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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.    

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 127.3/2017 

 

Σήμερα, Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με τη αριθμ. 32604/24.7.2017 

(ΥΟΔΔ 366) απόφαση του  Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (Κηφισίας 241, Κηφισιά, Ισόγειο, αίθουσα συσκέψεων), το 

οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 5004/02.10.2017  Πρόσκληση του Προέδρου του, 

προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα: 

«Έγκριση του Πρακτικού της  Επιτροπής Αξιολόγησης σε συνέχεια της Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης 
φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & 
καινοτόμες δράσεις» και ένταξη έργων στο πρόγραμμα.» 
 
Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος 

2. Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Βασιλάκης, μέλος  

4. Δημήτριος Μπίρμπας, μέλος 

5. Γεώργιος Μπάκης, μέλος 

6. Αλεξάνδρα Σκριβάνου, μέλος 

7. Αντωνία Κατερίνη, μέλος  

 

Προσήλθε  ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κος Γεώργιος Πρωτόπαπας και ο Γραμματέας του 

Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Γκλαβόπουλος  

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Πρόεδρος με τη με αριθμ. πρωτ. 5020/02.10.2017 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών τα 
κάτωθι: 
 
Έχοντας υπόψη: 

 Το  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 2017 συνολικού Π/Υ 4.500.000 €. 

 Την με αριθμ. 116.12/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με 
την οποία εγκρίθηκε το Μέτρο “Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες”, στον άξονα ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2017,  με συνολικό προϋπολογισμό 
για το 2017,  800.000 € (ΑΔΑ: ΩΗΤΜ46Ψ844-2ΡΡ). 

 Την με αρ. πρωτ. 2766/23-5-2017 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες 
δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του 
χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» (Κωδικός 
Πρόσκλησης: Φ.Π.1/2017) (ΑΔΑ:  ΩΚΧΘ46Ψ844-ΞΗΖ) 
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 Το από 26-09-2017 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης το οποίο συνέταξε μετά το πέρας της 
διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τακτικών συνεδριών τους μήνες 
Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2017. 

 Το ότι σύμφωνα με το Πρακτικό προκύπτει ότι μπορούν να ενταχθούν: 
Για το υπομέτρο 1: 10 έργα με συνολικό Π/Υ  498.114,40 € από τα 500.000, 00 € που 
προβλεπόταν στην πρόσκληση.  
Για το υπομέτρο 2: 6 έργα με συνολικό Π/Υ  239.038,00 € από τα 300.000,00 € που 
προβλεπόταν στην πρόσκληση. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
 

1. Την έγκριση του Πρακτικού της  Επιτροπής Αξιολόγησης,  που συνετάχθη στο πλαίσιο της  
διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων δυνάμει των οριζόμενων στην Πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: 
«Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος: 
«Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης 

2. Την μεταφορά του αδιάθετου υπολοίπου του υπομέτρου 2, ήτοι των 60.962 € στο υπομέτρο 
1 και επομένως την δυνατότητα ένταξης ενός επιπλέον έργου σε αυτό. 

3. Την ένταξη των παρακάτω έργων στο υπομέτρο 1: 
 

A/A Συντονιστής Φορέας ΤΙΤΛΟΣ  Προϋπολογισμός 

1 
Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία 
Δράση Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων στη Δυτική Μακεδονία 

49.945,00 € 

2 MEDASSET Ελλάς 
Αλιείς, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες: 
συμμαχία για συμβίωση 

49.690,00 € 

3 
Παγκόσμιο Ταμείο για τη 

φύση - WWF Ελλάς 

Η φωτιά δεν παίζει, μην παίζεις με το μέλλον του 
τόπου σου. Τοπική εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
και εμπλοκής του κοινού και ειδικών ομάδων 
πληθυσμού για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. 

50.000,00 € 

4 
SciCo - ΕΠΙΣΤΗΜΗ - 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΑΡΑΤΗΡΩ 50.000,00 € 

5 
Καλλιστώ, Περιβαλλοντική 
Οργάνωση για την Άγρια 

Ζωή και τη Φύση 

Βελτίωση όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με τα 
μεγάλα σαρκοφάγα και ενθάρρυνση ενεργούς 
συμμετοχής πολιτών στις προσπάθειες διατήρησής 
τους 

50.000,00 € 

6 Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Επι-στροφή στη Βρύση 49.000,00 € 

7 
Διεθνής Οργάνωση 

Βιοπολιτικής 
Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον 
Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας 

50.000,00 € 

8 

Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας 
Ελασσόνας και από Δήμων 

Επαρχίας Ελασσόνας 
"ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" (Δίκτυο 

ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ) 

Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων 
επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη 
προστασία και τη διάτηρηση της βιοποικιλότητας 
της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - 
Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου - Βελεστίνου 
(Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool 

50.000,00 € 

9 
Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης 
Πρόληψη για Μαθητές 49.997,40 € 

10 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ 
Αστική Γεωργία - Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
κατάρτιση κατοίκων περιοχών με χαρακτηριστικά 
φτωχοποίησης 

49.482,00 € 

11 
ΚΕΑΝ-Κύτταρο 

Εναλλακτικών Αναζητήσεων 
Νέων 

Πράσινες Διαδρομές σε όμορους Δήμους 45.250,00 € 
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4. Την ένταξη των παρακάτω έργων στο υπομέτρο 2: 

Α/Α Συντονιστής Φορέας ΤΙΤΛΟΣ  Προϋπολογισμός 

1 ΠΕΛΑΡΓΟΣ - ΑΜΚΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΗΤΩΔΩΝ - "CETUS RESCUE VET" 

39.060,00 € 

2 
Σύλλογος για την 

Προστασία και Περίθαλψη 
της Άγριας Ζωής, ANIMA 

Περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων 40.000,00 € 

3 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

Ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ομάδας 
Άμεσης Επέμβασης ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και του 
προγράμματος Περίθαλψης και Επανένταξης 
μεγάλων σαρκοφάγων 

39.978,00 € 

4 Δράση για την άγρια ζωή 
Αποκατάσταση τραυματισμένων αρπακτικών 
πτηνών στη γεωγραφική περιοχή της βόρειας 
Ελλάδας 

40.000,00 € 

5 
MOm / Εταιρεία για τη 

Μελέτη και Προστασία της 
Μεσογειακής Φώκιας 

Δράσεις Ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος 
Συλλογής Πληροφοριών, Διάσωσης & Περίθαλψης 
για τη Μεσογειακή Φώκια 

40.000,00 € 

6 
ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την 
Προστασία της Θαλάσσιας 

Χελώνας 

Ενίσχυση δράσεων πεδίου για Προστασία, 
Περίθαλψη και Επανένταξη Θαλάσσιων Χελωνών 

40.000,00 € 

 

5. Να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για την επιτυχή εξέλιξη του προγράμματος, 
λαμβανομένων υπόψη τόσο του αριθμού των υποβληθεισών προτάσεων, όσο και του 
ενδιαφέροντος περιεχομένου της μεγάλης πλειοψηφίας αυτών. Συνακόλουθα, εκφράζουν 
την πρόθεσή τους για τη δημιουργία αντίστοιχου προγράμματος και την επόμενη περίοδο 
ευελπιστώντας στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων προτάσεων. 
 

