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1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1.1.  Εισαγωγή 

Το Πράσινο Ταμείο έχει ως κύριο σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμ-

μάτων (Χ.Π.) για την προώθηση έργων, δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων προς όφελος του φυσικού 

και οικιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της σχετικής εθνικής στρατηγικής για 

το περιβάλλον. 

Τα Χ.Π. διαρθρώνονται σε άξονες, μέτρα και δράσεις, καθορίζουν τους δικαιούχους φορείς, το ύψος 

της χρηματοδότησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων χρηματοδότησης, 

και εξυπηρετούν εν γένει την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων και της ε-

ξυπηρέτησης των στόχων των αντίστοιχων πολιτικών. Οι δράσεις που εντάσσονται στα Χ.Π. ελέγχο-

νται με τυποποιημένες προκαθορισμένες διαδικασίες, στο πλαίσιο των ευρύτερων προβλέψεων του 

«Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων» του Πράσινου Ταμείου. 

 

1.2.  Σκοπός και αντικείμενο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος της Απόκτησης ελεύθερων 

Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 

Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς 

Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι 

οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επεί-

γοντα χαρακτήρα. Για την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων το Πράσινο Ταμείο καταβάλει την απο-

ζημίωση για τη συντέλεση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης ή μπορεί να δεσμεύει ανάλογο ποσό προ-

κειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση.  

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα σχετικά με τη χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης κοινόχρηστων χώ-

ρων καταρτίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και εγκρίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου καθορίζονται τα απαιτούμενα δι-

καιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι Ο.Τ.Α., καθώς και η διαδικασία 

και οι όροι υποβολής των σχετικών προτάσεων, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες έ-

νταξής τους στο Πρόγραμμα και τα λοιπά στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποβο-

λής της πρότασης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του προγράμματος. 

 

1.3.  Δικαιούχοι, Επιλεξιμότητα, δομή προγράμματος, πεδίο εφαρμογής  

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

Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τη χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης αμι-

γώς κοινόχρηστων χώρων εφόσον οι χώροι αυτοί καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέ-

διο ως κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου όπως πλατείες, άλση, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι 

στάθμευσης, ύστερα από πρόσκληση που εκδίδεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου Ταμείου.  
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Αιτήματα που αφορούν ειδικά τη διάνοιξη δρόμων, πεζοδρόμων κ.λ.π. (υλοποίηση ρυμοτομίας) δεν 

εμπίπτουν στους στόχους του προγράμματος και δεν θα εξετάζονται.  

Χώροι που ανήκουν στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και είναι χαρακτηρισμένοι ως Κοι-

νόχρηστοι Χώροι (περ. η παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17) ή Κοινωφελείς Χώροι όπως εν προκειμένω 

χώροι προοριζόμενοι για εκπαίδευση, πρόνοια, πολιτιστικοί ή αθλητικοί χώροι κ.α. δεν μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο. 

 

 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

2.1   Δικαιολογητικά-Προϋποθέσεις ένταξης δικαιούχων στο Πρόγραμμα 

Για την ένταξη των δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα σχετικά με απαλλοτρίωση κοινόχρη-

στων χώρων απαιτείται η συνδρομή των παρακάτω προϋποθέσεων ανά περίπτωση: 

 

2.1.1  Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις 

Αφορά περιπτώσεις ώριμες σε τεχνικό-οικονομικό επίπεδο. 

Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην υπηρεσία συμπληρώνοντας το Ειδικό Έντυ-

πο Συμμετοχής καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. το ισχύον Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο (κείμενο, διάγραμμα)  

2. πράξη τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού ή πράξη εφαρμογής (κείμενο, διάγραμ-

μα, πίνακες), αρχική πράξη και τροποποιήσεις αυτής 

3. απόφαση κύρωσης της πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και αναλογισμού ή της πράξης 

εφαρμογής και μεταγραφή αυτής. 

