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Εισαγωγή 

 
Η Ευρωπαϊκή Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» στοχεύει να 
υποστηρίξει τον μετασχηματισμό 100 ευρωπαϊκών πόλεων προς την ουδετερότητα του κλίματος έως το 
2030, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της ατζέντας του ΟΗΕ του 2030 και των στόχων της αειφόρου 
ανάπτυξης (SDG’s), καθώς και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) έως το 2050, 
για τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών. Στις 28 Απριλίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψήφιων πόλεων, σύμφωνα με τα οποία επιλέχθηκαν έξι (6) ελληνικές 
πόλεις οι οποίες θα συμμετέχουν στην 1η φάση της Αποστολής. 

Σε συνέχεια της επιλογής των πόλεων της Αποστολής για την 1η φάση και κατόπιν αιτήματος του ΥΠΕΝ 
(ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/123727/4735/23-12-2021) προς το Πράσινο Ταμείο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 240.3.2 
ΟΕ/01-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΨΩ46Ψ4844-1Ψ0) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου εγκρίθηκε η ένταξη της δαπάνης χρηματοδότησης για την οικονομική υποστήριξη των Δήμων της 
Ελλάδος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας των πόλεων για την Αποστολή «100 
Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική 
Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του χρηματοδοτικού προγράμματος 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2022. Αντικείμενο της ως άνω χρηματοδότησης είναι 
η υποστήριξη των ελληνικών Δήμων που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σύναψη 
συμβάσεων και την προετοιμασία των απαραίτητων επιχειρησιακών προγραμμάτων προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η ένταξή τους στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης έως το 2030, με την 
υπογραφή του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης («Climate City Contract»), καθώς και για τυχόν επιπλέον 
απαραίτητες δαπάνες, όπως η επικοινωνία σχετικά με την Αποστολή προς τους πολίτες. 

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των ως άνω έργων κρίνεται αναγκαία η σύνταξη ειδικών Οδηγιών υλοποίησης 
έργων. Οι παρούσες οδηγίες αφορούν αποκλειστικά τους δικαιούχους των έργων που εντάχθηκαν με την 
ως άνω 240.3.2 ΟΕ/01-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΨΩ46Ψ4844-1Ψ0) Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου και 
εφαρμόζονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της δράσης “Οικονομική υποστήριξη των Δήμων της Ελλάδος στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας των πόλεων για την Αποστολή «100 Κλιματικά 
Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030»”, κατά παρέκκλιση των λοιπών υφιστάμενων Οδηγών 
υλοποίησης του Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ». Για την υλοποίηση των 
υπόλοιπων έργων του ως άνω Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» εξακολουθούν να ισχύουν αποκλειστικά οι υφιστάμενοι Οδηγοί υλοποίησης του 
Προγράμματος. Οι παρούσες Οδηγίες υλοποίησης έργων δεσμεύουν τους δικαιούχους της δράσης 



“Οικονομική υποστήριξη των Δήμων της Ελλάδος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του φακέλου 
υποψηφιότητας των πόλεων για την Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030»” 
και η τήρησή τους ελέγχεται από το Πράσινο Ταμείο.    

 

Προκειμένου να υπάρχει μία κοινή κατανόηση για το περιεχόμενο και τις δράσεις του κάθε έργου, οι 
δικαιούχοι απαιτείται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν προς το Πράσινο Ταμείο ένα Τεχνικό Δελτίο 
Έργου (ΤΔΕ). Κατόπιν ελέγχου του περιεχομένου από τις Υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου και εφόσον δεν 
υπάρχουν σχόλια για αυτό, θα αποστέλλεται επισήμως έγκριση του ΤΔΕ προς τον δικαιούχο και η 
παρακολούθηση του έργου θα γίνεται πλέον με βάση τα αναγραφόμενα σε αυτό.  

Οι παρούσες οδηγίες αφορούν την ορθή συμπλήρωση του πρότυπου Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) καθώς 
και την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τη διαδικασία προετοιμασίας 
αναφορών προόδου. Επίσης, περιέχονται πληροφορίες για πιθανές μεταβολές που μπορεί να προκύψουν 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων. 

Πέρα από τις οδηγίες του παρόντος, η ευθεία επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο παρακολούθησης του 
έργου στο Πράσινο Ταμείο παραμένει πάντα μια επιλογή την οποία οι δικαιούχοι των έργων πρέπει να 
αξιοποιούν, ώστε να αποφεύγονται εγκαίρως παρερμηνείες ή λάθη κατά την υλοποίηση. 

Δικαιούχοι των έργων 

Δικαιούχοι των έργων είναι οι φορείς που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 240.3.2 ΟΕ/01-06-2022 (ΑΔΑ: 
6ΔΨΩ46Ψ4844-1Ψ0) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου ή σε τυχόν εγκεκριμένες τροποποιήσεις αυτής. 

Φυσικό αντικείμενο 

Φυσικό αντικείμενο των έργων θα αποτελεί η υποστήριξη των δικαιούχων για την προετοιμασία του 
«Κλιματικού Συμφώνου Πόλης («Climate City Contract»), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ή 
θα τεθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Ενδεικτικά, και με βάση το Πρόγραμμα Υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την προετοιμασία 
των προγραμμάτων θα πρέπει: 

• να γίνει καταγραφή των αναγκών που έχει η κάθε πόλη ώστε να εξειδικεύεται η υποστήριξη που θα 
πρέπει να αναζητηθεί  σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο,  

• να υπάρχει πρόνοια για ευθυγράμμιση και ενσωμάτωση άλλων πολιτικών, δεσμεύσεων και 
πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετέχει η κάθε πόλη, 

• να παρέχεται εξειδικευμένο σχέδιο σχετικά με τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του Κλιματικού 
Συμφώνου Πόλης, 

• να ακολουθούνται στο βαθμό που απαιτείται/είναι σχετικό οι οδηγίες που δίνονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την ανάπτυξη του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης 
που θα είναι διαθέσιμη προς τους δικαιούχους μέσω του «Missions Portal». 

