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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014»
To χρηµατοδοτικό πρόγραµµα (Χ.Π.) «Φυσικό Περιβάλλον 2014» έχει ως αντικείµενο α) τη
χρηµατοδότηση των Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευοµένων Περιοχών, µε στόχο την κάλυψη
δαπανών για διοικητικές υποχρεώσεις, αµοιβές συνεργατών, έργα/ προµήθειες και συντήρηση
υλικών & εγκαταστάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, β) τη συγχρηµατοδότηση
εγκεκριµένων ευρωπαϊκών προγραµµάτων LIFE+, γ) την υλοποίηση έργων και δράσεων για την
πρόληψη και την αντιµετώπιση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής, όπως επίσης και των
φυσικών καταστροφών και δ) την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση των
συνεπειών της αυθαιρεσίας και παρανοµίας στο φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και για την
αποκατάσταση των αντίστοιχων φθορών και ζηµιών.
1

2 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Χ.Π.
Ο προϋπολογισµός του Χ.Π. «Φυσικό Περιβάλλον 2014» ορίζεται για το έτος 2014 σε 4.500.000 € και
εξειδικεύεται ανά Άξονα Προτεραιότητας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του Χ.Π.
εκτείνεται στο ηµερολογιακό έτος 2014.
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (Α.Π.)

ΠΙΣΤΩΣΗ
(εκ. €)

Α.Π. 1: Στήριξη Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και
δράσεις για προστασία Θήρας
ΜΕΤΡΟ 1.:Στήριξη Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
(προϋπολογισµού: 1,0 εκατ. €)
ΜΕΤΡΟ 2: Οριζόντιες δράσεις για τους Φορείς ∆ιαχείρισης
Προστατευόµενων Περιοχών (προϋπολογισµού: 0,3 εκατ. €)
ΜΕΤΡΟ 3: ∆ράσεις για προστασία Θήρας
(προϋπολογισµού: 0,2 εκατ. €)

1,50

Α.Π. 2: Συγχρηµατοδότηση Προγραµµάτων Life +

0,50

Α.Π. 3: Πρόληψη αντιµετώπιση συνεπειών Κλιµατικής Αλλαγής και Φυσικών
Καταστροφών

1,50

Α.Π. 4: Αντιµετώπιση αυθαιρεσίας / παρανοµίας στο φυσικό περιβάλλον

1,0

ΣΥΝΟΛΟ

4,50

4 ∆ΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι Άξονες Προτεραιότητας του Χ.Π. «Φυσικό Περιβάλλον
2014», όπως αυτό έχει εγκριθεί µε την ΥΑ 840/19-3-2014 για το έτος 2014.

Α.Π. 1

Στήριξη Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών
(Φ∆ΠΠ) και ∆ράσεις για προστασία Θήρας

ΜΕΤΡΟ 1

Στήριξη Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών

Συνοπτική
περιγραφή

Χρηµατοδοτούνται δράσεις που σχετίζονται µε την προστασία και τη διαχείριση των
προστατευόµενων περιοχών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι Φ.∆.Π.Π., καθώς και
σε δράσεις σχετικές µε την εποπτεία τήρησης των µέτρων αυτών από τρίτους µε
στόχο την περιβαλλοντική προστασία, την προστασία του τοπίου και την διατήρηση
της βιοποικιλότητας των πλέον πολύτιµων από περιβαλλοντική άποψη περιοχών της
χώρας που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας.

