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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 235.2.3/2022 

 

Σήμερα Τετάρτη 23 Μαρτίου 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. 
1592/21-3-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 
Έγκριση χρηματοδότησης για την εκπόνηση των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) 
από τους δήμους της χώρας, στο πλαίσιο του Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 
δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2022. 
 
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, οι νομικοί σύμβουλοι του 
Πράσινου Ταμείου κ.κ. : Ζαβού Αλεξάνδρα και Μαγκλάρα Αρετή. 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 1608/21-3-2022 εισήγησή του έθεσε υπόψη των μελών, 
τα ακόλουθα: 

1) 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",  

2) 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, 

3) 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 
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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,   

4) Την με αρ. πρωτ. 657/09-02-2022 (ΑΔΑ: : 9Κ6Ν46Ψ844-Ε1Ρ) ΥΑ «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 ». 

5) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/102867/3948/02-11-2021 (Π.Τ. 7716/02-11-2021) 
έγγραφο της ΓΓΧΣΑΠ του ΥΠΕΝ  με Θέμα: «Αίτημα χρηματοδότησης των Δήμων της χώρας 
για την σύνταξη Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας» 

6) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/15276/588/16-02-2022 (Π.Τ. 855/17-02-2022) έγγραφο 
της ΓΓΧΣΑΠ του ΥΠΕΝ με Θέμα: «Χρηματοδότηση των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας 
(ΣΑΠ)» 

