σε προϋπολογισμό έργων 
Β1: Δεν έχουν υποβληθεί εγκρίσεις συμμετοχής στο έργο από τους 

συνδικαιούχους 

2021-
003131 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

A1.  
A3.  

«Καινοτόμες δράσεις για την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος και την 

αναβάθμιση του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος» 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από τα αρμόδια 
όργανα των φορέα που συμμετέχουν στην πρόταση 

2021-
002697 

ΚΙΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ A3.  

«ΒαδίΖΩ, γνωρίΖΩ, ΖΩ τη φύση και τον 
πολιτισμό του Δήμου Φυλής». Ανάπτυξη 

και εφαρμογή δράσεων σε μία 
οικοπολιτιστική διαδρομή. 

A4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπειρία 
του φορέα σε υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας 

(διάρκεια, προϋπολογισμός έργων) 

2021-
003138 

ΚΟΙΝΣΕΠ ECO GREECE Α.3.3  Green ΙΤ's A.U.TH. 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από τα αρμόδια 
όργανα των φορέων που συμμετέχουν στην πρόταση 

B2. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές με τις 
οποίες είναι συνεκτικό το προτεινόμενο έργο 

2021-
003146 

ΚΟΙΝΣΕΠ ΒΟΙΒΗΙΣ Α4  
Δράσεις πολιτισμού με θέμα το φυσικό 
περιβάλλον γύρω από τη λίμνη Κάρλα 

A4. Από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν αποδεικνύεται η εμπειρία του 
φορέα σε υλοποίηση 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 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του συντονιστή φορέα και του συνδικαιούχου Πολιτιστικός & 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου. 

2021-
003130 

ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΙΣΙΔΑ 

Α.2.3  
Α.3.7  
Α.4.7 

Ανακύκλωση κενών συσκευασιών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

Β1. Η έγκριση συμμετοχής που έχει υποβληθεί από το συντονιστή φορέα 
δεν είναι υπογεγραμμένη   
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2021-
002163 

ΚΟΙΝΣΕΠ Προβάλλω τη 
Ναυπακτία 

Α.4.1  
Α.2.7. 

Δημιουργία Θεματικών - Εκπαιδευτικών 
Μονοπατιών στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας - 

Εφαρμογή Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού 
(Περπάτα-Μάθε-Κέρδισε / Walk-Learn-

Win) 

A4. Δεν παρατίθενται επαρκή στοιχεία (διάρκεια, προϋπολογισμός έργων) 
που να αποδεικνύουν την εμπειρία του  

φορέα σε υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων παρόμοιας κλίμακας. 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα  

2021-
003021 

Κοινωνία των Δέντρων Α.4.1  
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ 
ΛΟΦΟ "ΚΟΥΜΑ" ΠΑΤΜΟΥ – ΦΑΣΗ Α’» 

Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα σύμφωνα  με τα 
υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία.  

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής  σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα Κοινωνία των Δέντρων (έχει υποβληθεί από το Δήμο 

Πάτμου καθως και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στους δυο) 

2021-
003102 

Κοινωνική 
Συνεταιριστική 

Επιχείρηση Συλλογικής 
και Κοινωνικής 

Ωφέλειας Πολιτισμός 
και Ευημερία 

A.2.7. 
A.4.1.  

Central Knowledge Transfer 
A5. Βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί δεν προκύπτει 

επάρκεια πόρων του φορέα για την υλοποίηση του έργου 

2021-
003111 

ΚΟΜΑΘ Α.2  

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την 
θηραματοπανίδα, αξιοποιώντας τις 

υποδομές του πανεπιστημιακού δάσους 
Ταξιάρχη Χαλκιδικής. 

Α2: Υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση αλλά ο φορέας δεν είναι 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. 

2021-
003114 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 

Α4.  

Ορθές πρακτικές και αειφορική διαχείριση 
για τη διοργάνωση αθλητικών 
δραστηριοτήτων σε φυσικές 
προστατευόμενες περιοχές. 

Β1. Έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το 
αρμόδιο όργανο του 

2021-
003027 

Οικολογική Κίνηση 
Πατρών 

A.2.6.  
A.2.7. 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
μαθητών με τεχνολογίες κινητού και 

διάχυτου υπολογισμού 

A2. Επισυνάπτεται, ωστόσο το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης δεν 
συνάδει με την τήρηση των όσων απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 83 

του ν.4727/2020. 
B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 

όργανο του φορέα. 

2021-
003041 

Όμιλος Ενεργών Νέων 
Φλώρινας 

Α.1.5  
Δημιουργία Εκπαιδευτικών Δράσεων 

Πράσινης Ανάπτυξης και Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα (Έχει υποβληθεί μόνο από το Δήμο Αμυνταίου) 

2021-
003109 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ 
ΣΕΡΡΩΝ 

Α.3.6 
Α.3.7 

ReSerValley - Συμμετοχή των πολιτών στην 
καταγραφή πλημμυρικού κινδύνου σε 

αστικές περιοχές 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής  σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα (ΔΙΠΑΕ Πανεπιστημιούπολη Καβάλας- Εργαστήριο 
Προστασίας και Διαχείρισης Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών και 

Παρακολούθησης Κλιματικής Αλλαγής) 
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2021-
002028 

Όμιλος Φίλων της 
Φύσης και του 

Ανθρώπου 
«Μαστόδοντας - 
Νεοκαισάρεια» 

Α.2.7.  
Προστασία και ανάδειξη Πλατανόδασους 

Νεοκαισάρειας Πιερίας 

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. 

2021-
003025 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΑΚΟΕ 
  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗ 

A4. Παρουσιάζεται προηγούμενη εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση 
συναφών έργων παρόμοιας στόχευσης χωρίς όμως σαφή αναφορά σε 

χρονική διάρκεια έργων, αντίστοιχο προϋπολογισμό και συνοπτική 
περιγραφή 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα. 

2021-
003139 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Α.2.6 
"Ευφυής Πλατφόρμα προώθησης νέων 

καινοτόμων περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών" 

B1. Δεν έχει υποβληθεί έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο 
όργανο του φορέα 

2021-
002764 

Πίνδος Περιβαλλοντική A4.  

Ελληνικό πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης 
των πεταλούδων: επιστήμη πολιτών [gr-

BMS; Greek Butterfly Monitoring scheme: 
citizen science] 

A5. Βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί δεν προκύπτει 
επάρκεια πόρων του φορέα για την υλοποίηση του έργου 

2021-
003035 

Πολιτιστική Εταιρεία 
Πανόρμου 

"Επιμενίδης" 
Α.2.7.  

«Διαμόρφωση και διαχείριση επισκέψιμου 
πάρκου κρητικής βιοποικιλότητας με 
έμφαση στη Χαρουπιά» Ακρωνύμιο: 

«Πάρκο Χαρουπιάς» 

Α5. Δεν προκύπτει οικονομική επάρκεια του φορέα σύμφωνα 
 με τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία. (Δεν έχουν υποβληθεί σωστά 

αρχεία) 

2021-
002180 

Σώμα Ελλήνων 
Προσκόπων 

  Η φυλή της Γης - Earth tribe 
A4. Επισυνάπτεται το βιογραφικό του φορέα που δείχνει την προηγούμενη 

εμπειρία σε συναφή έργα, ωστόσο δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε 
προϋπολογισμούς. 

