
ΑΔΑ: 94ΕΤ46Ψ844-ΤΣΥ 

1 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Κηφισιά, 14-03-2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ       Αρ. Πρωτ.: 1380 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. 

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241 

ΤΚ 145 61 Κηφισιά 

Κωδικός Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ2022-Ε&Ε 

 

 

«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» 

 

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου:  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), 

β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’204), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4337/2015 
(Α’129), 

γ. του ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α’247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

δ. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύει, 

ε. του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ 8-8-2016) με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

στ. του π.δ.80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145), όπως ισχύει, 

ζ.  του 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» (Α’112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

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

θ. του άρθρου 28 παρ. 33β του ν.4280/2014, όπου ορίζεται για το Πράσινο Ταμείο ότι «Τυχόν αδιάθετα 
υπόλοιπα του επιτρεπόμενου ποσοστού διάθεσης μεταφέρονται στην επόμενη χρήση και διατίθενται 
για τους ίδιους σκοπούς » (Α’159),  
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ι. του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’167) 
όπως ισχύει, 

ια. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

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

2. την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» για 
τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 662) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 579)», 

3. τις υπ’ αριθ. αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 218.1/18-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟΔ46Ψ844-
842), «Παροχή εξουσιοδοτήσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πράσινου Ταμείου.», 218.2/18-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΝΝ46Ψ844-Ο7Α) «Διατήρηση ισχύος της υπ’ 
αρ. 190.6.2/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για την ανάθεση προσωρινών 
καθηκόντων Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πράσινου Ταμείου (Π.Ο.Υ.).» & 
218.3/18-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΙ746Ψ844-1Φ0) «Ανάθεση ειδικών αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων 
από τον Διευθυντή  σε υπαλλήλους του Πράσινου Ταμείου» (Β’ 3906), 

4. την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/121887/2781/20-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΔΓ4653Π8-ΑΨ4) Απόφαση 
Υπουργού Π.ΕN. με θέμα "Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Πράσινου 
Ταμείου",  

5. την υπ’ αριθ. 226.1/10-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 9ΜΜ446Ψ844-
8Κ2) για την έγκριση του αναλυτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, 

6. την υπ’ αριθμ. 231.2/26-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΟΨ46Ψ844-Ψ67) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των 
προβλεπόμενων εξόδων προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου του έτους 2022 συνολικού 
ύψους 134.355.000,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες,  

7. την υπ’ αριθμ. 231.8/26-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΠΡ46Ψ844-84Σ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου 
Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» και η διάθεση πίστωσης ποσού 
18.000.000,00 € για την υλοποίησή του, 

8. την υπ' αριθμ. αριθμ. 660/09-02-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΡΘ46Ψ844-Γ1Τ) Απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. 
με θέμα: Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου  «ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022»  και διάθεση πίστωσης ποσού 18.000.000,00€ για 
την υλοποίησή του και συγκεκριμένα τον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
3: «ΕΡΕΥΝΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ»  με Π/Υ: 2.000.000,00 €, 

9. την με αρ. πρωτ. 668/09-02-2022 (ΑΔΑ.: 6Κ4946Ψ844-3ΘΩ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό 
Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022»  

10. την υπ’ αριθμ. 233.1.5/23-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΛΥ746Ψ844-ΤΙΧ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 
με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα Πρόσκληση  και ο Οδηγός υλοποίησης  
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ΚΑΛΕΙ 

Δημόσια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα 

για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ», του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Σκοπός είναι η υποστήριξη υλοποίησης ερευνητικών έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και 
ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν τα Θεματικά Πεδία: 

ΘΠ1 - Φυσικό περιβάλλον και βιοποικιλότητα 

ΘΠ2 - Κυκλική οικονομία και ρύπανση περιβάλλοντος 

ΘΠ3 - Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή 

με στόχο τη συμβολή στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και εφαρμογή της 
εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Με την παρούσα πρόσκληση το Πράσινο Ταμείο θέτει ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας στα παραπάνω 
αντικείμενα και την προώθηση εφαρμογής των αποτελεσμάτων της, μέσω της υποστήριξης της 
ερευνητικής κοινότητας, τόσο για τη διεξαγωγή έρευνας όσο και για την ανάπτυξη συνεργασιών.  

2. ΔΟΜΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3. «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» της πρόσκλησης, περιλαμβάνει τρία Θεματικά 
Πεδία, τα οποία απαρτίζονται από επιμέρους Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) που αφορούν αντικείμενα 
έρευνας και εφαρμογής όπως:  

ΘΠ1. Φυσικό περιβάλλον και βιοποικιλότητα 

• ΘΕ1.1. Προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) 2021-
2027. 

• ΘΕ1.2. Καταγραφή, αποκατάσταση, παρακολούθηση υποβαθμισμένων οικοτόπων και 
οικοσυστημάτων.  

• ΘΕ1.3. Αντιμετώπιση πιέσεων και απειλών σε είδη εθνικού ενδιαφέροντος που αποδεδειγμένα 
χρήζουν προστασίας (με αξιολόγηση ΕΝ ή CR στα Κόκκινα Βιβλία). 

• ΘΕ1.4. Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών/τύπων οικοτόπων εθνικού ενδιαφέροντος για τα οποία 
υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη γνώσης. 

• ΘΕ1.5. Δράσεις για την ανάσχεση της απώλειας των επικονιαστών. 

• ΘΕ1.6. Συμβολή στην ανάπτυξη πολιτικών για τη βιοποικιλότητα και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

ΘΠ2. Κυκλική οικονομία και ρύπανση περιβάλλοντος 

• ΘΕ2.1. Αρχές της κυκλικής οικονομίας με καινοτόμο τρόπο και έμφαση στη δημιουργία αλυσίδων 
αξίας, στην αποϋλοποίηση της οικονομίας, στην ανάπτυξη υλικών που υποκαθιστούν το πλαστικό, 
στη δημιουργία και αξιοποίηση δευτερογενών υλικών και στη βιοοικονομία. 

• ΘΕ2.2. Καινοτόμες τεχνολογίες στους κλάδους που αναφέρονται στο Παράρτημα του πλαισίου 
παρακολούθησης δεικτών της κυκλικής οικονομίας της ΕΕ της κατηγορίας «Ανταγωνιστικότητα και 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8105938/8465062/cei_cie020_esmsip_CPC-codes.pdf
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Καινοτομία του δείκτη Ευρεσιτεχνίες που σχετίζονται με την ανακύκλωση και τα δευτερογενή υλικά1 
(cei_cie020)». 

• ΘΕ2.3. Καινοτόμες τεχνολογίες ή πρακτικές με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των 
εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων. 

• ΘΕ2.4. Βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές 
επιπτώσεις ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

• ΘΕ2.5. Πολιτικές ή δράσεις για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου. 

• ΘΕ2.6. Καινοτόμες τεχνολογίες ή πρακτικές που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του 
δημόσιου χώρου και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων. 

• ΘΕ2.7. Ψηφιακή μετάβαση συνδεόμενη με τις προτεραιότητες του προγράμματος DIGITAL μέσα από 
πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας (π.χ. Digital Twins and 
Destination Earth Initiative (DestinE), Governance of the Living-in.eu community και Digital Product 
Passport: sustainable and circular systems). 

ΘΠ3. Μετριασμός και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή  

• ΘΕ3.1. Πολιτικές έρευνας και καινοτομίας του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), 
με έμφαση σε έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στις μεταφορές (π.χ. 
στήριξη της εγχώριας παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων) και την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών απεξάρτησης από τον άνθρακα (π.χ. έρευνα για την ανάπτυξη/χρήση νέων υλικών που 
επιτυγχάνουν την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων). 

• ΘΕ3.2. Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα της ναυσιπλοΐας. Προτάσεις και 
προώθηση εφαρμογής σε πλοία ή/και λιμάνια. 

• ΘΕ3.3. Βελτίωση της εθνικής απογραφής Αερίων του Θερμοκηπίου για τον τομέα Γεωργίας, 
Δασοπονίας και Άλλων Χρήσεων Γης (AFOLU) και συμβολή στην εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2018/841 (π.χ. έργα για την ανάπτυξη συντελεστών δέσμευσης CO2 για εγχώρια αγροτικά και δασικά 
είδη, έργα προσδιορισμού του δυναμικού απορρόφησης άνθρακα σε δάση, δασικές εκτάσεις και 
προϊόντα ξύλου, αναγνώριση τάσεων). 

