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Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα: Πρόσκληση των αρμόδιων υπηρεσιών για την υποβολή αιτημάτων ένταξης 
έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που αφορούν σε 
απόβλητα άγνωστης προέλευσης, στο πλαίσιο  χρηματοδοτικού 
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ- Διαδικασία αξιολόγησης.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 
αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – εναρμόνιση με την οδηγία 
2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 
2004, όπως ισχύει» (A΄ 190).

2 Το άρθρο 51 του Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις». (Α΄ 136).

3. Το Π.Δ. 132/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133)

5. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση , μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

6. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.3 του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 123).

8. Την με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/101006/4557/06.01.2019 Απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων Κωνσταντίνο-Ευάγγελο Αραβώση» (Β΄ 4170) καθώς και την με α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/2018 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας, περί 
εξουσιοδότησης υπογραφής, «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» (Β΄ 1228).

9. Την μ α.π. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/60543/5854/25.06.2020   Απόφαση  Υπουργού Τοποθέτησης 
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Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ 
(ΑΔΑ: ΩΖΣΒ4653Π8-920 ).

10. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/17321/120/22.02.2021 έγγραφό μας με θέμα 
«Συνέχιση της δράσης «απομάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων» στο πλαίσιο των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.) για το έτος 2021».

11. Τη με αριθ. 214.3.5/2021 (ΑΔΑ: 655Λ46Ψ844-ΞΞΖ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με θέμα «Έγκριση ανάθεσης έκδοσης 
πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €, για έργα συλλογής και 
διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων στο  Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης 
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2: 
«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για 
το έτος 2021» (α.π. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/59983/375/22.06.2021).

Α. Προσκαλούμε με την παρούσα τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αρμόδιες αρχές για την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης, να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης έργων 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας από απόβλητα άγνωστης προέλευσης, στο 
πλαίσιο  του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για το έτος 2021» του Πράσινου Ταμείου. 

Ειδικότερα, το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 
αποτελεί την αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Π. Δ/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. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΣΥΓΑΠΕΖ δέχεται 
αιτήματα για ανάληψη δράσης για περιστατικά που αφορούν σε ανεξέλεγκτες αποθέσεις 
αποβλήτων (άγνωστης προέλευσης) που προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν 
περιβαλλοντική ζημιά. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, το ΣΥΓΑΠΕΖ υπέβαλε 
αίτημα (10΄) σχετικό για τη συνέχιση της δράσης «απομάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων 
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου (Π.Τ.) για το έτος 
2021». 

Η εν λόγω δράση, η οποία εγκρίθηκε (11΄ σχετικό) από το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, θα 
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική 
Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο τα περιστατικά πρόκλησης 
περιβαλλοντικών ζημιών (από ανεξέλεγκτες αποθέσεις αποβλήτων), στις περιπτώσεις που ο 
υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης που προκάλεσε τη ζημία δεν μπορεί να εντοπιστεί. Το εν 
λόγω πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €). 

Β. Έργα προς υλοποίηση στο πλαίσιο του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, 
αφορά στην υλοποίηση έργων για τη συλλογή και διαχείριση ανεξέλεγκτων αποθέσεων 
επικινδύνων αποβλήτων για τον περιορισμό πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας μετά από 
αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων. 
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Γ. Προϋποθέσεις ένταξης σχετικών δράσεων

1. Στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος θα εντάσσονται, 
σύμφωνα και με την (11΄) σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, οι 
περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται πρόκληση ή απειλή πρόκλησης 
περιβαλλοντικής ζημίας από αποθέσεις αποβλήτων (κατά προτεραιότητα επικινδύνων 
κατά ΕΚΑ ή/και μολυσματικών) και δεν μπορεί να εντοπιστεί ο υπεύθυνος φορέας 
εκμετάλλευσης που προκάλεσε τη ζημία.

2. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Επίσης 
σύμφωνα με την 11΄ σχετική απόφαση,  δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι 
Δήμοι που διαθέτουν την προβλεπόμενη εξουσιοδότηση (π.χ. μέσω προγραμματικής 
σύμβασης) από την Αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατ΄ επίκληση Τοπικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση όμως η πρόταση για την ένταξη 
των έργων αυτών θα υποβάλλεται από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Οι 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους Δήμους της 
χωρικής τους αρμοδιότητας σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα.

3. Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων αναλύεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος.
4. Για κάθε αίτημα, οι αρμόδιες Περιφερειακές Επιτροπές Αντιμετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) που έχουν συσταθεί στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις, εφόσον είναι δυνατόν κατόπιν αυτοψίας, θα συνυποβάλλουν 
συμπληρωμένο το ειδικό «Έντυπο καταχώρησης στοιχείων περιβαλλοντικών ζημιών / 
αιτήματος χρηματοδότησης της αποκατάστασης» (επισυνάπτεται). 

5. Τα αιτήματα θα καταχωρούνται και στην  Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Πράσινου 
Ταμείου1. Προκειμένου να καταχωρηθούν τα αιτήματα θα πρέπει καταρχάς να 
ολοκληρωθεί η εγγραφή στην πλατφόρμα ως χρήστης σύμφωνα με τις οδηγίες. Η 
υποβολή των αιτημάτων σας στην ηλ. πλατφόρμα μπορεί να κοινοποιείται και με 
ηλεκτρονική  αλληλογραφία στο ΣΥΓΑΠΕΖ, από το οποίο θα γίνει και η αξιολόγηση 
των αιτημάτων. 

6. Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφική τεκμηρίωση και από 
επικαιροποιημένη έκθεση αυτοψίας. Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις που έχουν 
ήδη κοινοποιηθεί αιτήματα στην υπηρεσία μας κατά το παρελθόν, θα πρέπει αυτά να 
επανυποβληθούν από τις αρμόδιες ΠΕΑΠΖ βάσει του συνημμένου Εντύπου και της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής. Εφιστούμε την προσοχή σας για ενδελεχή 
διερεύνηση των περιπτώσεων ανεξέλεγκτων αποθέσεων, ώστε να μην προκύπτουν 
αιτήματα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο παρόν χρηματοδοτικό πρόγραμμα και 
θα έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην ένταξή τους.  

7. Για την συμπλήρωση του Εντύπου, απαιτούνται πληροφορίες όπως ποσοτικοποίηση 
και ταυτοποίηση των αποβλήτων, διερεύνηση της διάχυσής 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 διάχυσής τους και την ιεράρχηση των αναγκαίων ενεργειών αποκατάστασης. 

8. Αναφορικά με τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη και αναφέρονται αναλυτικά 
στο σχετικό Έντυπο, τίθενται τα εξής κριτήρια (εκτίμηση επικινδυνότητας για το 

1 Οδηγίες εγγραφής: http://www.prasinotameio.gr 
Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος: http://www.prasinotameio.gr 

http://www.prasinotameio.gr/
http://www.prasinotameio.gr/
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περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, χαρακτηρισμός της περίπτωσης ως επείγουσας, 
τεκμηρίωση κόστους αποκατάστασης, κ.α.) σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 148/2009 και 
ειδικότερα: 

i. Εάν εντοπίζονται εντός ή εκτός περιοχής ευαίσθητης- προστατευόμενης περιοχής (NATURA 
2000 ή περιοχής προστατευόμενης με βάση το Ν. 3937/2011, δασικές εκτάσεις, κ.α.).

ii. Εάν οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις εντοπίζονται πλησίον επιφανειακών νερών ή πλησίον πηγών 
υδροληψίας (ποτάμια, λίμνες, θαλάσσιο περιβάλλον).

iii. Εάν εντοπίζονται σε περιοχές με επιβάρυνση της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών 
ή/και υπόγειων υδάτων.

iv. Εάν εντοπίζονται σε περιοχές όπου έχει διαπιστωθεί περιβαλλοντικός κίνδυνος και έχουν 
καταρτιστεί τυχόν σχέδια αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού κινδύνου. 

v. Το είδος, η ποσότητα και η επικινδυνότητα αποβλήτων.
vi. Η κατάσταση του περιέκτη ή αν τα απόβλητα εντοπίζονται σε χύδην κατάσταση.
vii. Εάν προκαλείται / ενδέχεται να προκαλείται κίνδυνος στην ανθρώπινη υγεία.
viii. Το εκτιμώμενο κόστος αποκατάστασης. 
ix. Εάν έχουν διενεργηθεί περιβαλλοντικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