2021-
003119 

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Α.4.1.  
Α.4.5. 

Δράσεις αναβάθμισης του Βοτανικού 
Κήπου της Φιλοδασικής για τη λειτουργία 

του ως πόλου διατήρησης της 
βιοποικιλότητας στον Υμηττό 

Β1. Έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο όργανο του 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 60,  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 2.938.585,55 € 
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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 άλλες 

δράσεις 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 (βαθμολόγηση κριτηρίου Γ: 50%) 

Γ1 
 Αντιστοίχιση προτεινόμενου έργου με Θεματική Ενότητα της 

παρούσας πρόσκλησης (επιλογή έως 2 Άξονες)  
5 ή 0 

Γ2 
Αναλυτική παρουσίαση σκοπού, στόχων και δράσεων έργου:  
Τεκμηρίωση και παραδοτέα του έργου στις διάφορες φάσεις 

15 

Γ3 
Προσδοκώμενα αποτελέσματα (με καθορισμό τιμών-στόχου όπου 
είναι εφικτό) και ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

10 

Γ4 
Στελέχωση ομάδας έργου  (υποβολή βιογραφικών ή/και περιγραφή 

θέσεων και περιγραμμάτων εργασίας)  
5 

Γ5 
 Εκτίμηση κοινωνικού αντίκτυπου και συμβολής έργου στους 

στόχους/ άξονες του χρηματοδοτικού μέτρου και της δημόσιας 
πολιτικής για το περιβάλλον και τον χώρο ευρύτερα 

15 

Δ. Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού αντικειμένου) έργου (βαθμολόγηση κριτηρίου Δ: 30%) 

Δ1 

Συμπληρωμένος αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού (πρότυπο 
αρχείο excel) ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών. Οι δαπάνες που 

καλύπτονται με ιδίους πόρους, αποτυπώνονται στον πίνακα 
προϋπολογισμού με μηδενικό κόστος 

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: 20%) 

Ε1 
Η πρόταση ενσωματώνει στη μεθοδολογία της στοιχεία τεχνικής, 

οργανωσιακής ή κοινωνικής καινοτομίας 
10 

Ε2 

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. Θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στις 

δράσεις/προγράμματα  

10 
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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 

 

Κατάταξη Βαθμολογία 
Αρ. 

Πρωτ. 
Θεματικό 

πεδίο 
Τίτλος Σύντομη περιγραφή  Δικαιούχος  Προϋπολογισμός  

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμός 

1 88 
2021-

003106 
Α4. 

Δημιουργία βάσης δεδομένων 
για τη χλωρίδα του Εθνικού 

Πάρκου Πρεσπών 

Το έργο αφορά τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων για 
τη χλωρίδα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών που αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες περιοχές φυτοποικιλότητας στην 
Ελλάδα, μέσω της επιστήμης των πολιτών με στόχο την 
προστασία και διαχείριση της χλωρίδας της Πρέσπας.  Η 

ψηφιακή βάσης δεδομένων θα περιλαμβάνει όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες γι’ αυτά τα taxa, τα βιολογικά και 

οικολογικά τους χαρακτηριστικά, βιβλιογραφικές πηγές, 
φωτογραφίες αλλά και δυναμικούς χάρτες με γεωχωρικές 
πληροφορίες εξάπλωσης. Θα είναι διαθέσιμη σε μορφή 

ιστοσελίδας αποτελώντας ένα καινοτόμο για τα ελληνικά 
δεδομένα εργαλείο προστασίας και διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος, αλλά και της επιστήμης των πολιτών. Για την 
ενίσχυση της, σχεδιάζεται η δημιουργία μιας εφαρμογής για 

κινητά τηλέφωνα που θα επιτρέπει στους χρήστες τη συλλογή 
δεδομένων πεδίου και την κατάθεση τους στη βάση. Τόσο η 

ιστοσελίδα όσο και η εφαρμογή θα απευθύνονται όχι μόνο σε 
ερευνητές βοτανικούς αλλά και σε «πολίτες-επιστήμονες», με 

στόχο την ευρεία προσβασιμότητα στο έργο. 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΡΕΣΠΩΝ 
                    49.500,00 €                    49.500,00 €  

2 86 
2021-

002467 
A.1.3 

Climate Change Film Festival 
(CCFF) 

Το έργο Climate Change Film Festival (CCFF) φιλοδοξεί να 
αποτελέσει το πρώτο διαγωνιστικό φεστιβάλ ταινιών μικρού 

μήκους στην Ελλάδα με εστίαση στο φαινόμενο της κλιματικής 
αλλαγής. Αντικείμενο του CCFF αποτελεί η διάδοση 

επιστημονικά αξιόπιστων πληροφοριών και ευαισθητοποίηση 
σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική δράση, 

συνδυάζοντας την καλλιτεχνική έκφραση. Απευθύνεται σε: (1) 
μέλη της μαθητικής κοινότητας, (2) μέλη των σχολών 

υποκριτικής και σκηνοθεσίας και (3) σε όλους τους ενεργούς 
πολίτες, με στόχο να τους δώσει τα κατάλληλα επιστημονικά 

εφόδια, προκειμένου να εκφράσουν καλλιτεχνικά την 
ευαισθησία και ανησυχία τους για τις κλιματικές αλλαγές και 

να τις μεταφέρουν στην κινηματογραφική αίθουσα και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 

ΑΣΤΙΚΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                    49.980,00 €                    99.480,00 €  
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3 83 
2021-

003090 
Α.3 

Κάτω από το Τοπίο: 
Συμμετοχικές επεμβάσεις για 

την προστασία και ανάδειξη του 
ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος της Θηρασιάς 

Το έργο αφορά τη διεξαγωγή ενός πρότυπου έργου 
συμμετοχικής αποκατάστασης στον υπόσκαφο οικισμό της 

Αγριλιάς, στη Θηρασιά (Αιγαίο), μέσω επαγγελματικής 
μαθητείας νέων τεχνιτών της περιοχής και με τη συμμετοχή 

πολιτών. Με στόχο την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια πέντε εβδομάδων θα 
αποκατασταθεί και αναδειχθεί ένα σύνολο οικιστικής 

οργάνωσης και διαχείρισης του νερού που αποτυπώνει την 
άρρηκτη σχέση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος: το 

κεντρικό λιθόστρωτο καλντερίμι και δύο στέρνες 
ενσωματωμένες στη διαδρομή. Το έργο αξιοποιεί επιπρόσθετα 

την έρευνα, την τεχνική κατάρτιση και τη συμμετοχή των 
πολιτών για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και 
την ολοκληρωμένη διαχείριση του χώρου και των κατασκευών 
υπό το πρίσμα των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

Περιοδεύον 
Εργαστήριο για 

τις Παραδοσιακές 
Τεχνικές Δόμησης 

«Μπουλούκι» 
ΑΜΚΕ 

                    49.795,00 €                 149.275,00 €  

4 79 
2021-

003028 
Α3.1 
Α3.2 

Zero Waste Διοίκηση 

Tο έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης, διαλογής 
στην πηγή ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, 
ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, την πρόληψη χρήσης 

πλαστικών, την αντικατάσταση χρήσης των πλαστικών μίας 
χρήσης, πράσινων συμβάσεων και προμηθειών, ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης σε επιλεγμένα κτίρια των δύο δήμων 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του Ζωγράφου. 