Επιπλέον των ανωτέρω, σε όλες τις διαδικασίες θα πρέπει να επιδιώκεται η συμμετοχή των πολιτών και η 
από κοινού δημιουργία (συ-σχεδιασμός) του «Κλιματικού Συμφώνου Πόλης» και ιδιαίτερα των δράσεων 
που περιλαμβάνονται σε αυτό. 

Ως επιμέρους τομείς μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις πόλεις αναφέρονται οι εξής 
βασικοί τομείς:  



(α) κτήρια και υπηρεσίες, 

(β) οχήματα και μεταφορές, 

(γ) απόβλητα, 

(δ) αλλαγές σε χρήσεις γης, 

(ε) χημικές διαδικασίες στην πόλη. 

Με βάση τα παραπάνω το φυσικό αντικείμενο των έργων μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

• Προετοιμασία ή/και την σύνταξη του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης ή επιμέρους ενοτήτων αυτού, 
όπως ενδεικτικά: καταγραφή πηγών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους τομείς μείωσης 
των αερίων του θερμοκηπίου του Δήμου, δημιουργία βάσης δεδομένων ενδιαφερόμενων μερών, 
σχεδιασμός δράσεων για συγκεκριμένο τομέα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ή για 
περισσότερους έως και το σύνολο αυτών), εκπόνηση σχεδίου χρηματοδότησης δράσεων, 
δημιουργία οδικού χάρτη για την σύνταξη και υποβολή του Συμφώνου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κ.λπ. 

• Διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων και ανοικτών διαβουλεύσεων με στόχο την ενημέρωση των 
πολιτών και την συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση του οικείου 
Κλιματικού Συμφώνου Πόλης. 

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που υλοποιούνται από άλλους φορείς και σχετίζονται ξεκάθαρα με την 
Αποστολή των «100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων». 

• Δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης σχετικά με την Αποστολή προς άλλους φορείς του δημοσίου και 
ιδιωτικού φορέα, οι οποίες δύνανται να υλοποιούνται σε εθνικό, τοπικό ή άλλο επίπεδο. 

Η υλοποίηση της κάθε δράσης που πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και 
απορρέει από την ανωτέρω ένταξη θα πρέπει να αποτυπώνεται στο ΤΔΕ υπό τη μορφή αυτοτελών 
παραδοτέων που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου (πχ Προσχέδιο Κλιματικού Συμφώνου της 
Πόλης). Στην περίπτωση που αποτελούν παραδοτέα εξωτερικών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται ο 
δικαιούχος απαιτείται να έχει προηγηθεί η παραλαβή των παραδοτέων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
δικαιούχων. Τα παραδοτέα του έργου και των συμβάσεων αυτού δεν θα πρέπει να αφορούν σε εκθέσεις 
πεπραγμένων, εκθέσεις προόδου κ.λπ. αλλά σε παραδοτέα με τεχνικό αντικείμενο. 

 Η πρόοδος του έργου θα αποτυπώνεται στην Έκθεση Προόδου Φυσικού Αντικειμένου του έργου, της 
οποίας παράρτημα είναι τα παραδοτέα. Η έκθεση αυτή μπορεί να είναι ενδιάμεση ή τελική και να 
ακολουθεί συγκεκριμένο πρότυπο εφόσον κριθεί σκόπιμο από το Πράσινο Ταμείο. Η Έκθεση Προόδου 
Φυσικού Αντικειμένου υποβάλλεται μαζί με το αίτημα χρηματοδότησης και τον οικονομικό φάκελο.   

Χρονική διάρκεια των έργων 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων που έχουν ορίσει στο 
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου ή σε τροποποιήσεις αυτού.   



Βάσει του αντικειμένου των έργων και των χρονοδιαγραμμάτων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 
χρονική λήξη των δράσεων αναμένεται ότι δεν θα υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η χρονική έναρξη 
του έργου μπορεί να προηγείται της έγκρισης του ΤΔΕ αλλά όχι της ημερομηνίας της απόφασης ένταξης 
του Πράσινου Ταμείου (1η Ιουνίου 2022). 

Διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων 

Οι δικαιούχοι δύνανται να υλοποιήσουν το έργο με ιδία μέσα ή, εφόσον απαιτείται, με την συνδρομή 
εξωτερικών συνεργατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) για μέρος του έργου ή για το σύνολο αυτού.  

Οι δικαιούχοι οφείλουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου: 

• Να τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση του έργου και ιδίως όσον αφορά 
στις δημόσιες συμβάσεις. 

• Να τηρούν την σχετική νομοθεσία περί της υποχρέωσης καταχώρισης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων [διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 11 παρ.5 του Ν. 4013/20τηςπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει , της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) και της υπ’ αριθμ. 
76928/13.7.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα: 
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (Β΄3075)] 

• Να τηρούν τις αρχές της οικονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Προγραμματικές συμβάσεις δύναται να γίνουν αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση της τήρησης της κείμενης 
νομοθεσίας (ιδίως άρθρο 12 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με άρθρο 100 του ν. 3852/2010).  Η 
προσφυγή στην  σύναψη της προγραμματικής σύμβασης θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Από την προγραμματική σύμβαση, πέρα από τον σκοπό, τη 
διάρκεια, το αντικείμενο, τον προϋπολογισμό, τους αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώματα των 
συμβαλλομένων, τους πόρους κάλυψης των αναγκαίων εξόδων, τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης κλπ,  θα 
πρέπει να προκύπτει ρητά η ανεπάρκεια του δικαιούχου και η δυνατότητα υλοποίησης του συμβατικού 
αντικειμένου από τον αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου. Στην προγραμματική σύμβαση θα πρέπει να 
ορίζεται κοινή επιτροπή παρακολούθησης.  Σημειώνεται ότι στην περίπτωση προγραμματικών συμβάσεων 
θα πρέπει να αναφέρεται το συνολικό ποσό της σύμβασης, το οποίο αντιστοιχεί στην κάλυψη των 
απαραίτητων εξόδων για την υλοποίηση του αντικειμένου της άνευ ΦΠΑ (τυχόν συμπεριλαμβανόμενο ΦΠΑ 
για αυτά τα είδη συμβάσεων είναι μη επιλέξιμο από το Πράσινο Ταμείο). Ο δικαιούχος και οι 
αντισυμβαλλόμενοι δεσμεύονται για την τήρηση της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας, ιδίως της 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και των κανόνων δημοσίου λογιστικού. Η κανονικότητα και η 
νομιμότητα των δαπανών των έργων ελέγχονται από το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να καταβληθεί το 
ποσό της χρηματοδότησης προς τους δικαιούχους. 