4. πράξη καθορισμού τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης. Ο καθορισμός μπορεί να γίνει είτε δικαστι-

κά είτε εξωδίκως. Σε περίπτωση δικαστικού καθορισμού τιμής μονάδος, το Π.Τ. αποζημιώνει με 

την οριστική τιμή όπως αυτή ρυθμίζεται από τον Ν.2882/01 όπως ισχύει. Στην περίπτωση του 

εξώδικου συμβιβασμού ακολουθείται η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 72 του 

Ν.3852/2010 δηλ. γνωμοδότηση δικηγόρου, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. Οι γνωμοδοτήσεις-εισηγήσεις θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημέ-

νες, να συνοδεύονται από τα μνημονευόμενα έγγραφα σε αυτές και να μην αφήνουν περιθώ-

ριο παρερμηνειών ή ασαφειών. Στην περίπτωση εξώδικου συμβιβασμού, το Π.Τ. αποζημιώνει 

μέχρι την αντικειμενική αξία, όπως αυτή καθορίζεται από τα προσκομιζόμενα φύλλα αντικειμε-

νικού προσδιορισμού θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

5. σε περίπτωση λήξης του 18μηνου από την ημερομηνία έκδοσης της προσωρινής τιμής μονά-

δος, τότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο  άρθρο 11 παρ.3 Ν.2882/01 

ή του άρθρου 32Α του Ν.4067/12 όπως ισχύει. 

6. απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αποδοχή των Υ/Δ για διατήρηση της απαλλοτρίωσης. 

Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, 

το αίτημα του Δήμου δεν εξετάζεται. 

Εφόσον εξετασθούν τα δικαιολογητικά και πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο Δυνητικός δι-

καιούχος εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα και καθίσταται Προσωρινός δικαιούχος με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. 
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Σε δεύτερη φάση οι προσωρινοί δικαιούχοι προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.  δικαστική αναγνώριση δικαιούχων.  

2.  αποδεικτικά εξόφλησης των βαρών των παροδίων 

3. αποδεδειγμένη εξόφληση από τον Δήμο του ποσού πέραν της αντικειμενικής αξίας, σε περί-

πτωση εξώδικου συμβιβασμού πέραν αυτής.  

4. αντίγραφο μερίδας από το οικείο υποθηκοφυλακείο-κτηματολογικό γραφείο ή βεβαίωση από 

την αρμόδια Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΝ περί μη έκδοσης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης. 

5.  αποδεδειγμένη εξόφληση δικαστικών δαπανών, δικηγορικών αμοιβών.  

6.  δήλωση Φ.Μ.Α.  

7.  στοιχεία δημοσιότητας 

 

Οι προσωρινοί δικαιούχοι καθίστανται οριστικοί με όμοια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

την οποία θα δίνεται εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εκταμίευσης του εγκεκριμένου 

ποσού χρηματοδότησης για έκαστο εξ αυτών. 

Σημειώνεται ότι: 

- Το Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται με ακρίβεια και σαφήνεια, συνο-

δευόμενο από απόσπασμα google earth με σημειωμένο το περίγραμμα του Κ.Χ. Συμπληρώνεται ένα 

Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής για κάθε κοινόχρηστο χώρο και όχι για κάθε ιδιοκτησία. 

- Ολα τα δικαιολογητικά προσκομίζονται για όλες τις ιδιοκτησίες που μετέχουν στο σχηματισμό του 

Κ.Χ. και για όλα τα ιδανικά μερίδια αυτών.  

- Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις υπο-

χρεώσεις του υπερού (βάρη Ο.Τ.Α.) η απαλλοτρίωση. Σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να υπα-

χθούν σε αυτό οι υποχρεώσεις των παρόδιων ιδιοκτητών. Για την ενεργοποίηση όμως της χρηματο-

δότησης του Πράσινου Ταμείου απαιτείται η εξασφάλιση από τους δικαιούχους του Προγράμματος 

της απαραίτητης χρηματοδότησης για την κάλυψη των υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών και η 

προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων της κάλυψης αυτής, έτσι ώστε να μπορούν εν τέλει να συ-

ντελεστούν οι απαλλοτριώσεις των περιπτώσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. 

- Σε περίπτωση εξωδικαστικού συμβιβασμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 72 του Ν.3852/10, το 

Πράσινο Ταμείο καταβάλλει για την απόκτηση του κοινόχρηστου χώρου, τίμημα μέχρι την αντικειμε-

νική αξία αυτού. Ποσό πέραν της ατικειμενικής αξίας καταβάλλεται από το φορέα της απαλλοτρίω-

σης, όπως αυτό θα προκύπτει με την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών (απόφαση Δημο-

τικού Συμβουλίου περί ανάληψης δέσμευσης για καταβολή του τιμήματος πέραν της αντικειμενικής).  