Οικολογική 
Εταιρεία 

Ανακύκλωσης 
                    49.990,00 €                 199.265,00 €  

5 79 
2021-

003039 
Α.3.2 
Α.3.3 

Mind the Waste: Πολιτικές και 
δράσεις για τη διαχείριση 

απορριμμάτων 

Το έργο “Mind the Waste: Πολιτικές και δράσεις για τη 
διαχείριση απορριμμάτων” αναπτύσσει έρευνα και πιλοτικές 

πρακτικές εφαρμογές σε συνεργασία με τον Δήμο Βύρωνα, για 
την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή γύρω από τα ζητήματα 

της διαχείρισης απορριμμάτων, της επαναχρησιμοποίησης 
υλικών και της κυκλικής οικονομίας. Οι δράσεις πεδίου 

περιλαμβάνουν συμμετοχικά εργαστήρια και ερωτηματολόγια, 
με στόχο την κατάρτιση ενός νέου Κανονισμού Καθαριότητας 

και τη διαμόρφωση της στρατηγικής λειτουργίας για ένα 
πρότυπο Κέντρο Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών 

(ΚΔΕΥ) στον Δήμο, από τους ίδιους τους πολίτες. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ (PLACE 

IDENTITY) 

                    49.550,00 €                 248.815,00 €  

6 79 
2021-

003043 
A.4.1. 
A.3.7. 

EchoLoci: Καινοτόμες 
ηχοτοπικές εφαρμογές για την 
καταγραφή και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, με την 
συμμετοχή των πολιτών, στις 
κτηνοτροφικές διαδρομές του 

Ζαγορίου 

Το EchoLochi είναι ένα καινοτόμο έργο για την καταγραφή της 
βιοποικιλότητας, μέσω του ήχου και της εικόνας, στα 

κτηνοτροφικά μονοπάτια του Ζαγορίου. Μέσα από την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών επιτυγχάνεται μια συνεργατική 
διαδικασία μάθησης και διαχείρισης του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το έργο στοχεύει έμμεσα τόσο 
στη διαφύλαξη της άγριας πανίδας και των απειλούμενων 

ειδών της περιοχής του Ζαγορίου όσο και στην προστασία των 
βιοτόπων της. 

INNOPOLIS 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

                    49.980,00 €                 298.795,00 €  
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7 77 
2021-

003045 
A.1.3 

"ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ. 
Καινοτόμες δράσεις για την 

προσαρμογή στις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής, με 

έμφαση στις χρήσεις γης και στη 
διαχείριση των υδάτινων 

πόρων" 

Το έργο έχει αφετηρία την λίμνη Κάρλα, όπου αυτή τη στιγμή 
εκτελείται το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εστιάζει στις προσκλήσεις που καλείται να 
αντιμετωπίσει ενόψει της κλιματικής αλλαγής σε ότι αναφορά 
τις χρήσεις γης και τους υδάτινους πόρους. Μέσω του έργου η 
τοπική κοινωνία και όχι μόνο (επιστημονική και εκπαιδευτική 

κοινότητα, επαγγελματίες, αγρότες, οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, αιρετοί και δημοτικές υπηρεσίες) ωφελούνται - 

ενημερώνονται, εκπαιδεύονται και ευαισθητοποιούνται, σε ότι 
αφορά την καλύτερη προστασία του φυσικού πόρου που 

ονομάζεται νερό σε όλο τον κάμπο της Θεσσαλίας. 

ΚοινΣΕπ Δράση 
και Ενέργεια 

                    50.000,00 €                 348.795,00 €  

8 77 
2021-

003112 
Α.3.2 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
– Δίνουμε μια νέα ζωή – 

Uptextile 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των 
πόρων στα κλωστοϋφαντουργικά (Κ/Υ) σε όλη την αλυσίδα 

αξίας (παραγωγή, χρήση, μεταποίηση διάθεση) και ενίσχυση 
των εθνικών πολιτικών στην εφαρμογή χωριστής συλλογής 

αλλά και της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, μεταποίησης, 
ανακύκλωσης με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
μαθητών, πολιτών και εμπλεκομένων φορέων και παράλληλα 

δράσεις διαλογής στην πηγή και αξιοποίησης των 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

TAG-Green                     49.996,00 €                 398.791,00 €  

9 76 
2021-

003033 
Α.1.6 

"Γνωρίζουμε την Πολιτιστική 
μας Κληρονομιά, 

Προστατεύουμε τα Μνημεία 
μας" - ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΕ ΑΜΥΝΑ 

Το έργο εστιάζει στην ανάδειξη δημιουργίας του Πολιτιστικού 
Αποθετηρίου των Ενόπλων Δυνάμεων, στην εφαρμογή 
μακρόχρονης στρατηγικής για την προστασία του και 

ευαισθητοποίηση/ κινητοποίηση του συνόλου των στελεχών 
ΥΠΕΘΑ. Στο σύνολό των μνημείων συμπεριλαμβάνονται τα 

ιστορικά ναυάγια κυριότητας Ενόπλων Δυνάμεων που 
αποτελούν καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα από 

πολιτιστικής αλλά και περιβαλλοντικής απόψεως (φθορά 
μετάλλων, βυθισμένα πυρομαχικά, καύσιμα, μεταφορά 

ρύπανσης κα). 

ECOCITY                     49.460,00 €                 448.251,00 €  
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10 76 
2021-

003082 
A.1.2 
A.1.3 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και Αστικά Οικοσυστήματα: 
Συνέργειες Πολιτών για την 
Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή και την Ενεργειακή 

Μετάβαση 

To έργο εστιάζει σε δράσεις με επίκεντρο την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τις κοινότητες πολιτών, και προωθεί τη 

μεταξύ τους συνεργασία μέσα από ένα σύνολο στοχευμένων 
δράσεων που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον εθνικό και 

κοινοτικό προσανατολισμό για την κλιματική κρίση και 
ενεργειακή μετάβαση. Κεντρικός στόχος του έργου είναι να 

προτείνει λύσεις σε ζητήματα βιωσιμότητας και αειφορίας που 
αφορούν στην οργάνωση της ανθρώπινης δραστηριότητας και 
τη διαχείριση των φυσικών πόρων σε αστικές και περιαστικές 

περιοχές καθώς και να ενημερώσει, εμπνεύσει και υποστηρίξει 
τους πολίτες να δραστηριοποιηθούν για την αποτροπή 
επερχόμενων οικολογικών και κοινωνικών κρίσεων που 

σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 

Σχολείο της Γης                     49.944,00 €                 498.195,00 €  

11 75 
2021-

003070 
A.1.3 

Δράσεις των Πολιτών για την 
Κλιματική Ουδετερότητα 

Το έργο «Δράσεις των Πολιτών για την Κλιματική 
Ουδετερότητα» έχει ως σκοπό την ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών του Δήμου 
Χαλανδρίου, μέσω της συμμετοχής τους στο συν-σχεδιασμό 
πιλοτικής στρατηγικής και δράσεων για το κλίμα σε επίπεδο 

γειτονιάς. Επίσης, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός πιλοτικού 
σχεδίου για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική 

ουδετερότητα, μέσω μιας πολυσυμμετοχικής συνεργασίας 
εταίρων, με έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών, με απώτερο 

στόχο την ωρίμανση και οργάνωση μιας Σύμβασης Πόλης για το 
Κλίμα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ                     47.540,00 €                 545.735,00 €  

12 75 
2021-

003124 
Α.1.4 EnvironMental Adaptation 

Τα άτομα με ψυχικές δυσκολίες αποτελούν μία από τις πιο 
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκεται σε μεγάλο 

ρίσκο αναφορικά με τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Το 
“EnvironMental Adaptation” στοχεύει στη δίκαιη προσαρμογή 
της ομάδας-στόχου στην Κλιματική Αλλαγή, στην εκπαίδευση 
του φροντιστή υγείας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του 

πολίτη. 

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ                     50.000,00 €                 595.735,00 €  

13 75 
2021-

003142 
A.3.6. 

«Μουσείο φυσικής και 
παραδοσιακής δόμησης στον 

περιβάλλοντα χώρο του ξενώνα 
Στάμου Στούρνα στην Άλλη 

Μεριά Πηλίου» 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μουσείου φυσικής 
δόμησης και συνοδευτικές επισκευές του διατηρητέου κτιρίου 

του ξενώνα Στάμου Στούρνα για την φιλοξενία ατόμων σε 
σεμινάρια φυσικής δόμησης. 

ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ                     50.000,00 €                 645.735,00 €  

14 74 
2021-

002164 
Α.2.7. 

Αποκατάσταση 
υποβαθμισμένου εδάφους 

μέσω μετασχηματισμού του σε 
βιολογικό αμπελώνα για τη 
διάσωση γηγενών ποικιλιών 

Το έργο αφορά στη φύτευση βιολογικού αμπελώνα στη δυτική 
Λέσβο, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο 
διαχείρισης της γεωργικής γης (προετοιμασία εδάφους, 

επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού, καλλιεργητικές μέθοδοι), 
προκειμένου να επιτύχει (α) την αποκατάσταση ενός 

υποβαθμισμένου βοσκότοπου, (β) τη διάσωση γηγενών 
ποικιλιών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, (γ) τη διάδοση 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ- 

                    50.000,00 €                 695.735,00 €  
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της βιώσιμης γεωργίας και (δ) την αναβίωση του ιστορικού 
κλάδου της αμπελουργίας. 

ΛΕΣΒΟΥ 

15 74 
2021-

003103 
Α.4.7 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ 
"ΦΥΛΑΚΕΣ" ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Το προτεινόμενο έργο αφορά μία συμμετοχική εκπαιδευτική 
διαδικασία, αποτελούμενη από σεμινάρια και εργαστήρια που, 
με ειδικότερη εστίαση στις ΘΠΠ της χώρας θα εμπλέξει αλιείς / 
χρήστες σκαφών αναψυχής / αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος 

και εκπροσώπους θεσμικών φορέων σε μια διαδικασία 
κατανόησης του θαλάσσιου οικοσυστήματος, των απειλών που 

αντιμετωπίζει και του θεσμικού πλαισίου για την προστασία 
του, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές διαχείρισης των 

ιχθυαποθεμάτων, αποφυγής της θαλάσσιας ρύπανσης, και εν 
τέλει προστασίας και διατήρησης των θαλάσσιων ειδών, 

ιδιαιτέρως των απειλούμενων, και των πολύτιμων 
ενδιαιτημάτων τους. Πέραν της γνώσης και ευαισθητοποίησης, 
το Έργο αποβλέπει επίσης να παρακινήσει τις ομάδες-στόχους 
αλλά και το ευρύτερο κοινό σε μια ενεργό θετική εισφορά στην 
προστασία της θάλασσας, αναπτύσσοντας και προσφέροντας 

δωρεάν ένα ηλεκτρονικό εργαλείο συγκέντρωσης πληροφοριών 
για θαλάσσια είδη και εστίες ρύπανσης, στο πλαίσιο και τη 

λογική της επιστήμης των πολιτών (citizen science). 

Ελληνική Ένωση 
Προστασίας 
Θαλάσσιου 

Περιβάλλοντος - 
HELMEPA 

                    49.900,00 €                 745.635,00 €  

16 72 
2021-

003036 
Α.3.2 

Έρευνα & εκστρατεία 
ενημέρωσης για τη μείωση της 

σπατάλης τροφίμων στα 
νοικοκυριά της Ελλάδας 

Με αφετηρία την έρευνα των ποσοτικών & ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της σπατάλης τροφίμων στα νοικοκυριά, που 
αποτελούν στην Ελλάδα τη βασική πηγή σπατάλης τροφίμων 

και αναλύοντας τα αποτελέσματα αυτής, σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού καθώς και 
συγκεκριμένων ομάδων (μαθητές, εταιρείες, καταναλωτές), 
αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα του Μπορούμε, που 

είναι τα μεγαλύτερα και πιο εξειδικευμένα δίκτυα ενημέρωσης 
για τη σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα. 

Μπορούμε                     49.850,00 €                 795.485,00 €  

17 71 
2021-

002051 
Α.1.6 

«ΣυμβαδίΖουμε»: συνεργασία 
πολιτών και επαγγελματιών για 
την προστασία των μνημείων 

από την κλιματική αλλαγή. 

Σκοπός του έργου «ΣυμβαδίΖουμε» είναι η ευαισθητοποίηση 
και η ενεργοποίηση πολιτών και επαγγελματιών του 

πολιτισμού στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από 
την κλιματική αλλαγή. Το έργο επιδιώκει να επαναφέρει την 

αίσθηση του ελέγχου και διαχείρισης της κατάστασης, δίνοντας 
την ευκαιρία στους ίδιους τους πολίτες, μέσα από την 
εκπαίδευση και τη συνεργασία με επαγγελματίες του 

πολιτισμού, να φροντίσουν και να προστατέψουν μνημεία του 
τόπου τους. 

