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Πράσινο Ταμείο

▪ Δημόσιος Οργανισμός που εποπτεύεται από το 

Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

▪ Πρόστιμα από περιβαλλοντικές κυρώσεις σε 

αγροτικές, αστικές, δασικές και θαλάσσιες περιοχές

▪ Ιδρύθηκε το 2010



Ο Ρόλος του Πράσινου Ταμείου

▪ Ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του 
περιβάλλοντος με την προώθηση έργων και δράσεων 
προς όφελος του περιβάλλοντος, 

▪ Υποστηρίζει την περιβαλλοντική και ενεργειακή 
πολιτική της χώρας αναπτύσσοντας προγράμματα που 
χρηματοδοτούν δράσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος, την ενίσχυση και την αποκατάσταση 
του

▪ Εξυπηρετεί το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον μέσω 
της διοίκησης, της διαχείρισης και της χρήσης των 
πόρων του



Πόροι του Πράσινου Ταμείου

▪ Αστική Αναζωογόνηση: €37 εκ

▪ Δίκαιη Μετάβαση (Απολιγνητοποίηση): €31εκ

▪ Δασικές εκτάσεις: €10εκ

▪ Φυσικό Περιβάλλον: €8εκ

▪ Αρχές Προστατευόμενων Περιοχών : €7,5εκ

▪ Life: €3,5εκ

▪ Γαλάζιο Ταμείο: €3εκ

➔ Συνολικός ισολογισμός: €3,5 δις

➔ Διαθέσιμο ανά έτος: 2,5% του συνολικού ισολογισμού



Πρόγραμμα Κινητικότητας

▪ Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

▪ Δικαιούχοι: 180 Τοπικές Αρχές

▪ Προϋπολογισμός: €9 εκατομμύρια

▪ 1ο πρόγραμμα σχετικό με την κινητικότητα στην 

Ελλάδα

▪ Καθυστέρηση στο πρόγραμμα λόγω έλλειψης εθνικών 

κατευθυντήριων γραμμών



Νόμος για την Ηλεκτροκίνηση 
4710/2020

▪ Καθιέρωση οικονομικών κινήτρων

▪ Ρύθμιση της αγοράς σταθμών φόρτισης

▪ Χωρική κατανομή των σταθμών φόρτισης

▪ Σχέδια σταθμών φόρτισης για τις τοπικές αρχές

▪ Κανονισμοί και τεχνικές απαιτήσεις του κώδικα 

δόμησης



”Κινούμαι Ηλεκτρικά”

▪ Αξιοποίηση κινήτρων του Νόμου 4710/2020 – €100εκ

▪ Επιδότηση ηλεκτρικά κινούμενων αυτοκινήτων 15-20% (έως 

€6.000)

▪ Επιδότηση ηλεκτρικά κινούμενων σκούτερ 20% (έως €800)

▪ Επιδότηση ηλεκτρικά κινούμενων ποδηλάτων 40% (έως 

€800)

✓ 7.900 αιτήσεις(€39εκ) ➔ 2.650 εγκρίθηκαν (€6,7εκ)

✓ 7% αυτοκίνητα/ 18% σκούτερ/ 75% ποδήλατα



Πρόγραμμα Σταθμών Φόρτισης

▪ Ενεργοποίηση χρηματοδότησης €5,5 εκ

▪ Σχέδια χρηματοδότησης για μεγάλες τοπικές αρχές(>

20.000 κατ)

▪ Προθεσμία 03/2021 (Νόμος4710/2020)

▪ Τεχνικές οδηγίες (93764/396 - 2020)

➔ 1 σταθμός/ 1.000 κατοίκους

▪ Πρόγραμμα παρακολούθησης για μικρότερες τοπικές 

αρχές(2021)



Καινοτόμες δράσεις με πολίτες

▪ Ενεργοποίηση χρηματοδότησης €2,5 εκ

▪ Χρηματοδότηση ΜΚΟ, κοινωνικών επιχειρήσεων

▪ Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και της 

συμμετοχής των τοπικών αρχών €50.000/σχέδιο



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Επικοινωνία:
sstathopoulos@prasinotameio.gr