- Στο σύνολο της αποζημίωσης περιλαμβάνεται η γή και τα επικείμενα της εφόσον τα τελευταία έχουν 

συμπεριληφθεί σε σχετικό πίνακα που κυρώνεται μαζί με την πράξη τακτοποίησης, προσκύρωσης και 

αναλογισμού ή πράξη εφαρμογής και εφόσον οι φερόμενοι ιδιοκτήτες έχουν αναγνωρισθεί ως δικαι-

ούχοι.  

- Κάθε απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να συνοδεύεται από τον 

έλεγχο νομιμότητάς της από το αρμόδιο όργανο, εφόσον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις (Συ-

ντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). 

Δυνατότητα χρηματοδότησης τμηματικής απαλλοτρίωσης υφίσταται, εφόσον με εισήγηση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και με επαρκώς αιτιολογημένη πρόταση του Δήμου τεκ-

μηριώνεται η επάρκεια, η αυτοτέλεια και πολεοδομική λειτουργικότητα του τμηματικώς αποκτώμε-

νου Κοινόχρηστου Χώρου και η αναγκαιότητα επιλογής της συγκεκριμένης λύσης.  
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Το Χ.Π. του Πράσινου Ταμείου δεν καλύπτει τυχόν καθορισθείσα δικαστική δαπάνη ή αμοιβή πληρε-

ξουσίων δικηγόρων δικαιούχων του Προγράμματος καθώς και τυχόν επιδικασθέντες τόκους. 

Κάθε αίτημα του Δήμου εκτός από την εξέταση της τεχνικο-οικονομικής ωριμότητάς του, αξιολογείται 

και ως προς το κριτήριο της πολεοδομικής και κοινωνικής συμβολής της απόκτησης του Κ.Χ. Για την 

ένταξη του προτεινόμενου χώρου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα απαιτείται η προηγούμενη σύμφω-

νη γνώμη της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

σχετικά με το κριτήριο της πολεοδομικής και κοινωνικής συμβολής του προτεινόμενου προς απόκτη-

ση Κ.Χ.. 

Με σκοπό τον άρτιο έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους Δικαιούχους δικαιολογητικών, το Δ.Σ. του 

Πράσινου Ταμείου δύναται, με αποφάσεις του, να συστήνει ενδο- ή και δι-υπηρεσιακές επιτροπές, να 

τους αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα και να καθορίζει τη διαδικασία λειτουργίας τους. 

 

2.1.2 Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την επανεπιβολή απαλλοτριώσεων οι οποίες έχουν 

αρθεί  

Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην υπηρεσία συμπληρώνοντας το Ειδικό Έντυ-

πο Συμμετοχής καθώς και τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α. Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, στο οποίο οι προς απαλλοτρίωση χώροι προβλέπονται ρητώς ως 

Κοινόχρηστοι Χώροι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφ.1.3 του παρόντος.  

β. Βεβαιωθείσα αυτοδίκαιη ανάκληση επιβληθείσης απαλλοτρίωσης ή δικαστική απόφαση για την 

άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

γ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόθεσή του να επανεπιβάλει την απαλλοτρίωση με αιτι-

ολογημένη τη σοβαρή πολεοδομική ανάγκη της απόκτησης --διατήρησης του Κ.Χ., συνοδευόμενη από 

διάγραμμα που να φαίνεται ο προτεινόμενος κοινόχρηστος χώρος. 

δ. Προσδιορισμός της αξίας του Κ.Χ. υπολογιζόμενη με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

ε. Αποδεικτικά στοιχεία και όχι αόριστη αναφορά που να τεκμηριώνουν την πραγματική οικονομική 

αδυναμία του Δήμου για την ανάληψη της δέσμευσης της επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης εξ ιδίων 

πόρων (εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί τρέχοντος και επόμενου έτους, δανειοληπτική ικανότητα κ.λ.π.)  

Για την ένταξη του προτεινόμενου χώρου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα απαιτείται η προηγούμενη 

σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-

νέργειας σχετικά με το κριτήριο της πολεοδομικής και κοινωνικής συμβολής του προτεινόμενου χώ-

ρου. 

 

2.2  Διαδικασία ένταξης δικαιούχων και καταβολής χρηματοδοτήσεων 

2.2.1 Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις 

Η διαδικασία ένταξης και καταβολής των χρηματοδοτήσεων ορίζεται ως εξής: 

α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου καθορίζονται τα απαιτούμε-

να δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι Ο.Τ.Α., καθώς και η 

διαδικασία και οι όροι υποβολής των σχετικών προτάσεων, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και 

οι διαδικασίες ένταξής τους στο Πρόγραμμα και τα λοιπά στοιχεία που θα πρέπει να περι-

λαμβάνει ο φάκελος υποβολής της πρότασης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς επίσης 
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και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προγράμματος. Εν προκειμένω, τα απαι-

τούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται κυρίως στον παρόντα Οδηγό του Προγράμματος, 

ενώ επιπρόσθετα δικαιολογητικά μπορούν να προσδιοριστούν με σχετική απόφαση του Δ.Σ. 

