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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 241.2.2/2022 

 

Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου 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. 
4448/20-6-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 
Ενεργοποίηση δράσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση 
έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού 
ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της 
Π.Ε Αρκαδίας” 
 
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. Αναστασία Παυλίδου, μέλος 
6. Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος 
 

Προσήλθαν : ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, ο Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι 
του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Ζαβού Αλεξάνδρα και Μπασιαρίδου Αικατερίνη. 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 4404/17-06-2022 εισήγησή του έθεσε υπόψη των μελών, 
τα ακόλουθα: 
1. Τις διατάξεις 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 την χρηματοδότηση μέτρων και 
δράσεων που αποσκοπούν στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής και της παρ. 3 του άρθρου 6 
που προβλέπει: «… Ειδικά για τη χρηματοδότηση βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις 
περιοχές μετάβασης, όπως αυτές οι περιοχές αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης 
Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027, τα οικεία 
χρηματοδοτικά προγράμματα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ή ίσου 
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των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται με κοινή απόφαση του 
αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, η οποία 
διαμορφώνεται μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» /άρθρο 25 του ν. 4872/21 (Α΄247), 

2. Το 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)  

4. Την υπ’ αριθ. απόφαση 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.» (Β’ 3906). 

5. Την υπ’ αριθμ.2138/11-04-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΛ246Ψ844-ΓΛΡ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. 
Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” συνολικού π/υ 
41.384.181,00 € για το έτος 2022» (ΦΕΚ Β’ 1840/14-04-2022). 

6. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. ΠΤ 4404/17-06-2022 Αίτημα ενεργοποίησης της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου που αφορά την δράση «Μελέτες ωρίμανσης έργου απομάκρυνσης 
αμιαντοσκεπών οικισμού του Δήμου Μεγαλόπολης» και ποσό ένταξης 200.000 € 

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

Την ενεργοποίηση της παρακάτω δράσης σύμφωνα με το αίτημα του φορέα υλοποίησης το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης. 

 

ΑΞΟΝΕΣ/ΜΕΤΡΑ/ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΟΣΟ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
(€) 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Α.Π.6 - Μείωση ενεργειακού 
αποτυπώματος - Προστασία 
περιβάλλοντος 

   

Μέτρο 2 : Δράσεις προστασίας 
περιβάλλοντος 

   

Μελέτες ωρίμανσης έργου απομάκρυνσης 
αμιαντοσκεπών οικισμού του Δήμου 
Μεγαλόπολης 

200.000 
Περιφέρεια 
Πελοποννήσου 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
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