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

     

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 
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Συνημμένο το Πρακτικό Αξιολόγησης 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

 

Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της Πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού 

περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» 
(Φ.Π.1/2017) 

 

η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 3576/29-06-2017 

‘’Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων σε συνέχεια της Πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις 

διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & 

καινοτόμες δράσεις» (Φ.Π.1/2017) και Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος’’ (ΑΔΑ: 

722Γ46Ψ844-ΖΦ8), αποτελούμενη από τους: 

 κ. Γιώργο Πρωτόπαπα, αρχιτέκτονα μηχανικό, διευθυντή στο  Πράσινο Ταμείο, 

 Δρ. Αικατερίνη Κουτσοβούλου, βιολόγο,  μέλος της ομάδας GR LIFE TASK FORCE, στο Πράσινο 

Ταμείο, σαν Ειδική Εμπειρογνώμονας σε θέματα Φύσης και Βιοποικιλότητας, 

 κ. Δημήτριο Χωματίδη, μηχανικό περιβάλλοντος, μέλος της ομάδας GR LIFE TASK FORCE, στο  

Πράσινο Ταμείο σαν Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Περιβάλλοντος, 

αφού έλαβε υπόψη της:  

 

1. Την με αριθμ. 116.12/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με 

την οποία εγκρίθηκε το Μέτρο “Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες”, στον άξονα ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 

Ταμείου ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2017,  με συνολικό προϋπολογισμό 

για το 2017,  800.000 € (ΑΔΑ: ΩΗΤΜ46Ψ844-2ΡΡ). 

2. Την με αρ. πρωτ. 2766/23-5-2017 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο μέτρο: «Καινοτόμες 

δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του 

χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» (Κωδικός 

Πρόσκλησης: Φ.Π.1/2017) (ΑΔΑ:  ΩΚΧΘ46Ψ844-ΞΗΖ) 

3. Τους 36 φακέλους - αιτήσεις με τις προτάσεις  που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της παραπάνω 

Πρόσκλησης 
 

συνέταξε το φύλο αξιολόγησης προτάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά 

δημοσιεύτηκαν στη Πρόσκληση Φ.Π.1/2017 και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 
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Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τακτικών συνεδριών 

της Επιτροπής τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2017, η Επιτροπή συνεδρίασε στις 26-09-2017 και 

συνέταξε το παρόν Πρακτικό. 
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Διαδικασία Αξιολόγησης 

Πρώτη φάση: 

Κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των προτάσεων ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού (βλ. Επισυναπτόμενο 1). Οι 

φάκελοι των προτάσεων έλαβαν αύξοντα αριθμό, που σε συνδυασμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου τους, διαμόρφωσε την αριθμητική τους ταυτότητα. Στη 

συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων και στην αξιολόγηση των συνημμένων δικαιολογητικών, ως προς τα κριτήρια Α και Β (βλ. 

Επισυναπτόμενο 1). Με την ολοκλήρωση του ελέγχου της πρώτης φάσης, καταγράφηκαν οι προτάσεις οι οποίες αποκλείστηκαν και για τις οποίες δεν υπήρξε 

περαιτέρω έλεγχος. Οι προτάσεις αυτές παρατίθενται στον Πίνακα 1. Συνολικά, από τις 36 υποβληθείσες προτάσεις αποκλείστηκαν οι 15. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των απορριφθέντων προτάσεων ανά Υπο-μέτρο και συνολικά, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Α. Πρωτ. 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
Υπο-Μέτρο 

 

ΤΙΤΛΟΣ  

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

Κριτήριο Αιτιολογία 
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 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ Ι. & Α. Ν. 

ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 

A.2.5. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων για την 

προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη 
των δασών, καθώς επίσης και την 

πρόληψη δασικών πυρκαγιών. 

Προστασία και πρόληψη 
δασικών πυρκαγιών 

Β1. 
Β3. 
B4. 

> Δεν επισυνάπτεται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
> Οι αναφερόμενες επισυναπτόμενες νομοθεσίες Δεν 
επισυνάπτονται. 
> Η διαχειριστική μελέτη του Κήπου έχει εγκριθεί. Ωστόσο 
για κάθε έργο που θα εκτελείται πρέπει να υπάρχει 
εγκεκριμένη μελέτη από τη Δασική Υπηρεσία (Δεν 
επισυνάπτεται)  Αναφέρεται εγκεκριμένη μελέτη για τα 
τεχνικά έργα αλλά Δεν επισυνάπτεται. 
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 Βιομιμητισμός 
Ελλάδος έρευνα 
και Καινοτομία 

B. Δράσεις προστασίας, περίθαλψης 
και επανένταξης στο φυσικό 

περιβάλλον ειδών άγριας ζωής. 

Βιομιμητική και δράσεις 
προστασίας βιοτόπου και 

ειδών άγριας ζωής στη λίμνη 
Κάρλα Θεσσαλίας 

A1. 
A3. 
A4. 
B1. 
B2. 
B3. 

> Δε φαίνεται αρμοδιότητα του φορέα αναφορικά με 
δράσεις σχετικές με την προστασία, περίθαλψη και 
επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον ειδών της άγριας ζωής. 
> Δεν έχει σχετική με το μέτρο εμπειρία. 
> Δεν παραθέτει στοιχεία διαχειριστικής σταθερότητας. 
> Δεν επισυνάπτεται κάποιο έγγραφο. 
> Η πρόταση περιλαμβάνει μόνο παρακολούθηση και 
εκπαίδευση. 
> Το κείμενο τεκμηρίωσης της συνεκτικότητας του 
προτεινόμενου έργου με το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο 
είναι ασαφές. 

3
7

6
7

/ 
 

7
-7

-1
7

 

ΑΜΚΕ 
"ΑΝΤΙΓΟΝΗ - 

Κέντρο 
Πληροφόρησης 

και Τεκμηρίωσης 
για το Ρατσισμό, 
την Οικολογία, 

την Ειρήνη και τη 
Μη Βία" 

A.3.8. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων για την 

αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση 
των φυσικών πόρων και των 

αποβλήτων. 

Ανάπτυξη και εφαρμογή 
δράσεων για την αειφόρο 

διαχείριση Αστικών 
Αποβλήτων στον Δήμο 

Θεσσαλονίκης - ΑΝ.Α.ΣΑ. 

A3. 
> Δεν παρουσιάζεται συναφής εμπειρία σε έργα 
περιβάλλοντος. 

3
7

7
5

/ 
 

7
-7

-1
7

 ΜΚΟ ΠΗΛΙΟΝ 
ΟΡΟΣ αμκε 

A.2.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων για την 

αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση 
των φυσικών πόρων. 

Ο Κηφισός ποταμός στην 
σύγχρονη ζωή μας 

A3. 
> Δεν παρουσιάζεται συναφής εμπειρία με το αντικείμενο 
του έργου. 

3
7

7
8

/ 
 

7
-7

-1
7

 

ΕΝΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ
ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
(ΕΠΕΚ) 

A.3.8. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων για την 

αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση 
των φυσικών πόρων και των 

αποβλήτων. 

ΡΟΜΑΝΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ B1. 
> Δεν παρατίθενται αποφάσεις έγκρισης συμμετοχής από 
τους εμπλεκόμενους φορείς. 

ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7
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3
7

8
2

/ 
 

7
-7

-1
7

 

Όμιλος UNESCO 
Δήμου 

Αμαρουσίου 
Περιφέρειας 

Αττικής 

A.3.8. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων για την 

αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση 
των φυσικών πόρων και των 

αποβλήτων. 

Ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση των Δήμων 

Κηφισιάς & άλλων όμορων 
Δήμων για θέματα 

ανακύκλωσης υλικών με 
σκοπό την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η αρχή της 
δημιουργίας πράσινων 

σημείων στις πόλεις μας. 

A3. 
B4. 

> Δεν προκύπτει σχετική εμπειρία με το φυσικό αντικείμενο 
του έργου, καθώς και απουσιάζουν οικονομικά μεγέθη που 
σχετίζονται με πρότερη εμπειρία. 
> Δεν υπάρχει επιστολή υποστήριξης από τον Δήμο 
Κηφισίας ή άλλο όμορο Δήμο. 

3
7

9
3

/ 

 7
-7

-1
7

 Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της 

Φύσης 

A.1.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων με 

καινοτομικό και επιδεικτικό 
χαρακτήρα σχετικά με την κλιματική 

αλλαγή. 

Πιλοτικές παρεμβάσεις για 
την ενσωμάτωση ευπαθών 

ομάδων στην προστασία του 
αστικού περιβάλλοντος - 

ΑΣΤΥ 

B1. 
B3. 

> Το απόσπασμα των πρακτικών που παρατίθεται δε φέρει 
κάποια ένδειξη γνησιότητας π.χ. σφραγίδα, υπογραφή κλπ. 
> Δεν παρατίθενται ενδεικτικές εθνικές ή Ευρωπαϊκές 
νομοθεσίες και οι στόχοι τους, με τους οποίους το έργο έχει 
συνεκτικότητα. 

3
7

9
4

/ 
 

7
-7

-1
7

 

Αρχιπέλαγος, 
Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας 
Προστασίας 

A.4.2. Καταγραφή, παρακολούθηση, 
διατήρηση, προστασία και 

αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. 

Θαλάσσιος Κόσμος: 
Διαδικτυακή Πλατφόρμα 

Αμφίδρομης Επικοινωνίας για 
την Ελληνική Θαλάσσια 

Βιοποικιλότητα 

A3. 
B3. 

> Δεν επισυνάπτεται βιογραφικό του φορέα που να 
αποδεικνύει πρότερη δράση στο αντικείμενο. Δεν 
αναφέρεται κανένα σχετικό έργο, εθνικό ή ευρωπαϊκό. 
> Δεν αναφέρεται καμία πολιτική στο αντίστοιχο πεδίο. 

3
7

9
6

/ 
 

7
-7

-1
7

 

E.R.F.C. 

A.1.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων με 

καινοτομικό και επιδεικτικό 
χαρακτήρα σχετικά με την κλιματική 

αλλαγή. 

Δράσεις Ευαισθητοποίησης 
για την Περιβαλλοντική 

Συμμόρφωση των Λιμένων 
για την Κλιματική Αλλαγή 

A3. 
B4. 

> Δεν επισυνάπτεται βιογραφικό του φορέα που να περιέχει 
συναφή έργα. 
> Δεν επισυνάπτονται υποστηρικτικά έγγραφα από τους 
άμεσα εμπλεκόμενους φορείς π.χ. Λιμενικό Σώμα Αιγίου 

3
7

9
9

/ 
 

7
-7

-1
7

 

Σύλλογος 
Περίθαλψης και 

Προστασίας 
Άγριων Ζώων 

"Αλκυόνη" 

B. Δράσεις προστασίας, περίθαλψης 
και επανένταξης στο φυσικό 

περιβάλλον ειδών άγριας ζωής. 
Πρόγραμμα "ΑΛΚΥΩΝ" A3. 

> Δεν επισυνάπτεται βιογραφικό που να παρουσιάζεται η 
συμμετοχή και η δραστηριότητα του φορέα. 

ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7
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3
8

0
0

/ 
 

7
-7

-1
7

 Άγονη Γραμμή 
Γόνιμη 

A.3.3. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων για τη 
βελτίωση της ποιότητας του 

ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην 
προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις 
ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον. 

Η ενέργεια για ζωή ταξιδεύει A3. 
> Δεν επισυνάπτεται βιογραφικό του φορέα που να 
επιδεικνύει υλοποίηση συναφών έργων τα τελευταία 3-5 
χρόνια. 

3
8

0
2

/ 
 

7
-7

-1
7

 

ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ 
ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

A.3.9. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων για την 

προστασία και αναβάθμιση του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Feel Free To Feel Green 
B1. 
B3. 

> Δεν επισυνάπτεται έγγραφο απόφασης συμμετοχής 
αρμόδιου οργάνου του φορέα στο έργο. 
> Δεν αναφέρονται εθνικές ή κοινοτικές πολιτικές που 
συνάδουν με το προτεινόμενο έργο. 

3
8

0
5

/ 
 

7
-7

-1
7

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΕΚΦΡΑΣΗ 

ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ 
(ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΚΦΡΑΣΗ) 

A.2.1. Βελτίωση της ποιότητας του 
νερού. 

Πολίτες του κόσμου για το 
Νερό και το Κλίμα 

A3. 
> Δεν παρουσιάζεται καμία εμπειρία σε έργα που 
παρουσιάζουν συνάφεια με το προτεινόμενο έργο. 

3
8

0
6

/ 
 

7
-7

-1
7

 

ΑΡΩΓΗ 

A.2.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων για την 

αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση 
των φυσικών πόρων. 

Επικοινωνιακό σχέδιο 
δράσεων ενημέρωσης και 
κατάρτισης εμπλεκόμενων 

κοινωνικών εταίρων για την 
αειφορική διαχείριση του 

περιβάλλοντος και των 
εδαφοϋδατικών πόρων με 

την χρήση καινοτόμων 
τεχνικών διάδοσης 

A3. 
> Δεν περιλαμβάνονται έργα με συνάφεια ως προς το 
αντικείμενο  του έργου. 
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3
8

2
2

/ 
 

7
-7

-1
7

 
Μεσογειακό 

Κέντρο 
Περιβάλλοντος 

(ΜΚΠ) 

A.3.9. Ανάπτυξη και εφαρμογή 
πολιτικών ή δράσεων για την 

προστασία και αναβάθμιση του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Ο δρόμος του ταχυδρόμου: 
ενώνοντας τα φαράγγια. 

Ανάδειξη πολιτιστικού 
περιβάλλοντος της περιοχής 
Σφακίων μέσα από το παλιό 

μονοπάτι του αγροτικού 
ταχυδρόμου 

A4. 

> Δεν επισυνάπτονται έγγραφα που να παρέχουν 
πληροφορίες ως προς το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, 
τους οικονομικούς πόρους, την υλικοτεχνική υποδομή κι εν 
γένει τη διαχειριστική σταθερότητα και επάρκεια πόρων του 
φορέα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

Α 13 587.585,99 

Β 2 78.840,00 

ΣΥΝΟΛΟ 15 644.425,99 

ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7
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Δεύτερη φάση: 

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

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

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

άλλους φορείς και καινοτομία. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρατίθενται τα κριτήρια με τα υπο-

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

 

Πίνακας 3. Κριτήρια αξιολόγησης 

Κριτήριο Αντικείμενο Βαθμολογία 
Γ Αξιολόγηση περιεχομένου (φυσικού αντικειμένου) έργου 35 

Γ1 
Αναλυτική παρουσίαση μεθοδολογίας και δράσεων έργου:  

