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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 218.1 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 
1) το άρθρο 7 του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, 

Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182), 
2) τα άρθρα 4, 5 και 6 του Π.Δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (Α΄ 42), 
3) 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).», 

4) 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. 

5) την υπ’ αριθμ. 176.8.2/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 
ΨΑΛΥ46Ψ844-Ρ1Τ), με την οποία τοποθετήθηκε η υπάλληλος Καλλιόπη Φουσκοκολάκη 
Προϊσταμένη του Ε΄ Τμήματος: Τμήμα Χωρικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης 
Ψηφιακών Εφαρμογών και Δεδομένων του Πράσινου Ταμείου,   

6) την παρ. 1 του άρθρου 4 της υποπαρ. Δ.9 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/15 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης (Α΄ 94), 

7) το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
του με το ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36), και ιδίως 
σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 142 παρ. 3 του ν. 4782/2021, 

8) το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 
45), 

9) τον ν.4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (Α΄143), 

10) το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145), 
11) την παρ. 2 (β) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), 
12) το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),  
13) το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης για τον κρατικό 

προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου, αποφασίζει: 
A. Την παροχή εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) στον Πρόεδρο του Πράσινου 
Ταμείου για την ανάθεση, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και έγκριση πληρωμών έως 
συγκεκριμένου ποσού  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 και στην περ. α της παρ. 6 του 
άρθρου 4, και των περ. ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.26/2019: 
-Την παροχή εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Ευστάθιο Σταθόπουλο 
για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Π.Τ. μέχρι ποσού ύψους τριάντα 
χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., για την ανάθεση, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και την 
έγκριση πληρωμών μέχρι ποσού ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., για 
προμήθειες, υπηρεσίες, έργα και λοιπές συμβάσεις, καθώς και για έξοδα κάλυψης πάγιων και έκτακτων 
λειτουργικών δαπανών. 
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- Την παροχή εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Ευστάθιο 
Σταθόπουλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Π.Τ. μέχρι ποσού 
ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., για την ανάθεση, σύναψη και υπογραφή 
συμβάσεων και την έγκριση πληρωμών μέχρι ποσού ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον 
Φ.Π.Α., για έργα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στα άρθρα 107 έως 110 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει 
μετά το ν. 4782/2021. 
- Την παροχή εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Ευστάθιο 
Σταθόπουλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του ΠΤ μέχρι ποσού ύψους 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., για την ανάθεση, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων 
και την έγκριση πληρωμών μέχρι ποσού ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., για 
προμήθειες, υπηρεσίες, έργα και μελέτες και τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες 
που αφορούν στην υλοποίηση έργων ΤΠΕ με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των 
ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της Κεντρικής Διοίκησης (κατά 
την έννοια της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), σύμφωνα με την διαδικασία της 
παρ. 6 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει μετά το ν. 4782/2021. 
Β. Την παροχή εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου για την υπογραφή 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 και στην περ. δ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του π.δ. 26/2019:  
-Την παροχή εξουσιοδότησης και την ανάθεση αρμοδιότητας από το Δ.Σ. στον Πρόεδρο του Πράσινου 
Ταμείου κ. Ευστάθιο Σταθόπουλο για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου. Οι εν λόγω αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης ερείδονται 
πάντοτε επί σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τον λόγο αυτό και προς το σκοπό 
της πλήρους διαφάνειας και νομιμότητας οι αποφάσεις ανάληψης δέσμευσης-υποχρέωσης και οι 
συνακόλουθες πράξεις επικαλούνται πάντοτε στο προοίμιό τους, πέραν της σχετικής νομοθεσίας, την 
ειδική επί της συγκεκριμένης υποχρέωσης, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συνιστά το 
νόμιμο έρεισμά τους. 
Γ. Την Παροχή εξουσιοδότησης-αρμοδιότητας από το Δ.Σ. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. από κοινού με τον 
Διευθυντή του Ταμείου για την υπογραφή των αποφάσεων μετακίνησης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010  και στην περ. α της παρ. 6 
του άρθρου 4, στις περ. γ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 5 και στην παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 
26/2019: 
- Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Ευστάθιο Σταθόπουλο από 
κοινού με τον Διευθυντή κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα  για την υπογραφή αποφάσεων μετακίνησης της παρ. 1 
του άρθρου 4 της υποπαρ. Δ.9 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» της παρ. 
Δ του άρθρου 2 του ν.4336/15. 
Δ. Την Αναπλήρωση του Προέδρου του Πρασίνου Ταμείου ως προς την άσκηση των ανωτέρω 
εξουσιοδοτήσεων-αρμοδιοτήτων  

