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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 192.1/2020 

 

Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, 

μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που 

συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/879/23-10-2019) 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτής 

(ΦΕΚ 959/ΥΟΔΔ/14-11-2019 & ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020) συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 6569/28-09-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να 

λάβει απόφαση για το θέμα: 

Οικονομικός Απολογισμός Πράσινου Ταμείου έτους 2019 

 

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

4. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

5. Χρήστος Μανούρης, μέλος 

6. Ασπασία Μαρή, μέλος, εκπρόσωπος Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης 

Πολιτικής 

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος, ο Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι 
του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική, Δέδε Ειρήνη και Μπασιαρίδου 
Αικατερίνη. 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη  απαρτία. 
O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 6421/22-09-2020 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των 
μελών τα ακόλουθα : 
1. Ο Οικονομικός Απολογισμός συντάσσεται στην αρχή κάθε επόμενου έτους και 
απεικονίζει όλες τις ταμειακές κινήσεις που  έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους. Με βάση τον Ν.3889/2010 Αρ.7 παρ.3 το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ετήσιο 
Απολογισμό του Ταμείου, ο οποίος παρουσιάζεται αναλυτικά στην συνημμένη εισηγητική 
έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες και  συνοπτικά έχει ως ακολούθως:  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 
  

Περιγραφή Ποσά 

Ταμειακά Διαθέσιμα 31.12.2018 ('Έναρξη 2019) 3.239.477.422,43 

ΣΥΝ: Έσοδα Οικονομικής χρήσης 2019 297.481.016,26 

ΜΕΙΟΝ¨Έξοδα Οικονομικής χρήσης 2019 70.035.929,95 

ΜΕΙΟΝ: Επιταγές εκδόσεως 2018 1.156.446,33 

Διαθέσιμα έτους 2019 3.465.766.062,41 
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ΣΥΝ: Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών 2019 Π.Τ 1.292.337,96 

ΣΥΝ: Μισθοδοσία 2019 σε λογ. ΕΑΠ – Ανάληψη σε επόμενο έτος 5.277,80 

ΜΕΙΟΝ: Κράτηση Μισθοδοσίας αποδοτέα στο 2020 0,00 

ΜΕΙΟΝ: 'Έκτακτα & Ανόργανα 'Έξοδα  Π.Τ 0,00 

ΜΕΙΟΝ: Λοιπές διαφορές 0,00 

ΜΕΙΟΝ: αυτόματη μεταφορά  από την Τράπεζα της Ελλάδος στα αδιάθετα υπόλοιπα του 
Π.Δ.Ε 

0,00 

Πραγματικό Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2019 (συμφωνία με extraits) 3.467.063.678,17 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

2507630 0,00 

266338 22.452.302,04 

26133793 881.822.096,42 

263146638 13.152,36 

262157197 202.480,15 

262158660 17.084,87 

26160762 139.161,71 

262182646 99.121,03 

266718 69.449.294,57 

267054 1.254.355,55 

262188541 60.402,15 

26194715 3.453,53 

26196635 59.459,15 

26195244 186.073,75 

26196195 16.783,55 

Σύνολο Ταμειακών Διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος 31.12.2019 975.775.220,83 

ΠΔΕ   

3097107500000016 1.270.583,95 

3097107500001012 0,00 

3097107500002019 0,00 

3097107500004011 0,00 

3097107500006014 0,00 

3000107500007014 0,00 

3018107520001024 37.561,14 

Σύνολο Ταμειακών Διαθεσίμων ΠΔΕ 31.12.2019 1.308.145,09 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

33-36-0011 31.219.421,21 

33-36-0012 286.367.192,63 

33-36-0013 2.061.402.326,40 

33-36-0014 83.891.660,93 

33-36-0015 27.099.711,08 

Σύνολο Ταμειακών Διαθεσίμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 31.12.2019 2.489.980.312,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 31.12.2019 3.467.063.678,17 
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2. Τα αναφερόμενα έσοδα- έξοδα οικονομικής χρήσης 2019 κατανέμονται ανά 
κατηγορία  πόρων της ΥΑ 4503/23.11.2012 «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση 
των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παρ.2 εδάφ.β΄ του Ν.3889/2010 και ανά χρηματοδοτικό πρόγραμμα αντίστοιχα, 
όπως αποτυπώνονται στους ακόλουθους πίνακες: 
Πίνακας 1 – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΤ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΑ 4503/23.11.2012 
«Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και 
λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 εδάφ.β΄ του Ν.3889/2010 
‘Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις’.» 