• ΘΕ3.4. Ερευνητικές προτεραιότητες που προκύπτουν από την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή 
στην Κλιματική Αλλαγή, με έμφαση σε έργα για την κατανόηση των επιπτώσεων, την ανάπτυξη και 
βελτίωση μοντέλων εκτίμησης επιπτώσεων, επικινδυνότητας και τρωτότητας καθώς και σε έργα 
έρευνας και εφαρμογής για την πρόταση/βελτίωση λύσεων προσαρμογής στην κλιματική.  

• ΘΕ3.5. Έρευνα και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών ή πρακτικών που στοχεύουν στην υλοποίηση 
μέτρων προσαρμογής των υπό έγκριση Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή 
(ΠεΣΠΚΑ). 

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Πεδίο εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 3 “ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ” αποτελεί το σύνολο της 
ελληνικής επικράτειας.  

 

 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/cei_cie020_esmsip2.htm 
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4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 2.000.000,00 € και εντάσσεται στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022». 

Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί, ανά έργο, δαπάνες έως του ποσού των 200.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Οι δικαιούχοι της παρούσας πρόσκλησης (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) δύναται να υποβάλουν 
πρόταση και σε σύμπραξη με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 
διατηρώντας τον συντονιστικό ρόλο (Συντονιστές Δικαιούχοι). Σύμπραξη με ιδιωτικούς φορείς μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τους προηγούμενους όρους, χωρίς οι ιδιωτικοί φορείς να λαμβάνουν 
επιδότηση από το Πράσινο Ταμείο, με αποκλειστική ευθύνη του Συντονιστή Δικαιούχου.  

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει με δύο μόνο προτάσεις ανά Σχολή Πανεπιστημίου 
ή ανά Ερευνητικό Κέντρο. Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι που δεν έχουν ολοκληρώσει έργα 
ενταγμένα σε Προγράμματα του ΠΤ οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο με μία πρόταση. 

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι φάκελοι των προτάσεων θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένοι και να αναπτύσσονται στις παρακάτω 
ενότητες περιεχομένων, που -κατά περίπτωση- τεκμηριώνονται με έγγραφα που συνυποβάλλονται από 
τους αιτούντες φορείς. Αντίστοιχα, εφαρμόζονται και κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης, που 
προσμετρώνται όπως αναφέρεται παρακάτω: 

Α. Επιλεξιμότητα / σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου (κριτήριο αποκλεισμού) 

Α1. Σε περίπτωση σύμπραξης με άλλον φορέα για την υλοποίηση του έργου, απαιτείται κατάθεση 
εγγράφου έγκρισης της συμμετοχής στην πρόταση από το αρμόδιο όργανο του εκάστου φορέα2, για 
όλους τους φορείς που συμμετέχουν οικονομικά (ή μη, σε περίπτωση ιδιώτη) στο έργο, με 
απόφαση διοικητικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής κ.λπ. Η σύμπραξη πρέπει να 
αποτυπώνεται στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Σε κάθε περίπτωση οι ερευνητικοί 
φορείς θα πρέπει να λαμβάνουν τουλάχιστον το 50% της χρηματοδότησης βάσει του κατατεθέντος 
προϋπολογισμού. 

Α2. Απαιτείται συνεκτικότητα του προτεινόμενου έργου με τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και 
κοινοτικές πολιτικές (υποχρεωτική αναφορά σχετικού ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το 
περιβάλλον, τον χωρικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη κ.ά. αναφορά του σχεδίου/στρατηγικής 
στην εφαρμογή της οποίας συμβάλλει το έργο) (βλ. ενδεικτική λίστα συμβατού θεσμικού πλαισίου). 

Α3. Προσκομίζονται διαθέσιμες μελέτες, αδειοδοτήσεις ή υποστηρικτικά τεχνικά έγγραφα, όπου 
απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό, γίνεται 
αναφορά σε αυτά με την προϋπόθεση ότι αυτά θα προσκομιστούν μετά την έγκριση της πρότασης, 
σημειώνοντας τους εκτιμώμενους χρόνους ολοκλήρωσής τους. 

