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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 181.7/2020
Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 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/91785/10664 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/879/23-10-2019) απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019)
καθώς και με το ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020 το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.:
3172/25.05.2020 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση
για το θέμα:
Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων και
δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε
Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα
πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018».
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος
Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος
Αναστάσιος Δράκος, μέλος
Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος
Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος
Χρήστος Μανούρης, μέλος

Προσήλθε η αναπληρώτρια Δ/ντρια του Πράσινου Ταμείου κ. Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, ο
Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί
σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική και Δέδε Ειρήνη.
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
H αναπληρώτρια Διευθύντρια με την αριθμ. πρωτ. 3234/26-05-2020 εισήγησή της , έθεσε υπόψιν των
μελών τα ακόλουθα :
− Το 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,
− Το άρθρο 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).
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− Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31-12-2019 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΝΕ4653Π8ΕΟΗ) με τίτλο: «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Πράσινου Ταμείου».
− Την υπ’ αριθμ. 177.1/15-04-2020 (ΑΔΑ:6ΡΤ646Ψ844-1ΔΖ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 171.1/29-01-2020 (ΑΔΑ:
ΩΕ5Γ46Ψ844-15Α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί κατανομής των
προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2020 συνολικού ύψους 120.000.000,00
€ σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες.
− Την υπ’ αριθμ. Οικ. 67/21.03.2019 (ΦΕΚ 1149/Β/5.05.2019) Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τρόπος
Κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος
2018» και κυρίως το άρθρο 2 περ. ε αυτής, όπου ορίζεται ότι ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων
από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών για το έτος 2018 διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για
την χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων
χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και την σταδιακή
διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές
Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας.
− Την υπ’ αριθμ. 4 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, με την οποία
κυρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) (ΦΕΚ 4983/τ.Β’/31.12.2019),
σύμφωνα με το οποίο ένας από τους βασικούς εθνικούς στόχους είναι ο στόχος της πλήρους
απολιγνιτοποίησης της χώρας έως το έτος 2028 με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ταυτόχρονη
πρόβλεψη για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
− Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, αλλά
και η σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές, οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό
εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη συνιστά υποχρέωση η
οποία απορρέει τόσο από την κείμενη ενωσιακή όσο και από την εθνική νομοθεσία και συνεισφέρει
ουσιαστικά στην επίτευξη των σχετικών στόχων για την ενέργεια και κλιματική αλλαγή, όπως αυτοί
ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Και επειδή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Π.Τ. είναι η έκδοση χρηματοδοτικού προγράμματος
και για την αξιοποίηση των πόρων-εσόδων του από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου, κρίνεται σκόπιμη η έκδοση σχετικού χρηματοδοτικού προγράμματος.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες δράσεις και παρεμβάσεις
καθώς και τα σχετικά έργα για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού
ανθρακικού αποτυπώματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενίσχυση και η σταδιακή
διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές
Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας, δεδομένου του εθνικού
στόχου της πλήρους απολιγνιτοποίησης έως το 2028 και της επίδρασης που θα έχει η επίτευξή του
στην οικονομική δραστηριότητα των προαναφερθεισών περιοχών, οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό
εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
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Οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος ορίζονται ως εξής:
Α.Π.1: Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)

7.000.000,00€

Μέτρο 1: Επικαιροποίηση των υφιστάμενων Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο
Ενέργεια και το Κλίμα και κατάρτιση των αναθεωρημένων Σχέδιων

150.000,00€

Μέτρο 2: Πιλοτικές Ενεργειακές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και
για την ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης

6.850.000,00€

Α.Π.2 :Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία

7.250.000,00€

Μέτρο 1 Κατάρτιση τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία
Μέτρο 2: Πιλοτικές Παρεμβάσεις για δράσεις προτεραιότητας και για την
ωρίμανση δράσεων με βάση τις κατευθύνσεις των Σχεδίων Δράσης για την
προώθηση της κυκλικής οικονομίας
Α.Π.3 : Πρόγραμμα Ενεργειακών Κοινοτήτων

250.000,00€

7.000.000,00€

3.560.000,00€

Μέτρο 1-Α’ Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Εκπόνηση Τεχνικού Οδηγού

60.000,00€

Μέτρο 2-Β’ Φάση Υλοποίησης του Άξονα : Χρηματοδότηση των Δράσεων
υποστήριξης

1.000.000,00€

Μέτρο 3-Γ’ Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Χρηματοδότηση πιλοτικών έργων

2.500.000,00€

Α.Π.4 : Πιλοτικό Πρόγραμμα Κυκλικής Διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων στις
Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας

2.500.000,00€

Μέτρο 1- Α’ Φάση Υλοποίησης του Άξονα : Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
και των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης του ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης αποβλήτων

1.000.000,00€

Μέτρο 2 - Β’ Φάση Υλοποίησης του Άξονα: Ανάπτυξη των απαιτούμενων
υποδομών για την συλλογή των αποβλήτων

1.500.000,00€

Α.Π.5 : Ανάπτυξη εξειδικευμένης Ζώνης Καινοτομίας στην Δυτική Μακεδονία
Μέτρο 1: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, Οργάνωσης και Θεσμοθέτησης της
Ζώνης Καινοτομίας, Καθαρής Ενέργειας και Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών
Α.Π.6 : Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

150.000,00€
150.000,00€
10.202.033,10€

Α.Π. 7: Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης

80.000,00€

Μέτρο 1: Επικαιροποίηση της εκπονηθείσας «Μελέτης Σκοπιμότητας και
Βιωσιμότητας του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεγαλόπολης»

80.000,00€

Α.Π. 8: Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας (ιδίως εκπόνηση μελετών, υπηρεσίες
συμβούλου επικοινωνίας, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, υπηρεσίες νομικού
συμβούλου)

670.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ

31.412.033,10 €
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Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν :
1. Την έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων
και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε
Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα
πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» από τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2020 και
ειδικότερα από τους ΚΑΕ 2269 και 2279, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο υπουργικής απόφασης.
2. Την έγκριση Σχεδίου σχετικής Υ.Α.
3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της
παρούσας.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
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