ΟΜΑΔΑ ΠΟΡΟΥ ΕΣΟΔΑ 

2η – ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΩΝ 14.586.408,17  

3η – ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 963.061,05  

4η - ΠΟΡΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

31.585.394,70  

6η – ΠΟΡΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 174.800.927,03  

7η – ΠΟΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1.665,83  

8η – ΠΟΡΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ 12.000,00  

 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LIFE) 119.268,00  

ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ 75.412.291,48  

ΣΥΝΟΛΟ 297.481.016,26  

Πίνακας 2  – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΤ ΑΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2019 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΔΑ 

ΔΑΣΗ 4.456.732,37 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 19.065.471,02 

ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 558.871,30 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΠ 6.406.569,53 

LIFE+ 1.299.178,40 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 3.250.237,22 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 457.978,18 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 119.442,93 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 15.000.000,00 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 19.421.449,00 

ΣΥΝΟΛΟ 70.035.929,95 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
Την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού για το έτος 2019 του Πράσινου Ταμείου, όπως 
παρουσιάζεται αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση και στους αντίστοιχους πίνακες   

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ : Εισηγητική Έκθεση Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2019 του 
Πράσινου Ταμείου 
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ΕΙΣΗΓΗΤIΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους 2019  του Πράσινου Ταμείου 
ΣΥΝΟΨΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Αναφορικά με τα τακτικά έσοδα του Πράσινου Ταμείου: 

• Τα πραγματοποιθέντα έσοδα του Πράσινου Ταμείου για το 2019 ανήλθαν  σε 
297.481.016,26€ , έναντι προϋπολογισθέντων  299.712.033,10€ . 

ΣΥΝΟΨΗ ΕΞΟΔΩΝ 
Αναφορικά με τα τακτικά έξοδα του Πράσινου Ταμείου αυτά περιλαμβάνουν: 

• Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα του Πράσινου Ταμείου για το 2019 ανήλθαν 
συνολικά σε 70.035.929,95€, έναντι προϋπολογισθέντων 299.712.033,10€. 
Δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά έξοδα του έτους 2019: 

• Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις   : 1.729.629,14€ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σχετικά με τις υποχρεώσεις του έτους 2019 αυτές αφορούν Δικαιούχους μη 
εμφανισθεισών επιταγών και ανέρχονται στο ύψος των  1.292.337,96€ 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
➢ Το τελικό αποτέλεσμα του Απολογισμού του Πράσινου Ταμείου  για το 2019 είναι 

πλεονασματικό και προκύπτει από:   
ΕΣΟΔΑ 2019: 297.481.016,26€ 
ΜΕΙΟΝ 
 ΈΞΟΔΑ 2019: 70.035.929,95€ 
Και ανέρχεται στο ποσό των   227.445.086,31€.  
Το πραγματικό  Ταμειακό υπόλοιπο του Πράσινου Ταμείου στις 31/12/ 2019 είναι 

πλεονασματικό και ανέρχεται σε € 3.467.063.678,17 όπως προκύπτει και από τον 
παρακάτω πίνακα: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 
  

Περιγραφή Ποσά 

Ταμειακά Διαθέσιμα 31.12.2018 ('Έναρξη 2019) 3.239.477.422,43 

ΣΥΝ: Έσοδα Οικονομικής χρήσης 2019 297.481.016,26 

ΜΕΙΟΝ¨Έξοδα Οικονομικής χρήσης 2019 70.035.929,95 

ΜΕΙΟΝ: Επιταγές εκδόσεως 2018 1.156.446,33 

Διαθέσιμα έτους 2019 3.465.766.062,41 

ΣΥΝ: Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών 2019 Π.Τ 1.292.337,96 

ΣΥΝ: Μισθοδοσία 2019 σε λογ. ΕΑΠ – Ανάληψη σε επόμενο έτος 5.277,80 

ΜΕΙΟΝ: Κράτηση Μισθοδοσίας αποδοτέα στο 2020 0,00 

ΜΕΙΟΝ: 'Έκτακτα & Ανόργανα 'Έξοδα  Π.Τ 0,00 

ΜΕΙΟΝ: Λοιπές διαφορές 0,00 

ΜΕΙΟΝ: αυτόματη μεταφορά  από την Τράπεζα της Ελλάδος στα αδιάθετα υπόλοιπα του 
Π.Δ.Ε 

0,00 

    

Πραγματικό Ταμειακό Υπόλοιπο 31.12.2019 (συμφωνία με extraits) 3.467.063.678,17 

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΣΟΔΩΝ 

• Στov κωδικό αριθμό 0313 «Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ένωση», 
πραγματοποιήθηκαν έσοδα 104.268,00€. 