9. Η υποβολή των αιτημάτων θα συνοδεύεται από σχετική απόφαση του Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υπεύθυνος που 
προκάλεσε τη ζημία είναι άγνωστος και ότι αναλαμβάνεται το κόστος αποκατάστασης 
από την αρμόδια Αρχή, με την επισήμανση ότι σε περίπτωση που αυτός (ο 
υπεύθυνος) εντοπιστεί, θα του καταλογιστεί το κόστος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ/τος 148/2009. 

10. Τα σχετικά αιτήματα αποκατάστασης θα συγκεντρωθούν από την Υπηρεσία μας (η 
οποία θα έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου) και θα 
αξιολογηθούν βάσει των υποβληθέντων Εντύπων προκειμένου να προωθηθούν στο 
Πράσινο Ταμείο προς έγκριση μέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόμενου 
προϋπολογισμού. 

11. Αρμόδιοι φορείς για τις προκηρύξεις των έργων είναι οι οικείες Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις. Επίσης σύμφωνα με την 11΄ σχετική απόφαση,  δικαιούχοι του 
προγράμματος είναι και οι Δήμοι που διαθέτουν την προβλεπόμενη εξουσιοδότηση 
(π.χ. μέσω προγραμματικής σύμβασης) από την Αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
κατ΄ επίκληση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση όμως η 
πρόταση για την ένταξη των έργων αυτών θα υποβάλλεται από την αρμόδια 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

12. Για την υλοποίηση των έργων ή την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης αυτών, αρμόδιες 
είναι οι οικείες Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και οι 
αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 
(ΠΕΑΠΖ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Εφόσον είναι δυνατόν, τα μέλη των 
ΠΕΑΠΖ με τον ανάδοχο του έργου θα προβαίνουν από κοινού σε αυτοψία πριν την 
έναρξη των εργασιών συλλογής – διαχείρισης, καθώς η παρουσία εκπροσώπων των 
καθ’ ύλιν αρμόδιων υπηρεσιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συλλογής 
διασφαλίζει την ποιότητα του έργου. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, είναι δυνατόν να 
συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΣΥΓΑΠΕΖ, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. 

13. Η πληρωμή των έργων μπορεί να γίνεται από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με τη 11΄ 
σχετική απόφαση απευθείας στους αναδόχους που αναλαμβάνουν την εκτέλεση 
έργων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατ’ ανάθεση των δικαιούχων φορέων, μετά 
από σύμφωνη γνώμη του ΣΥΓΑΠΕΖ.

14. Ως ολοκλήρωση του έργου θεωρείται η τελική διάθεση των αποβλήτων, η οποία θα 
πιστοποιείται με τα ανάλογα παραστατικά. Προς τούτο οι εγγυητικές επιστολές καλής 
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εκτέλεσης θα αποδεσμεύονται όταν ολοκληρωθεί το σύνολο της διαχείρισης των 
αποβλήτων - τελική διάθεση.

Παρακαλείστε τα αιτήματα σας και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, να υποβληθούν 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου και να αποσταλούν με ηλ. ταχυδρομείο 
στο ΣΥΓΑΠΕΖ μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2021. 

Ο Γενικός Γραμματέας
 Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων

Κωνσταντίνος Αραβώσης

Εσωτερική Διανομή
- Αρχείο Γεν. Γραμ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων
- Αρχείο ΣΥΓΑΠΕΖ   
- Δ. Μπούζας           

            
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021.

1.  Προ-αξιολόγηση αιτημάτων αρχείου 

2. Αυτοψία ΠΕΑΠΖ :

 Επικαιροποίηση αυτοψιών σε παλαιά αιτήματα/ Αυτοψίες σε νέα αιτήματα 

 Επιλογή αιτημάτων στα οποία κρίνεται απαραίτητη περεταίρω διερεύνηση 

3. Απόφαση Συντονιστή Α.Δ. – Διαβίβαση αιτημάτων (συνημμένο έντυπο καταχώρησης) σε ΣΥΓΑΠΕΖ

4. Εγγραφή & Ηλεκτρονική Υποβολή αιτημάτων στο Πράσινο Ταμείο (συνημμένα έντυπο καταχώρησης, 
φωτογραφίες, απόφαση Συντονιστή)

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ 1-4 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 8  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

5. Εισήγηση ΣΥΓΑΠΕΖ, και Απόφαση Υπουργού για τα αιτήματα που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση. 