Επιλέξιµες
δαπάνες

Ενδεικτικές δράσεις: Γνωµοδοτήσεις, αυτοψίες, έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών
όρων, µικρής κλίµακας παρεµβάσεις άµεσου χαρακτήρα, εθελοντισµός,
πιστοποίηση προϊόντων, προσέλκυση κοινού, διεθνείς συνεργασίες, υποστήριξη
µελετών, ειδικοί επιστήµονες εφόσον δεν καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
• Επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις απολύτως απαραίτητες για την υλοποίηση της
δράσης, αυτοψίες και δράσεις στο πλαίσιο ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών
όρων για νέα ή υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες στα όρια των περιοχών
ευθύνης των Φ∆ΠΠ,
• άµεσες δράσεις και µικρής κλίµακας παρεµβάσεις προστασίας και διαχείρισης
οικοσυστηµάτων και ειδών,
• ανάπτυξη πρωτοβουλιών εθελοντισµού,
• ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης προϊόντων που παράγονται στην
προστατευόµενη περιοχή,
• δράσεις πληροφόρησης/ενηµέρωσης του κοινού και ανάπτυξης συστήµατος
εξασφάλισης πόρων (δραστηριότητες και εκδηλώσεις µε σκοπό την οικονοµική
ενίσχυση του Φ∆ΠΠ),
• συγχρηµατοδότηση - οικονοµική συνεισφορά για συµµετοχή σε προγράµµατα
και συνεργασίες,
• υπηρεσίες υποστήριξης για µελέτες και τεχνικά έργα οι οποίες είναι απολύτως
απαραίτητες για την προστασία και τη διαχείριση των προστατευόµενων
περιοχών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι Φ∆ΠΠ αλλά αδυνατούν να
υλοποιήσουν λόγω έλλειψης κατάλληλης διαχειριστικής επάρκειας,
• συµβολή ειδικών επιστηµόνων και εξωτερικών συνεργατών στην ωρίµανση
έργων ή παρεµβάσεων απολύτως απαραίτητων για την προστασία και τη
διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών,
• σύνταξη µελετών, απαραίτητων για την εφαρµογή των διαχειριστικών σχεδίων
και των ρυθµίσεων που ορίζει το καθεστώς προστασίας της περιοχής,
• δαπάνες συντήρησης εξοπλισµού και κτηρίων που χρησιµοποιεί ο Φ∆ΠΠ για
την υλοποίηση των σκοπών του,
• µετακινήσεις εσωτερικού µελών ∆Σ και εργαζοµένων στους Φ∆ΠΠ, µέχρι
ύψους 3.000 €,
• προµήθειες οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία και την υλοποίηση
των σκοπών του Φ∆ΠΠ ,

• νοµική υποστήριξη,
• αναλώσιµα και λειτουργικά,
• λοιπά έργα και δράσεις µικρής κλίµακας που αναφέρονται στις θεµατικές
ενότητες του παρόντος προγράµµατος και που αφορούν την περιοχή ευθύνης
των Φ∆ΠΠ.
ΜΕΤΡΟ 2

Οριζόντιες δράσεις Στήριξης Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων
Περιοχών

Συνοπτική
περιγραφή

Χρηµατοδοτούνται οριζόντιες δράσεις που αφορούν όλους τους Φ∆ΠΠ, δράσεις
µεγαλύτερης εµβέλειας που απαιτούν τη συνεργασία µεταξύ των φορέων.

ΜΕΤΡΟ 3

∆ράσεις για προστασία Θήρας

Συνοπτική
περιγραφή

∆ράσεις / Προµήθεια απαραίτητου εξοπλισµού για την καταπολέµηση της
λαθροθηρίας.

Α.Π. 2

Συγχρηµατοδότηση Προγραµµάτων Life +

Συνοπτική
περιγραφή

Αφορά την καταβολή µέρους της εθνικής συµµετοχής σε έργα ήδη εγκεκριµένα στο
πλαίσιο του παραπάνω ευρωπαϊκού προγράµµατος που βρίσκονται σε εξέλιξη και
για τις περιπτώσεις εκείνες που αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η
δυνατότητα της απρόσκοπτης συνέχισης και υλοποίησης των προγραµµάτων
αυτών.

Α.Π. 3

Πρόληψη αντιµετώπιση συνεπειών Κλιµατικής Αλλαγής και
Φυσικών Καταστροφών

Συνοπτική
περιγραφή

Υλοποίηση έργων και δράσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση των συνεπειών
της κλιµατικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών.

Α.Π. 4

Αντιµετώπιση αυθαιρεσίας / παρανοµίας στο φυσικό περιβάλλον

Συνοπτική
περιγραφή

Αποµάκρυνση αποβλήτων άγνωστης προέλευσης όταν αυτά εντοπίζονται κατά
προτεραιότητα εντός αστικών περιοχών µε στόχο την πρόληψη και την
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµιάς.

5 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
∆ικαιούχοι του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος είναι κατά Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) οι εξής:
•
•
•

Α.Π.1: Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών, ΝΠΙ∆, Γενική Γραµµατεία ΥΠΕΚΑ
Α.Π.2: ∆ήµοι, ∆ηµοτικές επιχειρήσεις, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ΥΠΕΚΑ
και εποπτευόµενοι από αυτό φορείς
Α.Π.3: ∆ήµοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, ΥΠΕΚΑ και εποπτευόµενοι από

•

αυτό φορείς
Α.Π.4: ∆ήµοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, ΥΠΕΚΑ.

6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των φακέλων προς πληρωµή ορίζεται η 30η Νοεµβρίου
2014. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων Πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω
ηµεροµηνία.
Ειδικότερα, για τον Α.Π. 1, η υποβολή των τιµολογίων προς πληρωµή µπορεί να γίνεται στο τέλος
κάθε µήνα συγκεντρωτικά και θα συνοδεύεται εκτός των λοιπών δικαιολογητικών και από έντυπο
αποµείωσης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των χρηµατοδοτούµενων Πράξεων προσδιορίζονται από το
θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων που περιλαµβάνουν.

