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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 237.1.6/2022 

 

Σήμερα Τετάρτη 13 Απριλίου 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. 
2136/11-4-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 
Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης και Πρόσκλησης για τη δράση: «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)». 
 
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 και Μπασιαρίδου Αικατερίνη 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 2154/11-4-2022 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  περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Πρασίνου Ταμείου η διαμόρφωση 
προγραμμάτων για την χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην 
προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής πολιτικής, 
Στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129)  «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.» ορίζεται ότι 
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«10. 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 υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 (Β’ 5553) απόφαση του 
Υφυπουργού Π.ΕΝ. εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές οι όροι και τεχνικές οδηγίες για την 
εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» . Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ιδίου νόμου ορίζεται ότι «Η εκπόνηση των Σ.Α.Π. δύναται να χρηματοδοτείται είτε με ιδίους 
πόρους του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του 
Ε.Σ.Π.Α.» 
Με την υπ' αριθμ. 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» εγκρίθηκε ο Π/Υ του Π.Τ.  
Με την υπ' αριθμ. 657/9-2-2022 (ΑΔΑ:9Κ6Ν46Ψ844-Ε1Ρ) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «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.» εγκρίθηκε το χ.π.  
Με την υπ΄ αριθμ. 211.13/2021 (ΑΔΑ:6ΣΘ46Ψ844-0ΩΧ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου έγινε αποδεκτή η υπ΄ αρ. 76/2021 Γνωμοδότησης του Γ’ 
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
Με την υπ΄ αρ. 235.2.3/23-3-2022(ΑΔΑ:Ψ42146Ψ844-92Ρ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου αποφασίστηκε η έγκριση της χρηματοδότησης των ΣΑΠ 
με την έκδοση σχετικής πρόσκλησης και οριστικοποίησης των δυνητικών δικαιούχων.  
Και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021 (Α΄129) 
υφίσταται ανάγκη εκπόνησης προγράμματος 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 των ΟΤΑ, υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022. 
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων 
με σκοπό τη χρηματοδότηση της δράσης της εκπόνησης του «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 121 του 
ν.4819/2021 (Α΄129) με καταληκτική ημερομηνία την 31η.12.2022. Δυνητικοί δικαιούχοι του 
Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. 
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του χ.π. και εφόσον παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία 
της 31ης.12.2022 από την κείμενη νομοθεσία, προτείνεται η εξουσιοδότηση του Προέδρου 
του Πράσινου Ταμείου για την έκδοση απόφασης παράτασης της πρόσκλησης χωρίς την 
έγκριση εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Η δαπάνη που προκαλείται είναι σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων 2022 
του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα σε βάρος του ΚΑΕ 2269.  

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

1) Την έγκριση: 

α) του σχεδίου Οδηγού Διαχείρισης για τη δράση: «ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.2) «Αστική 
αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και  

β) του σχεδίου της αντίστοιχης Πρόσκλησης. Η Πρόσκληση απευθύνεται στους δυνητικούς 
δικαιούχους ΟΤΑ της χώρας σύμφωνα με το συνημμένα  πίνακα, προκειμένου να 
υποβάλλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης. 
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2) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου για την οριστικοποίηση του 
Σχεδίου του Οδηγού και της Πρόσκλησης, την τυχόν παράταση της πρόσκλησης καθώς και 
τον καθορισμό των περαιτέρω ενεργειών σε σχέση με την υλοποίηση των ανωτέρω. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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