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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

                                                              

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 208.2/2021 

 

Σήμερα Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 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. 

2077/29-03-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 

απόφαση για το θέμα: 

Έγκριση της ΥΑ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση 
«Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα 
προτεραιότητας 6 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και 
Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού 
αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε 
Αρκαδίας» 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του ΔΣ κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

4. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος 

5. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

6. Χρήστος Μανούρης, μέλος 

7. Δράκος Αναστάσιος, μέλος 

Επίσης συμμετείχαν : 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, Μπασιαρίδου 
Αικατερίνη και Τσεβάς Στέλιος. 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε πλήρη απαρτία. 

O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 2169/31-3-2021 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών 
τα ακόλουθα : 

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

• Τις διατάξεις  του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, 
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182), ως ισχύει, και 
ιδίως τoάρθρo 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, και το άρθρο 6 αυτού, όπως το 
τελευταίο (άρθρο 6) έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 54 του ν.  4710/2020 (Α 142). 

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

• Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του 
Κόμματος της ''Νέας Δημοκρατίας'' (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α 118). 

• Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 121). 

• Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α 123). 

• Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) 

• Το π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (Α 42). 

• Την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την συγκρότηση του Δ.Σ. 
του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με αριθμό 91785/10664 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/879/23-10-2019) και οι 
διορθώσεις σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019 και ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-
2020). 

• Την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123465Α/3743/31.12.2019 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΜΝΕ4653Π8- ΕΟΗ) με τίτλο: «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του 
Πράσινου Ταμείου», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/90968/2517/22-
09-2020 (ΑΔΑ: 68ΜΔ4653Π8-ΜΒΖ) Απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα «Πρώτη 
Τροποποίηση Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2020» 
με αύξηση κατά 9.500.000,00 €. 

• Την υπ’ αριθμ. 192.12/30-9-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρασίνου 
Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΛΦΣ6Ψ844-ΡΒΒ), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 177.1/15-4-
2020 (ΑΔΑ:6ΡΤ646Ψ844-1ΔΖ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμό 171.1/29-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΕ5Γ46Ψ844-
15Α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου περί κατανομής των 
προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2020 συνολικού ύψους 
120.000.000,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες. 

• Την με αριθμό. 181.7/27.5.2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑ746Ψ844-2ΟΜ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση 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». 
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• Την  Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αρ. Οικ. 67/21-03-2019 (ΦΕΚ 1149/Β΄/05-04-
2019) «Τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για το έτος 2018» και κυρίως το άρθρο 2 περ. ε αυτής, όπου ορίζεται ότι 
ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών για 
το έτος 2018 διατίθεται στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων για 
την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και την σταδιακή διαφοροποίηση 
των τοπικών οικονομιών και την δημιουργία θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας. 

• Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 
Βρυξέλλες, 11.12.2019, COM(2019) 640 final, η οποία αποτελεί ένα κείμενο στρατηγική 
δράσης της ΕΕ και στο πλαίσιο της οποίας θεσπίζεται ο στόχος της στρατηγικής μετάβασης 
σε μια κλιματικά ουδέτερη «Ευρώπη» με μηδενισμό των καθαρών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2050. 

• Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη 
Ευρώπη» σε εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» στο πλαίσιο του οποίου 
προβλέπεται η θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, Βρυξέλλες, 14.1.2020, COM 
(2020), 21 final. 

• Την με αριθμό 52/2019 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και 
λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή» (ΑΔΑ: 
ΩΩΤΙ6ΔΛ-4ΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το άρθρο 104 του ν. 4685 (ΦΕΚ Α 92, 7.5.2020) για τη «Σύσταση Τεχνικής Γραμματείας 
της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 
52/2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 213)».  

• Την με αριθμό 4 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, με την 
οποία κυρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) (ΦΕΚ 
4983/τ.Β’/31.12.2019), σύμφωνα με το οποίο ένας από τους βασικούς εθνικούς στόχους 
είναι ο στόχος της πλήρους απολιγνιτοποίησης της χώρας έως το έτος 2028με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα και ταυτόχρονη πρόβλεψη για την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού. 

• Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση έργων και δράσεων για τη βιώσιμη ενεργειακή 
μετάβαση, αλλά και η σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές, οι 
οποίες έχουν σημαντικό βαθμό εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από λιγνίτη συνιστά υποχρέωση η οποία απορρέει τόσο από την κείμενη 
ενωσιακή όσο και από την εθνική νομοθεσία και συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη 
των σχετικών στόχων για την ενέργεια και κλιματική αλλαγή. Συνεισφέρει επίσης στην 
προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και στην κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο 
υλοποίησης της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» και της Ατζέντας 2030 των Η.Ε για την 
βιώσιμη ανάπτυξη.  

