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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 171.4/2020 

 

Σήμερα Τετάρτη 29  Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση 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/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-

11-2019), στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (Κηφισίας 241, Κηφισιά, Ισόγειο, αίθουσα 

συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 468/23.1.2020  Πρόσκληση του 

Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα: 

«Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΟΡΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για το έτος 2020 και διάθεση πίστωσης 
ποσού 7.562.922,16 € για την υλοποίησή του.» 
 
Παρόντα ήταν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Χρίστος Βλαχοκώστας, μέλος 

4. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

5. Αναστάσιος Δράκος, μέλος 

6. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

 

Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κος Γεώργιος Πρωτόπαπας και ο 

Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Γκλαβόπουλος  

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
 
Ο Διευθυντής, έθεσε υπόψη των μελών με την αριθμ. πρωτ. 510/27-1-2020 εισήγησή του 
τα ακόλουθα :  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), 

β. του ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(Α’204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 
του άρθρου 11 του ν.4337/2015 (Α’129), 

ΑΔΑ: ΨΞΥ146Ψ844-ΞΒΦ



Σελίδα 2 

γ. του ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α’247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

δ. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύει, 

ε. του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ 8-8-2016) με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 
ισχύει, 

στ. του π.δ.80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει (Α’145),  

ζ. του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
(Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» (Α’112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

η. του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’182) όπως ισχύει και ειδικότερα 
του άρθρου 5 αυτού, σύμφωνα με το οποίο στις αρμοδιότητες του Πρασίνου Ταμείου 
περιλαμβάνεται η διαμόρφωση προγραμμάτων για την χρηματοδότηση μέτρων και 
δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, 

θ. των άρθρων 39, 40 και 47 του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», (Α’174), σύμφωνα με τα οποία το 
Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί δράσεις για την αποκατάσταση του περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου, 

ι. του άρθρου 28 παρ. 33β του ν.4280/2014, όπου ορίζεται για το Πράσινο Ταμείο ότι 
«Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπομένου ποσοστού διάθεσης μεταφέρονται στην 
επόμενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς » (Α’159) 

ια. του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167) όπως ισχύει, 

2. i) την υπ΄ αριθμ. 14694/13-3-2011 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» 
(94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 
οικ.49429/8-11-2011 «Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και με αριθμό 4643/26-1-
2012 «Τροποποίηση της 14694/31−3−2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 94/11−4−2011), όπως ισχύει» 
(31/ΥΟΔΔ/27-1-2012).  

ii) Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου: «Τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Πράσινου Ταμείου» του N. 4156/2013 (ΦΕΚ 122/Α/31-05-2013). 

iii) την υπ’ αριθμ. 39335/01-07-2013 Υπουργική Απόφαση (311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε 
με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 49219/10-9-2013 (457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με 
τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 311)», με αριθμό οικ.26460/16-6-2015 με τίτλο 
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015) και με αριθμό 34810/10-8-
2015 με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/01−07−2013 απόφασης του Υπουργού 
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Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 311), όπως ισχύει» (586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015).  

iv) Την υπ’ αριθμ. 49447/24-11-2015 Υπουργική Απόφαση (867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015) με 
τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου (ΥΟΔΔ 311)  όπως ισχύει.».  

v) Την υπ’ αριθμ. 43353/21-12-2015 Υπουργική Απόφαση (956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015) με 
τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου (ΥΟΔΔ 311)  όπως ισχύει.».  

vi) Την υπ’ αριθμ. 37538/21-9-2016 Υπουργική Απόφαση (505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) με 
τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει».  

vii) Tην υπ’ αριθ. 6726/22.02.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 88/ΥΟΔΔ/24.02.2017) με τίτλο 
«Τροποποίηση της αριθ. 39335/1−7−2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου  (ΥΟΔΔ 311) όπως ισχύει.». 

viii) Την υπ’ αριθ. 32604/21-07-2017 (ΦΕΚ 366/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-2017) απόφαση του 
Υπουργού και Αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου». 

ix) Την υπ’ αριθ.  49028/30-11-2017 (ΦΕΚ 654/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) απόφαση του 
Υπουργού και αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθ. 32604/21-07-2017 απόφασης  του Υπουργού και Αναπληρωτή  Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου”. 

 x) Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ 879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019) Απόφαση 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-07-2017 
απόφασης  “Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 366) 
όπως ισχύει”» και τις Διορθώσεις Σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019). 