Παραδοτέα του έργου στις διάφορες φάσεις 
10 

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

10 

Γ3 
Στελέχωση ομάδας έργου (υποβολή βιογραφικών ή/και περιγραφή 

θέσεων και περιγραμμάτων εργασίας) 
5 

Γ4 
Εκτίμηση κοινωνικού αντίκτυπου και συμβολής έργου στους 

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

10 

Δ Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού αντικειμένου) έργου 35 

Δ1 
Αναλυτικός πίνακας προϋπολογισμού ανά κατηγορία επιλέξιμων 

δαπανών 
5 

Δ2 
Αιτιολόγηση προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης, τεκμηρίωση 

κόστους – οφέλους 
15 

Δ3 
Ανάλυση βιωσιμότητας έργου μετά τη λήξη της συγκεκριμένης 

χρηματοδότησης (κόστος συντήρησης/διατήρησης) 
15 

Ε Συνέργειες με άλλους φορείς και καινοτομία 30 

Ε1 
Το προτεινόμενο έργο σχεδιάζεται/ υλοποιείται με τη συμμετοχή ή 

συνεργασία περισσότερων του ενός μη κερδοσκοπικών, μη 
κυβερνητικών, φορέων 

5 

Ε2 
Το έργο υποστηρίζεται από φορείς του ευρύτερου δημοσίου (λ.χ. 
αυτοδιοίκηση, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ερευνητικά 

ινστιτούτα κλπ.) 
5 

Ε3 
Η πρόταση ενσωματώνει στη μεθοδολογία της στοιχεία τεχνικής, 

οργανωσιακής ή κοινωνικής καινοτομίας   
10 

Ε4 
Το έργο προκαλεί συνέργειες  με άλλες τοπικές δράσεις ή/και 
σχετίζεται με ευρύτερα προγράμματα, π.χ. Σχέδια διαχείρισης 

περιοχής, σχέδια διαχείρισης είδους κ.α. 
10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 
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Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή για κάθε πρόταση και στη συνέχεια, στην τελική συνεδρία, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα και 

αποφασίστηκε η τελική βαθμολογία για το κάθε ένα. Στον Πίνακα 4 παρατίθενται οι προτάσεις ταξινομημένες με φθίνουσα σειρά ως προς τη συνολική τους 

βαθμολογία. Στην τελευταία στήλη των πινάκων εμφανίζεται ο αθροιστικός προϋπολογισμός.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ Α 

Κατά-
ταξη 

Βαθμο
λογία 

ΑΡ. Πρωτ. 
Συντονιστής 

Φορέας 
Υπο-

Μέτρο 
ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Προϋπολογισμός 

Αθροιστικός 
Προϋπολογισμός 

1 90 3803/7-7-17 
Ελληνική 

Ορνιθολογική 
Εταιρεία 

A.4.1. 

Δράση Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στη Δυτική 
Μακεδονία 

Το έργο έχει σκοπό να οργανώσει μια ομάδα ανίχνευσης 
δηλητηριασμένων δολωμάτων/ζώων στις Π.Ε. Φλώρινας και Καστοριάς 
με σκοπό την προστασία της άγριας ζωής (απειλούμενων ειδών και όχι 
μόνο) και των οικόσιτων ζώων. Οι κύριες δράσεις του έργου είναι: 1) Η 
λειτουργία της ομάδας με περιπολίες, 2) Η τοξικολογική ανάλυση των 
δειγμάτων, 3) Η πολιτική ανάδειξη των περιστατικών καθώς και η 
καταγγελία τους, 4) Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης 
(εκδηλώσεις, περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμορφωτικά σεμινάρια, 
εκδόσεις, ΜΜΕ και δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης). Τα αποτελέσματα του 
έργου θα είναι ο περιορισμός της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων 
και το βελτιωμένο καθεστώς προστασίας της άγριας ζωής και των 
οικόσιτων ζώων της περιοχής. 

49.945,00 € 49.945,00 € 

2 89 3756/7-7-17 MEDASSET Ελλάς A.4.1. 

Αλιείς, θαλάσσιες χελώνες και καρχαρίες: συμμαχία για συμβίωση 
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η μελέτη και η μείωση των 
επιπτώσεων της παρεμπίπτουσας αλίευσης και των εγκαταλελειμμένων 
διχτυών, στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών 
στην Ελλάδα, μέσα από την ενημέρωση, την κατάρτιση και τη 
συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της αλιείας. Οι 
κύριες δράσεις του έργου χωρίζονται σε δύο άξονες: Α) Βελτίωση της 
γνώσης για τις επιπτώσεις συγκεκριμένων μη βιώσιμων αλιευτικών 
πρακτικών σε είδη -στόχους, και Β) Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 
μερών για τις επιπτώσεις των μη βιώσιμων πρακτικών σε είδη-στόχους 
και εκπαίδευση στην εφαρμογή βιώσιμων αλιευτικών μεθόδων. Τα 
αποτελέσματα του έργου θα είναι η παρακολούθηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων και η σταδιακή αποδέσμευση από μη βιώσιμες 

49.690,00 € 99.635,00 € 

ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7



 

 

13 
 

αλιευτικές πρακτικές, με θετικές επιπτώσεις στην κατάσταση των 
αλιευτικών αποθεμάτων και των ειδών-στόχων (θαλάσσιες χελώνες – 
καρχαρίες) και κατ’ επέκταση στη βιοποικιλότητα και την τοπική 
οικονομία. 

3 87 3697/5-7-17 
Παγκόσμιο Ταμείο 

για τη φύση - 
WWF Ελλάς 

A.2.5. 

Η φωτιά δεν παίζει, μην παίζεις με το μέλλον του τόπου σου. Τοπική 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης και εμπλοκής του κοινού και ειδικών 

ομάδων πληθυσμού για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. 
Στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο (Αχαΐα, Κεφαλληνία) για την 
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και δημιουργία ενός πρότυπου 
μηχανισμού εμπλοκής των τοπικών κοινωνιών. Οι κυριότερες δράσεις 
του έργου είναι: 1) Δημιουργία και υλοποίηση πρότυπου πακέτου 
ευαισθητοποίησης για μαθητές και πολίτες, και δράσεις κατάρτισης για 
τοπικές ομάδες στις Π.Ε. Αχαΐας και Κεφαλληνίας, 2) Δημιουργία και 
διάχυση επικοινωνιακού υλικού, 3) Ψηφιακός μηχανισμός ειδοποίησης 
κινδύνου πυρκαγιάς και 4) Δράσεις αναπαραγωγής και διάδοσης των 
αποτελεσμάτων του έργου και σε άλλες περιφέρειες. Τα αποτελέσματα 
του έργου είναι η ενεργή υποστήριξη του έργου από τους στρατηγικά 
εμπλεκόμενους φορείς, η δυναμική εμπλοκή των εθελοντικών ομάδων 
και της σχολικής κοινότητας στο μηχανισμό ευαισθητοποίησης και η 
διάχυση της μεθοδολογίας του έργου στους αντίστοιχους φορείς σε  όλη 
την επικράτεια. 

50.000,00 € 149.635,00 € 

4 86 3746/6-7-17 
SciCo - ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
A.4.2. 

