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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 159.6/2019 
 
Σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουνίου 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.: 
3141/14.06.2019  Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Γεώργιος Πατρίκιος, Πρόεδρος 

2. Θεοχάρης Κωνσταντάτος, αντιπρόεδρος 

3. Λουκάς Τριάντης, μέλος 

4. Αντωνία Κατερίνη, μέλος  

 

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κος Γεώργιος Πρωτόπαπας και ο 
Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Γκλαβόπουλος  

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με τη αριθμ. πρωτ. 1157/14-06-2019 εισήγησή του, έθεσε υπόψη των μελών 
τα ακόλουθα :  
την υπ. αριθ. 1386/22.03.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ.Α. με θέμα: Έγκριση Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» και 
διάθεση πίστωσης ποσού 40.514.026,06 € για την υλοποίησή του. 

την από 13.3.2019 (αρ. πρωτ. Π.Τ. 1157/13.3.2019) επιστολή του Υφυπουργού ΠΕ.ΕΝ. 
μεταξύ άλλων ζητείται στο πλαίσιο της συνεργασίας για την προώθηση της βιώσιμης 
κινητικότητας  να  εξεταστεί η δυνατότητα :  

για την επιβράβευση από το Πράσινο Ταμείο των 10 καλύτερων ελληνικών συμμετοχών (με 
βάση την ευρωπαϊκή κατάταξη), με το ποσό των 10.000 € έκαστη, καθώς και των 2 
κορυφαίων ελληνικών συμμετοχών για την κατηγορία των μεγάλων πόλεων και την 
κατηγορία των μικρών πόλεων αντίστοιχα με το ποσό των 15.000 € έκαστη, ως εξής : 

Για την κατηγορία μικρών πόλεων : 

-Καρδίτσα 15.000 ευρώ (καλύτερη συμμετοχή) 

-Ηγουμενίτσα, Σάμος, Δελφοί, Γρεβενά, Ξάνθη από 10.000 έκαστη (σύνολο 5 πόλεις) 
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Για την κατηγορία μεγάλων πόλεων : 

-Ηράκλειο 15.000 ευρώ (καλύτερη συμμετοχή) 

-Τρίκαλα, Κοζάνη, Ρέθυμνο, Βόλος, Νίκαια-Άγ. Ιωάννης Ρέντης από 10.000 εκάστη (σύνολο 
5 πόλεις) 

Επισημαίνεται ότι οι επιλεγμένες πόλεις προκύπτουν από την κατάταξη επί του συνόλου 
των συμμετοχών από την ειδική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Γραμματείας. 

Υπενθυμίζεται ότι το Πράσινο Ταμείο έχει εμπλακεί συστηματικά με τα ζητήματα της 
Βιώσιμης Κινητικότητας καθώς είναι ο βασικός χρηματοδότης των Δήμων της χώρας για την 
εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια έχει 
αναλάβει την επιβράβευση των 10 καλύτερων ελληνικών συμμετοχών με βάση την 
ευρωπαϊκή κατάταξη με ποσά τα οποία χρησιμοποιούνται από τους Δήμους για δράσεις 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας της επόμενης – κάθε φορά – 
χρονιάς. 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
 
 

 την επιβράβευση των 10 καλύτερων ελληνικών συμμετοχών ως εξής : 

 ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ 

1 Καρδίτσας 15.000,00 € 

2 Ηράκλειου 15.000,00 € 

3 Ηγουμενίτσας 10.000,00 € 

4 Σάμου 10.000,00 € 

5 Δελφών 10.000,00 € 

6 Γρεβενών 10.000,00 € 

7 Ξάνθης 10.000,00 € 

8 Τρικκαίων 10.000,00 € 

9 Κοζάνης 10.000,00 € 

10 Ρεθύμνης 10.000,00 € 

11 Βόλου 10.000,00 € 

12 Νίκαιας - Άγ. Ιωάννη Ρέντη 10.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ:  130.000,00 € 
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 Την κάλυψη της σχετικής δαπάνης συνολικού ποσού 130.000,00 € μέσω του Α.Π. 3: 

Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019». 

 Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 

εκτέλεση της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 

 

              Γ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 
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