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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Κηφισιά, 06-02-2023 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                   Αρ. Πρωτ.: 680 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ N.Π.Δ.Δ. 
Ταχ. Διεύθυνση: Βίλα Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241  
Τ.Κ.: 14561, Κηφισιά                             
Τηλέφωνο : 210 5241919  
Fax : 210 5241833 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: info@prasinotameio.gr  
 Ιστότοπος: www.prasinotameio.gr 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023» και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000.000,00 € για την 

υλοποίησή του 

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98), 

β. του 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), 

γ. του ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Α’247), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

δ. του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως ισχύει, 

ε. του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ 8-8-2016) με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

στ. του π.δ.80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145), όπως ισχύει, 

ζ.  του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) 

και άλλες διατάξεις» (Α’112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

η. του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 

Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’182) και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, σύμφωνα με το 

οποίο στις αρμοδιότητες του Πρασίνου Ταμείου περιλαμβάνεται η διαμόρφωση προγραμμάτων για 
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την χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία, αναβάθμιση και 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής, 

θ. του άρθρου 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),  

ι. του ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 

(Α’167) όπως ισχύει, 

ια. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 

2. το π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ 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. τις υπ’ αριθ. αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 218.1/18-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟΔ46Ψ844-

842), «Παροχή εξουσιοδοτήσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Πράσινου Ταμείου.», 218.3/18-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΜΙ746Ψ844-1Φ0) «Ανάθεση ειδικών 

αρμοδιοτήτων - εξουσιοδοτήσεων από τον Διευθυντή  σε υπαλλήλους του Πράσινου Ταμείου» (Β’ 

3906) & 237.9.2/13-4-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΜ346Ψ844-ΚΧΨ) «Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. 

218.3/2021 απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου “Ανάθεση ειδικών αρμοδιοτήτων - 

εξουσιοδοτήσεων από το Διευθυντή σε υπαλλήλους του Πράσινου Ταμείου”» (Β’ 2175), 

5. Την υπ’ αριθ. 244.1/27-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΥΤ46Ψ844-ΠΒΛ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, 

σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την έγκριση, τυχόν τροποποιήσεις ή και 

συμπληρώσεις καθ’ υπόδειξη του ΓΔΟΥ του ΥΠΕΝ και του ΓΛΚ του Συνοπτικού Προϋπολογισμού 

του του οικονομικού έτους 2023,  

6. Την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/137875/3088/28-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΡΘ4653Π8-ΓΘΚ) Απόφαση του 

Υπουργού Π.ΕN. με την οποία εγκρίθηκε ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου 

οικονομικού έτους 2023, 

7. Την υπ’ αριθ. 251.1/24-11-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 9ΜΜ446Ψ844-

8Κ2) για την έγκριση του αναλυτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, 

8. Την υπ’ αριθμ. 255.1/25-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΣ746Ψ844-ΝΗ0) Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των 

προβλεπόμενων εξόδων προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου του έτους 2023 συνολικού 

ύψους 115.980.000,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες,  

9. Την υπ’ αριθμ. 255.7/25-01-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΖ046Ψ844-ΙΕΖ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε  η  Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

του Πράσινου Ταμείου «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE 2023» και διάθεση πίστωσης ποσού 

3.000.000,00 € για την υλοποίησή του, 
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10.  Το από 13.12.2017 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του 

Έργου με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο 

προϋπολογισμός του έργου LIFE IP 4Natura με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση 

και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των 

οικοσυστημάτων στην Ελλάδα - Integrated actions for the conservation and management of 

Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece » (Κωδικός Έργου: LIFE16 

IPE/GR/000002). Δυνάμει του ανωτέρω Συμφωνητικού Επιχορήγησης μεταξύ των συνδικαιούχων 

του Έργου είναι και το Πράσινο Ταμείο. 

11. Το από 30.05.2017 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του «Πανεπιστημίου Αιγαίου» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του Προγράμματος με 

το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο 

προϋπολογισμός του έργου με τίτλο «Employing Land Stewardship to transform abandoned 

terraced landscapes in to green infrastructures for a bette radaptation to climate change 

(Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω 

συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)», με τον 

διακριτικό τίτλο “LIFE TERRACESCAPE” (κωδικός LIFE 16CCA/GR/000050) για το χρονικό διάστημα 

από 01.01.2017 και μέχρι 31.08.2021. Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ 

των Συνδικαιούχων του Προγράμματος είναι και το Πράσινο Ταμείο. 

12. Το από 17.06.2018 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» ως «Συντονιστή 

Δικαιούχου» του Έργου με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της 

χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου «Greek Caves and Bats: Management Actions 

and Change of Attitude» (LIFE GRECABAT) (Κωδικός Έργου: LIFE17 NAT/GR/000522). Δυνάμει του 

ανωτέρω Συμφωνητικού Επιχορήγησης μεταξύ των συνδικαιούχων του Έργου είναι και το 

Πράσινο Ταμείο. 

13. Το από 21.12.2018 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του 

Έργου με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο 

προϋπολογισμός του έργου με τίτλο «Boosting the implementation of adaptation policy across 

Greece» LIFE-IP AdaptInGR (Κωδικός Έργου: LIFE17 IPC/GR/000006). Δυνάμει του ανωτέρω 

Συμφωνητικού Επιχορήγησης μεταξύ των συνδικαιούχων του Έργου είναι και το Πράσινο Ταμείο. 