6. Απόφαση ένταξης έργων προς χρηματοδότηση από το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου

7. Προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας από Απ. Διοίκηση (ή Δήμο)- Καταχώρηση όλων των 
απαιτούμενων σταδίων στο ΚΗΜΔΗΣ

8. Ανάδειξη αναδόχου από την δικαιούχο Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ή Δήμο).

9. Διενέργεια αυτοψίας / ελέγχου στο χώρο από κλιμάκιο ΠΕΑΠΖ  – Ανάδοχο, πριν την έναρξη των 
εργασιών.

10. Εκτέλεση έργου απομάκρυνσης αποβλήτων (παρουσία ΠΕΑΠΖ).

11. Αυτοψία από ΠΕΑΠΖ για τον έλεγχο ολοκλήρωσης  του έργου απομάκρυνσης – αποκατάστασης.

12. Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης από ανάδοχο στην Απ. Διοίκηση (ή Δήμο )για την συλλογή και 
απομάκρυνση αποβλήτων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών – παραστατικών.

13. Υποβολή του πλήρους φακέλου (3 αντίγραφα) του έργου (εγκριτικές αποφάσεις, αποδεικτικά 
διενέργειας διαγωνισμού, σύμβαση, δικαιολογητικά – παραστατικά του αναδόχου, τεχνική έκθεση, 
πρωτόκολλα παραλαβής κλπ.) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ή το Δήμο), στο ΣΥΓΑΠΕΖ και το 
Πράσινο Ταμείο.

14. Έλεγχος φακέλου από το ΣΥΓΑΠΕΖ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ) για τη σύμφωνη 
γνώμη προς το Πράσινο Ταμείο.

15. Έλεγχος φακέλου & Πληρωμή Αναδόχου από το Πράσινο Ταμείο- Τελική διάθεση επικίνδυνων 
αποβλήτων (υποβολή σχετικών βεβαιώσεων)/ Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του 
έργου.

Πίνακας αποδεκτών προς ενέργεια

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
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1.1. Γραφείο Συντονιστή κου Ιωάννη Σάββα
1.2. Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Κεντρικής Μακεδονίας 
1.3. Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
1.4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας
1.5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
2.1. Γραφείο Συντονιστή κα Μαρία Κοζυράκη
2.2. Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Κρήτης
2.3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κρήτης

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
3.1. Γραφείο Συντονιστή κου Νικόλαου Ντίτορα
3.2. Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Θεσσαλίας 
3.3. Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Στερεάς Ελλάδας
3.4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
3.5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου 
4.1.  Γραφείο Συντονιστή υπόψη ασκούντος καθήκοντα κου Πολύκαρπου Πολυχρονάκη
4.2.  Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Δυτικής Ελλάδας
4.3.  Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Πελοποννήσου
4.4.  Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Ιονίου
4.5.  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας
4.6.  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου
4.7.  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
       5.1     Γραφείο Συντονιστή κου Ν. Θεοδωρίδη

5.2     Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών  Βορείου Αιγαίου
5.3     Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Νοτίου Αιγαίου
5.4     Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου
5.5     Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου

6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
6.1. Γραφείο Συντονιστή κου Χρήστου Μωϋσίδη 
6.2. Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Αττικής
6.3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αττικής 

7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας
7.1. Γραφείο Συντονιστή κου Βασίλειου Μιχελάκη
7.2 Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Ηπείρου  
7.3 Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Δυτικής Μακεδονίας
7.4 Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
7.5   Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

  1. ΥΠΕΝ
1.1 Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ
1.2 Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
1.3 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων
1.4 Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ 
1.5 Πράσινο Ταμείο

   2. ΓΓΠΠ

  3. Συνήγορος του Πολίτη 


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/78732/489
Ημ/νία: 24/08/2021
	AkrivesAntigrafo: 
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2021-08-31T11:54:50+0000
	Not specified




