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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 121950 ΕΞ 2019 (1)
   Τροποποίηση της αριθμ. 67343/2019 (Β΄ 2443) 

απόφασης όπως ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 11 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 

(139/Α΄/30.07.2018), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά-
ξεις του άρθρου 62 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65),

β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

δ) της αριθμ. 338/2019 (Β΄ 3051) απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα την 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Ζαββό,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98),

στ) του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,

ζ) του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει-
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-

γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις»,

η) της αριθμ. 67343/2019 (Β΄ 2443) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 73900/2019 (Β΄ 2718),

2. Την ανάγκη τροποποίησης των προθεσμιών κατα-
χώρισης των υπόχρεων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγμα-
τικών Δικαιούχων.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση των καταληκτικών ημερομηνιών 
καταχώρισης των περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 1 του 
άρθρου 8 της αρ. 67343/2019 (Β΄ 2443) απόφασης, ως 
ακολούθως:

«για την Ομάδα Α, 25/11/2019 
για την Ομάδα Β, 28/11/2019 
για την Ομάδα Γ, 12/12/2019»
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 67343 /19.6.2019 από-

φαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

Ο Υφυπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 162.2 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Διευθυντή 

σε υπαλλήλους του Πρασίνου Ταμείου. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 «Χρη-

ματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 182), όπως ισχύει.

2) Την παρ. 1 περ. ε του άρθρου 6 τoυ π.δ. 26/2019 
«Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (Α΄ 42).

3) Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664/10-10-2019 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης: 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (ΥΟΔΔ 366), όπως ισχύει» (ΥΟΔΔ 879).

4) Τη με αριθμ. οικ. 57052/23-11-2016 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός του 
Γεωργίου Πρωτόπαπα, αποσπασμένου υπαλλήλου από 
την Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Υ.Π.ΕΝ.) στο Πράσινο Ταμείο, ως Διευθυντή του 
Πράσινου Ταμείου με τετραετή θητεία» (ΥΟΔΔ 655) σε 
συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του 
ν. 3889/2010.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν.

6) Τις διατάξεις της παρ. 2 (β) του άρθρου 7 του ν. 3469/
2006 «Εθνικό τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύουν.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)

8) Τη με αριθμ. 162.1/2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πρασίνου Ταμείου ως προς την μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο και τον Διευθυντή 
του Πράσινου Ταμείου και τον ορισμό αναπληρωτών 
αυτών.

9) Το γεγονός ότι παρά την πρόσφατη έγκριση του 
Οργανισμού Λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου, δεν 
έχουν στελεχωθεί τα προβλεπόμενα σε αυτόν αυτοτε-
λή Τμήματα.

10) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Πράσινου 
Ταμείου έως την επαρκή στελέχωση των Τμημάτων αυ-
τών και τον ορισμό Προϊσταμένων αυτών.

11) Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη από την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης για τον κρατικό 
προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του Πράσινου 
Ταμείου, αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε δύο 
υπαλλήλους, που υπηρετούν στο Πράσινο Ταμείο και 
ειδικότερα:

1. Τη μεταβίβαση στην Καλλιόπη Κυριακούση, υπάλ-
ληλο κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού των ακό-
λουθων συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, ήτοι:

α) Της προσωρινής άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊστα-
μένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου μέχρι την 
σύσταση και λειτουργία του προβλεπόμενου στον Ορ-
γανισμό του Ταμείου Τμήματος Οικονομικού (Τμήμα Β΄).

β)Της αρμοδιότητας του Οικονομικού διαχειριστή για 
τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει το 
Πράσινο Ταμείο, ως συντονιστής ή συνδικαιούχος, στις 
περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει οριστεί συγκεκριμένος 
οικονομικός διαχειριστής.

2. Τη μεταβίβαση στον Γεώργιο Κουντζάκο κάτοχο του 
Α.Δ.Τ ΑΝ 179183/2017 (εκδούσα αρχή Α.Τ. Κυψέλης), 
υπάλληλο του ΥΠΕΝ κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμ-
ματέων των ακόλουθων ειδικών αρμοδιοτήτων, ήτοι:

α) του ορισμού του ως υπευθύνου για τη διαχείριση 
των λογαριασμών GR1601000233097107500000016 και 
GR1501000233097107 500004011 που διατηρεί το Πρά-
σινο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πληρωμή 
έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 
οι κινήσεις των οποίων γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά 
με τη διενέργεια εμβασμάτων.

