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Το έργο LIFE IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Το έργο LIFE IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο 

Ταμείο.  

 

 

The project LIFE IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the LIFE Programme of the 

European Union.  

 

The project LIFE IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the Green Fund.  

 

 

 

 

H παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων της. Ο Εκτελεστικός  

Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή δε μπορούν να 

θεωρηθούν  υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. 

 

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for 

any use that may be made of the information contained therein. 
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1. Πληροφορίες Εγγράφου  

1.1. Εκδόσεις 

 

Αριθμός  Ημερομηνία Φορέας Παρατηρήσεις 

0.1 20/6/2020 ΥΠΕΝ Προσχέδιο 

0.2 30/09/2020 ΥΠΕΝ Τελικό Σχέδιο 

0.3 7/10/2020 ΠΤ Τροποποίηση μετά 

από έλεγχο του ΠΤ 

1.0 24/11/2020 ΥΠΕΝ Τροποποίηση μετά 

από  Διοικ. Όργανο 

 

1.2. Ποιοτικός Έλεγχος Παραδοτέου 

Έλεγχος  Ημερομηνία  Κατάσταση  Παρατηρήσεις  

ΥΠΕΝ 30/9/2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΤ 7/10/2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΟ 19/10/2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΥΠΕΝ 24/11/2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
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2. Συντομογραφίες  

 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

CFC Complementary Funds Committee 

EASME Executive Agency for SMEs 

GRFU Green Fund 

MEEN Ministry of Environment & Energy 

MINRDF Ministry of Rural Development and Food 

MININ Ministry of Interior 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

ΕΣΥΧ Επιτροπή Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων 

ΚΣΣ Κεντρικό Συμβούλιο Συντονισμού  

ΠΤ Πράσινο Ταμείο 

ΥΠΑΑΤ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

ΥΠΕΝ Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  

ΥΠΕΣ Υπουργείο Εσωτερικών  
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3. Σύνοψη  

Στη δράση F2 με τίτλο «Παρακολούθηση και Κινητοποίηση Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων»,  

(Complementary Funding Monitoring and Mobilisation), ο  κύριος στόχος είναι η κινητοποίηση και η 

παρακολούθηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης από διαθέσιμους δημόσιους ή ιδιωτικούς πόρους, 

για την υλοποίηση έργων και δράσεων που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Η 

συμπληρωματική χρηματοδότηση της πρότασης LIFE-IP CEI-Greece αφορά σε επιπλέον εθνικές και 

κοινοτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως έχουν ήδη προσδιοριστεί στο Συμφωνητικό Επιχορήγησης 

(GA) με την EASME. 

 

Η Επιτροπή Συμπληρωματικών Χρηματοδοτήσεων - ΕΣΥΧ (Complementary Funding Committee - 

CFC) αποτελεί ένα από τα διοικητικά όργανα του έργου LIFE-IP CEI-Greece. Συγκροτείται από 

εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ΥΠΕΝ, της Ειδικής Υπηρεσίας 

«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - ΥΠΕΝ, Τομέας Περιβάλλοντος», του Πράσινου Ταμείου - ΠΤ, του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠΑΑΤ και του Υπουργείου Εσωτερικών - ΥΠΕΣ. 

Στο διοικητικό όργανο προεδρεύει ο Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης του έργου (ΥΠΕΝ).  

 

Η Δράση F2 έχει στόχο να παρακολουθεί και να προτείνει συμπληρωματικούς πόρους για όλη τη 

διάρκεια του έργου, με βάση τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματά του και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

ανά πάσα στιγμή. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω σύντομων ενημερωτικών (briefings) αλλά και αναλυτικών 

εκθέσεων του έργου για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση (παραδοτέα F2.D2, F2.D3, F2.D4, F3.D5), 

που συντάσσει το ΠΤ, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του οργάνου. Επίσης, η ΕΣΥΧ συμβάλει 

στην έγκαιρη προετοιμασία των ενημερωτικών σημειωμάτων και εκθέσεων προς την ομάδα εξωτερικής 

παρακολούθησης και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(EASME).  