ΠΑΡΑΤΗΡΩ 
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ευρείας κλίμακας προγράμματος 
της επιστήμης των πολιτών, που θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση, 
προώθηση, ανάδειξη, αυξημένη λειτουργικότητα και 
αποτελεσματικότητα του μόνου προγράμματος που λειτουργεί στη χώρα 
για την καταγραφή της άμεσης θανάτωσης ή τον τραυματισμό των 
άγριων ζώων. Οι κύριες δράσεις του έργου θα είναι: 1) Η αναβάθμιση 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του «Εθνικού Δικτύου Παρατηρητών 
Άγριας Ζωής» (απλοποιημένη, δίγλωσση, για κινητά τηλέφωνα),  2) 
Δημοσιότητα, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση (βίντεο, εξειδικευμένες 
αναφορές, infographics κ.α.). Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η 
συλλογή αξιόπιστων και αξιοποιήσιμων δεδομένων σε θέματα 
βιοποικιλότητας και προαγωγή της επιστήμης, προώθηση της επιστήμης 
των πολιτών και παραγωγή εργαλείων πολιτικής και λήψης αποφάσεων. 

50.000,00 € 199.635,00 € 

ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7
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5 84 3804/7-7-17 

Καλλιστώ, 
Περιβαλλοντική 

Οργάνωση για την 
Άγρια Ζωή και τη 

Φύση 

A.4.1. 

Βελτίωση όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα 
και ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής πολιτών στις προσπάθειες 

διατήρησής τους 
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των προσπαθειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και ειδικών ομάδων 
πληθυσμού γύρω από το φαινόμενο της επιστροφής των μεγάλων 
σαρκοφάγων, όπως λύκοι και αρκούδες σε κατοικημένες περιοχές. Οι 
κύριες δράσεις του έργου είναι: 1) Ενέργειες ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των κατοίκων των εμπλεκόμενων περιοχών και των 
μεγάλων αστικών κέντρων και 2) Κινητοποίηση-υποστήριξη εθελοντών 
στο Ε.Π. Πίνδου και στην Π.Ε. Φλώρινας. Τα αποτελέσματα του έργου θα 
είναι ο περιορισμός των ζημιών που προκαλούνται από τα μεγάλα 
σαρκοφάγα με την ταυτόχρονη βελτίωση του καθεστώτος προστασίας 
τους, καθώς και η διάδοση καλώς πρακτικών όπως αποφυγή 
δηλητηριασμένων δολωμάτων, η χρήση ηλεκτροφόρων περιφράξεων και 
σκύλων φύλαξης των κοπαδιών. 

50.000,00 € 249.635,00 € 

6 83 3792/7-7-17 
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

SOS 
A.2.4. 

Επι-στροφή στη Βρύση 
Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της αξίας του νερού της βρύσης ως 
περιβαλλοντικό – δημόσιο αγαθό και φυσικό πόρο. Η κύριες δράσεις του 
έργου θα είναι: 1) Η δημιουργία ενός Στρατηγικού Πλάνου προώθησης 
του σκοπού του έργου, 2) Η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 
για παροχή γεωγραφικής πληροφορίας της πλησιέστερης βρύσης 
πόσιμου νερού, τροφοδοτούμενη με δεδομένα από τους πολίτες και 3) 
Διεθνές Συμπόσιο με επιμορφωτικό ρόλο, για τις συμμετοχικές 
διαδικασίες. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η ικανότητα 
καταγραφής και πρόσβασης βρυσών από τους πολίτες μέσω της 
εφαρμογής, καθώς και η ανάδειξη του νερού βρύσης ως πολύτιμου 
δημόσιου αγαθού. 

49.000,00 € 298.635,00 € 

7 82 3714/6-7-17 
Διεθνής 

Οργάνωση 
Βιοπολιτικής 

A.2.7. 

Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό –  
Δήμος Ιεράπετρας 

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή του 
βιοτουρισμού ως μια καινοτόμο περιβαλλοντική πολιτική για τη 
διαχείριση των εξωαστικών περιοχών του Δήμου Ιεράπετρας που 
παρουσιάζουν ειδικό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Οι κύριες δράσεις του 
έργου θα είναι: 1) Ο εξοπλισμός ενός info-kiosk στην παραλιακή πλατεία 
της Ιεράπετρας (το περίπτερο θα κατασκευαστεί από τον Δήμο), 2) Η 

50.000,00 € 348.635,00 € 

ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7
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δημιουργία εφαρμογής για τον βιοτουρισμό και την προστασία του 
περιβάλλοντος, με ξεναγό για τα σημεία ειδικού περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος της περιοχής, ανακοινώσεις σε πραγματικό χρόνο και 
ψηφιακή βιβλιοθήκη, 3) Συγγραφή βιοτουριστικού οδηγού και χάρτη της 
περιοχής, 4) Παραγωγή βίντεο και 5) Έκθεση συνδυασμού τέχνης και 
τεχνολογίας για το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η 
συμβολή στην ενίσχυση των γνώσεων και η βελτίωση της καθημερινής 
ζωής των πολιτών στην ανάπτυξη πρακτικών προώθησης και προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος. 

8 81 3776/7-7-17 

Δίκτυο Συλλόγων 
Επαρχίας 

Ελασσόνας και 
από Δήμων 
Επαρχίας 

Ελασσόνας 
"ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" 

(Δίκτυο 
ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ) 

A.4.2. 

Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών 
και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διάτηρηση της 

βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου 
- Κεφαλοβρύσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) – KarlaSchool 

Σκοπός του έργου είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσω της 
ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον 
πρωτογενή τομέα, για τις συνέργειες μεταξύ της περιβαλλοντικής 
προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και η προσέλκυση των νέων 
επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις 
και τις δεξιότητές τους στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης 
της βιοποικιλότητας αξιοποιώντας τις δυνατότητες έρευνας που δίνουν 
οι νέες τεχνολογίες. Οι κύριες δράσεις του έργου θα είναι: 1) Διεξαγωγή 
εργαστηρίων για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους της περιοχής με 
αντικείμενο την εφαρμογή καλών πρακτικών για την προστασία της 
βιοποικιλότητας, 2) Καλοκαιρινό σχολείο για νέους επιστήμονες στις 
θεματικές της ορνιθοπανίδας, της ιχθυοπανίδας, των αγροτικών 
οικοσυστημάτων, του νερού και του οικοτουρισμού και της ερμηνείας 
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 3) Ανάπτυξη παιχνιδιού για τη 
βιοποικιλότητα σε κινητά/tablet και 4) Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς. Τα 
αποτελέσματα του έργου θα είναι η βελτίωση του γνωστικού 
αντικειμένου των ομάδων στόχων για το περιβάλλον, η βελτίωση του 
καθεστώτος διαχείρισης της λίμνης Κάρλας και η ευαισθητοποίηση του 
κοινού (ειδικού και μη) για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής. 

50.000,00 € 398.635,00 € 

9 79 3747/6-7-17 
Οικολογική 

Εταιρεία 
Ανακύκλωσης 

A.3.8. 

Πρόληψη για Μαθητές 
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι κατ’ αρχήν η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικότερα των μαθητών , των 
εκπαιδευτικών και των γονέων σχετικά με την πρόληψη των αποβλήτων 

49.997,40 € 448.632,40 € 

ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7
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κι εν συνεχεία η συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις πρόληψης 
αποβλήτων και γενικότερα σε δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων. Οι κύριες δράσεις του έργου θα είναι: 1) Δημιουργία 
εκπαιδευτικού προγράμματος και οδηγού για την πρόληψη, 2) 
Υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων σε δήμους και 3) Παραγωγή 
ενημερωτικού υλικού και διάχυση στο κοινό. Τα αποτελέσματα του 
έργου θα είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και 
των γονέων και η ακόλουθη αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων. 

10 75 3801/7-7-17 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ A.3.2. 