7 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του
Πράσινου Ταµείου. Για την υποβολή, ο Φορέας θα πρέπει αρχικά να εγγραφεί ως «χρήστης»,
δίνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Κατά το χρονικό διάστηµα υποβολής, ο Φορέας θα µπορεί να συµπληρώνει σταδιακά την πρότασή
του και να την αποθηκεύει προσωρινά. Η οριστική υποβολή της γίνεται άπαξ και παίρνει αυτόµατα
Αριθµό Πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταµείο.
Μετά την «Οριστική Υποβολή» της πρότασης, είναι δυνατή η εκτύπωση της φόρµας µε τον Αριθµό
Πρωτοκόλλου και τα βασικά στοιχεία της αίτησης µέσω της ιστοσελίδας του ΠΤ.
Α. Στήριξη Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (Α.Π. 1)
Το Πράσινο Ταµείο εκδίδει σχετική πρόσκληση, στο πλαίσιο της οποίας οι Φ∆ΠΠ υποβάλλουν τις
προτάσεις τους προς χρηµατοδότηση. Κάθε Φορέας έχει δικαίωµα υποβολής µίας µόνο πρότασης,
στην οποία θα πρέπει να περιλαµβάνεται το σύνολο των υποέργων της Πράξης. Οι προτάσεις που
θα υποβληθούν θα αφορούν την περίοδο ισχύος της πρότασης. Το ύψος χρηµατοδότησης των
προτάσεων ανά Φορέα µπορεί να ανέλθει έως του ποσού των 45.000 ευρώ, εκτός ειδικών
περιπτώσεων που τεκµηριώνονται επαρκώς.
Β. Για τους Α.Π. 2 και 3 το δικαίωµα υποβολής αιτήµατος παραµένει ανοικτό στο 2014 και δεν
απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αιτήµατος µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού.
Γ. Αντιµετώπιση αυθαιρεσίας / παρανοµίας στο φυσικό περιβάλλον (Α.Π. 4)
Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών {ΣΥΓΑΠΕΖ /που υπάγεται στην
Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας /ΥΠΕΚΑ και είναι η αρµόδια Αρχή
για τον έλεγχο εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆/τος 148/2009 και το συντονισµό των σχετικών
δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΠΕΑΠΖ) και των
αρµόδιων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και φορέων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο} εκδίδει σχετική
πρόσκληση υποβολής αιτηµάτων προς χρηµατοδότηση µε δικαιούχους τις Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις. Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΤ.

Εντάσσονται περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται πρόκληση περιβαλλοντικής ζηµιάς από
αποθέσεις αποβλήτων (κατά προτεραιότητα επικινδύνων κατά ΕΚΑ ή/και µολυσµατικών) για τα
οποία δεν µπορεί να προσδιοριστεί ο προκαλών τη ζηµιά.
1. Τα αιτήµατα χρηµατοδότησης από τις αρµόδιες Περιφερειακές Επιτροπές Αντιµετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΠΕΑΠΖ) που έχουν συσταθεί στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις,
υποβάλλονται προς την Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας /
ΣΥΓΑΠΕΖ του ΥΠΕΚΑ, κατόπιν αυτοψίας της αρµόδιας ΠΕΑΠΖ, µε συµπλήρωση του
ειδικού «Εντύπου καταχώρησης στοιχείων περιβαλλοντικών ζηµιών / αιτήµατος
χρηµατοδότησης της αποκατάστασης1».
2. Το εν λόγω Έντυπο περιλαµβάνει πληροφορίες όπως ποσοτικοποίηση και ταυτοποίηση των
αποβλήτων, διερεύνηση της διασποράς τους και των επιπτώσεών τους στο έδαφος, στα
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, στη βιοποικιλότητα κ.α. Επίσης εφόσον είναι δυνατόν
περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισµό των πρώτων αναγκαίων
µέτρων για τον περιορισµό και την αποτροπή της διασποράς και την ιεράρχηση των
αναγκαίων ενεργειών εκ µέρους της διοίκησης.
3. Το έντυπο θα συνοδεύεται από σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ότι ο υπεύθυνος που προκάλεσε τη ζηµιά είναι άγνωστος και
ότι αναλαµβάνεται το κόστος αποκατάστασης από την αρµόδια Αρχή, µε την επισήµανση
ότι σε περίπτωση που αυτός (υπεύθυνος) εντοπιστεί, θα του καταλογιστεί εν τέλει το κόστος
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 148/2009.