14. Τo από 21.10.2019 συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του 

Προγράμματος με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της 

χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου “LIFE IP CEI: Circular Economy Implementation 

in Greece’’ για το διάστημα από 15.07.2019 (με πρώτο μήνα υλοποίησης τον 11ο του 2019) και 

μέχρι 31.10.2027 (Κωδικός Έργου: LIFE18 IPE/GR/000013). Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης 

χρηματοδότησης μεταξύ των Συνδικαιούχων του Έργου είναι και το Πράσινο Ταμείο. 

15. Το από 29.10.2019 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement, μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως «Συντονιστή του έργου», με το 

οποίο καθορίστηκαν οι όροι και οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης του έργου 

«Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με “Έξυπνες” επιθεωρήσεις» LIFE PROWhIBIT για το 

διάστημα από 15.10.2019 και μέχρι 12.01.2024 (Κωδικός Έργου: LIFE18 GIE/GR/000899). Δυνάμει 
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του ανωτέρω Συμφωνητικού Επιχορήγησης μεταξύ των συνδικαιούχων του Έργου είναι και το 

Πράσινο Ταμείο. 

16. Το από 13.10.2021 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής - CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Agency) και του Πράσινου 

Ταμείο σαν «Συντονιστή Δικαιούχου» του έργου, με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι 

ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου 

«Πληροφοριακό Σύστημα για την Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα: ένα καινοτόμο εργαλείο για την 

διατήρηση της βιοποικιλότητας - hELlenic BIOodiversity Information System: an innovative tool for 

biodiversity conservation» ”LIFE EL BIOS” (Κωδικός Έργου: LIFE20 GIE/GR/001317)  για το 

διάστημα από 04.10.2021 και μέχρι 31.03.2025. 

17. Το από 16.12.2022 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του Έργου, με το οποίο 

καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός 

του έργου «Greek LIFE Task Force plus» με κωδικό έργου: LIFE21-CAP-EL-GRLTF plus (Project 

101101858), για το διάστημα από 01.01.2023 και μέχρι 31.12.2025. 

18. Το από 12.12.2022 Συμφωνητικό Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του «MINISTRY OF AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT OF 

CYPRUS (DoE)» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του Έργου, με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι 

ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του έργου  «Network for 

LIFE National Contact Points» (Δίκτυο για τα Εθνικά Σημεία Επαφής) για το διάστημα από 

01.02.2023 και μέχρι 31.07.2025, με κωδικό έργου: LIFE21-PRE-CY-Net4LIFE (Project 101086620), 

στο οποίο το Πράσινο Ταμείο (PRASINO TAMEIO-GRFU) είναι δικαιούχος.  

19. Τις 212.4.3 και 242.4 Αποφάσεις ΔΣ του Πράσινου Ταμείου περί των Αιτημάτων που 

υποβλήθηκαν για συγχρηματοδότηση από πόρους του Πράσινου Ταμείου, εγκεκριμένων 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE.  

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, ποσού 3.000.000,00 € σε 

βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2023 του Πράσινου 

Ταμείου και ειδικότερα των ΚΑΕ 0419, 0426, 0439, 0561, 0711, 0719, 0721, 0771, 0772, 0773, 

0779, 0781,0782, 0789, 0856, 0891, 0899, 1261,  2279, 7111, 7123, 9379. 

 

Αποφασίζουμε 

 

1. Την «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

LIFE 2023” και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000.000,00 € για την υλοποίησή του» από τις 

πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου του οικονομικού έτους 2023 και 

ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0419, 0426, 0439, 0561, 0711, 0719, 0721, 0771, 0772, 0773, 0779, 

0781,0782, 0789, 0856, 0891, 0899, 1261,  2279, 7111, 7123, 9379. 

 

2. Την κατανομή της παραπάνω πίστωσης σε 11 Άξονες Προτεραιότητας όπως παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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ΑΞΟΝΕΣ € 

I ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE  IP 4 NATURA 500.000,00 

II 
ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE GRECABAT 70.150,00 

III ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP Adapt In GR 350.000,00 

IV ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE IP CEI Greece 562.660,00 

V ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE PROWhIBIT 309.440,00 

VI ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE PROFILE 201.700,00 

VII ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE  EL BIOS 195.160,00 

VIII ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE  GRLTF plus 124.000,00 

IX ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE Net4LIFE 66.500,00 

X ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ) 157.655,21 

XI ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 462.734,79 

 ΣΥΝΟΛΟ: 3.000.000,00 

 

3. Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2023.  

4. Τα δικαιολογητικά και παραστατικά πληρωμής θα υποβάλλονται στο Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα 

με τον σχετικό Οδηγό υλοποίησης του Προγράμματος. Όπου δικαιούχος ορίζεται η Κεντρική 

Διοίκηση ή το Δημόσιο ή το Κράτος, κατά την έννοια του στ’ εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4270/2014, η χρηματοδότηση αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο στον κρατικό 

προϋπολογισμό, εγγράφεται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου και διατίθεται αποκλειστικά και 

κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους σκοπούς της ενταγμένης, 

στο παρόν χρηματοδοτικό πρόγραμμα, πρότασης. 

5. Η εκτέλεση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ανατίθεται αποκλειστικά στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΝ6Σ46Ψ844-Ε72
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