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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 174.10/2020 

 

Σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ΄ 

αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/879/23-10-2019) απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-

11-2019), στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (Κηφισίας 241, Κηφισιά, Ισόγειο, αίθουσα 

συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1594/06.03.2020  Πρόσκληση 

του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα: 

Έγκριση ανάθεσης έκδοσης πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 €, για 

έργα συλλογής και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων στο Συντονιστικό Γραφείο 

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο του Άξονα 

Προτεραιότητας 3 «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020. 

 

Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Χρίστος Βλαχοκώστας, μέλος 

4. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

5. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος 

6. Αικατερίνη Τούτουζα, 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 Διευθυντής, με την αριθμ. πρωτ. 1688/9-3-2020 εισήγησή του, ενημερώνει τα μέλη του 
Δ.Σ. για : 

1) Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31-12-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΜΝΕ4653Π8-ΕΟΗ) με τίτλο: «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Πράσινου Ταμείου». 

2) Την υπ’ αριθμ. 171.1/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α), με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των 
προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2020. 
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3) Την υπ' αριθμ. 171.8/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου(ΑΔΑ: ΩΨΛ146Ψ844-ΣΜΨ), με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020». 

4) Την υπ' αριθμ. 787/05-02-2020 (ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 
και η διάθεση πίστωσης ποσού 28.617.961,46 €  για την υλοποίησή του παραπάνω 
χρηματοδοτικού προγράμματος. 

5) Το γεγονός ότι οι πόροι του προστίμου αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης 
αλλαγής χρήσης που προβλέπουν οι νόμοι 4495/2017 όπως ισχύει, 4178/2013, 
4014/2011 και 3843/2010 έχουν συγκεντρωθεί υπέρ «Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 
στο Πράσινο Ταμείο και προβλέπεται να διατίθενται σε προγράμματα 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης μέσω δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου για την 
αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών που έχουν επέλθει στο περιβάλλον και 
ειδικότερα της παραγράφου 1. γ. του άρθρου 77 του νόμου 4495/17 που 
συμπεριλαμβάνει στις Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου την: «Την αποκομιδή και 
ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και μπαζών με έμφαση σε 
περιβαλλοντικά και πολεοδομικά ευαίσθητες περιοχές». 

6) Το γεγονός ότι ο ειδικότερος καθορισμός του αντικειμένου του των Α. Π. 1, Α. Π. 2 
και Α. Π. 3 καθώς των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση δράσεων, ο προσδιορισμός 
των δικαιούχων, η κατά περίπτωση έκδοση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, οι 
προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξής τους στο Πρόγραμμα, η διαδικασία και οι 
όροι υποβολής των σχετικών προτάσεων στο Πράσινο Ταμείο, τα κριτήρια 
αξιολόγησης/επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ένταξης των 
προτάσεων στο Πρόγραμμα, ο καθορισμός των ζητουμένων δικαιολογητικών και 
λοιπών στοιχείων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποβολής της 
πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς επίσης και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος θα καθορίζονται με 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.. 

7) Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα για συλλογή και διαχείριση ανεξέλεγκτων 
αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων που καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση του 
προγράμματος στο 2020. 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
 

Την ανάθεση έκδοσης πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 € για έργα 
συλλογής και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων στο Συντονιστικό Γραφείο 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών {ΣΥΓΑΠΕΖ /που υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας /ΥΠΕΚΑ και είναι η αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο 
εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ/τος 148/2009 και το συντονισμό των σχετικών δράσεων 
των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) και των 
αρμόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και φορέων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο}, στο 
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020. 

Ως επιλέξιμες προς ένταξη δράσεις ορίζονται τα έργα συλλογής και διαχείρισης 
επικινδύνων αποβλήτων, περιπτώσεων στις οποίες διαπιστώνεται πρόκληση 
περιβαλλοντικής ζημιάς από αποθέσεις αποβλήτων (κατά προτεραιότητα επικινδύνων κατά 
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ΕΚΑ ή/και μολυσματικών) για τα οποία δεν μπορεί να εντοπιστεί ο υπεύθυνος φορέας 
εκμετάλλευσης που προκάλεσε τη ζημιά. 

Δικαιούχοι για τον συγκεκριμένο Άξονα ορίζονται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ θα είναι υπεύθυνο για την έκδοση σχετικής πρόσκλησης για την έναρξη 
υλοποίησης του άξονα, για την αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων που θα υποβληθούν, 
για την επιλογή των αιτημάτων που θα προταθούν προς ένταξη και χρηματοδότηση από το 
Πράσινο Ταμείο. Τέλος μετά την ολοκλήρωση των έργων, το ΣΥΓΑΠΕΖ θα είναι αρμόδιο για 
την έγκριση της καλής εκτέλεσης αυτών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πληρωμή τους 
από το Πράσινο Ταμείο. 

Η πρόσκληση θα προσδιορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και τα βήματα της διαδικασίας και 
θα καλεί τους δικαιούχους να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα προς χρηματοδότηση. 

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου. 

Η αξιολόγηση και ένταξη των αιτημάτων μπορεί να γίνεται και σταδιακά, ανάλογα με το 
χρόνο υποβολής των αιτημάτων και πριν το κλείσιμο της πρόσκλησης, έως και την κάλυψη 
του προϋπολογισμού της πρόσκλησης. 

Οι πληρωμές των έργων αυτών μπορεί να γίνονται από το Πράσινο Ταμείο απευθείας στους 
αναδόχους που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
κατ’ ανάθεση των δικαιούχων φορέων. 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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