Diadrasis, 
Interdisciplinary 

reasearch on 
Arcaheological & 

Architecural 
Conservation 

                    49.935,00 €                 845.420,00 €  

18 71 
2021-

002053 
Α.2.4 

Προσαρμογή στη νέα 
Πραγματικότητα. Προσαρμογή 

στην Κλιματική Αλλαγή. 
#disasterMaterials4development 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας και 
προσέγγισης για την διαχείριση των φερτών υλών, που 
προκαλούνται κατά την διάρκεια μιας πλημμύρας και 

συσσωρεύονται κατακλύζοντας υποδομές και εκτάσεις, 
δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στο οδικό δίκτυο, την 

κίνηση των οχημάτων των σωστικών συνεργείων και των 
νοσοκομειακών μονάδων προς και από την πληγείσα περιοχή. 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ 
ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ 

                    49.888,00 €                 895.308,00 €  
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19 70 
2021-

002052 
A.1.1 

Προκλήσεις και Οφέλη της 
Ηλεκτροκίνησης στις Σύγχρονες 

Αστικές Μεταφορές 

Στο έργο  προβλέπεται η ανάπτυξη σειράς βιωματικών 
δράσεων για τους πολίτες ώστε να γνωρίσουν τα νέα και 

σύγχρονα μέσα μεταφοράς που βασίζονται στην 
ηλεκτροκίνηση. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την προβολή 

πιλοτικής χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων και φόρτισή τους μέσω 
αυτόνομων σταθμών φόρτισης με φωτοβολταϊκές συστοιχίες 

και συσσωρευτές χρησιμοποιώντας και προβάλλοντας τις 
σημαντικές εγκαταστάσεις που έχουν αναπτυχθεί και 

υφίστανται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Διεθνής 
Οργάνωση 

Βιοπολιτικής 
                    50.000,00 €                 945.308,00 €  

20 70 
2021-

002909 
A.1.7 
A.2.6. 

Αέναος 

Το έργο στοχεύει αφενός στην ανάπτυξη και δημιουργία ενός 
Ευφυούς Συστήματος, μίας πλήρης τεχνολογικής πλατφόρμας 
συνεχούς παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων 
που επηρεάζουν την Προστασία και Διατήρηση του Υδάτινου 

Οικοσυστήματος του Κεφαλοπόταμου και αφετέρου στην 
προσαρμογή και ενδυνάμωση της προσαρμοστικότητας της 

τοπικής κοινωνίας μέσα από βιωματικές δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης. 

Πρωτοβουλία για 
τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη 

                    50.000,00 €                 995.308,00 €  

21 70 
2021-

003026 
Α.3.2 
Α.3.3 

«Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ-
Ανακυκλώνω- Κομποστοποιώ 

στον Δήμο Δέλτα» , ακρωνύμιο 
"Κ.Α.Μ.Ε." 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με την Οικολογική Κίνηση ν. 
Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Δέλτα στοχεύουν στη μείωση, 

επανάχρηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων μέσα 
από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το έργο αναπτύσσεται 
σε δύο άξονες που αφορούν στη μείωση, επανάχρηση, διαλογή 

στην πηγή για μαθητές σχολείων και στην κυκλική οικονομία 
και Κ.ΑΛ.Ο. για ενήλικες που απευθύνεται σε κατοίκους, 

φοιτητές και αγρότες της περιοχής με επιπλέον σκέλος την 
κομποστοποίηση. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο 
Πληροφόρησης 

και Τεκμηρίωσης 
για το Ρατσισμό, 
την Οικολογία, 

την Ειρήνη και τη 
Μη Βία 

                    49.955,00 €             1.045.263,00 €  

22 70 
2021-

003030 
Α.3.1 

ΔΡΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
#GreeningDryCleaning 

Στόχος του έργου #GreeningDryCleaning» είναι η πρόληψη της 
χρήσης πλαστικής σακούλας στα στεγνοκαθαριστήρια και τις 
συναφείς επιχειρήσεις (σιδερωτήρια κλπ) της χώρας αλλά και 

αντικατάστασης αυτών με επαναχρησιμοποιούμενες 
λινοθήκες. Το έργο θα υλοποιηθεί από την ΑΜΚΕ Ορίζοντας- 

Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και ́Έρευνας (ΙΤΕ) ενώ υποστηρίζεται 

και από την "Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων 
Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων Βαφείων και 

συναφών επαγγελμάτων". 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

                    48.000,00 €             1.093.263,00 €  

23 67 
2021-

003040 
Α.3.3 
Α.3.2 

Επιταχυντής Κυκλικής 
Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: 

ΕΚΟΔΗ 

Το έργο «Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: 
ΕΚΟΔΗ» αποσκοπεί στη δημιουργία και ενίσχυση οργανικών 

συνδέσεων μεταξύ της Συνεργατικής και Κυκλικής Οικονομίας. 
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πλέγματος 
Δράσεων, προκειμένου τα μέλη της ομάδας – στόχου να 

αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την 

λειτουργία του ΕΚΟΔΗ τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου. 

KEAN                     50.000,00 €             1.143.263,00 €  



 
 

19 

 

24 67 
2021-

003095 
A.4.1. 
A.1.7 

«Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά 
Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση 

για διατήρηση της 
βιοποικιλότητας -OLYMPUS+ » 

Το έργο αφορά την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και 
γεωργικών πόρων του ΝΔ Ολύμπου (όρια Δήμου Ελασσόνας), 

με επίκεντρο την προστασία και την αποκατάσταση των 
Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών που φύονται στην 

περιοχή του Ολύμπου, αλλά και τη λήψη μέτρων και 
διαμόρφωση πολιτικών για την προστασία του βουνού, ενόψει 

της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής. 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ 

                    50.000,00 €             1.193.263,00 €  

25 66 
2021-

002796 
Α.3.1 

Συμμαχία Γενεών για την 
πρόληψη της χρήσης πλαστικών 

και την αντικατάσταση της 
χρήσης των πλαστικών μιας 

χρήσης στο Δήμο του Νικολάου 
Σκουφά 

Σκοπός του έργου είναι η μείωση της χρήσης των πλαστικών 
και η αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης 

στο Δήμο Νικολάου Σκουφά μέσα από την εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας και των αρχών της κυκλικής 

οικονομίας. Θα πραγματοποιηθούν εκστρατείες καθαρισμού 
δασών, παραθαλάσσιων και παραλίμνιων περιοχών του Δήμου. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
                    50.000,00 €             1.243.263,00 €  

26 66 
2021-

003113 
A.1.6 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ 

Το έργο πραγματεύεται το μείζον θέμα που είναι η ανάγκη 
διάσωσης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς που 
απειλείται σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή και τις 

συνέπειές της. Μελέτες περίπτωσης του εν λόγω έργου 
αποτελούν πολιτιστικά μνημεία διαφορετικού ενδιαφέροντος 

και είναι τα ασκηταριά της Λάρισας και τα μουσειακά 
αντικείμενα του Κέντρου Έρευνας - Μουσείου Τσιτσάνη. Το 

έργο δίνει έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών 
αγαθών και προστασίας τους εν γένει, καθώς το κλίμα στον 

ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση ελλαδικό χώρο συνεχώς 
μεταβάλλεται. 

ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ                     50.000,00 €             1.293.263,00 €  

27 66 
2021-

003141 
Α.4.5 

«Δημιουργία τράπεζας 
διατήρησης γενετικού υλικού 

και αναβάθμιση γενοτύπου της 
ελληνικής αυτόχθονης φυλής 

του μαύρου χοίρου» 

Το προτεινόμενο έργο για τη διάσωση και βελτίωση της 
ελληνικής αυτόχθονης φυλής του μαύρου χοίρου, εντάσσεται 

στη διατήρηση των γενετικών πόρων, στη προστασία της 
βιοποικιλότητας και στον αγροδιατροφικό κλάδο οι οποίοι 

αποτελούν από τους κυριότερους κλάδους της εθνικής 
περιβαλλοντικής στρατηγικής και της στρατηγικής έξυπνης 

εξειδίκευσης της χώρας. Η εφαρμογή των σύγχρονων 
γονιδιακών μεθόδων που θα εφαρμοσθούν μέσω της 

προτεινόμενης δράσης θα  οδηγήσουν στη διάσωση και τη 
σημαντική γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων της 

ελληνικής αυτόχθονης φυλής του μαύρου χοίρου, με 
αποτέλεσμα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη 
σημαντική αύξηση του κέρδους των κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΕΝΩΣΗ 

ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ 
ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ 

ΦΥΛΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ 

                    50.000,00 €             1.343.263,00 €  

28 63 
2021-

003055 
A.2.4. 

Ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
συνείδησης μέσω της STEM 

εκπαίδευσης σε μαθητές στα 
Πομακοχώρια και στην 

ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης 

Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση, ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση του μαθητικού δυναμικού της Πομακικής 

μειονότητας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης, 
στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω τεχνολογικών 

εφαρμογών. 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

                    49.860,00 €             1.393.123,00 €  
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29 62 
2021-

003024 
A.1.1 
A.2.3 

Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη 
θαλάσσια μεταφορά 

οικολογικών προϊόντων στο 
Αιγαίο και στη Μεσόγειο: Ένα 

πιλοτικό πείραμα. 

Το έργο αφορά σε μια πειραματική και τεκμηριωμένη 
εφαρμογή ιστιοπλοϊκής και ηλεκτροκίνητης θαλάσσιας 
μεταφοράς οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο και τη 

Μεσόγειο. Δύο είναι οι άμεσοι στόχοι του: αφενός μεν η 
διασυνδεσιμότητα των νησιών και η μεταφορά προϊόντων, με 

πηγές ενέργειες την αιολική και την ηλεκτροκίνηση και με 
μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και, αφετέρου, η προστασία 

του περιβάλλοντος με την ενίσχυση και επέκταση της 
καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων, χωρίς τη χρήση χημικών 

ουσιών. 

Dock 
Συνεργατικός 
Χώρος για την 

Κοινωνική 
Αλληλέγγυα 
Οικονομία 

                    49.600,00 €             1.442.723,00 €  

30 62 
2021-

003029 
Α2 

Αξιοποίηση και Ανάδειξη του 
Φυσικού Πλούτου μέσω της 

Χρήσης Ψηφιακών Εφαρμογών: 
Η περίπτωση του Μολύβου και 
της Πέτρας του Δήμου Δυτικής 

Λέσβου 

Το προτεινόμενο έργο έχει ως κεντρικό στόχο την ανάδειξη και 
αξιοποίηση των σηματοδοτημένων περιπατητικών διαδρομών 
της περιοχής του Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής 
Λέσβου, και τη μετάβαση της σε ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό 

μοντέλο όπου η οικονομική ανάπτυξη δε θα λειτουργεί εις 
βάρος, αλλά ως σύμμαχος του φυσικού περιβάλλοντος. 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΜΗΘΥΜΝΑΣ 

                    50.000,00 €             1.492.723,00 €  

31 61 
2021-

002953 
A2 

Cyclades GeoAction: 
Συμμετοχική διατήρηση, 

διαχείριση και δράση για τη 
γεωλογική μας κληρονομιά 

Σκοπός του έργου είναι να ενδυναμωθούν οι κοινωνίες των 
νησιών της Κέας, της Κύθνου, της Σερίφου και της Νάξου 

προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση μίας 
αναπτυξιακής τοπικής δομής, η οποία θα βασίζεται στην 

προστασία και στην ανάδειξη της γεωπεριβαλλοντικής τους 
κληρονομιάς. 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΕΙΦΟΡΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 
                    49.950,00 €             1.542.673,00 €  

32 61 
2021-

003088 
Α.3.2 
Α.3.3 

AgriNaxos: Διαδρομές 
Διαβίωσης στην Ύπαιθρο της 

Νάξου 

Το προτεινόμενο Έργο «AgriNaxos: Διαδρομές Διαβίωσης στην 
Ύπαιθρο της Νάξου», αφορά το σχεδιασμό και την ανάδειξη 

ενός Δικτύου Διαδρομών Διαβίωσης – Θεματικών Διαδρομών 
Νερού και Πέτρας σε μια διευρυμένη χωρική ενότητα κυρίως 

της ορεινής Νάξου, που θα περιλαμβάνει οικισμούς με 
ιδιαίτερο ανθρωπογενές περιβάλλον. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

                    49.960,00 €             1.592.633,00 €  

33 61 
2021-

003145 
A.2.5 

Δράσεις Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης για την 

προστασία και διατήρηση των 
Δασών από τη Νόσο των 

Πλατάνων 

Οι δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στο προτεινόμενο έργο 
στοχεύουν στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και 

γενικότερα στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της 
κατεύθυνσης των πολιτών και των Φορέων σε καινοτόμες 

δράσεις για την εφαρμογή μέτρων περιορισμού και πρόληψης 
της ασθένειας ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του 

πλατάνου. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

                    50.000,00 €             1.642.633,00 €  

34 60 
2021-

003065 
A.2.1 

«Προστασία και Ανάδειξη των 
Υδάτινων Οικοσυστημάτων της 

Βόρειας Πελοποννήσου» 
Διακριτικός Τίτλος: Pelop-

WATERWAYS 

Το  έργο στοχεύει στην αναστροφή αυτής της δυσμενούς τάσης 
σε επτά υδάτινους οικότοπους της Βόρειας Πελοποννήσου, 

που αντιμετωπίζουν κινδύνους υποβάθμισης από ανθρώπινες 
δραστηριότητες και παρεμβάσεις. Στόχος των δράσεων του 

έργου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 
για την ανάγκη προστασίας των οικότοπων, η μέτρηση του 
βαθμού μόλυνσης του νερού, ώστε η καταγραφή αυτή να 
αποτελέσει μια βάση για τη μελλοντική περιβαλλοντική 

διαχείριση τους και η εκπαίδευση των μαθητών των περιοχών 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΚΑΙ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

                    49.967,20 €             1.692.600,20 €  
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μέσα από ελκυστικά θεατρικά δρώμενα με περιβαλλοντικό 
περιεχόμενο. 