8 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Α. Στήριξη Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (Α.Π. 1)
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από αρµόδια επιτροπή η οποία συγκροτείται µε απόφαση του
Προέδρου του Πράσινου Ταµείου. Στην επιτροπή αυτή δύναται να µετέχουν τόσο στελέχη του Πράσινου
Ταµείου όσο και των αρµόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ. Η παραπάνω επιτροπή είναι µη αµειβόµενη.
Οι υποβαλλόµενες προτάσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα των υποβληθέντων στοιχείων, την
επιλεξιµότητα της Πράξης, την σκοπιµότητα της πρότασης (οικονοµική βιωσιµότητα και κοινωνικό όφελος),
την αναγκαιότητα της δαπάνης, και την ορθολογικότητα του προϋπολογισµού τους. Επιπλέον, το Πράσινο
Ταµείο ελέγχει την συµµόρφωση των υποβαλλόµενων προτάσεων µε την κείµενη κοινοτική και εθνική
νοµοθεσία.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το Πράσινο Ταµείο δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων
από τον ∆ικαιούχο. Το Πράσινο Ταµείο δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των
θετικά αξιολογηµένων προτάσεων ή σε µειώσεις προϋπολογισµού.

Η παραπάνω επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στο ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου και αυτό λαµβάνει
σχετική απόφαση για την ένταξη των Πράξεων στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα. Κατά της απόφασης
αυτής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ασκήσουν τις διοικητικές προσφυγές του άρθρου 24 του ν.
2690/1999.

1

Το «Έντυπο» αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ απ’ όπου και µπορεί να ανακτάται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες προς συµπλήρωση (www.ypeka.gr πεδίο ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΥΓΑΠΕΖ).

Οι Πράξεις που εντάσσονται στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα καθώς και το ποσό της αντίστοιχης
χρηµατοδότησης δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταµείου.
Β. Αντιµετώπιση αυθαιρεσίας / παρανοµίας στο φυσικό περιβάλλον (Α.Π. 4)
Το ΣΥΓΑΠΕΖ αξιολογεί τα υποβληθέντα αιτήµατα µε τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται αναλυτικά
στο σχετικό Έντυπο, όπως εκτίµηση επικινδυνότητας για το περιβάλλον ή τη δηµόσια υγεία,
χαρακτηρισµός της περίπτωσης ως επείγουσας, τεκµηρίωση κόστους αποκατάστασης, κ.α.)
σύµφωνα µε το Π.∆/γµα 148/2009 και συγκεκριµένα:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

Εάν εντοπίζονται εντός ή εκτός περιοχής ευαίσθητης- προστατευόµενης περιοχής (NATURA 2000 ή
περιοχής προστατευόµενης µε βάση το Ν. 3937/2011, δασικές εκτάσεις, κ.α.)
Εάν οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις εντοπίζονται πλησίον επιφανειακών νερών ή πλησίον πηγών
υδροληψίας (ποτάµια, λίµνες, θαλάσσιο περιβάλλον)
Εάν εντοπίζονται σε περιοχές µε επιβάρυνση της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών ή/και
υπόγειων υδάτων
Εάν εντοπίζονται σε περιοχές όπου έχει διαπιστωθεί περιβαλλοντικός κίνδυνος και έχουν
καταρτιστεί σχέδια αντιµετώπισης του περιβαλλοντικού κινδύνου (π.χ. περιοχή Ασωπού)
Το είδος, η ποσότητα και η επικινδυνότητα αποβλήτων
Η κατάσταση του περιέκτη ή αν τα απόβλητα εντοπίζονται σε χύδην κατάσταση
Το εκτιµώµενο κόστος αποκατάστασης
Εάν έχουν διενεργηθεί έλεγχοι από την ΕΥΕΠ ή άλλες υπηρεσίες.

Το ΣΥΓΑΠΕΖ υποβάλλει στο Π.Τ. τα θετικά αξιολογηθέντα αιτήµατα και το ∆.Σ. λαµβάνει την
απόφαση ένταξης των αιτηµάτων αυτών στο Χ.Π.
Οι Πράξεις που εντάσσονται στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα καθώς και το ποσό της αντίστοιχης
χρηµατοδότησης δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταµείου.

