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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 217.4.4/2021 

 

Σήμερα Τετάρτη 21 Ιουλίου 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. 
5167/19-07-2021 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 207.3.7/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, όπως 
έχει τροποποιηθεί με την  υπ΄αρ. 215.5.2/2021 Απόφαση και ισχύει. 
 
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Χρήστος Μανούρης, μέλος 

4. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

5. Ιωάννης Μητσόπουλος, μέλος 

6. Αναστάσιος Δράκος, μέλος 

7. Αικατερίνη Τούτουζα, μέλος 

 
Προσήλθε η αναπληρώτρια Δ/ντρια του Πράσινου Ταμείου κ. Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, ο 
Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Γκλαβόπουλος και οι νομικοί 
σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική, Δέδε Ειρήνη, Μπασιαρίδου 
Αικατερίνη και Τσεβάς Στυλιανός. 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε πλήρη απαρτία. 
 
Η αναπληρώτρια Διευθύντρια με την αριθμ. πρωτ. 5181/20-07-2021 εισήγησή της έθεσε 
υπόψη των μελών, τα ακόλουθα:  
« 1. Την υπ΄ αρ. 756/09.02.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
θέμα «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και 
Αναβάθμιση Δασών 2021» και έγκριση διάθεσης πίστωσης 10.000.000,00 € για την 
υλοποίησή του» (ΑΔΑ: ΨΘΛΧ46Ψ844-Α3Ω). 
2.  Την με υπ΄ αρ. 776/09.02.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου 
(ΑΔΑ: 6ΗΤΑ46Ψ844-ΗΧΔ)  . 
3. Την υπ΄ αρ. 206.6.3/2021 Απόφαση του Π.Τ. (ΑΔΑ : 6Ω2Α46Ψ844-ΩΕΜ) σχετικά με την 
έγκριση πίνακα με τα κατ΄ ελάχιστον απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής των 
ενταγμένων έργων στο Χ.Π. «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2021», όπως 
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τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 217.4.2/20-7-2021 απόφαση του Π.Τ. (ΑΔΑ : 65ΓΡ46Ψ844-
ΜΕ6). 
4. Το υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/60596/1904/24-06-2021 (αριθμ. πρωτ. Π.Τ.:4486/24-6-21 ) 
έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με τα συνημμένα του. 
5. Την υπ αρ. 207.3.7/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. 
6. Την υπ΄αρ. 215.5.2/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, η οποία τροποποιεί 
την υπ αριθμ. 207.3.7/2021 Απόφαση του ΔΣ του ΠΤ. 
7. Το υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/68761/2145/19-07-2021 (αριθμ. πρωτ. Π.Τ.:5181/19-7-21 ) 
έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με τα συνημμένα του. 
Το 4ο ανωτέρω έγγραφο, αφορά στην 2η τροποποίηση της εν θέματι Απόφασης του Δ.Σ. 
του Π.Τ. λόγω της αυξημένης ανάγκης υποστήριξης των Δ/νσεων Δασών (Τμήματα Δασικών 
Χαρτογραφήσεων), με αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία για την επεξεργασία του τεράστιου 
όγκου δεδομένων, προκειμένου για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου ανάρτησης έως την 
κύρωση των δασικών χαρτών για το σύνολο της Χώρας.  
Με το έγγραφο αυτό η Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της ΓΔΔ& ΔΠ 
αιτιείται ως ακολούθως:  
« 1 . Για την επιπλέον δέσμευση ποσού 342.000,00 € για την χρηματοδότηση των Δ/νσεων 
Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα πλαίσια των ακόλουθων δράσεων:  
Δράση 1: "Δαπάνες των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την 
εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και 
λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους" και 
Δράση 2: "Δαπάνες υποστήριξης των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων για την εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας και σύνταξης εισηγήσεων έγερσης 
αγωγών στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου", ώστε το συνολικό εγκεκριμένο ποσό για 
τις ανωτέρω δράσεις να διαμορφωθεί από 1.608.000,00 € σε 1.950.000,00 €, με 
τροποποίηση της 207.3.7/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (β΄ σχετικό), από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των 2.900.000,00 € του Μέτρου 5 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» του ΑΠ 4 “ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ” του ΧΠ “Προστασία και 
Αναβάθμιση Δασών 2021”.  
2. Για την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος για την κατανομή του επιπλέον ποσού των 342.000,00 € στις Διευθύνσεις 
Δασών, με την έκδοση σχετικών Αποφάσεων Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης των ενταγμένων 
στο Μέτρο 5 του Άξονα Προτεραιότητας 4, του ΧΠ "Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 
έτους 2021", δράσεων 1 και 2. 
3. Για την έγκριση των ακόλουθων κατηγοριών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών, που 
είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των ανωτέρω δράσεων του Μέτρου 5 ΤΟΥ ΑΠ 4 από τις 
Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το ύψος των οποίων δεν δύναται να 
υπερβεί το εγκεκριμένο ποσοστό 10% της διατιθέμενης πίστωσης:  
• Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα υπηρεσιακά οχήματα. 
• Δαπάνες σύνταξης και δημοσίευσης των τευχών δημοπράτησης  
• Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (χαρτί, μελάνι εκτύπωσης, γραφική ύλη κλπ.) 
• Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης του εξοπλισμού πληροφορικής και του 
λογισμικού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο – διόρθωση  των απαραίτητων εργασιών 
επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων  
• Δαπάνες για την συντήρηση και επισκευή υπηρεσιακών αυτοκινήτων  
4. Για την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος για την έκδοση της απόφασης «Έγκρισης λειτουργικών δαπανών», που θα 
εκδίδεται μετά την υποβολή τεκμηριωμένου και αναλυτικού αιτήματος των Διευθύνσεων 
Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την υλοποίηση του έργου κατάρτισης, 
συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή 
τους, καθώς και της τήρησής τους.». 
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Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 
1. Την επιπλέον δέσμευση ποσού 342.000,00 € για την χρηματοδότηση των Δ/νσεων 

Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πλαίσιο των ακόλουθων δράσεων:  
Δράση 1: "Δαπάνες των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την 
εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και 
λοιπών εργασιών έως την κύρωσή τους, καθώς και της τήρησής τους" και 
Δράση 2: "Δαπάνες υποστήριξης των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων για την εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας και σύνταξης εισηγήσεων έγερσης 
αγωγών στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου",  
ώστε το συνολικό εγκεκριμένο ποσό για τις ανωτέρω δράσεις να διαμορφωθεί από 
1.608.000,00 € σε 1.950.000,00 €, με τροποποίηση της αριθμ. 207.3.7/2021 Απόφασης του 
Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, όπως έχει τροποποιηθεί με την  αριθμ. 215.5.2/2021 Απόφαση 
και ισχύει, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των 2.900.000,00 € του Μέτρου 5 «ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ» του ΑΠ 4 “ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ” του ΧΠ “Προστασία και 
Αναβάθμιση Δασών 2021”.  
2. Την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος για την κατανομή του επιπλέον ποσού των 342.000,00 € στις Διευθύνσεις 
Δασών, με την έκδοση σχετικών Αποφάσεων Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης των ενταγμένων 
στο Μέτρο 5 του Άξονα Προτεραιότητας 4, του ΧΠ "Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 
έτους 2021", Δράσεων 1 και 2. 
3. Την έγκριση των ακόλουθων κατηγοριών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών, που είναι 
απαραίτητες για την εκτέλεση των ανωτέρω Δράσεων του Μέτρου 5 του Α.Π. 4 από τις 
Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το ύψος των οποίων δεν δύναται να 
υπερβεί το εγκεκριμένο ποσοστό 10% της διατιθέμενης πίστωσης:  
i. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα υπηρεσιακά οχήματα. 

ii. Δαπάνες σύνταξης και δημοσίευσης των τευχών δημοπράτησης  
iii. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (χαρτί, μελάνι εκτύπωσης, γραφική ύλη κλπ.) 
iv. Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης του εξοπλισμού πληροφορικής και του 

λογισμικού που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο – διόρθωση  των απαραίτητων εργασιών 
επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων  

v. Δαπάνες για την συντήρηση και επισκευή υπηρεσιακών αυτοκινήτων  
4. Την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος για την έκδοση της απόφασης «Έγκρισης λειτουργικών δαπανών», που θα 
εκδίδεται μετά την υποβολή τεκμηριωμένου και αναλυτικού αιτήματος των Διευθύνσεων 
Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την υλοποίηση του έργου κατάρτισης, 
συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την κύρωσή 
τους, καθώς και της τήρησής τους. 
5. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την 
υλοποίηση της Απόφασης. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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