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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2016
Α.Π.: 170914/109

ΘΕΜΑ: Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Συντονισµού για την επικαιροποίηση της
εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/22.04.2005 (ΦΕΚ
Α΄98).
2.
Το Π.∆. 100/28.08.2014 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄85).
3.
Τα Π.∆. 70/22.09.2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων … Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. …» (ΦΕΚ Α’
114).
4.
Το Π.∆. 73/23.09.2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. » (ΦΕΚ Α’ 116).
5.
Την µε Α.Π. Υ31/09.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού µε θέµα: «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη»
(ΦΕΚ Β’ 2183).
6.
Την µε αριθµ. oικ. 49910 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 848/Υ.Ο.∆.∆./20.11.2015).
7.
Την µε Α.Π. οικ. 201/05.01.2016 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Υπουργού", του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραµµατέα
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού
Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό
Γραµµατέα Υδάτων, στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, στους
Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων και στους Προϊσταµένους Τµηµάτων και των Αυτοτελών
Τµηµάτων και τους Προϊσταµένους του ΣΕΠ∆ΕΜ και τον Προϊστάµενο και τους
Προϊσταµένους Μονάδων της Επιτελικής ∆οµής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ.» (ΦΕΚ Β’ 6).
8.
Την µε Α.Π. ∆13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/4.8.2008) Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη
σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο (τέως) Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο
«Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του (τέως) Υπουργείου
Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των
συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την µε Α.Π.
7718/293/23.4.2010 (ΦΕΚ 525/Β/26.4.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση
9.
Το Ν.4314/23.12.2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση
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της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297)
και άλλες διατάξεις».
Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄45) και ιδίως τα άρθρα 13 έως 15 αυτού.
Το Ν. 4354/2015 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (ΦΕΚ Α΄176) και ιδίως το άρθρο 21 αυτού.
Την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου
2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Τον κατ’ εξουσιοδότηση 244/2012 Κανονισµό (ΕΕ) της 16ης Ιανουαρίου 2012 «προς
συµπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων µε τον καθορισµό συγκριτικού µεθοδολογικού
πλαισίου για τον υπολογισµό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δοµικών στοιχείων».
Το Ν.4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 42).
Την ∆6/Β/οικ.5825/30.03.2010 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισµού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β’ 407).
Τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ):
α) ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραµέτρων για τον
υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης» (3η έκδοση)
β) ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών υλικών και έλεγχος της
θερµοµονωτικής επάρκειας των κτιρίων» (2η έκδοση)
γ) ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιµατικά δεδοµένα ελληνικών περιοχών» (3η έκδοση)
δ) ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων,
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» (3η έκδοση)
οι οποίες εγκρίθηκαν µε την οικ.2618/23.10.2014 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β’
2945).
Το από 19.11.2015 δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Η Επιτροπή
παραπέµπει την ΕΛΛΑ∆Α στο ∆ικαστήριο για µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», σύµφωνα µε το
οποίο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει τη χώρα µας στο ∆ικαστήριο
της ΕΕ για τον µη υπολογισµό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων όσον αφορά
τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Το από 3 ∆εκεµβρίου 2015 Ενηµερωτικό-Εισηγητικό Σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης
Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο οποίο εγκρίθηκε
επισηµειωµατικά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας η συγκρότηση Επιτροπής Συντονισµού για την
επικαιροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Το µε Α.Π. 2505/04.12.2015 έγγραφο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), µε το
οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του στην εν θέµατι επιτροπή.
Το µε Α.Π. 2972/04.12.2015 έγγραφο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), µε το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του στην εν θέµατι
επιτροπή.
Το µε Α.Π. 1410/04.12.2015 έγγραφο του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΚΑΠΕ), µε το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του στην εν θέµατι επιτροπή.
Το µε Α.Π. 30265/08.12.2015 έγγραφο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), µε το
οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του στην εν θέµατι επιτροπή.
Το µε Α.Π. 9990/15.12.2015 έγγραφο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), µε το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του στην εν θέµατι
επιτροπή.
Το µε Α.Π. 1653/22.12.2015 έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), µε το οποίο
ορίζονται οι εκπρόσωποί του στην εν θέµατι επιτροπή.
Το µε Α.Π. 05-86/ΧΣΑ/ΦΚ/αµ/13.01.2016 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισµού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), µε το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του στην εν θέµατι επιτροπή.
Το µε Α.Π. 1260/14.01.2016 έγγραφο της ∆/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών
Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων (∆ΑΟΚΑ) του ΥΠΕΝ, µε το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί
της στην εν θέµατι επιτροπή.
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27.
28.