β.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, κατόπιν ελέγχου των προ-

σκομισθέντων δικαιολογητικών, η οποία κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-

νείων, θα καθορίζονται οι προσωρινοί δικαιούχοι του Χ.Π. 

γ. Με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, κατό-

πιν ελέγχου της πλήρωσης των προϋποθέσεων και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, 

καθορίζονται οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος και οι συγκεκριμένοι Κοινόχρηστοι 

Χώροι, που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και έως του ποσού που θα καθορισθεί με απόφα-

ση του Δ.Σ. του Π.Τ. για κάθε δικαιούχο αντιστοίχως με σκοπό τη συντέλεση της απαλλοτρίω-

σης. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και δίνεται 

εντολή μερικής εξόφλησης της αρχικώς συσταθείσας παρακαταθήκης με σύσταση νέας παρα-

καταθήκης υπέρ του οριστικού δικαιούχου Ο.Τ.Α. για το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης 

κατά τις ισχύουσες για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διατάξεις. Η παρακαταθήκη 

αυτή είναι ελευθέρως μερικώς ή ολικώς ανακλητή έως τη σύσταση παρακαταθήκης υπέρ του 

αναγνωρισθησόμενου δικαιούχου της αποζημίωσης. 

δ. Προϋπόθεση για την οριστικοποίηση των δυνητικών δικαιούχων Ο.Τ.Α. και των προς απόκτηση 

Κοινοχρήστων Χώρων είναι τα αναφερόμενα στο κεφ. 2.1.1 του παρόντος 

ε.  Η εξόφληση της παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου θα εκτελείται με ταυτόχρονη σύσταση νέας 

παρακαταθήκης υπέρ των αναγνωρισθησομένων δικαιούχων της αποζημίωσης της πράξης α-

ναλογισμού ή της πράξης εφαρμογής. Η παρακαταθήκη αυτή δεν είναι ανακλητή. Για την εί-

σπραξη του ποσού της παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων οι ανα-

γνωρισθησόμενοι  δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων πλήρη φάκελο απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων, φο-

ρολογική ενημερότητα και σε περίπτωση νομικού προσώπου πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγ-

γράφων.  

 

2.2.2 Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την επανεπιβολή απαλλοτριώσεων οι οποίες έχουν 

αρθεί  

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν στο Πράσινο Ταμείο τα αιτήματα χρηματοδότησής τους για την 

απόκτηση Κοινόχρηστων Χώρων μέσω επανεπιβολής απαλλοτρίωσης, καθώς επίσης και τα απαιτού-

μενα κάθε φορά στοιχεία / δικαιολογητικά, στο Πράσινο Ταμείο, όπως αναφέρονται στο κεφ. 2.1.2 

του παρόντος.  

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, κατόπιν ελέγχου των προσκομι-

σθέντων δικαιολογητικών, της πολεοδομικής σημασίας των προτεινόμενων χώρων και της ωριμότη-

τας-σκοπιμότητας της απόκτησής τους, εντάσσονται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα οι Κοινόχρηστοι 

Χώροι που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. 

 

2.3  Διαδικασία Έγκρισης των προτάσεων των δικαιούχων 

Το Πράσινο Ταμείο εκδίδει πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθυνόμενη σε δυνητικούς δικαιού-

χους, η οποία δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο.  
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Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις προτάσεις τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέ-

χρι την ημερομηνία που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση.  

Οι προσωρινοί και οριστικοί δικαιούχοι του Χ.Π. ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου Ταμείου, μετά τη πλήρωση των προϋποθέσεων του 2.1 του παρόντος. Κατά της από-

φασης αυτής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν τις διοικητικές προσφυγές του άρθρου 24 του 

ν. 2690/1999. 

Οι Δικαιούχοι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την άμεση ενημέρωση του Πράσινου Ταμείου 

με την αποστολή των σχετικών στοιχείων για οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία σχετίζε-

ται με το υποβληθέν αίτημα. 