3. Την υπ’ αριθ. 162.1/30-10-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. με θέμα: «Μεταβίβαση και 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου και 
ορισμός αναπλήρωσης αυτών» (ΑΔΑ: 6Δ5346Ψ844-2ΦΝ), η οποία δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ3977/Β/2019. 

4. Την υπ’ αριθ. 168.1/27-12-2019 (ΑΔΑ: 6Υ1446Ψ844-ΙΡΖ) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2020 του Πράσινου Ταμείου. 

5. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΜΝΕ4653Π8-ΕΟΗ) 
Απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 του Πράσινου Ταμείου». 

6. Την υπ’ αριθμ. 171.1/29-01-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων του 
Πράσινου Ταμείου του έτους 2020 συνολικού ύψους 120.000.000,00 € σε Χρηματοδοτικά 
Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες. 
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7. Το άρθρο 15 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ Α'207/7.10.1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και 
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», ως ισχύει, το οποίο αναφέρεται στη σύσταση, 
οργάνωση και διοίκηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών (ΦΔΠΠ). 

8. Το άρθρο 8 του Ν. 4109/2013 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το 
συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 16/23.01.2013). 

9. Το άρθρο 16 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄241) της 23-12-2016 σύμφωνα με το οποίο η παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 
4109/2013 τροποποιείται ως εξής: «Παρατείνεται το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των 
καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων έως 31.12.2017, για λόγους εξασφάλισης της 
δυνατότητας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Για ισόχρονο διάστημα παρατείνεται και 
η διάρκεια θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των καταργούμενων και συγχωνευόμενων 
φορέων, με αρμοδιότητα την υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων, τη διενέργεια πράξεων 
εκκαθάρισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλης γεγενημένης έννομης 
σχέσης των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων. Οι εκκρεμείς δίκες των 
καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων, σε περίπτωση μη αποπερατώσεώς τους 
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, συνεχίζονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς 
να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται οι 
αρμοδιότητές τους. Οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη 
τους μέχρι και τις 31.12.2017. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις 
αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των 
φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο». 

10. Το άρθρο 48 του ν. 4508/17 (Α΄200) της 22-12-2017 σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι: 
«οι προθεσμίες της η παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄16 ) παρατείνονται μέχρι 
28.2.2018». 

11. Τον ν. 4519/2018 (Α΄25) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 
διατάξεις»  και συγκεκριμενα με το  Άρθρο 11: Μεταβατικές διατάξεις παρ.2 περ. β) 
σύμφωνα με το οποίο «Οι δαπάνες μισθοδοσίας των ΦΔΠΠ καλύπτονται για το έτος 2018 
από το Πράσινο Ταμείο, ενώ οι λοιπέςλειτουργικές δαπάνες καλύπτονται εν μέρει από 
πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για το σκοπό αυτόν και εν μέρει από το Πράσινο Ταμείο» και περ. γ) 
σύμφωνα με το οποίο «Για τα επόμενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί 
πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που 
εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο» 

12. Την αντικατάσταση της περ. γ) της παρ. 2 του Άρθρου 11 του ν. 4623/19, (Α΄134) που 
είχε τροποποιηθεί με την παρ.2 του Άρθρου 6ο της ΠΝΠ 27/27-6-19 (Α΄106) σύμφωνα με το 
οποίο: «Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες 
μισθοδοσίας καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από 
πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας»  

13. Το άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4605/19 (Α΄52) «Προσθήκη στον ν. 4519/2018 του Άρθρου 
7Α», στην παρ. 8 αυτού αναφέρεται: «Η μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που 
στελεχώνει τις οργανικές θέσεις των παραγράφων 1 και 2, καλύπτεται για το έτος 2019 από 
πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11. Από το 2020 
και εφεξής η μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από την επιχορήγηση που λαμβάνει έκαστος 
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ΦΔΠΠ, από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ, 
διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 11.»  

14. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/119844/3600/18-12-2019  έγγραφο με θέμα: 
«Προϋπολογισμός 2020 των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) του 
ΥΠΕΝ» σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται για το 2020 συνολικό ποσό 7.014.605,93 €  στα 
έσοδα των 28 ΦΔΠΠ, από το Πράσινο Ταμείο. 

15. Την ανάγκη κάλυψης της μισθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου 2019 των 28 ΦΔΠΠ καθώς και 
εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, ποσού 
7.562.922,16 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 
2020 του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα του ΚΑΕ 2329. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

1. Την έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για το έτος 2020» και τη διάθεση 
πίστωσης ύψους 7.562.922,16 Ευρώ για την υλοποίηση του παραπάνω 
χρηματοδοτικού προγράμματος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 
του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα από τον ΚΑΕ 
2329 και  αναλύεται ως ακολούθως: 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για το έτος 2020 

I. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Προβλεπόμενη 
μισθοδοσία 2020 7.014.605,93 

II. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  μισθοδοσία  12/2019 539.753,39 

ΙΙΙ.  ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  Υποχρεώσεις 
Παρελθόντων ετών 8.562,84 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.562.922,16 

  

2. Δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι οι 28 Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα και με τα 
αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης αυτών: 
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Α/Α 
 ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Προβλεπόμενη 
μισθοδοσία 

2020 

Μισθοδοσία 
Δεκεμβρίου 

2019 

Υποχρεώσεις 
Παρελθόντων 

ετών 

1 ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ KAI ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 205.000,00 16.655,45   

2  ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-
ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

252.345,00 19.182,71 
  

3  ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ  261.700,00 21.420,76   

4  ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ -
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

131.240,00 10.966,81 
  

5  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 362.000,00 27.765,31   

6 ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 300.000,00 26.525,77 1.062,84 

7 ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ  

135.159,00 9.881,19   

8 ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-
ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ&ΘΑΣΟΥ 

270.641,00 19.174,40   

9 ΠΑΡΝΩΝΑ,ΜΟΥΣΤΟΥ,  ΜΑΙΝΑΛΟΥ & 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

199.000,00 16.256,18   

10 ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 212.541,00 16.965,87   

11 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ -ΛΕΥΚΑΔΑΣ 299.000,00 21.626,89   

12 ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

183.000,00 13.903,40   

13 ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ  ΠΙΝΔΟΥ  476.500,00 34.833,51   

14 ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 150.000,00 11.842,97   

15 ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ  195.000,00 19.825,55 7.500,00 

16 ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 320.611,93 24.294,73   

17 ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

192.003,00 15.843,40   

18 ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 167.256,00 11.718,53   

19 ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 445.000,00 37.670,64   

20 ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ 
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ & ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

165.000,00 11.795,10   

21 ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ  275.000,00 20.717,02   

22 ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ  205.000,00 15.643,25   

23 ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  215.970,00 16.498,35   

24 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ.ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 113.000,00 7.624,64   

25 ΚΑΡΛΑΣ- ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ- ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ- 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ 
(Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη) 

207.040,00 14.517,80   

26 ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
ΥΜΗΤΤΟΥ & Ν.Α ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΟΔΕΠΑΣΜΥΝΑ) 

219.718,00 17.705,55   

27 ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ 621.881,00 41.029,67   

28 ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ 
ΑΧΕΛΩΟΥ, ΑΓΡΑΦΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

234.000,00 17.867,94   

  Επί μέρους Σύνολα: 7.014.605,93 539.753,39 8.562,84 

      ΣΥΝΟΛΟ: 7.562.922,16 
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3. Την έγκριση του σχεδίου της σχετικής Υ.Α. 

4. Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2020. 

5. Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

6. Οι δαπάνες θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο με την έκδοση του σχετικού 
προβλεπόμενου τιμολογίου από το δικαιούχο φορέα και την είσπραξη ισόποσης 
επιδότησης. Η σκοπιμότητα, νομιμότητα και έλεγχος της δαπάνης διενεργείται από τον 
οικείο φορέα διαχείρισης, ο οποίος αναλαμβάνει και κάθε υποχρέωση που προκύπτει 
από την πληρωμή των ως άνω αναφερόμενων δαπανών προς το Δημόσιο και τους 
ασφαλιστικούς φορείς.  

7. Το δικαιολογητικά και παραστατικά πληρωμής θα υποβάλλονται στο Πράσινο Ταμείο 

8. Η εκτέλεση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ανατίθεται αποκλειστικά στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου. 

 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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