Την ανάγκη επίσπευσης των ενεργειών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της
αιρεσιµότητας 4.1 του Παραρτήµατος XI (τµήµα Ι) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.
Το γεγονός ότι η παρούσα Επιτροπή είναι µη αµειβόµενη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

Συστήνουµε και συγκροτούµε ενδεκαµελή Επιτροπή Συντονισµού για την επικαιροποίηση
της εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως ακολούθως:
α) Βερροιόπουλος Μιχαήλ του Αντωνίου µε Α∆Τ ΑΕ105961, Γενικός Γραµµατέας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ως Πρόεδρος της Επιτροπής, µε αναπληρωτή τον Αθανασίου ∆ηµήτριο του
Βησσαρίωνα µε Α∆Τ ΑΖ541983, υπάλληλο του ΥΠΕΝ, αποσπασµένο στο Γραφείο
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) Σίτα Βασιλική του Κωνσταντίνου µε Α∆Τ Φ040440, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης
Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ, ως τακτικό µέλος,
µε αναπληρωτές: (α) το Σουρή Γεώργιο µε Α∆Τ Χ204140, Προϊστάµενο του Τµήµατος
Ενεργειακής Αποδοτικότητας της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής
Αποδοτικότητας και (β) τη Γαλάτη Αγγελική µε Α∆Τ ΑΕ039257, υπάλληλο της ίδιας
∆ιεύθυνσης.
γ) Αντωνακοπούλου Νικολία του Αντωνίου µε Α∆Τ Τ864968, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης
Αρχιτεκτονικής – Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ, ως τακτικό
µέλος, µε αναπληρωτή το Γκούντουβα Βασίλειο του Αριστείδη µε Α∆Τ Ξ173953,
υπάλληλο της ίδιας ∆ιεύθυνσης.
δ) Στασινός Γεώργιος του Νικολάου µε Α∆Τ ΑΚ704950, Πρόεδρος του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή το ∆ούκα
Χρυσόστοµο του Χρήστου µε Α∆Τ Χ135720, µέλος του ΤΕΕ.
ε) Κίλιας Βασίλειος του ∆ηµητρίου µε Α∆Τ Χ012048, Γενικός ∆ιευθυντής ΚΑΠΕ, ως
τακτικό µέλος, µε αναπληρωτές: (α) τη Τζανακάκη Ευτέρπη του Ιωάννη-Μίνωα µε Α∆Τ
ΑΙ101548, προσωρινά ασκούσα καθήκοντα Προϊσταµένου του Τµήµατος Κτιρίων της
∆ιεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ, (β) τον Ανδρουτσόπουλο Ανδρέα
του Βασιλείου µε Α∆Τ Φ069065, υπεύθυνο Εργαστηρίου Ενεργειακών Μετρήσεων της
∆ιεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ και (γ) το Γιαννακίδη Γεώργιο του
Παναγιώτη µε Α∆Τ ΑΕ023548, υπεύθυνο Εργαστηρίου Ανάλυσης Ενεργειακής
Πολιτικής της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού του ΚΑΠΕ.
στ) Μπαλαράς Κωνσταντίνος του Αγγελή µε Α∆Τ Χ055146, ∆ιευθυντής Ερευνών στο
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια τη ∆ασκαλάκη
Ελένη του Γεωργίου µε Α∆Τ Χ055145, κύρια ερευνήτρια του ΙΕΠΒΑ του ΕΑΑ.
ζ) Πάνου Θεόδωρος του Αναστασίου µε Α∆Τ ΑΚ123712, Προϊστάµενος του Τµήµατος
Κατασκευών και ∆οµικών Υλικών της ∆ιεύθυνσης Τυποποίησης του ΕΛΟΤ Α.Ε., ως
τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον Ευθυµιάδη Απόστολο του Ιωάννη µε Α∆Τ
ΑΖ083886, τεχνικό υπεύθυνο της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 101 «Τυποποίηση
ενεργειακής επίδοσης κτιρίων».
η) Κατσαρός Μιλτιάδης του Γεωργίου µε Α∆Τ ΑΑ079065, Λέκτορας της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ως τακτικό
µέλος, µε αναπληρωτή τον Καραδήµα Κωνσταντίνο του Άγγελου µε Α∆Τ Ρ111020,
Αναπληρωτή Καθηγητή της ίδιας Σχολής.
θ) Καρέλλας Σωτήριος του Γεωργίου µε Α∆Τ ΑΕ139463, αναπληρωτής καθηγητής της
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ως
τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον Πάλλη Πλάτωνα του Βασιλείου µε Α∆Τ ΑΕ107402,
υπ. διδάκτορα ΕΤΕΠ ΠΕ της ίδιας Σχολής.
ι)
Αραβαντινός ∆ηµήτριος του Γεωργίου µε Α∆Τ ΑΗ651118, Αναπληρωτής Καθηγητής
του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια τη
Τσικαλουδάκη Αικατερίνη µε Α∆Τ ΑΜ275051, Επίκουρη Καθηγήτρια της ίδιας Σχολής.
ια) Καραβασίλη Μαργαρίτα του Ισίδωρου µε Α∆Τ ΡΟ39297, ειδική εµπειρογνώµονας σε
θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή το Γκόνη
Νικόλαο του Χρήστου µε Α∆Τ ΑΙ691066, ειδικός εµπειρογνώµονας σε θέµατα
ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων.