Δυνάμει της υπό στοιχείο 4 υπουργικής απόφασης αναφορικά με τον ορισμό Αντιπροέδρου και  
σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.3889/2010.  
- Την αναπλήρωση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου για τις περιπτώσεις που εκείνος απουσιάζει ή 
κωλύεται, ως προς την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων-εξουσιοδοτήσεων που ορίζονται 
στα προαναφερόμενα στοιχεία Α, Β και Γ της παρούσης από τον κ. Ευμολπίδη Ιωάννη, ο οποίος 
ορίστηκε Αντιπρόεδρος του Προέδρου Δ.Σ. με την υπό στοιχείο 4 υπουργική απόφαση. 
Ε. Την ανάθεση διοικητικών-διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ. στον Διευθυντή του Πράσινου 
Ταμείου  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3  του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 και στην παρ. 1 του άρθρου 6 
του π.δ. 26/2019 και έχοντας υπόψη την ανάγκη για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του 
Πράσινου Ταμείου μέσω του συντονισμού των σχετικών δράσεων, την ανάθεση στο Διευθυντή του 
Πράσινου Ταμείου σειρά διοικητικών-διαχειριστικών αρμοδιοτήτων που απαιτούνται για την εύρυθμη 
λειτουργία του εν θέματι Ν.Π.Δ.Δ. 
Ειδικότερα την ανάθεση στον Δ/ντή του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα, των εξής 
αρμοδιοτήτων: 
1. To συντονισμό και την επίβλεψη του συνόλου των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών και 
υπηρεσιών του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης και της υπογραφής της τακτικής αλληλογραφίας του 
Ταμείου με δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες καθώς και με πολίτες. 
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2. Τον συντονισμό και την επίβλεψη κατά το σχεδιασμό και τη διαχείριση των προγραμμάτων του 
Ταμείου. 
3. Τον συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών διοικητικής μέριμνας και χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης του Ταμείου καθώς και την αξιολόγηση του προσωπικού. 
4. Τον συντονισμό των εργασιών σύνταξης και αναθεώρησης του προϋπολογισμού, απολογισμού και 
ισολογισμού και την υποβολή αντίστοιχων εισηγήσεων προς το Δ.Σ. 
5. Τον συντονισμό της κατανομής του προϋπολογισμού σε χρηματοδοτικά προγράμματα και άλλες 
δράσεις και την υποβολή αντίστοιχων εισηγήσεων προς το Δ.Σ. 
6. Τον συντονισμό των εργασιών κατάρτισης, διαχείρισης και ελέγχου όλων των χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων και την υποβολή αντίστοιχων εισηγήσεων  προς το Δ.Σ.  
7. Τον συντονισμό και την επίβλεψη των διαδικασιών που σχετίζονται με την εν γένει λειτουργία του 
Ταμείου και την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων προς το Δ.Σ. 
8. Την 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. 
ΣΤ. Την ανάθεση διαχειριστικών-οικονομικών εξουσιοδοτήσεων-αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή του 
Πράσινου Ταμείου. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3889/2010 και στις περ. β’ και ια’ της παρ. 
6 του άρθρου 4 και έχοντας υπόψη την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου 
μέχρι την στοιχειώδη στελέχωση του Τμήματος Β’ (Τμήμα Οικονομικού) την ανάθεση από το Δ.Σ. στον 
Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα, των εξής εξουσιοδοτήσεων-αρμοδιοτήτων: 
1. Tην παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου, κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα, κατόπιν 
έγγραφης εντολής του διατάκτη, για την υπογραφή των επιταγών του Πράσινου Ταμείου. 
2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου, κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα για την 
υπογραφή εντολών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών εντολών, κατόπιν 
έγγραφης εντολής του διατάκτη, από και προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την κίνηση των 
λογαριασμών του Πράσινου Ταμείου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.  
3. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου, κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα για την 
υπογραφή εντολών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών εντολών, κατόπιν 
έγγραφης εντολής του διατάκτη, από και προς την Τράπεζα, η οποία παρέχει υπηρεσίες Τράπεζας 
Οργανισμού στο Πράσινο Ταμείο. 
4. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου, κ. Γεώργιο Πρωτόπαπα για την 
υπογραφή εντολών μεταφοράς, κατόπιν έγγραφης εντολής του διατάκτη, για την κίνηση των 
λογαριασμών του Πράσινου Ταμείου που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Η. Τον ορισμό αναπλήρωσης του Διευθυντή από Προϊσταμένη Τμήματος του Πράσινου Ταμείου ως 
προς την άσκηση των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων-αρμοδιοτήτων. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3889/2010 και λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι παρά την έγκριση του Οργανισμού Λειτουργίας του Π.Τ., δεν έχουν στελεχωθεί έως τώρα σε 
μεγάλο βαθμό τα προβλεπόμενα σε αυτόν αυτοτελή Τμήματα, καθώς και την ανάγκη της εύρυθμης 
λειτουργίας του Πρασίνου Ταμείου έως την πλήρη στελέχωση των Τμημάτων αυτών, η οποία 
προϋποθέτει τον ορισμό υπαλλήλου με επαρκή γνώση, πολυετή εμπειρία στα ζητήματα λειτουργίας του 
Ταμείου, καθώς και εμπειρία σε θέση ευθύνης για την αναπλήρωση του Διευθυντή σε περίπτωση 
κωλύματος ή απουσίας του, τον ορισμό της αναπλήρωσης του Διευθυντή ως προς τις παρεχόμενες με 
τη ληφθησόμενη Απόφαση αρμοδιότητες-εξουσιοδοτήσεις του στα υπό στοιχεία Γ, Ε και ΣΤ της 
παρούσης από την κα Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, Προϊσταμένη  του Ε΄ Τμήματος: Τμήμα Χωρικού και 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Ψηφιακών Εφαρμογών και Δεδομένων του Πράσινου 
Ταμείου.   
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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