7) Το με αρ. πρωτ. 855/17-02-2022 σχετικό έγγραφο-απάντηση του Π.Τ. 
Σύμφωνα με το με (5) σχετ: 
«Η ΓΓΧΣΑΠ συμμετέχει με τις προτάσεις και ενέργειές της στην προώθηση και ολοκλήρωση 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προσβασιμότητα που συντονίζεται από τον Υπουργό 
Επικρατείας. Ειδικότερα έχουν αναληφθεί νομικές και άλλες πρωτοβουλίες για την 
εξασφάλιση της φυσικής προσβασιμότητας στα κτίρια και στον υπαίθριο δημόσιο χώρο. 
Σε αυτό το πλαίσιο : 
Κατόπιν έκδοσης του νόμου 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 
συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για 
τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - 
πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (α΄129), και βάσει της παρ. 
10 του Άρθρου 121 «Οι Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων, οι Μεγάλοι και Μεσαίοι 
Ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι Πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι Μεγάλοι 
και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 119 του ν. 
4759/2020 (Α’ 245), εκπονούν υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022 πρόγραμμα 
καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των 
υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των 
οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων 
καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων (εφεξής ονομαζόμενο «Σχέδιο 
Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». Η εκπόνηση Σ.Α.Π. πραγματοποιείται είτε με ιδίους 
πόρους του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του 
Ε.Σ.Π.Α.». 
Με την παρ.1 του Άρθρου 126 του ίδιου νόμου εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ως προς την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίζονται οι 
προδιαγραφές, οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του «Σχεδίου Αστικής 
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» της παρ. 10 του άρθρου 121, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
αναγκαία λεπτομέρεια. Σε συνέχεια των παραπάνω, συντάχθηκε και βρίσκεται σε κύκλο 
υπογραφών η ανωτέρω Υ.Α. σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν. 
Στην Υ.Α. μεταξύ άλλων : 
Α. Αναφέρεται ότι οι Δήμοι που δεν ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες (δήμοι με 
πληθυσμό<10.000 κατοίκους) δύναται να εκπονούν Σ.Α.Π. 
Β. Προσδιορίζεται αναλυτικά η ενδεικτική εκτίμηση της αμοιβής προς εξωτερικό συνεργάτη 
αναλογικά με τον πληθυσμό του Δήμου, με διαφορετικό ειδικό συντελεστή στις εξής 
κατηγορίες : (α) δήμοι με πληθυσμό 2.000-10.000 κατοίκους, (β) δήμοι με πληθυσμό 10.001 
- 30.000 κατοίκους, (γ) δήμοι με πληθυσμό 30.001 – 50.000 κατοίκους, (δ) δήμοι με 
πληθυσμό 50.001 – 100.000 κατοίκους και (ε) δήμοι με πληθυσμό > 100.000 κατοίκους. 
Επιπλέον προβλέπεται περίπτωση σύνταξης Σ.Α.Π. Μητροπολιτικών Περιοχών ή/και σύνταξη 
Σ.Α.Π. με συμμετοχή δύο (2) Ο.Τ.Α. και άνω, και προσδιορίζεται το προτιμότερο ανώτερο όριο 
αμοιβής στα 150.000 €. Για δήμους με λιγότερους από 2.000 κατοίκους η προτεινόμενη 
αμοιβή είναι 10.000€. 
Με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία των δήμων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπολογίζεται ότι 
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 12.056.000€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
χρηματοδότηση των 243 Δήμων που υποχρεούνται να εκπονήσουν Σ.Α.Π.  και (β) των 73 
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Δήμων που δύναται να εκπονήσουν Σ.Α.Π. (προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται σχετικό 
αρχείο xls). 
Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα εξασφάλισης του χρηματικού 
ποσού των 15.000.000 ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση των Σ.Α.Π. από τους δήμους της 
χώρας.» 
και με το (6) σχετ: 
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετ. και δεδομένων των κάτωθι σημαντικών στοιχείων: 
α) της κύρωσης από την Ελλάδα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες και το προαιρετικού πρωτοκόλλου, με τον νόμο 4074/2012, καθώς και 
την θέσπιση γενικού πλαισίου ρυθμίσεων για την εφαρμογή της μέσω του ν. 4488/2017 
β) των συγκεκριμένων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το 
ΥΠΕΝ για την προσβασιμότητα εντός του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προσβασιμότητα» 
που συντονίζεται από το γραφείο του Υπ. Επικρατείας κ. Γ.Γεραπετρίτη (Σύμφωνα με το 
άρθρο 69 του ν. 4488/2017: «Ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τη συνοχή του 
κυβερνητικού έργου, ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισμός σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 33 της Σύμβασης …») και το οποίο έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 
γ) της προθεσμίας για την σύνταξη και ολοκλήρωση των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας 
(ΣΑΠ) που απορρέει από την παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021, ήτοι της 31ης.12.2022 
γ) την έκδοση της υπ’ αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30.11.2021 Απόφασης 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την 
εκπόνηση “Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)”» (ΦΕΚ 5553 Β’) 
δ) των υποχρεώσεων ως προς την προσβασιμότητα, των Δικαιούχων του Προγράμματος 
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
NextGenerationEU, μέσα από το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές 
περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873 - , που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της 
Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στον Άξονα 1.2 – 
Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική 
μεταρρύθμιση, και ειδικότερα : 
- Στις οριζόντιες κατευθύνσεις επί των προτεινόμενων προς χρηματοδότηση έργων μεταξύ 
άλλων αναφέρεται ότι απαιτούνται : «Έργα εξασφάλισης ή βελτίωσης της προσβασιμότητας 
– σε ΚΧ ή κτίρια (δημόσια ή/και δημοτικά) ή λοιπές παντός είδους παρεμβάσεις» (βλ. αρ.1, 
της Πρόσκλησης) 
- Στους κανόνες επιλεξιμότητας μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι : «Ο σχεδιασμός του έργου 
πρέπει να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο» (βλ. αρ. 4, παρ. 4.2.6. της Πρόσκλησης) 
- Στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση χρηματοδότησης μεταξύ άλλων 
αναφέρεται η «Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο» (βλ. αρ.5, της Πρόσκλησης) 
Παρακαλούμε για την επίσπευση των διαδικασιών ενεργοποίησης του Προγράμματος 
χρηματοδότησης σύνταξης των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας, αρμοδιότητά σας.» 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πληθυσμιακά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, και μετά από επεξεργασία 
αυτών και σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30.11.2021 Απόφαση 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την 
εκπόνηση “Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)”» (ΦΕΚ 5553 Β’), προκύπτει ότι 268 
Δήμοι βάσει του πληθυσμού τους μπορούν να είναι δυνητικοί δικαιούχοι της επικείμενης 
πρόσκλησης χρηματοδότησης για την εκπόνηση των Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας 
(Σ.Α.Π.) με προϋπολογισμό 10.986.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 13.622.640,00 € με ΦΠΑ. 

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
1. Την έκδοση πρόσκλησης χρηματοδότησης για την εκπόνηση των Σχεδίων Αστικής 

Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) 
2. Την οριστικοποίηση των δυνητικών δικαιούχων και το αναλογούν ποσό που θα διατεθεί 

από τον Π/Υ του 2022 στο πλαίσιο του Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2022, θα οριστεί με την Πρόσκληση που 
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πρόκειται να εκδοθεί και να εγκριθεί από το ΔΣ του ΠΤ, στο επόμενο διάστημα. 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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