• Στov κωδικό αριθμό 1221 "Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενές σε 
βάρος των ωφελoυμέvωv ή εξυπηρετoυμέvωv τρίτων  πραγματοποιήθηκαν έσοδα   
203.335.946,14€ τα οποία αφορούν  Έσοδα από το Ειδικό Πρόστιμο Διαχείρισης 
Ρυθμιζόμενων Χώρων και από το Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων. 
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• Στov κωδικό αριθμό 1231 «Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων», 
πραγματοποιήθηκαν έσοδα 173.361,60€. 

• Στον κωδικό αριθμό 1299 "Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα» 
πραγματοποιήθηκαν έσοδα  14.586.408,17€ ως έσοδα από τον πρώην Ειδικό Φορέα 
Δασών (Φορέας 120) 

• Στov κωδικό αριθμό 3511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», πραγματοποιήθηκαν 
έσοδα 73.125.932,68€.. 

• Στov κωδικό αριθμό 4219 " Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές " 
πραγματοποιήθηκαν έσοδα  3.749.385,40 €. 

• Στov κωδικό αριθμό 4229 " Λοιπά παράβολα " πραγματοποιήθηκαν έσοδα  
107.809,00€. 

• Στov κωδικό αριθμό 5211 " Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ" πραγματοποιήθηκαν έσοδα  
8.241,92€. 

• Στov κωδικό αριθμό 5259 " Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών" πραγματοποιήθηκαν 
έσοδα  103.847,37€. 

• Στov κωδικό αριθμό 5291 " Έσοδα υπέρ του Δημοσίου" πραγματοποιήθηκαν έσοδα  
326.859,81€. 

• Στov κωδικό αριθμό 5511 "Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής" πραγματοποιήθηκαν έσοδα   14.479,55€. 

• Στov κωδικό αριθμό 5594 "Επιστροφή χρημάτων επιχορηγήσεων που δεν 
απορροφήθηκαν" πραγματοποιήθηκαν έσοδα   15.000,00€. 

• Στον κωδικό αριθμό 8521 “Πρόστιμα και χρηματικές ποινές” πραγματοποιήθηκαν 
έσοδα 1.829.476,62 €  

2 . ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ 
• Για Βασικό μισθό τακτικών - μονίμων, αιρετών μετακλητών με θητεία 

πραγματοποιήθηκαν έξοδα 36.700,00€ στον κωδικό αριθμό 0211, που αφορούν την 
αμοιβή προέδρου του ΔΣ (πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) . 

• Για Βασικό μισθό λοιπών υπαλλήλων και εργατών πραγματοποιήθηκαν έξοδα 
56.677,80€ στov κωδικό αριθμό 0219 

• Για ημερήσια οικογενειακή παροχή πραγματοποιήθηκαν έξοδα 1.430,00€ στον 
κωδικό αριθμό 0224. 

• Για Επίδομα θέσης ευθύνης πραγματοποιήθηκαν έξοδα 3.150,00€ στον κωδικό 
αριθμό 0238. 

• Για Αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συμβούλια και επιτροπές  του Πράσινου 
Ταμείου  πραγματοποιήθηκαν έξοδα 6.660,00€ στov κωδικό αριθμό 0264 . 

• Για Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδ. υπηρ. με  την ιδ. ελευθ. επαγγελματία του 
Πράσινου Ταμείου πραγματοποιήθηκαν έξοδα 61.800,00€ στον κωδικό αριθμό 
0411. 

• Για Αμοιβές λοιπών , που εκτελούν ειδ. υπηρ. με  την ιδ. ελευθ. επαγγελματία του 
Πράσινου Ταμείου  πραγματοποιήθηκαν έξοδα 498.606,93€  στον κωδικό αριθμό 
0419 . 

• Για Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών 
εργασιών  πραγματοποιήθηκαν έξοδα 19.068,42 € στον κωδικό αριθμό 0426. 

• Για Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών πραγματοποιήθηκαν έξοδα 550.805,32€ στο 
κωδικό αριθμό 0431. 

• Για Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα 122.972,54€ στov κωδικό αριθμό 0439. 

• Για Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010) 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα 28.364,83€ στον κωδικό αριθμό 0562. 