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το εκτιμώμενο κόστος της σύμβασης, και εφόσον απαιτείται από την 
νομοθεσία, η σύμβαση θα πρέπει να έχει αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στα αρμόδια όργανα (π.χ. ΑΥΕ 
Ο.Τ.Α.) βάσει της κείμενης νομοθεσίας.  

Στην περίπτωση απευθείας αναθέσεων θα πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα από τις συμβάσεις ότι δεν 
υπάρχει κατάτμηση των εργασιών.  

Προς διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή και συνίσταται η κοινοποίηση των προσχεδίων των 
προκηρύξεων/προσκλήσεων/συμβάσεων στο Πράσινο Ταμείο προς ενημέρωση και, εφόσον κριθεί 



σκόπιμο, παροχή σχολίων. Στην κοινοποίηση αυτή συνίσταται να παρέχεται τεκμηρίωση για την επιλογή 
του είδους σύμβασης που συνάπτεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ειδάλλως αυτό θα ελέγχεται κατά 
την υποβολή του αιτήματος πληρωμής). 

Σε κάθε περίπτωση μαζί με το αίτημα πληρωμής θα πρέπει να παρέχεται βεβαίωση του Π.Ο.Υ. των 
Δικαιούχων για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών, καθώς και για την τήρηση των 
δημοσιονομικών κανόνων. 

Ομάδα έργου 

Η ομάδα έργου δηλώνεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου και σε αυτήν μπορούν να συμμετέχουν: 

• άτομα (φυσικά πρόσωπα) που έχουν συνάψει σύμβαση με τον δικαιούχο ως εξωτερικοί συνεργάτες  

• στελέχη του δικαιούχου φορέα που αμείβονται σε μόνιμη/τακτική βάση από το ελληνικό δημόσιο 
και απασχολούνται για την υλοποίηση του έργου με μη αμειβόμενη εργασία από αυτό. 

• Υπάλληλοι ή/και εξωτερικοί συνεργάτες τρίτων φορέων (νομικών προσώπων) οι οποίοι 
συμμετέχουν με σαφή ρόλο στη διαμόρφωση του Κλιματικού Συμφώνου (με ή άνευ αμοιβής από 
το έργο). 

Η Ομάδα έργου θα πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι μετακινήσεις των μελών της, 
τυχόν συμμετοχή τους σε συναφή σεμινάρια, κ.λπ. Σημειώνεται ότι δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού 
τρίτων φορέων (νομικών προσώπων) που έχουν συνάψει σύμβαση με τον δικαιούχο θα πρέπει να έχει 
προβλεφθεί και συμπεριληφθεί ως κόστος στην αμοιβή των φορέων κατά τις διαδικασίες ανάθεσης και δεν 
θα αποζημιώνονται βάσει παραστατικών από το Πράσινο Ταμείο ανεξαρτήτως εάν αυτοί αποτελούν μέλη 
της Ομάδας Έργου. Εάν η Ομάδα Έργου χρειαστεί να τροποποιηθεί, η τροποποίηση εγκρίνεται από το 
αρμόδιο όργανο του δικαιούχου φορέα και γνωστοποιείται εγκαίρως στην Ομάδα Παρακολούθησης του 
Πράσινου Ταμείου. 

Οικονομικό αντικείμενο 

Επιλέξιμες δαπάνες για το έργο είναι αυτές που έχουν δηλωθεί στο εγκεκριμένο ΤΔΕ ή σε τροποποιήσεις 
αυτού, οι οποίες εγκρίνονται μετά από έγγραφο και τεκμηριωμένο αίτημα προς το Πράσινο Ταμείο. Το 
σύνολο των προσυπολογιζόμενων δαπανών που αναφέρονται στο ΤΔΕ  δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 
ποσά ανά δικαιούχο όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 240.3.2 ΟΕ/01-06-2022 Απόφαση Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου. Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι μεγαλύτερος του 
ποσού χρηματοδότησης που αναφέρεται στην ως άνω Απόφαση του Πράσινου Ταμείου ή ο δικαιούχος 
πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου (π.χ. μη επιλέξιμος 
εξοπλισμός) τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι 
πόροι, χορηγίες κ.λπ). 

 Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία ένταξης των έργων, ήτοι την 1η Ιουνίου 
2022 και πριν τη λήξη του έργου που ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο. Ωστόσο, για την υποβολή αιτημάτων 
δαπανών απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου από τον δικαιούχο και η 
έγκρισή του από το Πράσινο Ταμείου.  

 
Στο πλαίσιο των έργων μπορούν να πραγματοποιηθούν δαπάνες των ακόλουθων κατηγοριών: 

• Εξωτερικοί συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα. Περιλαμβάνουν και τις 
συμβάσεις μεταξύ φορέων του Δημοσίου) 

• Μετακινήσεις και διαμονή 



• Αγορά εξοπλισμού 
• Αγορά αναλωσίμων 
• Άλλες δαπάνες 

• Δαπάνες προγραμματικών συμβάσεων (συνεργασίες μεταξύ φορέων του Δημοσίου, εφόσον 
προβλέπονται στο ΤΔΕ) 

Οι δαπάνες υλοποιούνται αποκλειστικά από τον δικαιούχο φορέα.  

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν χρηματοδοτούνται αμοιβές προσωπικού που εργάζεται και 
αμείβεται σε τακτική βάση από το Ελληνικό Δημόσιο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και πάγιες 
λειτουργικές δαπάνες των φορέων.  

