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

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 201.12/2020 

 

Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 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 Απόφαση: «Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-7-2017 

απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 366),όπως 

ισχύει» (ΦΕΚ 879/ΥΟΔΔ/23-10-2019) και την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Απόφαση: 

«Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020), 

συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9403/21-12-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να 

συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα: 

 Παράταση υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Μέτρου 1-Α’: «Φάση υλοποίησης 

του Άξονα: Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης 

του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πιλοτικό 

Πρόγραμμα Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας» του 

εγκεκριμένου Χ.Π. «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, 

Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10 

€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018»  

 

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. Αναστάσιος Δράκος, μέλος  

 
Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος, ο Γραμματέας του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου κ. 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. 9547/22-12-2020 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών τα 
ακόλουθα :  

1) Την με αρ. πρωτ. 6094/10-9-2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 
1-Α΄ του Άξονα Προτεραιότητας 4 στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. 
Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης 
ποσού 31.412.033,10 € για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων 
εκπομπών 2018» με καταληκτική ημερομηνία 31-12-2020 και το σχέδιο του Οδηγού 
υλοποίησης έργων με αντικείμενο «Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και των 
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διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
αποβλήτων» (ΑΔΑ: ΩΨΝΙ46Ψ844-4ΜΖ). 

2) Την με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293/18.12.2020 (ΦΕΚ Β' 5588/18-12-2020) απόφαση 
επιβολής έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορωνοϊού, που δυσχεραίνει την εμπρόθεσμη υποβολή πρότασης. 

3) Την πρόθεση των τελικών δικαιούχων να υποβάλλουν κοινή πρόταση για όλη την  περιοχή 
παρέμβασης, όπως διαπιστώθηκε από επικοινωνίες που έλαβαν χώρα. 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
Α. την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου της παράτασης της καταληκτικής 
ημερομηνίας της με αρ. πρωτ. 6094/10-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΝΙ46Ψ844-4ΜΖ) Πρόσκλησης υποβολής 
Προτάσεων. 
Συγκεκριμένα, το σημείο 5.2 της παραγράφου 5 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ» της Πρόσκλησης: 
«Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.prasinotameio.gr «Είσοδος στις 
ψηφιακές υπηρεσίες» από την 11/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 έως την 31/12/2020, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.» 
να αντικατασταθεί ως εξής: «Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.prasinotameio.gr  «Είσοδος στις ψηφιακές υπηρεσίες» από την 11/09/2020, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09:00 έως την 29/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.» 

 
Β.  την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο για την υλοποίηση της Απόφασης 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

http://www.prasinotameio.gr/
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