• Για Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή 
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υπαλλήλων πραγματοποιήθηκαν έξοδα  2.582,44€ στον κωδικό αριθμό 0711. 
• Για Λοιπές αμοιβές για μετακίνηση υπαλλήλων πραγματοποιήθηκαν έξοδα 426,00€  

στον κωδικό αριθμό 0719. 
• Για Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων 

πραγματοποιήθηκαν έξοδα 1.400,00€ στο κωδικό αριθμό 0721.  
• Για Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας  υπαλλήλων από την 

ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα  πραγματοποιήθηκαν έξοδα  477,32 € 
στον κωδικό αριθμό 0731. 

• Για Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από 
την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα πραγματοποιήθηκαν έξοδα  560,00€  
στον κωδικό αριθμό 0732. 

• Για Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός έδρας 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα  318,80€  στο κωδικό αριθμό 0739. 

• Για Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 
προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα πραγματοποιήθηκαν έξοδα  5.648,86€  
στον κωδικό αριθμό 0771. 

• Για Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης  για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 
προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα πραγματοποιήθηκαν έξοδα  2.800,00€  
στον κωδικό αριθμό 0772. 

• Για Λοιπές πληρωμές για  μετακίνηση για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 
προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα πραγματοποιήθηκαν έξοδα  2.324,99€  
στον κωδικό αριθμό 0779. 

• Για Οδοιπ. έξοδα γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λπ. 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα  2.831,81€  στον κωδικό αριθμό 0781. 

• Για Ημερ. αποζ.γι' αποστ. στην αλλοδ. ή μετακλ. απ' την αλλοδ. κ.λ.π. 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα  2.160,00€  στον κωδικό αριθμό 0782. 

• Για Λοιπές πληρ. για μετ. στην αλλοδ. προσ. που δεν έχουν την υπαλ. ιδιοτ. 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα  1.368,28€  στov κωδικό αριθμό 0789. 

• Για Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού πραγματοποιήθηκαν 
έξοδα  3.510,50€  στον κωδικό αριθμό 0832. 

• Για Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιήθηκαν έξοδα  1.629,58€  στον 
κωδικό αριθμό 0835. 

• Για Ύδρευση και άρδευση πραγματοποιήθηκαν έξοδα  3.326,00€  στον κωδικό 
αριθμό 0841. 

• Για Φωτισμό και κίνηση πραγματοποιήθηκαν έξοδα  20.327,00€  στον κωδικό 
αριθμό 0842. 

• Για Δαπάνες καθαρισμού γραφείων πραγματοποιήθηκαν έξοδα  22.831,28€  στον 
κωδικό αριθμό 0845. 

• Για Φιλοξενίες και δεξιώσεις πραγματοποιήθηκαν έξοδα  15.645,14€  στον κωδικό 
αριθμό 0856. 

• Για Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια πραγματοποιήθηκαν έξοδα 
820,00€  στον κωδικό αριθμό 0857. 

• Για Λοιπές  δαπάνες δημοσίων σχέσεων πραγματοποιήθηκαν έξοδα  6.223,39€  
στον κωδικό αριθμό 0859. 

• Για Συντήρηση και επισκευή κτιρίων πραγματοποιήθηκαν έξοδα  32.229,53€  στov 
κωδικό αριθμό 0863. 

• Για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  πραγματοποιήθηκαν έξοδα  
744,00€  στov κωδικό αριθμό 0887. 

• Για Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις πραγματοποιήθηκαν έξοδα 
5.587,20€ στον κωδικό αριθμό 0891.   

• Για Λοιπές δαπάνες πραγματοποιήθηκαν έξοδα  9.168,89€  στov κωδικό αριθμό 
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0899. 
• Για Φόρους πραγματοποιήθηκαν έξοδα  18.046.052,22€  στο κωδικό αριθμό 0911. 
• Για Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 

πραγματοποιήθηκαν έξοδα  4.882,46€  στο κωδικό αριθμό 1261. 
• Για Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων πραγματοποιήθηκαν έξοδα 179,80€ στον 

κωδικό αριθμό 1292. 
• Για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού πραγματοποιήθηκαν έξοδα  

1.304,54€  στον κωδικό αριθμό 1381. 
• Για Προμήθεια ειδών συντ. και επισκευής κτιρίων γενικά πραγματοποιήθηκαν 

έξοδα 1.426,00€ στον κωδικό αριθμό 1413. 
• Για Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά πραγματοποιήθηκαν 

έξοδα  3.862,41€  στον κωδικό αριθμό 1899. 
• Για Επιχ/γήσεις για προμήθεια μηχανών γραφείου  πραγματοποιήθηκαν έξοδα  

