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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Για τη δράση: 

«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 

 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 

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

 

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου: 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1.  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), 

2. 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), 

3. του ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α’247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύει, 

5.   του π.δ.80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει (Α’145), 
6. του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και 
άλλες διατάξεις» (Α’112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

7.  του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’182) όπως ισχύει 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, 

8. το άρθρο 77 του ν.4495/2017 (Α’167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 1 περ. ζ, 

9.  το άρθρο 92 του ν.4759/2020 (Α΄245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις». 

mailto:info@prasinotameio.gr
ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν



 

2 
 

10. 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). 

11. Του π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ Α΄ 42). 
12 i) Την υπ΄ αρ. 14694/13-3-2011 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως 
τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της 
14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και με 
αριθμό 4643/26-1-2012 «Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 94/11−4−2011), όπως 
ισχύει» (31/ΥΟΔΔ/27-1-2012), 
ii) την υπ’ αρ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις 
με αριθμό 49219/10-9-2013 (457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 311)», με αριθμό 
οικ.26460/16-6-2015 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015) και με αριθμό 
34810/10-8-2015 με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015), 
iii) την υπ’ αρ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση (867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015) με τίτλο 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311)  
όπως ισχύει.», 
iv) την υπ’ αρ. 43353/21-12-2015 Υπουργική Απόφαση (956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015) με τίτλο 
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311)  
όπως ισχύει.», 
v) την υπ’ αρ. 37538/21-9-2016 Υπουργική Απόφαση (505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) με τίτλο «Τροποποίηση 
της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
«Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει», 
vi) την υπ’ αριθ. 6726/22.02.2017 Υπουργική Απόφαση (88/Υ.Ο.Δ.Δ./24-02-2017) με τίτλο 
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου  (ΥΟΔΔ 311) 
όπως ισχύει.», 
vii) την υπ’ αρ. 32604/21-07-2017 (366/Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-2017) απόφαση του Υπουργού και αναπληρωτή  
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου», 
viii) την υπ’ αρ.  49028/30-11-2017 (654/Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) απόφαση του Υπουργού και 
αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-07-2017 
απόφασης  του Υπουργού και Αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου”», 
ix) την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664/10-10-2019 (ΦΕΚ 879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019) απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 366), όπως ισχύει.» 
(διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-19). 
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x) Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/18-5-
2020). 

11. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124750/3519/28-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΧ34653Π8-ΓΑΡ) Απόφαση Υπουργού 
Π.ΕN. με θέμα "Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου". 

12. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/43783/832/6-5-2021 (ΑΔΑ:6ΗΩΗ4653Π8-ΖΙ2) Απόφαση Υπουργού Π.ΕN. με 
θέμα: «Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 
2021». 

13. Την υπ' αριθμ. 753/09-02-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΘΞ46Ψ844-ΒΡΤ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα: «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.». 

14.  Την υπ' αριθμ. 3229/07-05-2021 (ΑΔΑ:Ω1ΒΥ46Ψ844-ΝΤ3) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα: «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 753/09-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΘΞ46Ψ844-ΒΡΤ) ΥΑ 
“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  
διάθεση πίστωσης ποσού 22.160.274,71€ για την υλοποίησή του.». 

15. Την υπ' αριθμ. 3848/31-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΔΥΨ46Ψ844-Δ11) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα: «2η Τροποποίηση της Υ.Α. “Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, με  διάθεση πίστωσης ποσού 
32.160.274,71€ για την υλοποίησή του, ήτοι της Υ.Α.  με αρ. πρωτ. 753/09-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΘΞ46Ψ844-
ΒΡΤ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 3229/07-05-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΒΥ46Ψ844-ΝΤ3).». 

16. Την υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 εγκύκλιο με θέμα: «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). 

17. Την υπ΄ αριθμ. 211.13/2021 (ΑΔΑ:6ΣΘ46Ψ844-0ΩΧ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου με την οποία έγινε αποδεκτή η υπ΄ αρ. 76/2021 Γνωμοδότησης του Γ’ Τμήματος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

18. Την υπ’ αριθμ. 214.6/2021 (ΑΔΑ:ΨΤ2Ξ46Ψ844-ΙΙΓ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε ο Οδηγός και η πρόσκληση 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. 

19. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη της προώθησης του χωρικού σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης της 
εφαρμογής του σχεδίου πόλης 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. 

20. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά η 
δαπάνη ποσού 12.411.160,00 ευρώ σε βάρος των προβλεπόμενων προς πίστωση από τους 
προϋπολογισμούς του οικονομικού έτους 2021 και 2022 του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα σε 
βάρος των ΚΑΕ 2269, 2279, 2329, 9379 και 9422. 

 

ΚΑΛΕΙ 
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το σύνολο των Δήμων της χώρας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης 
για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-
Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».  

1. Σκοπός & αντικείμενο της δράσης «Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 

Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης 
και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν 
Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική 
ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς 
χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως 
προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου 
λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.  

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων  με σκοπό τη 
χρηματοδότηση της δράσης της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εξασφάλισης Κοινόχρηστων 
και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) που προβλέπεται στο άρθρο 92 του ν.4759/2020 σε συνδυασμό με την 
περ. ζ παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.4495/2017, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ. αριθμ. 
οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021  εγκύκλιο τεχνικών οδηγιών. 

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού όλης της χώρας.  

Χωρικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δράσης είναι τα διοικητικά όρια του δυνητικού δικαιούχου.  
 

2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας  & Αξιολόγησης  

Προκειμένου το Πράσινο Ταμείο να προχωρήσει σε ένταξη, οι προτάσεις θεωρούνται επιλέξιμες και 
αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επί ποινή αποκλεισμού: 

• Πληρότητα πρότασης (μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής) 
• Επιλεξιμότητα – Συμβατότητα με το άρθρο 92 του ν.4759/2020 και την υπ. αριθμ. 

οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021  εγκύκλιο, βάσει της οποίας ορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες 
των Επιχειρησιακών Σχεδίων για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.  

Για να θεωρηθεί μια πρόταση πλήρης και να ενταχθεί θα πρέπει να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια 
στο σύνολό τους. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στον Οδηγό Διαχείρισης της δράσης. 

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πράσινου 
Ταμείου.  

Η απόφαση ένταξης εκδίδεται με βάση τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη 
το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης. 

Ο δικαιούχος Δήμος έχει υποχρέωση να συμβασιοποιήσει τη προτεινόμενη δράση μέσα σε διάστημα 12 
μηνών από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα, διαφορετικά απεντάσσεται αυτομάτως από το πρόγραμμα. 

 

3. Οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης 

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται με την παρούσα Πρόσκληση είναι 12.411.160,00 ευρώ 

συμπεριλ. Φ.Π.Α.  
Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο ένα (1) αίτημα για το σύνολο της χωρικής τους αρμοδιότητας. 
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Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 έως και την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, που είναι 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.  

 

4. Επικοινωνία-Πληροφόρηση 

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στον Οδηγό Διαχείρισης χρηματοδότησης της δράσης και στην 
ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: www.prasinotameio.gr, η οποία αποτελεί το κύριο εργαλείο 
επικοινωνίας του Πράσινου Ταμείου με τους ενδιαφερομένους και όπου είναι αναρτημένη κάθε σχετική 
πληροφορία. 

 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. 
του Πράσινου Ταμείου 

Ευστάθιος Σταθόπουλος  

http://www.prasinotameio.gr/
ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν
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