9 ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Για την έγκριση της χρηµατοδότησης των ενταγµένων στο ΧΠ έργων, το Πράσινο Ταµείο ελέγχει τη
συµβατότητα των σχετικών δαπανών µε την κείµενη κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση
µη έγκρισης της δαπάνης ενταγµένου στο ΧΠ έργου, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει αίτηση
θεραπείας σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
Το Πράσινο Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου της προόδου υλοποίησης του έργου σε όλες τις
φάσεις του. Με την έναρξη υλοποίησης του έργου και µέχρι την ολοκλήρωσή του, ο ∆ικαιούχος
αναλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
Κατηγορία υποχρέωσης
Τήρηση κοινοτικών
εθνικών κανόνων

Τροποποιήσεις

Υποχρέωση
και

1. Να τηρεί την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία
2. Να έχει εντάξει την προµήθεια προς χρηµατοδότηση στο Ενιαίο
Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.), σύµφωνα µε το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο.
3. Να τηρεί την σχετική νοµοθεσία περί της υποχρέωσης
καταχώρισης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο11
παρ.5 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10
του Ν. 4038/2012).
4. Να ζητάει εγγράφως έγκριση για οποιαδήποτε τροποποίηση του
έργου όσον αφορά τα ακόλουθα:
• το φυσικό αντικείµενο του έργου

• τα στοιχεία της συνολικής δηµόσιας δαπάνης του έργου
• το δικαιούχο ή το φορέα χρηµατοδότησης.
Υλοποίηση έργου

Τήρηση
στοιχείων
δικαιολογητικών από
∆ικαιούχο

5. Να ενηµερώνει το Πράσινο Ταµείο για την εξέλιξη του έργου
6. Να υποβάλει στο Π.Τ. έκθεση ολοκλήρωσης του έργου, όπου θα
περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείµενο, οι δαπάνες
που πραγµατοποιήθηκαν και το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε σε
σχέση µε το εγκριθέν.
και 7. Να τηρεί και να ενηµερώνει τον φάκελο έργου µε όλα τα στοιχεία
τον
που αφορούν στην εκτέλεση του έργου έως την ολοκλήρωση, την
αποπληρωµή και την λειτουργία του.
8. Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά µε τις δαπάνες
και τους λογιστικούς ελέγχους του έργου για χρονικό διάστηµα 5
ετών µετά την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης του έργου.

10 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Το Πράσινο Ταµείο σύµφωνα µε το Ν.3889/2010 οφείλει να τηρεί κανόνες δηµοσιότητας προς το
ευρύ κοινό, κυρίως αναφορικά µε την ενεργοποίηση, την πορεία υλοποίησης και το κλείσιµο των ΧΠ
του καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησής του. Μέσω επιλεγµένων επικοινωνιακών ενεργειών οφείλουν
να γνωστοποιούνται µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών, οι σκοποί, οι κατευθύνσεις, οι
προτεραιότητες και οι δράσεις του κάθε ΧΠ, καθώς επίσης και να επιτυγχάνεται η αµερόληπτη και
συνεχής δηµοσιοποίηση στο σύνολο του κοινού της προόδου υλοποίησης και ολοκλήρωσης των
ενταγµένων πράξεων. Επιπρόσθετο στόχο του προγράµµατος δηµοσιότητας αποτελεί η ευρεία
διάδοση και ανάδειξη του ρόλου του Πράσινου Ταµείου, καθώς επίσης και των ειδικότερων στόχων
που δύναται να επιτύχει µέσω της υλοποίησης των ΧΠ. Μεταξύ των πιθανών µέσων προβολής και
επικοινωνίας αναφέρονται ενδεικτικά: ∆ελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου, ενηµέρωση µέσω των
έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ, καθώς επίσης ιδιαιτέρως και µέσω του διαδικτύου.
Οι κατά περίπτωση δικαιούχοι του ΧΠ αναλαµβάνουν την πληροφόρηση της κοινής γνώµης για το
περιεχόµενο, την πορεία και τα επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα από την υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο
του ΧΠ, καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταγράφουν και να διατηρούν αρχείο µε τα σχετικά στοιχεία δηµοσιότητας (
έντυπα, δηµοσιεύσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, φωτογραφίες) για το έργο που υλοποιούν και να
κοινοποιούν το αρχείο αυτό στο Πράσινο Ταµείο στο πλαίσιο της παρακολούθησης εκτέλεσης των εργασιών.
Οι κατά περίπτωση δικαιούχοι οφείλουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος από την έναρξη των εργασιών
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, 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 ΧΠ, 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.

11 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι φορείς µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210
5241903 και 210 5241919 στους Γ. Πρωτόπαπας gprotopapas@prasinotameio.gr, Α. Βιδάλη
avidali@prasinotameio.gr, Κ. Αγκρά kagra@prasinotameio.gr.