 

Αυτή η επιμέρους δράση επικεντρώνεται στον επιτυχημένο συντονισμό, τη συνεχή παρακολούθηση και 

την κινητοποίηση των συμπληρωματικών πόρων LIFE-IP CEI-Greece καθώς και άλλων πηγών 

χρηματοδότησης που θα εντοπιστούν ή / και θα ενεργοποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου. Στο 

πλαίσιο της δράσης θα εξεταστούν και νέες πηγές χρηματοδότησης (ιδίως για την περίοδο μετά το 2020) 

που σχετίζονται με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. 

 

Για την εφαρμογή αυτών, προβλέπεται με τη μορφή σύντομων εκθέσεων, τακτική ενημέρωση των 

διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα προγραμματισμένα αλλά και ολοκληρωμένα έργα, από όλες τις 

συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης που αναφέρονται στην πρόταση.  

 

Όσον αφορά στην κινητοποίηση χρηματοδότησης: 

 

• Το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το ΠΤ θα κινητοποιήσουν τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις και θα 

παρέχουν κατευθύνσεις προς δράσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων μέσω άμεσων συναντήσεων με ενδιαφερόμενους φορείς. 

 

• Το ΠΤ, ως φορέας χρηματοδότησης, θα παρέχει τουλάχιστον ένα (1) σχετικό είδος 

χρηματοδοτικής επιχορήγησης κατά την υλοποίηση του έργου. Οι επιχορηγήσεις μπορεί να 

αφορούν κοινωνικές επιχειρήσεις ή / και δήμους και περιφερειακούς φορείς διαχείρισης 

αποβλήτων. Σημειώνεται, ότι η εμπειρία που συγκεντρώθηκε από τη Δράση A1 «Προσδιορισμός 

της υφιστάμενης κατάστασης, μελέτες εκκίνησης σε εθνικό επίπεδο και χαρτογράφηση των 

ενδιαφερόμενων μερών» και C7 «Δράσεις Οικοδόμησης Δυναμικού» θα ληφθεί υπόψη, έτσι 
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ώστε όσα παράγονται να είναι κατάλληλα για την κάλυψη ενός ευρέος φάσματος κοινών 

αναγκών των Περιφερειών και Δήμων και να συμβάλουν στην αναπαραγωγή και μεταφορά των 

αποτελεσμάτων του έργου. 

 

Στο πλαίσιο της δράσης θα εκπονηθούν τέσσερις (4) λεπτομερείς εκθέσεις για τη συμπληρωματική 

χρηματοδότηση, μία για κάθε φάση του έργου (Μήνας 24, Μήνας 48, Μήνας 72 και Μήνας 96). Αυτές 

οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για όλα τα κύρια έργα που χρηματοδοτούνται όπως:  

α) βασικά χαρακτηριστικά (τύπος, τοποθεσία, κύριος στόχος, τομέας προτεραιότητας),  β) υπεύθυνος 

δικαιούχος, γ) κατάσταση (προγραμματισμένη, έναρξη / υπό εκτέλεση, ολοκληρωμένη), δ) ημερομηνία 

(αναμενόμενης) ολοκλήρωσης, ε) αναμενόμενο (ή αν έχει ήδη επιτευχθεί) επίπεδο επίτευξης των 

τοπικών, περιφερειακών και εθνικών στόχων πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση. 

Οι εκθέσεις θα παρέχουν και πρόσθετες πληροφορίες για τη συνολική πρόοδο στην κινητοποίηση της 

εθνικής χρηματοδότησης και θα προτείνουν τομείς για περαιτέρω βελτίωση της χρηματοδότησης έργων 

διαχείρισης αποβλήτων, ειδικά στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα πρόσθετων πόρων δεν θεωρείται 

εγγυημένη ή σταθερή. Τέλος, οι εκθέσεις θα προσδιορίσουν νέες πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες 

δύνανται να κινητοποιηθούν άμεσα ή μελλοντικά από το LIFE-IP CEI-Greece, για την παρακολούθησή 

τους στη συνέχεια. 