Β. Ανάλυση φυσικού αντικειμένου (βαθμολόγηση κριτηρίου Β: 60%) 

 

 

2 Για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, θα πρέπει να υποβάλλεται έγγραφο έγκρισης για την συμμετοχή από τον 
ΕΛΚΕ.  
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Β1. Απαιτείται αντιστοίχιση προτεινόμενου έργου με τουλάχιστον μία Θεματική Ενότητα της παρούσας 
πρόσκλησης (επιλογή έως δύο ΘΕ από οποιοδήποτε ΘΠ). Για την αντιστοίχιση με τις ΘΕ1.1, ΘΕ 2.1, 
ΘΕ3.1 και Θ.Ε. 3.4 θα λαμβάνεται πρόσθετη μοριοδότηση (βλ. κριτήρια αξιολόγησης) 

Β2. Γίνεται παρουσίαση του σκοπού, των στόχων και των δράσεων του έργου. Βαθμολογείται ο τρόπος 
παρουσίασης (τεκμηρίωση σκοπιμότητας και περιγραφή δράσεων) και η χρησιμότητα των 
αποτελεσμάτων της έρευνας στην εφαρμογή δράσεων για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και τον μετριασμό 
και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (π.χ. στην υποστήριξη/διαμόρφωση πολιτικών, στην 
παραγωγή προϊόντων, στην εφαρμογή νομοθεσίας). Έργα που θα περιλαμβάνουν εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων της έρευνας ή σύνδεσή τους με συγκεκριμένη μελέτη ή σχέδιο δράσης/διαχείρισης 
ή νομικό κείμενο θεσμοθέτησης κ.λπ., θα λαμβάνουν πρόσθετη μοριοδότηση (βλ. κριτήρια 
αξιολόγησης). 

Β3. Γίνεται ανάλυση των παραδοτέων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του έργου σε κάθε  
προσδιορισμένη φάση υλοποίησης (με καθορισμό τιμών-στόχου όπου είναι εφικτό) και παρουσίαση 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (Gantt chart). 

Β5. Δίνεται η στελέχωση της ομάδας έργου3 (βιογραφικά, περιγραφή θέσεων και περιγραμμάτων 
εργασίας, σύνδεση με συγκεκριμένα παραδοτέα ή εργασίες). 

Γ. Ανάλυση οικονομικού αντικειμένου (βαθμολόγηση κριτηρίου Γ: 30%) 

Γ1. Υποβάλλεται 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. Οι προτεινόμενες δαπάνες είναι συμβατές με τους 
όρους της χρηματοδότησης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στην παρούσα Πρόσκληση και στον 
επισυναπτόμενο Οδηγό Υλοποίησης, και σε κάθε περίπτωση: 

• Οι δαπάνες επιμισθίων δεν ξεπερνούν το 10 % του προϋπολογισμού 

• Οι δαπάνες υποδομών δεν ξεπερνούν το 20% του συνολικού προϋπολογισμού 

• Τα γενικά έξοδα (overheads) δεν ξεπερνούν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού 

• Οι ερευνητικοί φορείς λαμβάνουν τουλάχιστον το 50% της χρηματοδότησης. 

Γ2. Απαιτείται αιτιολόγηση του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης, τεκμηρίωση του εύλογου 
χαρακτήρα αυτού και τεκμηρίωση κόστους – οφέλους (π.χ. οι αμοιβές προσωπικού να είναι 
σύμφωνες με συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, να συνυποβάλλονται 2 προσφορές για εξοπλισμό 
κόστους άνω των 2.500 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), να γίνεται αναλυτική κοστολόγηση μετακινήσεων κ.λπ.). 

Γ3. Γίνεται ανάλυση βιωσιμότητας του έργου μετά τη λήξη της συγκεκριμένης χρηματοδότησης (κόστος 
συντήρησης/διατήρησης) και δίνεται πλάνο συνέχισης της έρευνας ή των εφαρμογών της, μετά τη 
λήξη του.  

Δ. Καινοτομία και συνέργειες με άλλες δράσεις (βαθμολόγηση κριτηρίου Δ: 10%) 

Δ1. Δίνεται τεκμηρίωση για την ενσωμάτωση καινοτομίας κατά την υλοποίηση του έργου (ερευνητικής, 
τεχνικής, οργανωσιακής κ.λπ.).   

Δ2. Το έργο έχει συνέργειες με άλλα έργα ή άλλη έρευνα ή συμβάλλει στην υλοποίηση άλλων σχεδίων 
ή δράσεων (π.χ. σχέδια διαχείρισης περιοχής, σχέδια δράσης ειδών, Περιφερειακά Σχέδια 
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή), ή/και σχετίζεται με ευρύτερα προγράμματα ή/και άλλα 

 

 

3 Στην ομάδα έργου δύναται να συμμετέχουν και μη αμειβόμενα άτομα. 
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χρηματοδοτικά εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα (π.χ. προγράμματα ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ., Horizon κ.λπ.). Θα 
πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά σε συγκεκριμένες δράσεις ή/και προγράμματα.  