Ειδικότερα, ανά κατηγορία δαπάνης ισχύουν τα κάτωθι: 
 
Εξωτερικοί συνεργάτες 

Σε αυτή την κατηγορία περιέχονται δαπάνες που προκύπτουν από υπηρεσίες τις οποίες δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει ο φορέας από μόνος του (π.χ. συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση επιστημονικών 
ή/και τεχνικών μελετών, δημιουργία ιστοσελίδων, τεχνική υποστήριξη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, 
δαπάνες φιλοξενίας και σίτισης, συνδρομή για χρήση λογισμικού απογραφής εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου ή υπολογισμού του αντικτύπου της εφαρμογής μέτρων μείωσης CO2 προς τη επίτευξη 
μηδενικών εκπομπών, υποστήριξη για τη σχεδίαση προϊόντων διάχυσης κ.ά.). Προκειμένου οι δαπάνες να 
είναι επιλέξιμες θα πρέπει να υπάρχει άμεση συσχέτιση της παρεχόμενης υπηρεσίας με το φυσικό 
αντικείμενο του έργου και την Αποστολή για τις Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις. 
Στις δαπάνες αυτές μπορούν να περιληφθούν επίσης και τυχόν δαπάνες για εξωτερικούς συνεργάτες 
(φυσικά πρόσωπα) που υποστηρίζουν τον δικαιούχο στην υλοποίηση του έργου μέσω σύναψης σύμβασης 
μίσθωσης έργου στην οποία αναφέρεται το φυσικό αντικείμενο και απαριθμούνται οι αρμοδιότητες του 
εξωτερικού συνεργάτη. Για τις δαπάνες αυτές απαιτείται στα παραστατικά δαπανών να προσκομίζεται το 
συμφωνητικό, το τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας ή νόμιμος τίτλος κτήσης και εξόφληση αυτού1. 
 
Μετακινήσεις και διαμονή 

Σε αυτή την κατηγορία είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για μέλη της ομάδας έργου που 
καλούνται να μετακινηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του έργου. Πριν την υλοποίηση του ταξιδιού 
των μελών της ομάδας έργου δημόσιων φορέων θα πρέπει να εκδίδεται «Απόφαση - Εντολή μετακίνησης 
εκτός έδρας» από το αρμόδιο όργανο2 η οποία να περιλαμβάνει την πληροφορία που απαιτείται βάσει του 
Άρθρου 4 της Υποπαραγράφου Δ.9 του Ν. 4336/15 (όπως ισχύει). 

Οι δαπάνες μετακινήσεων που γίνονται με εντολή του Δημοσίου, είτε αυτές αφορούν σε μετακινήσεις 
προσωπικού μόνιμου/τακτικού προσωπικού, είτε σε μετακινήσεις εξωτερικών συνεργατών (φυσικών 
προσώπων) του δικαιούχου ακολουθούν τα ισχύοντα για τις δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός 
επικρατείας βάσει της εθνικής νομοθεσίας. 

Για διευκόλυνση στον Πίνακα 1 παρέχονται ενδεικτικά είδη δαπανών και όρια αποζημίωσης3.  

 
1 Σημειώνεται ότι οι τίτλοι κτήσεις υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές. 
2 για την μετακίνηση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α βαθμού οι αποφάσεις εκδίδονται από τον Δήμαρχο  ή από το κατά το νόμο 

εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο 

3 Ο Πίνακας 1 είναι ενδεικτικός-το ύψος και είδος των δαπανών καθορίζεται πάντα με βάση την κείμενη νομοθεσία. 



Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, τυχόν δαπάνες εργαζομένων των εξωτερικών συνεργατών (νομικών 
προσώπων) που απαιτούνται για την υλοποίηση της εργασίας τους θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί και 
συμπεριληφθεί ως κόστος στην αμοιβή τους κατά τις διαδικασίες ανάθεσης και δεν θα αποζημιώνονται 
βάσει παραστατικών από το Πράσινο Ταμείο ανεξαρτήτως εάν αυτοί αποτελούν μέλη της Ομάδας Έργου. 

 

Πίνακας 1. Είδος και ύψος ενδεικτικών δαπανών μετακίνησης εργαζομένων (με εντολή Δημοσίου) 

Είδος δαπάνης Ποσό αποζημίωσης (€) 
Ημερήσια αποζημίωση  40 (εντός Ελλάδος), 80 (εκτός Ελλάδος) 

Διανυκτέρευση 60 (εντός Ελλάδος), 72 (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), 
160 (εκτός Ελλάδος) 

Χιλιομετρική αποζημίωση (θα πρέπει να 
συνοδεύεται από χάρτη: https://kmd.ggde.gr/) 0,15 €/km 

Δαπάνες διοδίων, δαπάνες μετακίνησης με Μ.Μ.Μ. 
από/προς το αεροδρόμιο/λιμάνι κ.λπ. 

Χωρίς όριο - Βάσει παραστατικών που αφορούν τη 
συγκεκριμένη μετακίνηση 

Αεροπορικά/Ακτοπλοϊκά/Σιδηροδρομικά εισιτήρια Χωρίς όριο – Μόνο οικονομική θέση 

Ταξί/Μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ΙΧ 
Κατά περίπτωση (απουσία ΜΜΜ, μεταφορά 

ογκώδους υλικού κ.λπ.), και εφόσον αναφέρεται 
στην απόφαση-εντολή μετακίνησης 

Χρήση ΙΧ αυτοκινήτου Όταν προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση και εφόσον 
αναφέρεται στην απόφαση-εντολή μετακίνησης 

 

Μετακινήσεις τρίτων (π.χ. μέλη της ομάδας έργου άλλων φορέων, καλεσμένοι ομιλητές σε εκδηλώσεις) 
καταγράφονται στον προϋπολογισμό της κατηγορίας «Άλλες Δαπάνες». 

Για τις μετακινήσεις των μελών της ομάδας έργου συνίσταται να χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος 1 ως εξοδολόγιο ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος. 