 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Με την ένταξη του Κ.Χ. στο Χ.Π. και μέχρι την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης ο δικαιούχος υπο-

χρεούται για την τήρηση της συναφούς εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, να τηρεί τις αρχές της οι-

κονομικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας και να ενημερώνει το 

Ταμείο σχετικά με την πορεία των ενεργειών του όποτε του ζητηθεί από την υπηρεσία και από όλα  

τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα. 

Το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με το Ν.3889/2010 οφείλει να τηρεί κανόνες δημοσιότητας προς το ευ-

ρύ κοινό, κυρίως αναφορικά με την ενεργοποίηση, την πορεία υλοποίησης και το κλείσιμο των Χ.Π. 

του καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης κάθε πράξης. Μέσω επιλεγμένων επικοινωνιακών ενεργειών 

οφείλουν να γνωστοποιούνται μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, οι σκοποί, οι κατευθύνσεις, 

οι προτεραιότητες και οι δράσεις του Χ.Π., καθώς επίσης και να επιτυγχάνεται η αμερόληπτη και συ-

νεχής δημοσιοποίηση στο σύνολο του κοινού της προόδου υλοποίησης και ολοκλήρωσης των εντε-

ταγμένων πράξεων. Επιπρόσθετος στόχος της δημοσιότητας αποτελεί η ευρεία διάδοση και ανάδειξη 

του ρόλου του Πράσινου Ταμείου, καθώς επίσης και των ειδικότερων στόχων που δύναται να επιτύ-

χει μέσω της υλοποίησης του Χ.Π. Μεταξύ των πιθανών μέσων προβολής και επικοινωνίας αναφέρο-

νται ενδεικτικά: Δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου, ενημέρωση μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών 

Μ.Μ.Ε., καθώς επίσης ιδιαιτέρως και μέσω του διαδικτύου. 

Ειδικότερα όσον αφορά το Χ.Π. της Απόκτησης  ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις, οι κατά 

περίπτωση δικαιούχοι του Χ.Π. αναλαμβάνουν την πληροφόρηση της κοινής γνώμης για το περιεχό-

μενο, την πορεία και τα επιταχυνόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του, καθ’ όλη την διάρκεια 

ισχύος του. 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταγράφουν και να διατηρούν αρχείο με τα σχετικά στοιχεία δημοσιότη-

τας (π.χ. έντυπα, δημοσιεύσεις, φωτογραφίες) για το έργο που υλοποιούν και να κοινοποιούν το αρ-

χείο αυτό στο Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο της παρακολούθησης εκτέλεσης των εργασιών. 

Κατά την υλοποίηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Χ.Π. οι κατά περίπτωση δικαιούχοι 

οφείλουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ένταξη του αιτήματος να αναρτούν σε 

σημεία ευδιάκριτα και προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, ενημερωτικές / επεξηγηματικές πινακίδες 

εύλογου μεγέθους στις οποίες περιλαμβάνεται η ονομασία και το λογότυπο του φορέα 

χρηματοδότησης (Πράσινο Ταμείο), ο τίτλος της πράξης, ο τύπος του έργου, το ποσό χρηματοδότησης 

και η διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Οι πινακίδες αυτές διατηρούνται και μετά την ολοκλήρωση 

του έργου, προς ενημέρωση του κοινού. Οι δικαιούχοι οφείλουν επίσης να συμπεριλαμβάνουν σε 

κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό που αφορά τα χρηματοδοτούμενα έργα και σε σημεία ευδιάκριτα, 
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ενδείξεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η ονομασία και το λογότυπο του φορέα χρηματοδότησης 

(Πράσινο Ταμείο), ο τίτλος της πράξης, ο τύπος του έργου, το ποσό χρηματοδότησης και η διάρκεια 

υλοποίησης της πράξης. 

Συμπληρωματικά ή / και εναλλακτικά προς τα παραπάνω, οι δικαιούχοι φορείς του Χ.Π., δύνανται, 

για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση του κοινού, να αναρτούν αφίσες, να 

διακινούν έντυπα, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ιστοσελίδες, να εκδίδουν ανακοινώνεις και εν 

γένει να αξιοποιούν κάθε πρόσφορο οπτικοακουστικό μέσο προβολής και ενημέρωσης. 

 

 

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210-

5241919, 210-5241903 ή στο e-mail: PFouskokolaki@prasinotameio.gr, ή info@prasinotameio.gr. 

Οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται 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. 

mailto:PFouskokolaki@prasinotameio.gr
http://www.prasinotameio.gr/