β) Την αρμοδιότητα για την επικοινωνία με την Τρά-
πεζα της Ελλάδος και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα και 
την υπογραφή σχετικών εγγράφων, όσον αφορά την 
παραλαβή/κατάθεση εγγράφων, την παραλαβή μπλοκ 
επιταγών, την παραλαβή extrait, καθώς και την κατάθεση 
επιταγών κ.α.

γ) Την αρμοδιότητα για την κατάθεση-παραλαβή εγ-
γράφων και ενταλμάτων στην υπηρεσία του Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, καθώς και για την παραλαβή για 
λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου συστημένων και 
δεμάτων από τα ΕΛΤΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 162.1 (3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. και τον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου και 

ορισμός αναπλήρωσης αυτών. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 7 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση πε-

ριβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182), όπως 
ισχύει.

2) Τα άρθρα 4, 5 και 6 του π.δ. 26/2019 «Οργανισμός 
Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (Α΄ 42).

3) Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664/10-10-2019 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τροποποίηση της αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης: 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 
Ταμείου (ΥΟΔΔ 366), όπως ισχύει» (ΥΟΔΔ 879).

4) Τη με αριθμ. οικ. 57052/23-11-2016 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ορισμός του 
Γεωργίου Πρωτόπαπα, αποσπασμένου υπαλλήλου από 
την Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Υ.Π.ΕΝ.) στο Πράσινο Ταμείο, ως Διευθυντή του 
Πράσινου Ταμείου με τετραετή θητεία» (ΥΟΔΔ 655) σε 
συνδυασμό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του 
ν. 3889/2010.

5) Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
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του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).

6) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν.

7) Τις διατάξεις της παρ. 2 (β) του άρθρου 7 του ν. 3469/
2006 «Εθνικό τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύουν.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

9) Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη από την εφαρ-
μογή της παρούσας απόφασης για τον κρατικό προϋπο-
λογισμό και τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου, 
αποφασίζουμε:

A. Τη μεταβίβαση αρμοδιότητας από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου για 
ανάθεση, σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και έγκρι-
ση πληρωμών έως συγκεκριμένου ποσού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του 
ν. 3889/2010 και στα άρθρα 4 παρ. 6 περ. α, και 5 παρ. 1 
περ. ε΄ και στ΄ του π.δ. 26/2019:

- Τη μεταβίβαση αρμοδιότητας από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Ευ-
στάθιο Σταθόπουλο για ανάθεση, σύναψη και υπογραφή 
συμβάσεων και έγκριση πληρωμών μέχρι ποσού ύψους 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) πλέον Φ.Π.Α., για προμή-
θειες, υπηρεσίες, έργα και λοιπές συμβάσεις καθώς και 
για έξοδα κάλυψης πάγιων και έκτακτων λειτουργικών 
δαπανών.

Β. Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
από κοινού με τον Διευθυντή του Ταμείου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του 
ν. 3889/2010 και στα άρθρα 4 παρ. 6 περ. α, 5 παρ. 1 περ. 
γ, ε και στ και 6 παρ. 1 του π.δ. 26/2019 την μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόε-
δρο του Πράσινου Ταμείου από κοινού με τον Διευθυντή 
του Πράσινου Ταμείου για τα ακόλουθα θέματα:

1. Την ανάθεση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ-
βουλίου Σταθόπουλο Ευστάθιο από κοινού με τον Διευ-
θυντή του Πράσινου Ταμείου, Γεώργιο Πρωτόπαπα της 
αρμοδιότητας τυπογραφής των αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης, υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων και 
επιταγών του Πράσινου Ταμείου. Οι εν λόγω αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης και οι συνακόλουθες διοικητικές 
πράξεις 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 συ-
νακόλουθες 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.

2. Τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου Σταθόπουλο Ευστάθιο από κοι-
νού με τον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου, Γεώργιο 

Πρωτόπαπα της υπογραφής εντολών μεταφοράς από και 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την κίνηση των λο-
γαριασμών του Πράσινου Ταμείου που τηρούνται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου Σταθόπουλο Ευστάθιο από 
κοινού με τον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου, Γε-
ώργιο Πρωτόπαπα της υπογραφής εντολών μεταφο-
ράς για την κίνηση των λογαριασμών του Πράσινου 
Ταμείου που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

4. Τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου Σταθόπουλο Ευστάθιο από κοι-
νού με τον Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου, Γεώργιο 
Πρωτόπαπα της υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαρ. 
Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

Γ. Την αναπλήρωση του Προέδρου του Πρασίνου Τα-
μείου ως προς την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Δυνάμει της υπό στοιχείο 3 υπουργικής απόφασης 
αναφορικά με τον ορισμό Αντιπροέδρου και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3889/2010 
και στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. θ του π.δ. 26/2019:

Την αναπλήρωση του Προέδρου του Πράσινου Τα-
μείου για τις περιπτώσεις που εκείνος απουσιάζει ή 
κωλύεται, ως προς την άσκηση των προβλεπόμενων 
μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων που ορίζονται στα 
προαναφερόμενα στοιχεία Α και Β της παρούσης από 
τον Ευμολπίδη Ιωάννη, ο οποίος ορίστηκε Αντιπρόεδρος 
και Αναπληρωτής του Προέδρου Δ.Σ με την υπό στοιχείο 
3 υπουργική απόφαση.

Δ. Τη μεταβίβαση διοικητικών-διαχειριστικών αρμο-
διοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Διευθυντή 
του Πράσινου Ταμείου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του 
ν. 3889/2010 και στο άρθρο 6 παρ. 1 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, η ανάθεση από 
το Διοικητικό Συμβούλιο στο Διευθυντή του Πράσινου 
Ταμείου μια σειρά διοικητικών-διαχειριστικών αρμοδιο-
τήτων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του 
εν θέματι Ν.Π.Δ.Δ.

Ειδικότερα πέραν των αρμοδιοτήτων που ασκούνται 
από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου-
λίου, την ανάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο στον 
Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου 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.

2. Το συντονισμό και την επίβλεψη κατά το σχεδιασμό 
και τη διαχείριση των προγραμμάτων του Ταμείου.

3. Το συντονισμό και την επίβλεψη των εργασιών διοι-
κητικής μέριμνας και χρηματοοικονομικής διαχείρισης 
του Ταμείου καθώς και την αξιολόγηση του προσωπικού.
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4. Το συντονισμό των εργασιών σύνταξης και αναθε-
ώρησης του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολο-
γισμού και την υποβολή αντίστοιχων εισηγήσεων προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το συντονισμό της κατανομής του προϋπολογισμού 
σε χρηματοδοτικά προγράμματα και άλλες δράσεις και 
την υποβολή αντίστοιχων εισηγήσεων προς το Διοικη-
τικό Συμβούλιο.

6. Το συντονισμό των εργασιών κατάρτισης, διαχείρι-
σης και ελέγχου όλων των χρηματοδοτικών προγραμ-
μάτων και την υποβολή αντίστοιχων εισηγήσεων προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Το συντονισμό και την επίβλεψη των διαδικασιών 
που σχετίζονται με την εν γένει λειτουργία του Ταμείου 
και την υποβολή των σχετικών εισηγήσεων προς το Δι-
οικητικό Συμβούλιο.

8. Την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους του 
Πρασίνου Ταμείου έως την στελέχωση και την λειτουρ-
γία των Τμημάτων, τα οποία προβλέπονται στον Ορ-
γανισμό (π.δ. 26/2019), και τον ορισμό Προϊσταμένων 
αυτών.

Ε. Τον ορισμό υπαλλήλου από το Διοικητικό Συμβούλιο 
που θα αναπληρώνει τον Διευθυντή.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 3 του 
ν. 3889/2010 και στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. θ του π.δ. 26/
2019 και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι παρά την 
πρόσφατη έγκριση του Οργανισμού Λειτουργίας του 
Πρασίνου Ταμείου, δεν έχουν στελεχωθεί έως τώρα τα 
προβλεπόμενα σε αυτόν αυτοτελή Τμήματα καθώς και 
την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Πρασίνου Τα-
μείου έως την επαρκή στελέχωση των Τμημάτων αυτών, 
η οποία προϋποθέτει τον ορισμό υπαλλήλου με επαρκή 
γνώση και πολυετή εμπειρία στα ζητήματα λειτουργίας 
του Ταμείου για την αναπλήρωση του Διευθυντή σε πε-
ρίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον ορισμό από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της αναπλήρωσης του Διευθυντή 
ως προς τις παρεχόμενες με τη ληφθησόμενη απόφαση 
αρμοδιότητές του από την Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, 
υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών σε περίπτωση κω-
λύματος ή απουσίας του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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