 
Δαπάνες εξοπλισμού 

Αφορούν σε δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την υλοποίηση του έργου, 
με αξία αγοράς ανά τεμάχιο έως 1.500 € χωρίς ΦΠΑ. Για το είδος και τη διάρκεια των έργων που αφορούν 
οι τρέχουσες οδηγίες, δεν αναμένεται μεγάλος προϋπολογισμός για δαπάνες σε αυτήν την κατηγορία. 
Εξαιρέσεις μπορούν να εξεταστούν εφόσον τεκμηριώνεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση του έργου. Το 
συνολικό κόστος για δαπάνες εξοπλισμού συνίσταται να μην υπερβαίνει τις 3.000 € (άνευ ΦΠΑ). Με την 
καταχώρηση δαπανών εξοπλισμού ο δικαιούχος υποχρεούται στη διατήρηση του εξοπλισμού για δύο (2) 
έτη μετά την εξόφλησή της από το Πράσινο Ταμείο. 

 
Αναλώσιμα 

Αυτή η κατηγορία δαπανών αφορά την προμήθεια αναλωσίμων που απαιτούνται στην περίπτωση 
παραγωγής υλικού διάχυσης καθώς και δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση συγκεκριμένων 
εκδηλώσεων και που συνδέονται με την υλοποίηση του έργου (πχ μελάνια και χαρτί για εκτύπωση 
φυλλαδίων, ντοσιέ/τετράδια για χρήση από τους συμμετέχοντες κ.λπ.).  

 

https://kmd.ggde.gr/


Άλλες δαπάνες 

Η κατηγορία «Άλλες δαπάνες» αφορά λοιπές δαπάνες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προηγούμενες 
κατηγορίες. Ορισμένα τέτοια παραδείγματα είναι η αγορά σχετικών λογισμικών εργαλείων, οι μετακινήσεις 
τρίτων φορέων, το κόστος εγγραφής μελών της Ομάδας Έργου σε συνέδρια, κ.λπ. 

 

Δαπάνες προγραμματικών συμβάσεων 

Αφορούν δαπάνες που προκύπτουν από την συνεργασία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. 

Παραστατικά δαπανών 

Όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις του έργου θα πρέπει να φέρουν στην αιτιολογία τον κωδικό τίτλο: 
«Δαπάνη στο έργο «Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις», Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022, Πράσινο Ταμείο»4. 

Η αναφορά αυτή θα αναγράφεται ηλεκτρονικά από τον προμηθευτή της υπηρεσίας ή του προϊόντος και 
μόνο όπου αυτό δεν είναι δυνατόν (π.χ. απλές αποδείξεις, διόδια, χειρόγραφα τιμολόγια) θα δηλώνεται επί 
του πρωτοτύπου, είτε με σφραγίδα του έργου5, είτε χειρόγραφα. Σε περίπτωση μη αναφοράς, το τιμολόγιο 
θα θεωρείται μη επιλέξιμο.  

Αν τα τιμολόγια είναι ‘Επί πιστώσει’ θα πρέπει να συνοδεύονται από εξοφλητικό παραστατικό π.χ. 
καταθετήριο τράπεζας. Τιμολόγια άνω των 500€ υποχρεωτικά εξοφλούνται μέσω τραπέζης (ως αξία 
συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής προ ΦΠΑ). Σε περίπτωση 
εξόφλησης με κάρτα απαιτείται η προσκόμιση του αποκόμματος απόδειξης της συναλλαγής της κάρτας. 

Αν το τιμολόγιο έχει εξοφληθεί ‘Μετρητοίς’, θα πρέπει να υπάρχει: 

(α) σχετική αναγραφή πάνω σε αυτό και  

(β) ένδειξη ότι εξοφλήθηκε, με τη σφραγίδα του εκδότη.  

Τα τιμολόγια και οι αποδείξεις  θα πρέπει να είναι εξοφλημένα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, 
π.χ. για μεγάλες δαπάνες του έργου, θα μπορεί να γίνεται δεκτό το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής (Χ.Ε.Π.) 
μετά από συνεννόηση με το Πράσινο Ταμείο, συνοδευόμενο από έγγραφη διαβεβαίωση Υ.Δ. του νόμιμου 
εκπροσώπου και του Π.Ο.Υ. περί μη εξόφλησης και εξόφληση του μετά τη λήψη της χρηματοδότησης (βλ. 
Παράρτημα 2). Το ΧΕΠ πρέπει να είναι δημοσιευμένο σε Διαύγεια ή/και ΚΗΜΔΗΣ (όπου απαιτείται) και μετά 
την εξόφληση του να αποστέλλεται η σχετική απόδειξη της συναλλαγής. Σε περίπτωση μη τήρησης της 
αποστολής αποδεικτικού εξόφλησης, τα ποσά θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως με όλες τις συνέπειες του 
νόμου. 

Στην ειδική περίπτωση δαπανών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας6, η εξόφληση των δαπανών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3889/2010. 

 
4 Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος μπορεί να αναφέρεται “Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις 2022, Χρηματοδότηση: 

Πράσινο Ταμείο”. 

5 Για τον σκοπό αυτό, ο δικαιούχος απαιτείται να παράξει ειδική σφραγίδα για το έργο, η οποία θα φέρει τον τίτλο του έργου και το 
χρηματοδοτικό πλαίσιο (Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας του ΠΤ). Αν ο τίτλος του έργου είναι μεγάλος, θα φέρει κατ΄ 
ελάχιστον ένα ανανγνωριστικό τμήμα του τίτλου και αναφορά στη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. 

6 Εφόσον Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ οριστούν ως δικαιούχοι βάσει νέας Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. 



Αν το τιμολόγιο δεν φέρει πληροφορίες πληρωμής και δεν συνοδεύεται από παραστατικό εξόφλησης, θα 
πρέπει να υπάρχει Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα που να αναφέρει ότι η πληρωμή έχει γίνει «Μετρητοίς».  