Αστική Γεωργία - Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση 
κατοίκων περιοχών με χαρακτηριστικά φτωχοποίησης 

Οι στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και συλλογικών φορέων, η παροχή 
χρηστικών συμβουλών για την εφαρμογή ενεργειών αστικής γεωργίας 
και η δημιουργία χρηστικών μεθοδολογικών εργαλείων για την αστική 
γεωργία. Οι κυριότερες δράσεις του έργου θα είναι: 1) Ενημερωτικές 
ημερίδες, 2) Βιωματικά εργαστήρια για δράσεις αστικής γεωργίας, 3) Η 
δημιουργία ενημερωτικού υλικού και 4) Δημιουργία πρακτικού οδηγού 
υλοποίησης ενεργειών αστικής γεωργίας. Τα αποτελέσματα του έργου 
θα είναι η κατανόηση του τρόπου παραγωγής τροφής, η βελτίωση της 
σωματικής και ψυχικής υγείας, η επαφή με τη φύση, το πρασίνισμα της 
πόλης και η εκπαιδευτική αξία της αστικής γεωργίας. 

49.482,00 € 498.114,40 € 

11 67 3798/7-7-17 

ΚΕΑΝ-Κύτταρο 
Εναλλακτικών 
Αναζητήσεων 

Νέων 

A.3.6. 

Πράσινες Διαδρομές σε όμορους Δήμους 
Σκοπός του έργου είναι ο εντοπισμός των διαδρομών πρασίνου που 
υπάρχουν στους όμορους δήμους Αγ. Αναργύρων – Καματερού, 
Αθηναίων και Φυλής, καθώς και των εγκαταλελειμμένων ή «κρυμμένων» 
διαδρομών και η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενοποίησή τους. Οι 
κυριότερες δράσεις του έργου θα είναι: 1) Καταγραφή των χώρων, 2) 
Εντοπισμός πιθανών λωρίδων ενοποίησης των χώρων, 3) Συνεννόηση με 
τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, 4) Ημερίδες και 5) Σύνταξη χάρτη με 
τις διαδρομές. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η ανάπτυξη των 
προϋποθέσεων για τη δημιουργία πράσινων διαδρομών, η προετοιμασία 
των δήμων για την ανάπτυξη, σχεδιασμό και υλοποίηση πράσινων 
διαδρομών, η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των δήμων, 
καθώς και η ευαισθητοποίηση δήμων και πολιτών για το περιβάλλον και 
το πράσινο. 

45.250,00 € 543.364,40 € 

ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7
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12 66 3784/7-7-17 
ΠΙΝΔΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
A.3.1. 

Δημιουργία εφαρμογής και διαδικτυακής σελίδας απεικόνισης 
διαδραστικού χάρτη οικοτουριστικού ενδιαφέροντος για τα Τζουμέρκα 
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η οικοτουριστική ανάδειξη της 
προστατευόμενης περιοχής των Τζουμέρκων μέσω της δημιουργίας μιας 
εφαρμογής ή/και διαδικτυακής σελίδας απεικόνισης, στην οποία θα 
αποτυπώνονται οι βασικές πληροφορίες σε έναν δωρεάν διαδραστικό 
χάρτη. Οι κυριότερες δράσεις του έργου θα είναι: 1) Η συλλογή των 
πρωτογενών δεδομένων για τα σημεία φυσικού και πολιτισμικού 
ενδιαφέροντος, 2) Ο σχεδιασμός της εφαρμογής και 3) Οργάνωση 
ημερίδας παρουσίασης της εφαρμογής. Τα κύρια αποτελέσματα του 
έργου θα είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους 
χρήστες του Εθνικού Πάρκου, η αναγνώριση της χρησιμότητας της 
προστατευόμενης περιοχής ως βασικός μοχλό υποστήριξης της τοπικής 
οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και η κατανόηση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και η ανάγκη της προστασίας και της 
διατήρησης των φυσικών πόρων. 

49.886,00 € 593.250,40 € 

13 63 3762/7-7-17 Πράσινη Κιβωτός A.2.5. 

Το δάσος κινδυνεύει - "ΔΑ.SOS" 
Βασικός στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για το 
δάσος, τις ωφέλειες που προκύπτουν από αυτό, αλλά και τους κινδύνους 
που το απειλούν. Οι κύριες δράσεις του έργου θα υλοποιηθούν στους 
Δήμους Τρικκαίων, Φαρκαδόνας και Πύλης και είναι: 1) Η δημιουργία 
ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση της σχέσης των πολιτών με το 
δάσος, 2) Η δημιουργία ιστοσελίδας, 3) Η διοργάνωση ημερίδων, 4) Η 
Κατάρτιση 20 ατόμων, 5) Ντοκιμαντέρ και 6) Ένα ηλεκτρονικό 
παρατηρητήριο πληροφοριών. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η 
ανάδειξη/κατανόηση της σημασίας του δάσους στη ζωή των ανθρώπων, 
η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις περιοχές παρέμβασης και η 
εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών για θέματα πυρκαγιών. 

49.700,00 € 642.950,40 € 

14 61 3797/7-7-17 
InnoPolis Κέντρο 
Καινοτομίας και 

Πολιτισμού 
A.1.2. 

e-ΚΛΙΜ.Α: Ηλεκτρονικό Αποθετήριο Ανοικτών Δεδομένων για την 
ανάδειξη και διάχυση καλών πρακτικών, πολιτικών και δράσεων 

σχετικά με την κλιματική αλλαγή 
Βασικός σκοπός του έργου είναι η εμπλοκή των πολιτών, είτε απευθείας 
μέσω ανοικτής πρόσβασης του αποθετηρίου καλών πρακτικών, είτε 
μέσω Συνεργατικών Συνεταιρισμών (co-operatives) και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων που αυτοί συμμετέχουν σε νέες δράσεις για τον περιορισμό 
του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Οι κύριες δράσεις του έργου θα 

50.000,00 € 692.950,40 € 

ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7
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είναι: 1) Ο προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών και ενδιαφερόμενων 
φορέων, 2) Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου ανοικτών 
δεδομένων, και 3) Η προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του 
έργου. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η ενημέρωση των αρμόδιων 
φορέων αλλά και του κοινού για τις βέλτιστες πρακτικές και η 
ευαισθητοποίησή και συμβολή τους στον σχεδιασμό των Περιφερειακών 
Δράσεων μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής και Προσαρμογής σε 
αυτήν. 

15 43 3780/7-7-17 

Σωματείο Φίλων 
Μουσείου 
Γουλανδρή 

Φυσικής Ιστορίας 

A.2.1. 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Το έδαφος στηρίζει τη Ζωή" 
Στόχος του έργου είναι η αναπροσαρμογή /εμπλουτισμός του 
υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού του συλλόγου για το έδαφος και η 
οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος σε σχολεία. Οι κύριες δράσεις 
του έργου θα είναι: 1) Συντονισμός επισκέψεων στα σχολεία, 2) 
Αναπροσαρμογή του υπάρχοντος υλικού, 3) Επισκέψεις σε σχολεία, και 
4) Παρουσίαση λαογραφικού υλικού που έχει συλλεχθεί από μαθητές 
για τη γεωργία του χθες και του σήμερα. Τα αποτελέσματα του έργου θα 
είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για το έδαφος, τη 
γεωργία και το πρόβλημα της μόλυνσης των υδάτων από τη χρήση των 
λιπασμάτων. 

