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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Κηφισιά, 09-02-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    Αρ. Πρωτ.: 657 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ N.Π.Δ.Δ. 
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 241  
Τ.Κ.: 14561, Κηφισιά                             
Τηλέφωνο : 210 5241919  
Fax : 210 5241833 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: info@prasinotameio.gr  
 Ιστότοπος: www.prasinotameio.gr  
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2022 και διάθεση πίστωσης ποσού 26.451.184,40 € για 
την υλοποίησή του. 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α133),  

      β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’204), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 11 του 
ν.4337/2015 (Α’129), 
γ. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύει, 
δ. του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ 8-8-2016) με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 
ε. του π.δ.80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145), όπως ισχύει, 
στ. του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’182) και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, σύμφωνα με 
το οποίο 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, 
ζ. του άρθρου 28 παρ. 33β του ν.4280/2014, όπου ορίζεται για το Πράσινο Ταμείο ότι «Τυχόν 
αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάθεσης μεταφέρονται στην επόμενη χρήση 
και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς » (Α’159). 
η. του ν.4495/2017 (Α’167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει, 
θ. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις». 

2. το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος 
της ’’Νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 118), 

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121), 
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4. την αριθμ. 35/21 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (ΦΕΚ 
Β’ 178), 

5. την αριθμ. 2/21 Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (ΦΕΚ Β’ 45), 

6. το π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ Α΄ 42), 
7. 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)», 

8. τις υπ’ αριθ. αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 218.1/18-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟΔ46Ψ844-
842), «Παροχή εξουσιοδοτήσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πράσινου Ταμείου.», 218.2/18-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΝΝ46Ψ844-Ο7Α) «Διατήρηση ισχύος της υπ’ 
αρ. 190.6.2/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για την ανάθεση προσωρινών 
καθηκόντων Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πράσινου Ταμείου (Π.Ο.Υ.).» & 
218.3/18-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΙ746Ψ844-1Φ0) «Ανάθεση ειδικών αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων 
από τον Διευθυντή  σε υπαλλήλους του Πράσινου Ταμείου» (Β’ 3906), 

9. την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/121887/2781/20-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΓΔΓ4653Π8-ΑΨ4) Απόφαση 
Υπουργού Π.ΕN. με θέμα "Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Πράσινου 
Ταμείου",  

10. την υπ’ αριθ. 226.1/10-11-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 9ΜΜ446Ψ844-
8Κ2) για την έγκριση του αναλυτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022, 

11. την υπ’ αριθ. 228.9/08-12-2021 Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΒΦΧ46Ψ844-8Ε9) 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την οποία 
εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την επικαιροποίηση του Συνοπτικού Προϋπολογισμού του του 
οικονομικού έτους 2022,   

12. την υπ’ αριθμ. 231.2/26-01-2022 (ΑΔΑ : 6ΩΟΨ46Ψ844-Ψ67) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των 
προβλεπόμενων εξόδων προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου του έτους 2022 συνολικού 
ύψους 134.355.000,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες,  

13. την υπ’ αριθμ. 231.4/26-01-2022 (ΑΔΑ : 6ΦΙΟ46Ψ844-5ΒΜ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2022 
και η διάθεση πίστωσης ποσού 26.451.184,40  € για την υλοποίησή του, 

14. την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/78732/489/24-08-2021 (αριθμ. εισερχ. στο Π.Τ. 5901/1-9-2021) 
Πρόσκληση των αρμοδίων υπηρεσιών για την υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που αφορούν σε απόβλητα άγνωστης προέλευσης, 
στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ» για το έτος 2021, 
που εκδόθηκε σε συνεργασία με το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών 
Ζημιών / Γενική διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών / Γενική Γραμματεία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων / ΥΠΕΝ, 

15. το γεγονός ότι οι πόροι του Ειδικού 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. 

16. Το γεγονός ότι από την Υπηρεσία του Π.Τ. είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση υποβληθεισών 
προτάσεων που υπάγονται στα αντίστοιχα Χρηματοδοτικά Προγράμματα παρελθόντων ετών. 
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17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ποσού 26.451.184,40  € σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2022 του Πράσινου 
Ταμείου και των ΚΑΕ 2269, 2279, 2329, 9379 και 9422. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Την έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2022 και τη διάθεση πίστωσης ύψους 26.451.184,40 € 
για την υλοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα από τους 
ΚΑΕ 2269, 2279, 2329, 9379 και 9422. 

2. Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση δράσεων για την προστασία, αναβάθμιση και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος, για την εξισορρόπηση της επιβάρυνσης που προκαλείται από τη 
διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης καθώς και η χρηματοδότηση παρεμβάσεων 
με στόχο την αναβάθμιση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων με ταυτόχρονη επίτευξη 
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. 

3. Οι Άξονες Προτεραιότητας του προγράμματος ορίζονται ως εξής:  

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π/Υ (€) 

Α.Π. 1: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Π.Ι.  15.898.117,47 

Α.Π. 2: Αστική Αναζωογόνηση &  
Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 

10.553.066,93  

ΣΥΝΟΛΟ 26.451.184,40 

4. Ο ειδικότερος καθορισμός του αντικειμένου του A.Π.2 καθώς και των επιλέξιμων προς 
χρηματοδότηση δράσεων, ο προσδιορισμός των δικαιούχων, η κατά περίπτωση έκδοση πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, η διαδικασία και οι όροι υποβολής των σχετικών προτάσεων στο Πράσινο 
Ταμείο, ο καθορισμός των ζητουμένων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει ο φάκελος υποβολής των προτάσεων, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια 
αξιολόγησης/επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ένταξης των προτάσεων στο 
Πρόγραμμα, 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. 

5. Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2022. 

6. Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

7. Τα δικαιολογητικά και παραστατικά πληρωμής θα υποβάλλονται στο Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα 
με τον σχετικό Οδηγό υλοποίησης του Προγράμματος. 

8. Η εκτέλεση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ανατίθεται αποκλειστικά στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

  

  

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
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