Όροι δημοσιότητας 

Για όλες τις δράσεις, και ιδιαίτερα για τις δράσεις που έχουν εξωστρέφεια (π.χ. δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις, 
βίντεο, φυλλάδια ενημέρωσης κοινού κ.ά.), πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι όροι δημοσιότητας: 

• Χρήση του λογοτύπου του Πράσινου Ταμείου, καθώς και αναφορά της χρηματοδότησης, θα 
συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως στην ιστοσελίδα του σχετικού έργου ή σε υποενότητα της 
ιστοσελίδας του/των φορέα/ων υλοποίησης, καθώς επίσης και σε ανακοινώσεις, πινακίδες, φυλλάδια, 
αφίσες, ηλεκτρονικές εφαρμογές  και λοιπά παραδοτέα του έργου. Επίσης, θα πρέπει να περιληφθεί 
στην ιστοσελίδα του φορέα, ανακοίνωση της έναρξης του έργου, με σαφή αναφορά της χρηματοδότησης 
και χρήση του λογοτύπου του Πράσινου Ταμείου. 

• Το κείμενο αναφοράς χρηματοδότησης θα πρέπει να περιέχει αναφορά στα βασικά στοιχεία του έργου:  
1) Τίτλος έργου: “Υποστήριξη του Δήμου ΧΧΧ για την προετοιμασία του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης - 

Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων” 

2) Άξονας Προτεραιότητας: Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις  
3) Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2022 
4) Προϋπολογισμός έργου: (Αναφορά ποσού ένταξης για δικαιούχο) 
5) Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 

• Σε ειδικές περιπτώσεις, και κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους παρακολούθησης του έργου στο 
Πράσινο Ταμείο, το πλήρες κείμενο της χρηματοδότησης μπορεί να παραλείπεται. Ενδεικτικά, αυτό 
μπορεί να συμβαίνει όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος ή όταν επηρεάζεται αρνητικά η αισθητική του 
παραδοτέου (π.χ. σε είδη ρουχισμού). Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το 
λογότυπο του Πράσινου Ταμείου. 

• ‘Όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να φέρουν στο εξώφυλλο το κείμενο αναφοράς χρηματοδότησης του 
έργου και τον λογότυπο του Πράσινου Ταμείου. 

• Ο εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει αυτοκόλλητη ανεξίτηλη σήμανση με αναφορά χρηματοδότησης του 
έργου και τον λογότυπο του Πράσινου Ταμείου. 

• Το λογότυπο του Πράσινου Ταμείου βρίσκεται εδώ στα ελληνικά κι εδώ στα αγγλικά.  
Η τήρηση των όρων δημοσιότητας είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση δαπανών που σχετίζονται με υλικό 
δημοσιότητας που δεν τηρεί τους όρους, αυτές θα κρίνονται ως μη επιλέξιμες. 

Τροποποιήσεις  

Μεταβολές στον προϋπολογισμό των έργων είναι εφικτές, τηρουμένων των ακόλουθων υποχρεώσεων: 

• Εσωτερική μετακίνηση δαπανών: Για εσωτερικές μετακινήσεις μεταξύ των υφιστάμενων κατηγοριών 
δαπανών του έργου, ως ανώτατο όριο ορίζεται, αθροιστικά, το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του 
έργου. Τεκμηρίωση αυτών των μετακινήσεων θα συνυποβάλλεται μαζί με τις εκθέσεις οικονομικού και 
φυσικού αντικειμένου. Πέραν του ορίου αυτού θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης του 
προϋπολογισμού προς τον υπεύθυνο παρακολούθησης του έργου στο Πράσινο Ταμείο.  

• Απόκλιση από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό: Το κόστος ορισμένων δαπανών του έργου (π.χ. 
υπηρεσίες φιλοξενίας, σίτιση), ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό που 
δηλώνεται στο Τεχνικό Δελτίο Έργου αντανακλώντας τις διακυμάνσεις στην αγορά. Κάτι τέτοιο είναι 
αποδεκτό εφόσον δεν υπονομεύεται η υλοποίηση των άλλων δράσεων ή δαπανών. 

https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/PRASINO-TAMEIO_300dpi.png
https://www.prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2020/06/PRASINO-TAMEIO_300dpi_en.png


• Έκτακτες δαπάνες: Για την υλοποίηση έκτακτων δαπανών που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό 
που έχει κατατεθεί στο ΤΔΕ, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης του προϋπολογισμού, 
συνοδευόμενο από την απαραίτητη τεκμηρίωση των αναγκών από τις οποίες απορρέει η δαπάνη και την 
ένδειξη από ποιά άλλη δαπάνη του έργου θα εξοικονομηθεί το κόστος της δαπάνης. Οι δαπάνες αυτές 
θα είναι επιλέξιμες μόνο μετά την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης από το Πράσινο Ταμείο. 

• Ενδεχόμενη τροποποίηση δράσεων προβολής/ενημέρωσης/συμμετοχής του κοινού: Δράσεις 
προσέγγισης του κοινού που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες δεν μπορούν 
να υλοποιηθούν εξαιτίας ανωτέρας βίας, όπως κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης 
πανδημίας, δύνανται να υλοποιούνται με εναλλακτικές μεθόδους, όπως πχ. με χρήση τηλεδιάσκεψης. 

Άλλα θέματα 

• Οι δικαιούχοι οφείλουν να κρατάνε ενήμερο το Πράσινο Ταμείο για τις δράσεις τους για την καλύτερη 
παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων, αλλά και για τη μεγαλύτερη προβολή τους, στην 
ιστοσελίδα του Π.Τ.  

• Συνίσταται, κατά το δυνατόν, οι δικαιούχοι να μεριμνούν ώστε όλα τα προϊόντα, αγαθά, υπηρεσίες και 
υποδομές που είναι ανοιχτά ή παρέχονται στο κοινό και χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο να 
είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ. Οποιαδήποτε αίτηση για 
τροποποίηση του έργου που θα γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, ψηφιακή ή 
φυσική, η οποία δεν θα μειώνει τον αντίκτυπό του, θα γίνεται δεκτή. 

• Συνίσταται, κατά το δυνατόν, οι δικαιούχοι των έργων να μεριμνούν για τη χρήση πράσινων προμηθειών 
στις αγορές τους, τουλάχιστον στις κατηγορίες δεσμευτικής εφαρμογής (ΚΥΑ 14900/08.02.2021 ΦΕΚ 
Β’466) π.χ. χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού γραφείου, εκτυπώσεις φυλλαδίων σε ανακυκλωμένο χαρτί, 
κ.ά. 