35 60 
2021-

003127 

Α.1.5 
Α.1.6 
A.1.7 
A.2.1 
A.2.2 
A.2.6 
A.2.7 
A.3.7 

ACES Aegean Coastal Erosion 
Solutions - ΑΣΟΙ, Προτάσεις και 

Λύσεις για τα Προβλήματα 
Διάβρωσης των Ακτών του 

Αιγαίου 

Το έργο ACES είχε ως στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων των 
υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των οργανισμών παροχής 
πολιτικής στο θέμα της πρόληψης και αποκατάστασης της 

διάβρωσης των ακτών. Ο κύριος στόχος της ενσωμάτωσης των 
πολιτών στη δράση δημιουργείται με την ειδική εφαρμογή 
application coastal snap shot. Περιλαμβάνει διαδικτυακές 

συναντήσεις, σύγχρονη προσέγγιση του προβλήματος, 
δημιουργία καινοτόμου εφαρμογής για την απεικόνιση της 
διάβρωσης, δημιουργία λειτουργικής πλατφόρμας για τη 

συλλογή του υλικού, περιγραφή των τρεχουσών προκλήσεων, 
προτάσεις, συστάσεις πολιτικής και ορθή διαχείριση των 

παράκτιων πόρων και τη δημιουργία εργαλειοθήκης για τη 
διατήρηση της εκστρατείας και της συνεργασία πολιτών, 

επιστημόνων και φορέων της Πολιτείας 

ASTERI                     50.005,00 €             1.742.605,20 €  

36 58 
2021-

003135 
Α.2.1 
Α.2.2 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 

Το έργο αφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση της ρύπανσης 
από θαλάσσια απορρίμματα στο σύνολο της δυσπρόσιτης 
ακτογραμμής του Κορινθιακού κόλπου. Συμπληρώνει και 

διευρύνει την έρευνα που διενεργήθηκε κατά την περίοδο 
2019-20 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επισκέψιμων ακτών, στα 

πλαίσια του έργου «Κορινθιακός – η δική μας θάλασσα». 

ozon ngo                     49.999,00 €             1.792.604,20 €  

37 57 
2021-

002222 
Α1 

Κλιματική δράση και 
προσαρμογή στον Δήμο 

Βριλησσίων 

Το έργο αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών, 
εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή καθώς και εφαρμογή δύο πιλοτικών 
προγραμμάτων που αφορούν 

στο 4ο δημοτικό σχολείο Βριλησσίων και την παραρεμάτια 
περιοχή του Δήμου. 

ΑΝΕΜΟΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

                    49.960,00 €             1.842.564,20 €  

38 55 
2021-

003118 
Α.4.5 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EX SITU 
ΜΙΚΡΟΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

Δημιουργία EX SITU μικροαποθεμάτων ιθαγενών φυτών και 
χρήση τους σε κηποτεχνικά έργα στο αστικό πράσινο. 

Συμμετοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά 
και των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων ως 
κοινωνικών φορέων που μπορούν να συμβάλουν ιδιαίτερα 

στην προώθηση διατήρησης της βιοποικιλότητας. Για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας θα πραγματοποιηθεί εκτός 
τόπου (Ex-situ) μέθοδος διατήρησης και επιτόπια (in situ) 

διατήρησης των σημαντικών ειδών χλωρίδας,  σε 
βοτανικούς κήπους ή / και τράπεζες γενετικού υλικού. 

Ορθόδοξος 
Ακαδημία Κρήτης 

                    49.885,00 €             1.892.449,20 €  

39 54 
2021-

003132 
A.4.1. 

Ψάχνοντας για λύσεις στο 
σκοτάδι: Διατήρηση ενδημικών, 

απειλουμένων και 
προστατευόμενων ειδών σε 

σπηλαία της Κρήτης με μεγάλη 
ανθρώπινη επισκεψιμότητα. 

Το έργο εξετάζει και αναδεικνύει τη σπηλαιόβια πανίδα από έξι 
σπήλαια της Κρήτης που δέχονται έντονες πιέσεις εξαιτίας του 

τουρισμού. Τα τρία από τα έξι σπήλαια είναι τουριστικά 
αξιοποιημένα με μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Τα υπόλοιπα τρία 

είναι επισκέψιμα χωρίς ξενάγηση ή εισιτήριο και με μεγάλο 
αλλά άγνωστο αριθμό επισκεπτών. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

                    49.822,00 €             1.942.271,20 €  
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40 51 
2021-

003023 
A.4.1. 
Α.4.6 

Καινοτόμες Δράσεις για την 
Παρακολούθηση και Διαχείριση 
των Θαλάσσιων Θηλαστικών της 

Ελλάδας (με έμφαση στη 
μεσογειακή φώκια) με τη 

συμμετοχή των πολιτών/μη 
ειδικών. 

Το έργο αποτελεί μια αναβάθμιση του Εθνικού Δικτύου 
Διάσωσης και Συλλογής Πληροφοριών της MOm. 

MOm  50020,00 €             1.992.291,20 €  

41 51 
2021-

003120 
A.4.1 
A.4.2 

Η Επιστήμη των Πολιτών στην 
υπηρεσία της φύσης: 

παρακολούθηση της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας (ECONAV) 

Στο προτεινόμενο έργο ECONAV θα συλλεχθούν και θα 
βελτιωθούν οι πλέον υποσχόμενες προσεγγίσεις, τεχνικές και 

εργαλεία της επιστήμης των πολιτών, για να παραχθεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα αποτελείται από μια σειρά 

εφαρμογών (λογισμικών), βάσεων δεδομένων, πληροφοριών 
υποβάθρου, μεθοδολογικών εργαλείων και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί η 

ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε θέματα παρακολούθησης 
της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. 

Αρχιπέλαγος 
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας 
Προστασίας 

                    50.000,00 €             2.042.291,20 €  

42 50 
2021-

002214 
Α2 

Δικτύωση – διάχυση και 
εποπτεία λειτουργικού πλαισίου 

δράσεων εθελοντικών 
οργανώσεων Πολιτικής 

Προστασίας απέναντι σε 
πυρκαγιές υπαίθρου και ακραία 

καιρικά φαινόμενα 

Το έργο αφορά στη μεταλαμπάδευση της συγκεντρωμένης 
τεχνογνωσίας προς τους μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας 
των Δήμων και, ειδικότερα στους δημοτικούς υπαλλήλους / 

στελέχη των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας, ενισχύοντας το 
γνωσιακό τους υπόβαθρο και εισαγάγοντάς τους σε 

αναβαθμισμένες τεχνολογικά λειτουργίες, με απώτερο στόχο 
την αποδοτικότερη συμμετοχή τους σε κρίσιμες καταστάσεις. 

ΔΥΟΠΠ                     50.000,00 €             2.092.291,20 €  

43 49 
2021-

003032 
Α.3.5 
Α.3.6 

REsearch and Citizen science 
Activation in the City of 

Thessaloniki - REACT 

Το έργο REACT (REsearch and Citizens Science Activation in the 
City of Thessaloniki) αποτελεί μία σύγχρονη και καινοτόμα 

πρωτοβουλία που έρχεται να δώσει λύση σε ορισμένα 
περιβαλλοντικά προβλήματα του αστικού ιστού της πόλης, 

όπως η ηχορύπανση και η φωτορρύπανση, έχοντας ως πυλώνες 
την αύξηση του επιπέδου της συμμετοχικότητας, κυρίως των 

νέων πολιτών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΟΥΝΕΣΚΟ ΝΕΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                    50.000,00 €             2.142.291,20 €  

44 46 
2021-

003122 
A.3.7 

«Νοιάζομαι και μαθαίνω τον 
τόπο μου» 

Το έργο «Νοιάζομαι και μαθαίνω τον τόπο μου» απευθύνεται 
στους μαθητές σχολείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της 

Καρύστου με στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και 
πολιτιστικής συνείδησης τους. Στο πλαίσιο του έργου οι 

μαθητές θα συμμετέχουν στον καθαρισμό των ακτών του 
δήμου ενώ παράλληλα θα μάθουν για την ιστορία του τόπου 
τους. Σκοπός του έργου είναι η ενημέρωση των κατοίκων της 

περιοχής από μικρή ηλικία σε θέματα περιβάλλοντος και 
πρόληψης της ρύπανσης από στερεά απορρίμματα και η 

ευαισθητοποίηση τους για την προστασία του τόπου τους μέσα 
από πολιτιστικές ενημερωτικές δράσεις. 

