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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.
Διοικητικό Συμβούλιο του
Πράσινου Ταμείου
Αρ. Απόφασης 153.4/2019
Σήμερα, Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 32604/24.7.2017
(ΥΟΔΔ 366) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 49028/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 654) απόφαση του Υπουργού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου
(Κηφισίας 241, Κηφισιά, Ισόγειο, αίθουσα συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.:
1402/22.03.2019 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για
το θέμα:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019 στον Α.Π. 3:
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 και Πρόσκληση προς δυνητικά δικαιούχους
Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.:
1.
2.
3.
4.
5.

Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος
Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος
Γεώργιος Μπάκης, μέλος
Λουκάς Τριάντης, μέλος
Αντωνία Κατερίνη, μέλος

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
Ο Πρόεδρος με τη αριθμ. πρωτ. 1407/26-03-2019 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3889/2010 το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα
που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα
Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σωματεία ή
άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους
καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο το σχετικό ενδιαφέρον, έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν, σκέψεις
εντός του Δ.Σ., για τη δημιουργία Μέτρου με πιλοτικό χαρακτήρα για την «οικονομική υποστήριξη
εξωστρεφών δράσεων».
Παράλληλα, το Πράσινο Ταμείο δέχεται σημαντικό αριθμό αιτημάτων νομικών προσώπων, σωματείων
κλπ., για την οικονομική υποστήριξη δράσεων οι οποίες αφορούν κυρίως τη διεξαγωγή συνεδρίων,
ημερίδων κλπ., ή τη συμμετοχή των φορέων σε ευρωπαϊκά ή διεθνή fo-rum. Γενικός στόχος των υπόψη
δράσεων είναι η αύξηση της εξωστρέφειας και η διάχυση της γνώσης ή η δικτύωση με αντίστοιχους
φορείς του εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας η εφαρμογή της οποίας
μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες ή εν γένει αποτελεσματικότερες μορφές δράσης προς όφελος του
φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος.
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Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 1387/22.03.2019 Υ.Α. με θέμα: Έγκριση Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019» (ΑΔΑ:
ΨΘΙΨ46Ψ844-ΡΝΘ).
Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν :
Α. Την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019 στον Α.Π. 3: Λοιπές
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 και την εκδήλωση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων
από τους δυνητικά δικαιούχους.
Δυνητικοί δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,
Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Επιστημονικοί ή Επαγγελματικοί Σύλλογοι, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό την ιδιότητά του ως του κεντρικού φορέα της εκτελεστικής
εξουσίας για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς με
σχετικές αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής.
Ως επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται η διοργάνωση συνεδρίων σχετικών με α) την προστασία,
αναβάθμιση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, β) τη βελτίωση της βιωσιμότητας του
αστικού περιβάλλοντος, γ) την προστασία / διαχείριση ειδών και οικοτόπων της άγριας πανίδας ή
χλωρίδας, δ) την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ή ε) άλλες σχετικές θεματικές προσεγγίσεις με
επιστημονικό περιεχόμενο. Ως επιλέξιμο για οικονομική υποστήριξη θεωρείται επίσης το κόστος
συμμετοχής των δυνητικά δικαιούχων φορέων σε υπερεθνικούς οργανισμούς που έχουν ως στόχο το
συντονισμό ενεργειών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην κατεύθυνση προστασίας, αναβάθμισης και
αποκατάστασης του φυσικού ή του αστικού Περιβάλλοντος.
Η συνολική δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου για τη δημιουργία του
συγκεκριμένου Μέτρου προεκτιμάται σε 600.000€ για τα έτη 2019 - 2021 με δέσμευση ποσού 200.000 €
για το έτος 2019.
Κάθε δυνητικά δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αποκλειστικά μία (1) πρόταση προς χρηματοδότηση,
έως το ανώτατο ποσό των 15.000 ευρώ. Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει
χρηματοδότηση χαμηλότερου ύψους από το αιτούμενο, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, το είδος
της προτεινόμενης δράσης κλπ.
Ως καταληκτική ημερομηνία για τη υποβολή σχετικών προτάσεων για δράσεις οι οποίες θα λάβουν
χώρα εντός του τρέχοντος έτους ορίζεται η 30.08.2019. Οι προτάσεις προς χρηματοδότηση,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: info@prasinotameio.gr και εντάσσονται μετά από σχετική
Απόφαση του ΔΣ.
Η πληρωμή τους γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των
σχετικών παραστατικών από το Πράσινο Ταμείο.
Β. Την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση της εν
λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου

Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
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