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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 233.1.4/2022 

 

Σήμερα Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 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/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), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 955/21-
2-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για 
το θέμα: 
 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2022», στο πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» στον Α.Π. 2: «…Λοιπές Δράσεις» 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 
1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 
2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 
3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 
4. Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, μέλος 
5. Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος 
6. Αναστασία Παυλίδου, μέλος 

Προσήλθαν : ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, ο Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Αθ. Γκλαβόπουλος, οι νομικοί σύμβουλοι του 
Πράσινου Ταμείου κ.κ. : Ζαβού Αλεξάνδρα, Μαγκλάρα Αρετή, Μπασιαρίδου Αικατερίνη και 
Τσεβάς Στυλιανός 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ 861/17-2-2022 εισήγησή του έθεσε υπόψη των μελών, τα 
ακόλουθα: 
1. Το άρθρο 6 του ν. 3889/2010 σύμφωνα με το οποίο το Πράσινο Ταμείο μπορεί να 
χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, 
αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών 
προσώπων, τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην 
προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
2. Την υπ' αριθμ. 660/09-02-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΡΘ46Ψ844-Γ1Τ) Απόφαση του Υπουργού 
Π.ΕΝ. με θέμα: Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου  «ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022»  και διάθεση πίστωσης ποσού 18.000.000,00€ 
για την υλοποίησή του και συγκεκριμένα τον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ»  με Π/Υ: 2.979.668,61 €. 
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3. Την με αρ. πρωτ. 668/09-02-2022 (ΑΔΑ.: 6Κ4946Ψ844-3ΘΩ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022»  
4. Την υπ’ αριθμ. 214.5.5/16-6-2021 (ΑΔΑ : 6ΛΒΩ46Ψ844-0ΒΤ) απόφαση Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις» 
5. Ότι κατ’ εξακολούθηση  το Πράσινο Ταμείο δέχεται σημαντικό αριθμό αιτημάτων 
νομικών προσώπων,  σωματείων κλπ., για την οικονομική υποστήριξη εξωστρεφών δράσεων, 
ήτοι δράσεων οι οποίες αφορούν κυρίως τη διεξαγωγή συνεδρίων, ημερίδων κλπ.  

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

Α. Την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2022», στο πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου  «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022»  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»  

- Δυνητικοί δικαιούχοι είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό την ιδιότητά του 
ως του κεντρικού φορέα της εκτελεστικής εξουσίας για την χάραξη περιβαλλοντικής 
πολιτικής καθώς και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς με σχετικές αρμοδιότητες στα 
ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, 
Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Επιστημονικοί ή Επαγγελματικοί Σύλλογοι, κλπ. Κατά 
περίπτωση θα εξετάζονται τυχόν αιτήματα από ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, κλπ.  Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους, την προστασία και διαχείριση του φυσικού 
ή/και οικιστικού περιβάλλοντος, ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής. 

- Ως επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται η διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με α) την 
προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, β) τη βελτίωση της 
βιωσιμότητας του αστικού περιβάλλοντος, γ) την προστασία / διαχείριση ειδών και 
οικοτόπων της άγριας πανίδας ή χλωρίδας, δ) την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ε) 
άλλες σχετικές θεματικές προσεγγίσεις με επιστημονικό περιεχόμενο. Ως επιλέξιμο για 
οικονομική υποστήριξη θεωρείται επίσης το κόστος συμμετοχής (και όχι μόνο 
παρακολούθησης) σε υπερεθνικούς  οργανισμούς που έχουν ως στόχο το συντονισμό 
ενεργειών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην κατεύθυνση προστασίας, αναβάθμισης και 
αποκατάστασης του φυσικού ή του αστικού περιβάλλοντος. 

Επισημαίνουμε ότι ως επιλέξιμες δαπάνες είναι η παροχή αγαθών ή υπηρεσιών από 
εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων/ημερίδων/εκθέσεων, 
παραγωγή υλικού διάχυσης για την εκδήλωση, βιντεοσκόπηση κ.λπ.) και οι δαπάνες 
μετακίνησης για τους συνέδρους (εισηγητές) οι οποίες τυχόν προκύψουν.  Οι εκδηλώσεις 
μπορούν να πραγματοποιηθούν δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή υβριδικά. Το Π.Τ. δεν θα 
καλύψει εκδηλώσεις στις οποίες προβλέπεται κόστος συμμετοχής 

Β. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης οικονομικής υποστήριξης την δέσμευση ποσού 
300.000,00 € για το έτος 2022 σε βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου. 

- Κάθε δυνητικά δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αποκλειστικά μία (1) πρόταση / αίτημα 
προς χρηματοδότηση, έως το ανώτατο ποσό των 15.000,00 €. Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Πράσινου Ταμείου διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει χρηματοδότηση χαμηλότερου ύψους 
από το αιτούμενο, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, το είδος της προτεινόμενης δράσης, 
κλπ. 

- Οι προτάσεις/αιτήματα προς χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e 
mail: info@prasinotameio.gr και θα εντάσσονται μετά από σχετική Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

- Η  εκταμίευση θα υλοποιείται με έκδοση ενταλμάτων, κατόπιν ελέγχου των παραστατικών 
που θα υποβληθούν από τον δικαιούχο, για το εγκεκριμένο ποσό και σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & 
Καινοτόμες Δράσεις» 

- Να επισημανθεί ότι τα έργα που περιλαμβάνουν δαπάνες μετακίνησης – διαμονής  καθώς  
και αναθέσεις υπηρεσιών σε τρίτους θα πρέπει να ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία 
καθώς επίσης ότι η τήρηση των όρων δημοσιότητας είναι υποχρεωτική.  

Γ. Την ανάρτηση της απόφασης στην ιστοσελίδα του Π.Τ. στα Νέα - Δελτία Τύπου, για την 
ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων.  

mailto:info@prasinotameio.gr
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Δ. Την εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκτέλεση 
της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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