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

7.1. Υποβολή προτάσεων 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με εγγραφή και είσοδο στις 
ψηφιακές υπηρεσίες (https://ptr.intelliflow.gr/login) από την ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου 
(www.prasinotameio.gr).  

Για απόκτηση κωδικών και επίλυση προβλημάτων η επικοινωνία γίνεται στα email: 
support@evolutionprojects.gr και ekolaitis@ikapps.gr.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20η Μαΐου 2022. 

7.2. Αξιολόγηση και έγκριση προτάσεων 

Η πληρότητα των φακέλων ελέγχεται και αξιολογείται από Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης, 
η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου. 

Όσοι από τους υποβληθέντες φακέλους ικανοποιούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην ενότητα 6Α 
‘Επιλεξιμότητα / σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου’ εξετάζονται με συγκριτική αξιολόγηση και 
βαθμολογούνται, με βάση κριτήρια που αναφέρονται στις υπόλοιπες παραγράφους της ενότητας 6. 

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Πράσινο Ταμείο δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων από τον Δικαιούχο, σχετικά με έγγραφα που έχουν υποβληθεί. Η μη υποβολή εγγράφων που 
αφορούν στην επιλεξιμότητα της πρότασης θα θεωρείται αιτία αποκλεισμού. 

Πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή δύναται, τεκμηριωμένα, να προτείνει αλλαγή 
προϋπολογισμού ή και αφαίρεση προτεινόμενων δράσεων, με ανάλογη μείωση προϋπολογισμού. Οι 
προτάσεις για αλλαγές γίνονται με επικοινωνία της επιτροπής με τον υποψήφιο δικαιούχο, μέσω της 
πλατφόρμας.  

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, τον οποίο η Επιτροπή εισηγείται για 
έγκριση στο ΔΣ του Πράσινου Ταμείου. Ο εγκεκριμένος πίνακας κοινοποιείται στους δικαιούχους.  Εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, οι δικαιούχοι δύναται να υποβάλουν τεκμηριωμένη 
ένσταση. Μετά την εξέταση των ενστάσεων συντάσσεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, η έγκριση του 
οποίου αποτελεί οριστική Απόφαση Ένταξης των έργων. 

Μέσω της απόφασης ένταξης του έργου, ο Συντονιστής Δικαιούχος δεσμεύεται για τους όρους της 
χρηματοδότησης, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των λοιπών υποχρεώσεών του, που απορρέουν 
από το Εθνικό και Ενωσιακό δίκαιο, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, την παρούσα Πρόσκληση και τον 
Οδηγό υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας. 

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ  

Το Πράσινο Ταμείο, μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του προγράμματος, ελέγχει 
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και τα παραδοτέα των έργων. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης και Παρακολούθησης δύναται κατά την υλοποίηση του έργου να προτείνει βελτιώσεις τις 
οποίες ο Δικαιούχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του. 

Ο Συντονιστής Δικαιούχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει έκθεση προόδου του έργου (φυσικού και 
οικονομικού) σε κάθε φάση του, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα 
και με τον Οδηγό Υλοποίησης. Οι φάσεις υποβολής ορίζονται τόσο από τις φάσεις εκταμίευσης της 
χρηματοδότησης, όσο και από την ιδιαιτερότητα του φυσικού αντικειμένου και περιγράφονται στη 

https://prasinotameio.intelliflow.gr/login
http://www.prasinotameio.gr/
mailto:support@evolutionprojects.gr
mailto:ekolaitis@ikapps.gr
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σχετική πρόταση. Ο αριθμός των φάσεων υλοποίησης του έργου και υποβολής των αντίστοιχων 
εκθέσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3). 

Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους φορείς υλοποίησης, προφορική και γραπτή παρουσίαση της 
προόδου του έργου ή διευκρινίσεων επί αυτής, όποτε το κρίνει αναγκαίο. 

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

Η τελική παραλαβή των παραδοτέων του έργου γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Παρακολούθησης. 

Το έργο ολοκληρώνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον επιστημονικό υπεύθυνο περί 
ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μη περαιτέρω οικονομικής απαίτησης από το 
Π.Τ. για το έργο.  