13.205,00 € 706.155,40 € 

 

Στη δεξιότερη στήλη του Πίνακα 4 παρατίθεται ο αθροιστικός προϋπολογισμός των επιτυχώς αξιολογημένων προτάσεων. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το 

Υπο-Μέτρο Α, σύμφωνα με την Πρόσκληση Φ.Π.1/2017 ήταν €500.000. 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΒΟΩ46Ψ844-ΜΗ7



 

 

19 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟΥ Β 

Κατά-
ταξη 

Βαθμο- 
λογία 

Α. Πρωτ. Συντονιστής Φορέας ΤΙΤΛΟΣ / ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Προϋπολογισμός 
Αθροιστικός 

Προϋπολογισμός 

1 85 3750/7-7-17 ΠΕΛΑΡΓΟΣ - ΑΜΚΕ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΚΗΤΩΔΩΝ - "CETUS RESCUE VET" 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη σε πραγματικό περιβάλλον των 
ικανοτήτων των κτηνιάτρων του δικτύου εθελοντών κτηνιάτρων του 
ΑΡΙΩΝ και κρατικών οργανισμών σε σχέση με τη φροντίδα και 
περίθαλψη των τραυματισμένων ή άρρωστων θαλάσσιων ειδών  
και τη συλλογή δειγμάτων ιστών από νεκρά κήτη με βάση διεθνή 
πρωτόκολλα. Οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι:1) 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 30 κτηνιάτρων, 2) Παραγωγή 
υποστηρικτικού υλικού δημοσιότητας, 3) Παραγωγή αδιάβροχων 
φυλλαδίων ταυτοποίησης ειδών για κτηνιάτρους/λιμεναρχεία κ.α., 
4) Βελτίωση της ιστοσελίδας του ΑΡΙΩΝ και 5) Παραγωγή βίντεο των 
εκπαιδευτικών δράσεων. Τα κυριότερα αποτελέσματα του έργου θα 
είναι η ενίσχυση της ικανότητας ατόμων και φορέων για παροχή 
φροντίδας και περίθαλψης κητωδών σε όλη την παράκτια και 
νησιωτική Ελλάδα, στοχεύοντας σε 30 κτηνιάτρους, 20 
νομοκτηνιάτρους και 300 λιμεναρχεία. 

39.060,00 € 39.060,00 € 

2 82 3751/7-7-17 
Σύλλογος για την Προστασία και 

Περίθαλψη της Άγριας Ζωής, 
ANIMA 

Περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων 
Στόχος του έργου είναι η κάλυψη μέρους της κτηνιατρικής 
περίθαλψης άγριων ζώων διαφόρων ειδών, τα οποία παραλαμβάνει 
η ΑΝΙΜΑ από όλη την ελληνική επικράτεια, με σκοπό την 
επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον. Οι κυριότερες δράσεις 
του έργου θα είναι: 1) Περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων, 2) 
Παροχή συμβουλών και επικοινωνία με πολίτες, 3) Αναβάθμιση και 
μετάφραση ιστοσελίδας ΑΝΙΜΑ και 4) Επικοινωνία και διάχυση 
αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η 
βελτιωμένη ικανότητα περίθαλψης άγριων ζώων του φορέα και η 
ενίσχυση του διαύλου επικοινωνίας με τους πολίτες για θέματα 
προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής. 

40.000,00 € 79.060,00 € 

3 74 3719/6-7-17 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 
Ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας της Ομάδας Άμεσης 

Επέμβασης ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ και του προγράμματος Περίθαλψης και 
Επανένταξης μεγάλων σαρκοφάγων 

39.978,00 € 119.038,00 € 
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Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και η εντατικοποίηση 
των δράσεων  του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, αφενός για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ μεγάλων σαρκοφάγων και 
ανθρώπων και αφετέρου για την περίθαλψη και επανένταξη 
μεγάλων σαρκοφάγων. Οι κυριότερες δράσεις του έργου θα είναι: 
1) Σύσταση ομάδας έργου και στελέχωση της ομάδας άμεσης 
επέμβασης και της ομάδας επανένταξης μεγάλων σαρκοφάγων, 2) 
Ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της ομάδας άμεσης 
επέμβασης του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, 3) Ενίσχυση της επιχειρησιακής 
ετοιμότητας της ομάδας περίθαλψης και επανένταξης με 
διαμόρφωση και εξοπλισμό χειρουργείου, 4) Παραγωγή 
επικοινωνιακού υλικού, και 5) Κτηνιατρική επίβλεψη λειτουργίας 
των ομάδων. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η ενίσχυση της 
ικανότητας του φορέα να μεταφέρει και να περιθάλπει μεγάλα 
σαρκοφάγα, με αυξημένες πιθανότητες ανάρρωσης και 
επανένταξής τους στο φυσικό περιβάλλον. 

4 72 3827/10-7-17 Δράση για την άγρια ζωή 

Αποκατάσταση τραυματισμένων αρπακτικών πτηνών στη 
γεωγραφική περιοχή της βόρειας Ελλάδας 

Στόχος του έργου είναι η δυνατότητα της νοσηλείας και του 
πλήρους ακτινολογικού ελέγχου των τραυματισμένων πτηνών και η 
περαιτέρω περίθαλψή του, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά το 
ζώου σε άλλη τοποθεσία. Οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι: 1) 
Προμήθεια ακτινολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, 2) 
Δημιουργία πρωτοκόλλου περίθαλψης τραυματισμένων 
αρπακτικών, και 3) Φροντίδα και αποκατάσταση. Τα αποτελέσματα 
του έργου είναι η δημιουργία ενός σταθμού περίθαλψης που θα 
μπορεί να προσδιορίζει με ακρίβεια τις ανάγκες περίθαλψης των 
αρπακτικών, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τις πιθανότητες 
αποκατάστασής τους και επανένταξής τους στο φυσικό περιβάλλον. 

40.000,00 € 159.038,00 € 

5 70 3716/6-7-17 
MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη 

και Προστασία της Μεσογειακής 
Φώκιας 

Δράσεις Ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Συλλογής 
Πληροφοριών, Διάσωσης & Περίθαλψης για τη Μεσογειακή 

Φώκια 
Σκοπός του έργου είναι η διάσωση, περίθαλψη και επανένταξη 
τραυματισμένων, άρρωστων ή ορφανών φωκών, η άμεση 
παρέμβαση σε περιπτώσεις νεκρών φωκών με διενέργεια 
νεκροψιών και συλλογή δεδομένων που θα συμβάλλουν στην 

40.000,00 € 199.038,00 € 
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αποτελεσματικότερη προστασία του είδους. Οι κυριότερες δράσεις 
του έργου είναι: 1) Προμήθεια εξοπλισμού (όχημα) για μεταφορά 
προσωπικού και ζώων, 2) Δημιουργία εποπτικού υλικού για την 
καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού, εθελοντών και 
αρχών, και 3) Διάσωση και νεκροψίες ζώων. Τα αποτελέσματα του 
έργου θα είναι η αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των ζώων που 
κινδυνεύουν, η επιχειρησιακή βελτίωση της ομάδας επέμβασης, η 
ευαισθητοποίηση του κοινού και η συλλογή πληροφοριών για το 
είδος. 

