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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 196.6/2020 

 

Σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, 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/ΥΟΔΔ/14-11-2019 & 

ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020) συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7857/09-11-2020 Πρόσκληση του 

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

Έγκριση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και Οδηγού Διαχείρισης στο πλαίσιο του Α.Π.4 : «Σχέδια 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 
2020» 
 
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος 

4. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

5. Αναστάσιος Δράκος, μέλος 

 
Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος, ο Γραμματέας του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου κ. Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου 
κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική, Δέδε Ειρήνη και Μπασιαρίδου Αικατερίνη 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη  απαρτία. 
 
O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 7899/10-11-2020 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών τα 
ακόλουθα: 

- Την υπ΄ αριθμ. 7049/13-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ε0Χ46Ψ844-5ΚΔ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  με θέμα: Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 787/05-02-2020 
(ΑΔΑ:992Ρ46Ψ844-9ΚΙ) Υπουργικής Απόφασης “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 
Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020 και διάθεση 
πίστωσης ποσού 28.617.961,46 € για την υλοποίησή του.” και διάθεση πίστωσης ποσού 
30.270.994,79€ για την υλοποίησή του (ΑΔΑ: 9ΟΛΔ46Ψ844-Β2Λ) και διάθεση πίστωσης ποσού 
37.270.994,79€, με την οποία προβλέφθηκε ο νέος Άξονας του Προγράμματος 4 που αφορά τη 
χρηματοδότηση των Σ.Φ.Η.Ο. με Π/Υ: 5.500.000,00 € 

- Toν N. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α/23-07-2020) «Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης και άλλες 
διατάξεις». 

- Την υπ΄αρ. 42863/438/19 (ΦΕΚ 2040 Β/4-6-2019): Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων 
και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης 
οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, 
υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και 
ιδιωτικών κτιρίων 
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- Την με αρ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020) βάσει την οποίας ορίστηκαν οι τεχνικές 
οδηγίες των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) (ΑΔΑ: Ψ6ΛΣ4653Π8-ΡΤΨ) 

- Το γεγονός ότι στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση 
προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση έργων, δράσεων και άλλων παρεμβάσεων που στοχεύουν 
στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να συμβάλει 
ουσιαστικά και η προώθηση της ηλεκτροκίνησης,, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και 
κοινωνικούς στόχους. 

- Την ανάγκη των Δήμων να καταρτίσουν ολοκληρωμένα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(ΣΦΗΟ) ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της 
ηλεκτροκίνησης 

- Τα αναλυτικά πληθυσμιακά στοιχεία των Δήμων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 
μόνιμου ή εναλλακτικά πραγματικού - de facto Πληθυσμού του Δήμου, βάσει της επίσημης 
απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014,/(ΦΕΚ 699/B/2014). 
http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous). 

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προεκτιμάται ότι θα προκληθεί δαπάνη ποσού 
5.500.000,00 € σε βάρος των προβλεπόμενων προς πίστωση από τον προϋπολογισμό του 
οικονομικού έτους 2020 του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα σε βάρος του ΚΑΕ2269 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

1) Την έγκριση:  

- της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του ΧΠ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 και  

- του Οδηγού διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»2020- 1η Πρόσκληση – Νοέμβριος 2020, Άξονας Προτεραιότητας 4: «Σχέδια φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» 

2) Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων   

3) Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση 
της Απόφασης  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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