 

Αναφορικά με την ποιότητα των παραδοτέων της Δράσης F2 και τη διαχείριση κινδύνων, ακολουθούνται 

οι διαδικασίες του Πρωτοκόλλου Συντονισμού και Διαχείρισης Έργου (βλ. παραδοτέο F1.D1). 

 

4. Synopsis  

 

The main objective of action F2 entitled “Complementary Funding Monitoring and Mobilisation” is to 

mobilise and monitor the implementation of complementary projects and/or public/private investments 

towards the transition to a Circular Economy. Complementary funding to the LIFE-IP CEI-Greece 

proposal concerns additional national and EU funding sources, as already identified in the Grant 

Agreement with the Executive Agency for Small and Medium Enterprises (EASME).  

 

The Complementary Funding Committee (CFC) is one of the management structures of the project LIFE-

IP CEI-Greece. It comprises of representatives from the Ministry of the Environment and Energy 

(MEEN), the Special Service - NSRF Executive Structure, MEEN - Environment Sector, the Green Fund 

(GRFU), the Ministry of Rural Development and Food (MINRDF) and the Ministry of Interior (MININ).  

 

Action F2 aims to monitor and suggest complementary funds, throughout the duration of the project, in 

accordance to the mid-term results of the project and the progress achieved at any given moment. This 

will take place through the preparation of short briefings but also analytic reports on complementary 

funds (deliverables F2.D2, F2.D3, F2.D4, F3.D5), compiled by the Green Fund in collaboration with all 

structure members. In addition, the CFC contributes towards the timely preparation of short briefings and 

reports addressed to the external monitoring team and EASME.  

 

This sub-action focuses on the successful coordination, continuous monitoring and mobilization of 

complementary funds for LIFE-IP CEI-Greece as well as other funding sources to be identified and/or 

mobilized during the project implementation. Within the context of this action further funding sources 

will be examined (particularly for the period beyond 2020) related to the implementation of the National 

Waste Management Plan.  
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For the implementation of the above, regular updates with the available information are expected, through 

the compilation of brief reports about planned or completed projects, from all complementary funding 

sources mentioned in the proposal.  

 

With regard to funding mobilisation:  

 

• The MEEN in collaboration with the GRFU will mobilise the available funds and will provide 

guidance towards actions related to the implementation of the National Waste Management Plan 

through direct meetings with the relevant stakeholders. 

• The GRFU, as a funding body, will provide at least one (1) relevant type of financial grant during 

the project implementation. The grants could be towards social enterprises or/and municipalities 

and regional waste management bodies. The accumulated experience from Action A1 

“Baseline assessments and inception studies at national scale & Stakeholder mapping” and C7 

“Capacity Building Actions” will be carefully considered, so that all output will be suitable to 

cater for a wide range of common needs between Regions and Municipalities and to contribute 

towards replicating and transferring the projects results.  

 

Within the context of this action, four (4) detailed reports will be compiled on complementary funds, one 

for each project phase (Months 24, 48, 72 and 96). These reports will include information about all major 

projects that receive funding such as: a) essential characteristics (type, place, main objective, priority 

sector), b) responsible beneficiary, c) project state (planned, initiating/running, complete), d) expected 

completion date, e) expected (or realised) level of achievement of the local, regional or national policy 

targets, depending on each case.  

 

The reports will provide additional information on the overall progress of the national funding 

mobilisation and propose sectors for further improvement for funding waste management projects, 

particularly in cases where the availability of additional funds is not considered as guaranteed or stable. 

Finally, the reports will specify new funding resources, potentially available to be mobilised in the 

immediate or distant future from LIFE-IP CEI-Greece, to be followed and monitored.  

 

  