6 69 3715/6-7-17 
ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την 
Προστασία της Θαλάσσιας 

Χελώνας 

Ενίσχυση δράσεων πεδίου για Προστασία, Περίθαλψη και 
Επανένταξη Θαλάσσιων Χελωνών 

Ο σκοπός του έργου είναι η περισυλλογή και καταγραφή 
τραυματισμένων αλλά και εκβρασμένων/νεκρών χελωνών στη 
χώρα. Οι κυριότερες δράσεις του έργου είναι: 1) Προμήθεια 
τεχνικού εξοπλισμού γραφείου, 2) Βελτίωση χώρων υποδοχής και 
φιλοξενίας τραυματισμένων χελωνών, 3) Αγορά οχήματος 
μεταφοράς χελωνών, 4) Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού πεδίου, και 
5) Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης 
εθελοντών διασωστών. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι η 
αύξηση των δυνατοτήτων διάσωσης, η αύξηση των μελών της 
ομάδας διάσωσης, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
περίθαλψης και η βελτίωση των περιστατικών επανένταξης 
χελωνών. 

40.000,00 € 239.038,00 € 

 

Στη δεξιότερη στήλη του Πίνακα 5 παρατίθεται ο αθροιστικός προϋπολογισμός των επιτυχώς αξιολογημένων προτάσεων. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για το 

Υπο-Μέτρο Β, σύμφωνα με την Πρόσκληση Φ.Π.1/2017 ήταν €300.000.
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Στην συνέχεια η τριμελής 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 Πρωτόπαπας 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 

Διευθυντής  

στο  Πράσινο Ταμείο 

 

 

 

Δρ. Κατερίνα Κουτσοβούλου 

Ειδική Εμπειρογνώμονας σε θέματα 

Φύσης και Βιοποικιλότητας,  

Greek LIFE Task Force 

 

 

 

Δημήτρης Χωματίδης 

Ειδικός Εμπειρογνώμονας 

σε θέματα Περιβάλλοντος,  

Greek LIFE Task Force 
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Επισυναπτόμενο 1. Κριτήρια αποκλεισμού 

 

Α. Επιλεξιμότητα και διαχειριστική ικανότητα φορέα (κριτήριο αποκλεισμού) 

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

του φορέα όπως ισχύει 

Α2. Εχέγγυα διαχειριστικής διαφάνειας φορέα, ενδεικτικά: έγγραφα νομιμοποίησης της 

διοίκησης του φορέα, εκθέσεις ορκωτών, δημοσιοποίηση οικονομικών απολογισμών κλπ. 

Α3. Βιογραφικό φορέα που να δείχνει την προηγούμενη εμπειρία σε συναφή έργα: οι 

φορείς θα πρέπει να επιδείξουν έργο στο σχεδιασμό και υλοποίηση, τα τελευταία 3-5 

χρόνια, δράσεων παρόμοιας στόχευσης και κλίμακας 

Α4. Διαχειριστική σταθερότητα και επάρκεια πόρων, ανεξάρτητων από το υποβαλλόμενο 

προς χρηματοδότηση έργο (διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικοί πόροι, 

υλικοτεχνική υποδομή κλπ.)  

 

Β. Επιλεξιμότητα / σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου (κριτήριο αποκλεισμού) 

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

Β2. Αντιστοίχιση προτεινόμενου έργου με Υπο-μέτρο και Άξονα/ες Προτεραιότητας της 

παρούσας πρόσκλησης  

Β3. Συνεκτικότητα προτεινόμενου έργου με τις αντίστοιχες εθνικές και κοινοτικές πολιτικές 

(ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον, το χωρικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη  

Β4. Διαθέσιμες μελέτες, αδειοδοτήσεις ή άλλα υποστηρικτικά έγγραφα (π.χ. επιστολές 

υποστήριξης τρίτων), όπου απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργο 
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Επισυναπτόμενο 2. Φόρμα τεχνικής αξιολόγησης προτάσεων 

Λίστα ελέγχου κριτηρίων αποκλεισμού και αξιολόγησης 

πρότασης 
 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Πρότασης: ………  

Συντονιστής Δικαιούχος: ……… 

Αποδοχή/Απόρριψη: ……… 

Τελική βαθμολογία: ……... 

 

Κριτήριο Σχόλια Αποτέλεσμα (+/-
) 

Α. Επιλεξιμότητα και διαχειριστική ικανότητα φορέα 
(κριτήριο αποκλεισμού) 

Αποτέλεσμα: ... 

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

  

Α2. Εχέγγυα διαχειριστικής 
διαφάνειας φορέα, 
ενδεικτικά: έγγραφα 
νομιμοποίησης της διοίκησης 
του φορέα, εκθέσεις 
ορκωτών, δημοσιοποίηση 
οικονομικών απολογισμών 
κλπ. 
 

  

Α3. Βιογραφικό φορέα που 
να δείχνει την προηγούμενη 
εμπειρία σε συναφή έργα: οι 
φορείς θα πρέπει να 
επιδείξουν έργο στο 
σχεδιασμό και υλοποίηση, τα 
τελευταία 3-5 χρόνια, 
δράσεων παρόμοιας 
στόχευσης και κλίμακας 
 

  

Α4. Διαχειριστική 
σταθερότητα και επάρκεια 
πόρων, ανεξάρτητων από το 
υποβαλλόμενο προς 
χρηματοδότηση έργο 
(διαθέσιμο ανθρώπινο 
δυναμικό, οικονομικοί πόροι, 
υλικοτεχνική υποδομή κλπ. 
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Β. Επιλεξιμότητα / σκοπιμότητα προτεινόμενου έργου 
(κριτήριο αποκλεισμού) 

Αποτέλεσμα: ... 

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

  

Β2. Αντιστοίχηση προτεινόμενου 
έργου με Υπομέτρο και Άξονα/ες 
Προτεραιότητας της παρούσας 
πρόσκλησης 

  

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

  

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

  

Γ. Αξιολόγηση περιεχομένου (φυσικού αντικειμένου) έργου 
(βαθμολόγηση κριτηρίου Γ: 35%) 

Βαθμός: ... 

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

  

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

  

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

  

Γ4. Εκτίμηση κοινωνικού 
αντίκτυπου και συμβολής έργου 
στους στόχους/ άξονες του 
χρηματοδοτικού μέτρου και της 
δημόσιας πολιτικής για το 
περιβάλλον και τον χώρο 
ευρύτερα. (10) 
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Δ. Αξιολόγηση προϋπολογισμού (οικονομικού αντικειμένου) 
έργου (βαθμολόγηση κριτηρίου Δ: 35%) 

Βαθμός: ... 

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

  

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

  

Δ3. Ανάλυση βιωσιμότητας 
έργου μετά τη λήξη της 
συγκεκριμένης 
χρηματοδότησης (κόστος 
συντήρησης / διατήρησης). 
(15) 

  

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

Βαθμός: ... 

Ε1. Το προτεινόμενο έργο 
σχεδιάζεται/ υλοποιείται με τη 
συμμετοχή ή συνεργασία 
περισσότερων του ενός μη 
κερδοσκοπικών, μη 
κυβερνητικών φορέων (5) 

  

Ε2. Το έργο υποστηρίζεται 
από φορείς του ευρύτερου 
δημοσίου (λ.χ. αυτοδιοίκηση, 
κέντρα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, ερευνητικά 
ινστιτούτα κλπ.) (5) 

  

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

  

Ε4. Το έργο προκαλεί 
συνέργειες με άλλες τοπικές 
δράσεις ή/και σχετίζεται με 
ευρύτερα προγράμματα, π.χ. 
σχέδια διαχείρισης περιοχής, 
σχέδια διαχείρισης είδους 
κ.α. (10) 
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