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ΘΕΜΑ: Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 σε χώρους λειτουργίας
των υπηρεσιών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 7 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14- 3-2020 ΠΝΠ (Α’64),
β) της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19» (Α΄ 64),
γ) του άρθρου 2 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 ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98),
ε) του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’182) όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ Α΄ 42).
2. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό» (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).
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3. Τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1).
4. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664/10-10-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.’ 879) 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.»
(διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-19).
5. Την εξαιρετικά επείγουσα και επιτακτική ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID - 19 και με σκοπό αφενός την προστασία των εργαζομένων και αφετέρου τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Δεν επιτρέπεται στο κοινό η είσοδος στις υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου και η εξυπηρέτηση
γίνεται ηλεκτρονικά στις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του
κοινού δύναται να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο το κοινό που εξυπηρετούν
και θα εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και
ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

2