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

Τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία ένταξής 
τους ή, άλλως, από την ημερομηνία που ορίζεται στην εγκεκριμένη πρόταση, με έναρξη το συντομότερο 
1/9/2022 και το αργότερο μέχρι 1/1/2023. Τυχούσα παράταση έργου, κατόπιν τεκμηριωμένου 
αιτήματος, δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες συνολικά. 

Εφόσον με την παρέλευση ενός εξάμηνου από την έναρξη του έργου δεν υπάρχει πρόοδος στην 
υλοποίηση του και δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα χρηματοδότησης, μετά από εισήγηση της 
επιτροπής αξιολόγησης και παρακολούθησης θα γίνεται απένταξη από το Χ.Π. με Απόφαση του ΔΣ.  

10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος είναι: 

- Προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στην υλοποίηση του έργου (όπως θα αποδεικνύεται από 
σχετική σύμβαση). Οι δαπάνες προσωπικού μπορεί να περιλαμβάνουν και επιμίσθια 
μόνιμου/τακτικού προσωπικού των φορέων σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 10% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου.   

- Μετακίνηση και διαμονή μελών της ομάδας έργου για τις ανάγκες του έργου, συμπεριλαμβανομένου 
του κόστους ημερήσιας αποζημίωσης. 

- Εξωτερικοί συνεργάτες. 

- Αγορά εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου. 

- Δαπάνες υποδομών, απαραίτητων για την υλοποίηση μέρους του έργου, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν 
το 20% του συνολικού προϋπολογισμού.   

- Αγορά αναλωσίμων, ειδικά για την υλοποίηση δράσεων του έργου. 

- Γενικά έξοδα (overheads), που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% του συνολικού προϋπολογισμού. 

- Άλλες δαπάνες (δημοσιότητα, ενημερωτικό υλικό, μετακινήσεις τρίτων κ.ά.). 

11. ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η εκταμίευση γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη υποβληθείσα πρόταση και έχει απολογιστικό 
χαρακτήρα (πληρωμή εξοφλημένων δαπανών). Για την έγκριση της πληρωμής, το Πράσινο Ταμείο 
ελέγχει τη συμβατότητα των σχετικών δαπανών με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, καθώς 
και τον Οδηγό Υλοποίησης Έργου, (στον οποίο και δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις 
διαδικασίες πληρωμής).  
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Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της προόδου υλοποίησης του έργου σε όλες τις φάσεις 
του.  

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Οι δικαιούχοι θα πρέπει ιδίως να:  

• τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου, 

• τηρούν τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας,  

• αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς και του ποσού της δημόσιας 
χρηματοδότησης, 

• λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης – δημοσιότητας σχετικά με το χρηματοδοτούμενο έργο, 
όπως προβλέπονται στις οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου 
(www.prasinotameio.gr) και στον Οδηγό Υλοποίησης Έργου, 

• αποδέχονται ότι το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να αναρτά στην ιστοσελίδα του ή να 
δημοσιοποιεί με άλλο τρόπο τα παραδοτέα των έργων4 

• διαθέτουν, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και για όσο χρόνο ο 
Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία του 
έργου, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου και σε όλα τα αρμόδια εθνικά 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας,  

• τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών του έργου, τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την 
ολοκλήρωση του έργου,  

• αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να διευκολύνουν τον 
έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί και αφορά την εκτέλεση του έργου. 

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Κάθε σχετική πληροφορία ανακοινώνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.prasinotameio.gr που 
αποτελεί και το κύριο εργαλείο επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με τους ενδιαφερομένους.  

Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται: 

Τηλ 210-5241903  

Α. Δαλάκα - Εσωτ. 142 και στο email: adalaka@prasinotameio.gr  

Σ. Ντεμίρη / Γ. Βελεγράκης - Εσωτ. 117 και στα e-mail: sntemiri@prasinotameio.gr 

   gvelegrakis@prasinotameio.gr  

Ό. Τσιακίρη - Εσωτ. 106 και στο email: otsiakiri@prasinotameio.gr  

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 

 

Ευστάθιος Σταθόπουλος 

 

 

4 Εκτός κι εάν εμπεριέχονται δεδομένα που αποδεδειγμένα υπόκεινται σε καθεστώς νομικής προστασίας 
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