Διαδικασία και δικαιολογητικά πληρωμής 

Η υποβολή των Ενδιάμεσων και της Τελικής Έκθεσης Προόδου πρέπει να γίνεται στις χρονικές στιγμές που 
υποδεικνύονται στο Χρονοδιάγραμμα του Τεχνικού Δελτίου Έργου και θα συνοδεύεται από τον οικονομικό 
φάκελο και το αίτημα πληρωμής. Μπορούν να γίνουν το πολύ έως δύο αιτήματα πληρωμών ανά έτος. 

Πριν την υποβολή αιτήματος πληρωμής θα πρέπει να αποστέλλεται στον Υπεύθυνο Παρακολούθησης Έργου 
το σύνολο των δικαιολογητικών του δικαιούχου σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
από τον Υπεύθυνο Παρακολούθησης, ο δικαιούχος θα ενημερώνεται για τυχόν ελλείψεις/παρατηρήσεις ως 
προς το φυσικό αντικείμενο και την επιλεξιμότητα των δαπανών βάσει της προόδου του φυσικού 
αντικειμένου, καθώς και ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν (βλ. κάτωθι λίστα 
δικαιολογητικών).  

Στη συνέχεια ο δικαιούχος αποστέλλει τον φάκελο σε έγχαρτη μορφή7 ο οποίος προωθείται στο λογιστήριο 
του Πράσινου Ταμείου για τον λογιστικό έλεγχο. Κατά το στάδιο του λογιστικού ελέγχου υπάρχει η 
περίπτωση να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία/δικαιολογητικά, εφόσον κριθεί σκόπιμο. 

Η λίστα των δικαιολογητικών περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
1. Διαβιβαστικό έγγραφο από τον υπεύθυνο του έργου στο οποίο αναφέρεται το συνολικό ποσό που 

ζητείται.  

 
7 Σημειώνεται ότι τα αντίγραφα τιμολογίων που υποβάλλονται θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του φορέα και 

μονογραφή. 



2. Ασφαλιστική Ενημερότητα8 για είσπραξη χρημάτων. Αν απαλλάσσεται ο φορέας, θα πρέπει να 
προσκομιστεί αντίγραφο της εκάστοτε νομοθετικής ρύθμισης που το προβλέπει. 

3. Φορολογική Ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων από δημόσιους φορείς πλην κεντρικής διοίκησης). 
Αν απαλλάσσεται ο φορέας, θα πρέπει  να προσκομιστεί αντίγραφο της εκάστοτε νομοθετικής 
ρύθμισης που το προβλέπει.  

4. Σύνολο δικαιολογητικών που συνοδεύουν μια δαπάνη και προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για 
τη λειτουργία και την τήρηση των κανόνων διαφάνειας του φορέα ώστε να προκύπτει η τήρηση των 
κανόνων του ν. 4412/2016, και ειδικότερα η δημοσίευση της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, η τήρηση 
της ανάρτησης όλων των εγγράφων της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κ.λπ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
προσκομίζουν τον φάκελο της σύμβασης για τεκμηρίωση τήρησης όλων των κανόνων και διαδικασιών 
του ν. 4412/2016. Ενδεικτικά έγγραφα της σύμβασης είναι οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, οι 
αποφάσεις οικονομικής επιτροπής, πρακτικά αξιολόγησης, συμβάσεις/συμφωνητικά, οι σχετικές 
αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ. Άλλα συνοδευτικά δικαιολογητικά, ανάλογα με το είδος των δαπανών, 
αποτελούν οι αποφάσεις έγκρισης μετακίνησης, εξοδολόγια και παραστατικά ταξιδιών για τα στελέχη 
του φορέα κ.λπ.  

5. Αντίγραφα εξοφλημένων τιμολογίων (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες για τα παραστατικά).  
6. Σε περίπτωση συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, προσκόμιση παραδοτέων καθώς και 

πρακτικών παραλαβής αυτών από τις αρμόδιες επιτροπές (σε αντιστοιχία με τα προσκομισθέντα και 
εξοφληθέντα τιμολόγια). 

7. Αποδείξεις/παραστατικά εξόφλησης δαπανών. Σε περίπτωση δαπανών υψηλού κόστους μπορεί να 
υποβληθεί εναλλακτικά το Χ.Ε.Π. της δαπάνης συνοδευόμενο από την αντίστοιχη βεβαίωση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας (Παράρτημα 2). 

8. Πίνακας (EXCEL) με την καταγραφή όλων των τιμολογίων και αποδείξεων και αμοιβών του φακέλου, 
με άθροισμα το αιτούμενο ποσό προς πληρωμή. 

9. Υπεύθυνη δήλωση9 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ή του υπευθύνου του έργου στην οποία να 
αναφέρεται ότι: «1. Τα πρωτότυπα παραστατικά τηρούνται στον φορέα. 2. Το σύνολο των δαπανών 
που έχουμε υποβάλλει με την παρούσα αίτηση και αφορούν το έργο ……………….... δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα 
που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους». 

10.  Υ.Δ. - βεβαίωση του Π.Ο.Υ. του Δικαιούχου περί της νομιμότητας και την κανονικότητας των 
υποβληθείσων δαπανών, καθώς και για την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. 

11.  Υ.Δ. - δέσμευση του αντισυμβαλλόμενου για τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων καθώς και των 
κανόνων του ν.4412/2016 (σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης). 