Pneuma-Hellenic 
Spirit 

                    49.910,00 €             2.192.201,20 €  
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45 44 
2021-

003129 
Α.3.1 
Α.3.3 

Μαθητές εν Δράσει: Δεν Πετάω, 
Επαναχρησιμοποιώ 

Το έργο αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
μαθητικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας των 

Καλαβρύτων, σχετικά με τη σημασία της υπερκύκλωσης 
(upcycling) πλαστικού. Σε κάθε σχολείο θα οργανωθούν 

ενημερωτικές δράσεις και βιωματικά εργαστήρια, όπου οι 
μαθητές θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μηχανήματα 

υπερκύκλωσης πλαστικού, κατασκευασμένα από την Κοιν.Σ.Επ. 
Rokani αποκλειστικά για τους σκοπούς του έργου. 

Κοιν.Σ.Επ ΡΟΚΑΝΙ                     50.000,00 €             2.242.201,20 €  

 

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 ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020 είναι 1.500.000 €. 
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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. 

 

Γεώργιος Βελεγράκης, 
Ηλεκτρολόγος μηχανικός, Υπεύθυνος διαχ/σης έργου LIFE ProWhibit, Πράσινο Ταμείο 
 

Ζωή Γαïτανάρου, 
Ειδική Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων, LIFE IP CEI Greece 
 

Ελένη Γεωργίου, 
ΠΕ Περιβάλλοντος Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Γ’) Πράσινου Ταμείου 

 

Αναστασία Δαλάκα, 
Βιολόγος, στέλεχος της ΜΟΔ στην Ομάδα Υποστήριξης για το Πράσινο Ταμείο 
 

Αικατερίνη Κουτσοβούλου, 
Ειδική Εμπειρογνώμονας σε θέματα Φύσης και Βιοποικιλότητας, LIFE IP4Natura 

 

Δημήτρης Μπανούσης, 
Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Περιβάλλοντος GR LIFE Task Force 

 

Βασίλειος Μποντζώρλος, 
Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Φύσης και Βιοποικιλότητας, GR LIFE Task Force 

 

Σπυριδούλα Ντεμίρη, 
Ειδική Εμπειρογνώμονας σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής LIFE IP AdaptInGR 
 

Παναγιώτης Στρατάκης, 
Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διαχείρισης δεδομένων/GIS, GR LIFE Task Force 

 

Δημήτρης Χωματίδης, 
Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα  Κυκλικής Οικονομίας και Πληροφοριακών Συστημάτων, LIFE IP CEI Greece 

 

Νικόλαος Ψημμένος, 
Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Κλιματικής Αλλαγής, GR LIFE Task Force 
 

 

 

Γεώργιος Πρωτόπαπας, 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Διευθυντής  του  Πράσινου Ταμείου & Συντονιστής των εργασιών της επιτροπής αξιολόγησης και 
παρακολούθησης 
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Επισυναπτόμενο 1. Κριτήρια αποκλεισμού 

 

Α. Επιλεξιμότητα και διαχειριστική ικανότητα συντονιστή φορέα (κριτήριο αποκλεισμού) 

Α1. Τυπική αρμοδιότητα υλοποίησης της πράξης, όπως τεκμηριώνεται από το καταστατικό του 
φορέα όπως ισχύει1. 

Α2. Υπεύθυνη δήλωση μέσω πλατφόρμας gov.gr στην οποία να αναφέρεται ότι έχουν τηρηθεί 
(εντός νόμιμων προθεσμιών) τα όσα απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10β του ν.3861/20102. Σε 
περίπτωση που κάποιος φορέας δεν είχε λάβει επιχορήγηση από τους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης μέχρι την υποβολή της πρότασης, θα προσκομίζει μια Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
θα αναφέρει αυτό και ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. 

Α3. Έγγραφα νομιμοποίησης της διοίκησης του φορέα (π.χ. πρακτικά Γ.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 5 χρόνια, δράσεων 
παρόμοιας στόχευσης και κλίμακας. Είναι υποχρεωτική η ονομαστική αναφορά των έργων, η 
διάρκεια, ο προϋπολογισμός, καθώς και η συνοπτική περιγραφή τους. 

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

Α5.1 Έντυπο Ν των 3 προηγούμενων ετών από τα οποία να προκύπτει οικονομική δραστηριότητα 
που να εξασφαλίζει την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

Α5.2 Έντυπο με στοιχεία ισολογισμού, των δύο προηγούμενων ετών (2018, 2019) 

Α5.3 Ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός εργαζομένων με σταθερή ή/και μερική σχέση απασχόλησης με 
τον φορέα). 

Β. Επιλεξιμότητα / σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου (κριτήριο αποκλεισμού) 

Β1. Έγκριση συμμετοχής σε πρόταση από το αρμόδιο όργανο του εκάστου φορέα, για όλους τους 
φορείς που συμμετέχουν οικονομικά στο έργο με απόφαση διοικητικού συμβουλίου ή απόφαση 
οικονομικής επιτροπής (ΟΤΑ).  

Είναι υποχρεωτική η σύμπραξη για την υλοποίηση του έργου με φορείς του ευρύτερου δημοσίου  
(Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο όπως 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
ερευνητικά ινστιτούτα, Οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών κ.ά.). Η σύμπραξη πρέπει να αποτυπώνεται στο φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο του έργου, ακόμα και εάν ο φορέας του δημοσίου συμμετέχει μόνο με 
ιδίους πόρους. 

Β2. Συνεκτικότητα προτεινόμενου έργου με τις αντίστοιχες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές 
(υποχρεωτική αναφορά σχετικού ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το περιβάλλον, το χωρικό 
σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη κ.ά.). 

Β3. Διαθέσιμες μελέτες, αδειοδοτήσεις ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα όπου απαιτούνται για την 
υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. 

 

 

 
1
 Η αρμοδιότητα προκύπτει από τη σαφή αναφορά, στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα ή σε άλλο τμήμα 

του καταστατικού του, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ή άλλων βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων 

αυτού π.χ. βιοποικιλότητα, ύδατα, εδάφη, είδη χλωρίδας, πανίδας κ.ά. 
2
 Πέραν της Υ.Δ. θα ελεγχθεί προς επιβεβαίωση η παρουσία του φορέα στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων 

(https://mef.diavgeia.gov.gr/)  

https://dilosi.services.gov.gr/q/start
https://mef.diavgeia.gov.gr/

