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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 218.2 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 
1) Την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, 

Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182), 
2) Τις διατάξεις του ν.4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (Α΄143), 
3) το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145) , 
4) την περ. ιγ της παρ. 6 του  άρθρου 4 του π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου 

Ταμείου» (ΦΕΚ 42/Α/07-03-2019), όπου ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο «Εγκρίνει την 
τοποθέτηση των προϊσταμένων και νομίμων αναπληρωτών τους των Τμημάτων του Πράσινου 
Ταμείου»,  

5) τις περ. α, γ’ και ε’ της παρ. 1 τoυ άρθρoυ  6 του π.δ. 26/2019, όπου ορίζεται ότι ο Διευθυντής 
του Πράσινου Ταμείου «α. Συντονίζει και εποπτεύει τη διοικητική λειτουργία των Αυτοτελών 
Τμημάτων και Γραφείων του Πράσινου Ταμείου, με στόχο την παραγωγική και αποτελεσματική 
λειτουργία τους και την επίτευξη των ειδικότερων στόχων και προγραμμάτων δράσης που 
καθορίζονται, κάθε φορά από τα Όργανα Διοίκησης.... γ. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
την πρόσληψη προσωπικού, την κατανομή των θέσεων προσωπικού σε Αυτοτελή Τμήματα και 
Γραφεία, με βάση την αποστολή τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας… ε. Μπορεί να μεταβιβάζει, 
με απόφασή του, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ., ορισμένες αρμοδιότητές του σε Προϊσταμένους 
Τμημάτων ή υπαλλήλους του Πράσινου Ταμείου.», 

6) την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου»  για 
τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 662) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 579).», 

7) την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/106716/9082/5.11.2020 (ΑΔΑ:6Ε2Β4653Π8-7ΦΜ) Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 992), με την οποία ορίστηκε ο Γεώργιος 
Πρωτόπαπας Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου με τετραετή θητεία σε συνδυασμό με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3889/2010, 

8) την περ. 8 της παρ. Ε της υπ’ αριθμ. 218.1/2021 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου «Παροχή εξουσιοδοτήσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» σύμφωνα με την 
οποία στις διοικητικές-διαχειριστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Διευθυντή 
περιλαμβάνεται και η «ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους του Πρασίνου Ταμείου έως την 
στελέχωση και την λειτουργία των Τμημάτων, τα οποία προβλέπονται στον Οργανισμό (π.δ. 
26/2019), και τον ορισμό Προϊσταμένων αυτών», 

9) την υπ' αριθμ. 159.10.1 /20-6-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ. «Κατανομή θέσεων προσωπικού 
σε αυτοτελή τμήματα και γραφεία», 

10) την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/75481/6843/31-07-2020 Απόφαση της Προϊσταμένης της 
Γενικής Δ/νσης ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ του ΥΠΕΝ με θέμα: «Απόσπαση 
της Ιωακειμίδου Χρυσούλας, υπαλλήλου του Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ), στο Ν.Π.Δ.Δ. Πράσινο Ταμείο»,  

11) την υπ΄ αριθμ. 190.6.1/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για 
την τοποθέτηση της Ιωακειμίδου Χρυσούλας του Ευαγγέλου, υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού Οικονομικού, με Α΄ βαθμό, η οποία έχει αποσπαστεί από το Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικός 
Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», στο τμήμα Οικονομικού 
(Τμήμα Β΄), 

12) την υπ΄ αριθμ. 190.6.2/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
σχετικά με την προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊστάμενου Οικονομικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) 
στην Ιωακειμίδου Χρυσούλα του Ευαγγέλου, υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού 
Οικονομικού, με Α΄ βαθμό, 
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13) την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, 
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ182/Α/10), όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 42 του ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ249/Α/11) και με την παρ. 8 του 
άρθρου 130 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». (ΦΕΚ 92/Α/2020) σύμφωνα με το οποίο «Στην περίπτωση 
έλλειψης μόνιμων υπαλλήλων με τα αναγκαία κατάλληλα προσόντα, είναι δυνατό, με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, να ανατίθενται στους κατά τα ανωτέρω 
αποσπώμενους υπαλλήλους προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικών μονάδων του 
Πράσινου Ταμείου μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα 
που προβλέπεται στον Οργανισμό του Ταμείου να έχουν οι προϊστάμενοι των ανωτέρω 
οργανικών μονάδων, για να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της 
υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται, ως προς όλες τις 
έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν.» 

14) το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για τον 
κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου, αποφασίζει: 

1. Την διατήρηση σε ισχύ της υπ’ αριθμ. 190.6.2/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά 
το μέρος, που με αυτή ανατέθηκαν προσωρινά καθήκοντα Προϊστάμενου Οικονομικής 
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) στην Ιωακειμίδου Χρυσούλα του Ευαγγέλου, υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ 
Διοικητικού Οικονομικού, με Α΄ βαθμό, η οποία έχει αποσπαστεί από το Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικός 
Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Κηφισιά, 18 Αυγούστου 2021 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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