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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 239.5/2022 

 

Σήμερα Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 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/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), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
3532/23-5-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4559/28-06-2021 
(κωδ. πρόσκλησης Ε.Σ. 2021) για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την 
εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 
1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 
2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 
3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 
4. Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, μέλος 
5. Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος 
6. Αναστασία Παυλίδου, μέλος 

Προσήλθαν : ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, ο Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι 
του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Ζαβού Αλεξάνδρα, Μαγκλάρα Αρετή, Μπασιαρίδου Αικατερίνη 
και Τσεβάς Στυλιανός. 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 3451/20-05-2022 εισήγησή του έθεσε υπόψη των μελών, 
τα ακόλουθα: 
Στο ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, 
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’182) όπως ισχύει και ειδικότερα στο 
άρθρου 5 αυτού  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, 
Στο άρθρο 77 του ν.4495/2017 (Α’167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα στην παρ. 1 περ. ζ, αναφέρεται ως δράση 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου η « ολοκλήρωση ή αναθεώρηση του χωρικού σχεδιασμού, καθώς 
και την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικής και πολεοδομικής διαχείρισης.». 
Στο άρθρο 92 του ν.4759/2020 (Α’ 245) και συγκεκριμένα στην παρ. 1 προβλέπεται η σύνταξη 
«1.Για τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την 
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απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν 
επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι 
από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς 
χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται, ανά δήμο ή δημοτική 
ενότητα ή δημοτική κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους, βάσει της 
πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη». 
Με την υπ' αριθμ. 753/09-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΘΞ46Ψ844-ΒΡΤ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε αρχικά το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Έγκριση 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 και διάθεση πίστωσης ποσού 23.160.274,71€ για την υλοποίησή 
του.». 
Με τις υπ' αριθμ. 3229/07-05-2021 (ΑΔΑ:Ω1ΒΥ46Ψ844-ΝΤ3), 3848/31-05-2021 
(ΑΔΑ:ΩΔΥΨ46Ψ844-Δ11), 6017/6-9-2021 (ΑΔΑ:67ΜΛ46Ψ844-12Π)  και 8190/17-11-2021 
(ΑΔΑ:ΩΑ0Σ46Ψ844-Ο3Β) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει 
τροποποιηθεί η 753/09-02-2021 υ.α. και έχει διατεθεί συνολικά ποσό 31.500.000,00 € για 
τον Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 
Με την υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 απόφαση του Υφυπουργού 
Χωροταξίας και Αστ. Περιβάλλοντος εκδόθηκαν οι «Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων 
(άρθρο 92 ν. 4759/2020, Α’ 245)» (ΑΔΑ: 905Δ4653Π8-Ρ5Ζ). 
Με την υπ’ αριθμ. 214.6/2021 (ΑΔΑ:ΨΤ2Ξ46Ψ844-ΙΙΓ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε ο Οδηγός και η πρόσκληση (αρ. πρωτ. 4559/28-6-2021, 
κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ.2021) (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) για τη χρηματοδότηση της δράσης 
«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 
στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για 
το έτος 2021, προκειμένου οι Δήμοι να καταρτίσουν επιχειρησιακό σχέδιο καταγραφής και 
ιεράρχηση απόκτησης των χαρακτηρισμένων από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 
την 30η Ιουνίου 2022. 
Επειδή μέχρι σήμερα 141 Δήμοι από το σύνολο των 332 Δυνητικών δικαιούχων Δήμων της 
χώρας έχουν καταθέσει αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα ενώ η Υπηρεσία γίνεται αποδέκτης 
αιτημάτων δικαιούχων δήμων για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της 
Πρόσκλησης. 
Επειδή η ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων 
και Κοινωφελών χώρων από όσο το δυνατόν περισσότερους δήμους θα συντελέσει στην 
προώθησης του χωρικού σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου 
πόλης και της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων αλλά 
και θα συνδράμει στην εφαρμογή άλλων συναφών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου 
για την απόκτηση ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και την Ανάπλαση αυτών. 

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
1) Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην με αρ. πρωτ. 
4559/28-06-2021 και κωδικό πρόσκλησης Ε.Σ. 2021 για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για 
την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Πράσινου Ταμείου, 
μέχρι την 30-09-2022 προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους. 

2) Την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση 
της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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