600,16€  στον κωδικό αριθμό 2242. 
• Για Επιχ/γήσεις για προμήθεια τηλεπικοινωνιακών & ηλεκτ/κών συσκευών & 

οργάνων πραγματοποιήθηκαν έξοδα  64.570,00€  στον κωδικό αριθμό 2244. 
• Για Επιχ/γήσεις για προμήθεια οργάνων ακρίβειας, μέτρησης & ελέγχου κλπ 

πραγματοποιήθηκαν έξοδα  14.788,24€  στον κωδικό αριθμό 2245. 
• Για Επιχ/γήσεις για προμήθεια επίπλων & σκευών πραγματοποιήθηκαν έξοδα  

8.385,86€  στον κωδικό αριθμό 2247. 
• Για Επιχ/γήσεις & συνδρομές για προμήθεια μηχανικού & λοιπού κεφ/κού 

εξοπλισμού πραγματοποιήθηκαν έξοδα  47.924,50€  στον κωδικό αριθμό 2249. 
• Για Επιχ/γήσεις για την προμήθεια πλωτών μέσων πραγματοποιήθηκαν έξοδα 

130.441,09€  στον κωδικό αριθμό 2254. 
• Για Επιχ/γήσεις για την προμήθεια εναέριων μέσων πραγματοποιήθηκαν έξοδα  

19.288,00€  στον κωδικό αριθμό 2256. 
• Για Επιχ/γήσεις & συνδρομές για την προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων 

πραγματοποιήθηκαν έξοδα  57.980,60 €  στον κωδικό αριθμό 2259. 
• Για Επιχ/γήσεις για μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες που δεν 

κατονομάζονται ειδικά πραγματοποιήθηκαν έξοδα  831.282,08€  στον κωδικό 
αριθμό 2269. 

• Για Επιχ/γήσεις και συνδρομές για εκτέλεση  και συντ. έργων που δεν 
κατονομάζονται ειδικά πραγματοποιήθηκαν έξοδα  22.482.205,96€  στον κωδικό 
αριθμό 2279. 

• Για Επιχ/γήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης και 
λειτουργίας πραγματοποιήθηκαν έξοδα 6.500.371,04€  στον κωδικό αριθμό 2329. 

• Για Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές πραγματοποιήθηκαν έξοδα  
4.456.732,37 €  στov κωδικό αριθμό 2499 

• Για Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα 3.240,00€ στον κωδικό αριθμό 3199. 

• Για Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό πραγματοποιήθηκαν 
έξοδα  8.382,02€  στov κωδικό αριθμό 3311. 

• Για Απόδοση στα λοιπά ασφ. ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα  82.535,94 €  στον κωδικό αριθμό 3359. 

• Για Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογ. του Δημοσίου 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα  367.060,22€  στον κωδικό αριθμό 3391. 

• Για Προμήθεια επίπλων πραγματοποιήθηκαν έξοδα  1.874,89€  στον κωδικό αριθμό 
7111. 

• Για Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 
πραγματοποιήθηκαν έξοδα  496,00€  στον κωδικό αριθμό 7112. 

• Για Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού 
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εξοπλ.  πραγματοποιήθηκαν έξοδα  24.814,57€  στον κωδικό αριθμό 7123. 
• Για Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων πραγματοποιήθηκαν έξοδα  219,84€  

στον κωδικό αριθμό 7124. 
• Για Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου πραγματοποιήθηκαν 

έξοδα 86.981,04€  στον κωδικό αριθμό 7127. 
• Για Αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων για λοιπούς σκοπούς πραγματοποιήθηκαν 

έξοδα 15.000.000,00€  στον κωδικό αριθμό 9119. 
• Για Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά πραγματοποιήθηκαν 

έξοδα 28.032,00€  στον κωδικό αριθμό 9379. 
• Για Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού και νομικού 

προσώπου πραγματοποιήθηκαν έξοδα 22.320,00€  στον κωδικό αριθμό 9422. 
• Για Λοιπές δαπάνες πραγματοποιήθηκαν έξοδα 206.519,25€ στον κωδικό αριθμό 

9899. 
 

Κηφισιά, 22/09/2020  
               
             Ο Διευθυντής                                                                       Ο  Πρόεδρος   Δ.Σ. 
        του Πράσινου Ταμείου                                                           του Πράσινου Ταμείου                                                                                                               
 
       Γεώργιος Πρωτόπαπας                                                              Στάθης Σταθόπουλος 
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