• Την με αριθμό 3/18.3.2020 απόφαση συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης για την κατάρτιση Μεταβατικού Προγράμματος για την περίοδο 
2020-2023 με βάση τις δυνατότητες του τρέχοντος ΕΣΠΑ (2014-2020) αλλά και τους πόρους 
του Πράσινου Ταμείου. 
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• Την έγκριση διάρθρωσης του Μεταβατικού Προγράμματος σε συγκεκριμένους Άξονες 
Προτεραιότητας, από την Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ κατά την 3η συνεδρίαση αυτής στις 
15.05.2020. 

• Την  με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50975/5175/29-5-2020 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β/2183-2020): «Έγκριση 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», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 6740/2020 
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4523/τ. Β’/14.10.2020). 

• Την υπ’ αριθμ. 6739/2020 Aπόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Εκχώρηση καθηκόντων του Πράσινου Ταμείου  στο πλαίσιο του Άξονα 6 του 
χρηματοδοτικού προγράμματος «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10€  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018», σε Ενδιάμεσο Φορέα 
Διαχείρισης» (ΦΕΚ 4570/τ.Β’/16.10.2020). 

• Τις υπ’ αρ.  200.9.1/14.12.2020  (ΑΔΑ: 67ΙΘ46Ψ844-Λ1Μ) και 200.9.2/14.12.2020 (ΑΔΑ: 
ΩΘΧΛ46Ψ844-ΤΑΝ) αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου «Παροχή εξουσιοδοτήσεων 
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»  και «Ανάθεση ειδικών αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων 
από τον Διευθυντή  σε υπαλλήλους του Πράσινου Ταμείου» (Β΄5655). 

•  Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/124750/3519/28.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΝΧ34653Π8-ΓΑΡ) 
Απόφαση Υπουργού Π.ΕN. με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
του Πράσινου Ταμείου». 

•   Την υπ’ αρ. 204.1/27.1.2021 (ΑΔΑ: 9ΞΥΕ46Ψ844-Β4Θ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των 
προβλεπόμενων εξόδων του Πράσινου Ταμείου του έτους 2021 συνολικού ύψους 
133.324.092,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες 

• Την υπ’ αρ. 751/9-2-2021 (ΦΕΚ 737/Β’/25-02-2021) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση συνεχιζόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος: 
«Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. 
Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας για την υλοποίησή του 
από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» και διάθεση πίστωσης 
ποσού 31.391.473,90 €, για την υλοποίησή του, για το έτος 2021 και ειδικότερα  την παρ. ΣΤ 
αυτής, σύμφωνα με την οποία οι δυνητικοί δικαιούχοι του Αξονα Προτεραιότητας 6 θα 
προσδιοριστούν με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης,  στην   οποία   θα   εμπεριέχεται   
πρόσκληση   προς   τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων 
χρηματοδότησης  

• Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 
352/1 της 24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis). 

• Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί 
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και 
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διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα 
μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης 
και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των 
δεδομένων.  

•  Τις διατάξεις του Ν. 4488/2017 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων 
με αναπηρίες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 137Α/13-09-2017) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 & 
40.  

• Τη  σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 
20.05.2003].  

• Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο 
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.  

• Την υπ’ αρ. υπ’ αρ. 195.10/4.11.2020 Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου «Έγκριση της επιχειρησιακής συμφωνίας μεταξύ Πράσινου Ταμείου και 
ΕΦΕΠΑΕ» (ΑΔΑ: Ω64Π46Ψ844-ΗΞΓ) 

• Την υπ’ αριθμ. 24/14.3.2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρασίνου 
Ταμείου με την οποία εγκρίθηκε ο Οδηγός Διαχείρισης των προγραμμάτων του Πρασίνου 
Ταμείου, όπως ισχύει. 

• Το με Α.Π. 342 ΕΞ 2021 ΕΜΠ / 04-01-2021 έγγραφο της ΚΕΜΚΕ  με θέμα: «ΓΝ 001/21 
Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης ΜΜΕ στο πλαίσιο του Πράσινου Ταμείου». 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

1. Την έγκριση του σχεδίου ΥΑ, η οποία εμπεριέχει το σχέδιο Πρόσκλησης υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του 
Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και 
Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού 
ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης 
της Π.Ε Αρκαδίας για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων 
εκπομπών 2018» και διάθεση πίστωσης ποσού  31.391.473,90 €, για την υλοποίησή 
του, για το έτος 2021.”» 

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου να προβεί σε ήσσονος 
σημασίας τροποποιήσεις όσον αφορά το σχέδιο της ΥΑ και της εμπεριεχόμενης σε αυτό 
πρόσκλησης για τυχόν ζητήματα που θα ανακύψουν και σε κάθε απαραίτητη ενέργεια 
για την υλοποίηση της παρούσας. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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