 
Μαζί με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλεται η Έκθεση Προόδου του Φυσικού Αντικειμένου του έργου  
καθώς και οικονομικός απολογισμός, με τη χρήση του αρχείου «Φόρμα οικονομικού απολογισμού»10. 
Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται ως παράρτημα της έκθεσης όλα τα ολοκληρωμένα παραδοτέα που 
αφορούν στη χρονική περίοδο της έκθεσης και στα υποβαλλόμενα παραστατικά δαπανών και τα πρακτικά 
παραλαβής αυτών (όπου απαιτείται). Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης των 

 
8 Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα μπορούν να κατατίθενται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ΠΤ. 
9 Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που προσκομίζονται θα πρέπει να παρέχονται μέσω GOV ή να είναι θεωρημένες 

σύμφωνα με την ΥΑ αριθ. 32256/15-09-2021 (Β΄ 4651) «Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών 
δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς» (ΑΔΑ:6ΜΕΞ46ΜΤΛΠ-1ΗΠ). 

10 Οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με τον/την υπεύθυνο παρακολούθησης του έργου πριν την υποβολή του 
αιτήματος προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα πρότυπα, Εφόσον είναι διαθέσιμα. 



παραδοτέων του έργου, εκτός κι εάν ο φορέας υλοποίησης έχει δηλώσει ρητώς ότι εμπεριέχονται 
διαβαθμισμένες πληροφορίες. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το Πράσινο Ταμείο, ο υπεύθυνος υλοποίησης του έργου 
ενημερώνεται σχετικά για τυχόν αναγκαίες διορθώσεις και το τελικά επιλέξιμο ποσό. Στη συνέχεια, ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα υποβάλλει αίτημα πληρωμής στο οποίο αναφέρονται: 

• το αιτούμενο ποσό, 
• τα στοιχεία του φορέα,  
• τα στοιχεία του έργου, 
• το ποσό χρηματοδότησης και  
• τον ΙΒΑΝ στον οποίο θα κατατεθεί το ποσό (δήλωση του λογαριασμού που τηρεί ο δικαιούχος στην 
Τράπεζα της Ελλάδος). 
Μαζί με το αίτημα, εάν κάποιος φορέας επιθυμεί11, μπορεί να στέλνει και Τιμολόγιο Επιδότησης για όλο το 
επιλέξιμο ποσό της πληρωμής στα στοιχεία: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΝΠΔΔ, ΑΦΜ 099338405, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 
Λεωφόρος Κηφισίας 241, Κηφισιά́ 14561. 

 

  

 
11 Η έκδοση τιμολογίων επιχορήγησης δεν είναι απαραίτητη. Θέση τιμολογίου ενέχει πλέον το αίτημα του Φορέα, 

στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε ένα τιμολόγιο. 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

Υποδείγματα εξοδολογίων για μετακινήσεις μελών της ομάδας έργου 
 



Πίνακας Α.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  
εξόδων μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης  

 
του/της ....... (ονοματεπώνυμο μετακινούμενου), για το Έργο ....... (όνομα) με Α.Φ.Μ. ......., ΔΟΥ ......., ο/η οποίος/α 
μετέβη στ… ........... (προορισμός), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. ....... απόφασης του ..... (όργανο που αποφάσισε και 
όνομα φορέα) για να συμμετάσχει σε .............. (σύντομη αιτιολογία). 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 
ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(ΣΕ €) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

 
Ημέρες εκτός έδρας Χ ποσό ημερήσιας 

αποζημίωσης (ΧΧΧ × 40,00 € για το 
εσωτερικό / 80,00 € για το εξωτερικό) 

ΧΧ  Όνομα του μετακινούμενου (Α) 

 
Εισιτήρια (αναφορά στο μέσο μετακίνησης, 

ενδιάμεσες στάσεις ή μετεπιβιβάζεις  και 
προορισμό 

ΧΧ  
Όνομα του μετακινούμενου ή του 
γραφείου/φορέα που πλήρωσε τη 

δαπάνη (Α ή Β) 

 Διαμονή (τόπος, ημερομηνίες και είδος 
καταλύματος) ΧΧ  

Όνομα του μετακινούμενου ή του 
γραφείου/φορέα που πλήρωσε τη 

δαπάνη (Α ή Β ή Γ)  

 .... ΧΧ  
Όνομα του μετακινούμενου ή του 
γραφείου/φορέα που πλήρωσε τη 

δαπάνη (Α ή Β ή Γ ή Δ) 
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α ΧΧ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Β ΧΧ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Γ ... ..... 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΧ  

 
........... (Τόπος)     .............. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ) 

 
Ο Δικαιούχος  Ο υπεύθυνος του έργου 

  
Υπογραφή Υπογραφή 
  
  
  
Όνομα       Όνομα 

 
Συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Απόφαση-Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας, 2. Ατζέντα συνάντησης 3. 
Απόδειξη/Τιμολόγιο Πώλησης Εισιτηρίων (αεροπορικά εισιτήρια), 4. Κάρτες επιβίβασης (Boarding passes),  5. Τιμολόγιο διαμονής, 
6. Εισιτήρια λεωφορείου, 7. Αποδείξεις διοδίων από και προς το αεροδρόμιο, 8. Χάρτης ή άλλο παραστατικό για τον υπολογισμό 
της χιλ/κής απόστασης  

  



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

Υποδείγματα εξοδολογίων για μετακινήσεις μελών της ομάδας έργου 
 



   

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ […] 
ΔΗΜΟΣ  […]                                                                                                   […] , […]-[…]-2023 
T.K […]                                                                                                             Αριθ.πρωτ: [...] 
Ταχ. Δ/νση : [...]   
Πληρ: […] 
Τηλ.:  [...] 
FAX:  […] 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ [……………] 

 

 

Βεβαιώνεται ότι το υπ’. αριθμ. [……..] Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής για το έργο «[……………]» με 
ημερομηνία έκδοσης στις [..-..-2023] που αφορά στο τιμολόγιο Νο […] ποσού [….…] € του αναδόχου [………...] 
με ημερομηνία έκδοσης [..-..-2023], δεν έχει εξοφληθεί. 

Το ανωτέρω Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής αφορά στην καταβολή της [……….] δόσης[συμπληρώνεται 
ο αριθμός της δόσης εφόσον αφορά σε τμηματική καταβολή βάσει σύμβασης] πληρωμής του ανωτέρω 
έργου και θα εξοφληθεί μετά τη λήψη της χρηματοδότησης. 

 

      H/Ο Προϊσταμένη/μενος Οικονομικής Υπηρεσίας 
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