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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 257.5.1/2023 

 

Σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική 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. 1144/28-2-2023 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει 
και να λάβει απόφαση για το θέμα: 
 

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική 
Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 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. Αψοκάρδου Ειρήνη, Ζαβού Αλεξάνδρα, Καραγεώργου Βασιλική και 
Μαγκλάρα Αρετή. 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. Π.Τ. 1135/24-02-2023 εισήγηση του έθεσε υπόψη των 
μελών τα ακόλουθα: 

Α. 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». 

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 απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι 
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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. 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) και τροποποιήθηκαν με την 
54863/708/30-5-2022 τροποποιητική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 6Υ9Τ4653Π8-ΖΩΙ) και την υπ΄ 
αρ. 130896/1564/09-12-2022 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: Ψ2144653Π8-3ΞΚ). 

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. 
Β. Υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου το αίτημα του Δήμου  
Χανίων με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται βάσει του οδηγού για τη χρηματοδότηση 
της δράσης του ΕΣΕΚΚ, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου το αίτημα του Δήμου 
Κηφισιάς με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται βάσει του οδηγού για τη χρηματοδότηση 
της δράσης του ΕΣΕΚΚ, συνολικού προϋπολογισμού 59.520,00 €συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου το αίτημα του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται βάσει του οδηγού για τη 
χρηματοδότηση της δράσης του ΕΣΕΚΚ, συνολικού προϋπολογισμού 59.520,00 
€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου το αίτημα του Δήμου 
Αβδήρων με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται βάσει του οδηγού για τη χρηματοδότηση 
της δράσης του ΕΣΕΚΚ, συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 €συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
Γ. Δεδομένου 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 για Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη της προώθησης του χωρικού 
σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, της καταγραφής του 
συνόλου και της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε 
επίπεδο διοικητικών ορίων Δήμου, της ιεράρχησης ως προς την απόκτησή τους, προκειμένου 
να μην απωλέσουν το χαρακτήρα τους να ανατρέψουν το χωρικό σχεδιασμό καθώς και να 
μετατραπούν αυτοί σε οικοδομήσιμους, καθιστώντας κατά τον τρόπο αυτό δυσμενέστερες 
τις συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος. 

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
1. Την έγκριση των προτάσεων των δήμων του παρακάτω πίνακα για τη δράση : 
«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 
και την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, σε συνέχεια της υπ ΄αριθμ. 4559/28-6-2021 
πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου, έως του ποσού όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

1 Δήμος Χανίων 74.400,00 € 

2 Δήμος Κηφισιάς 59.520,00 € 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 

3 Δήμος Παλαιού Φαλήρου 59.520,00 € 

4 Δήμος Αβδήρων 37.200,00 € 

 
2. Οι Δήμοι του παραπάνω πίνακα έχουν υποχρέωση να συμβασιοποιήσουν τη δράση εντός 
ενός  έτους από την έκδοση της παρούσας απόφασης. 

3. Οι Δήμοι του παραπάνω πίνακα έχουν υποχρέωση να αναλαμβάνουν την πληροφόρηση 
της κοινής γνώμης για το περιεχόμενο, την πορεία και τα αποτελέσματα από την υλοποίηση 
των ενταγμένων έργων τους. Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταγράφουν και να διατηρούν 
αρχείο με τα σχετικά στοιχεία δημοσιότητας (π.χ. υποχρεωτική αναγραφή στο παραδοτέο 
της ονομασίας και το λογότυπο του φορέα χρηματοδότησης (Πράσινο Ταμείο), έντυπα, 
δημοσιεύσεις, φωτογραφίες, αναρτήσεις, ενημερωτικές συναντήσεις φορέων) για τη δράση 
που υλοποιούν. 
4. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την 
υλοποίηση της Απόφασης. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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