ΑΔΑ: 7ΤΒΑ4653Π8-ΖΘΖ
Σελίδα 4 από 5

Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται ο Γρηγοριάδης Γρηγόριος του
Κωνσταντίνου µε Α∆Τ ΑΚ781168, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και
Ενεργειακής Αποδοτικότητας, αποσπασµένος από τη ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε., µε αναπληρώτρια
την Κουµεντάκου Αικατερίνη του Στεφάνου µε Α∆Τ ΑΚ613509, υπάλληλο της ίδιας
∆ιεύθυνσης.
Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής είναι ένα (1) έτος και είναι δυνατή
η παράτασή της µε όµοια απόφαση.
2.

Σκοπός της ως άνω Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και, κατά προτεραιότητα:
− ο προσδιορισµός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δοµικών στοιχείων (άρθρο 5 της Οδηγίας
2010/31/ΕΕ και του ν.4122/2013),
− η αναθεώρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της
Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και άρθρο 4 του ν.4122/2013) και
− η κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθµού των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική
κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Ν.4122/2013).

3.

Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση εισήγησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σχετικά µε:
3.1 τον καθορισµό των κτιρίων αναφοράς (τυπικών κτιρίων) του παραρτήµατος III της
οδηγίας 2010/31/ΕΕ
3.2 τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης του παραρτήµατος III της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, που
πρέπει να εκτιµώνται για τα κτίρια αναφοράς µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων
3.3 τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων και δοµικών στοιχείων
3.4 την αναθεώρηση της µεθοδολογίας υπολογισµού και των ελάχιστων απαιτήσεων για
την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, όπως αυτές καθορίζονται µε τον Κανονισµό
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και εξειδικεύονται µε τις Τεχνικές Οδηγίες
του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ),
3.5 τον πρακτικό ορισµό των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας
3.6 το εθνικό σχέδιο για την αύξηση των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση
ενέργειας
3.7 την τροποποίηση του Ν.4122/2013 και των εκδιδόµενων κατ' εξουσιοδότηση αυτού
διοικητικών πράξεων.
Η Επιτροπή δύναται, όποτε το κρίνει σκόπιµο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, να
συνεργάζεται µε ειδικούς φορείς, εµπειρογνώµονες, ή εξειδικευµένους επιστήµονες, σε
θέµατα που άπτονται του έργου της. Ο Πρόεδρος µπορεί επίσης να ζητά εγγράφως τις
απόψεις τους.

4.

Η λειτουργία της Επιτροπής ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του
Ν.2690/1999, όπως ισχύουν, και συνέρχεται στην Αθήνα και στο κτίριο του ΥΠΕΝ επί της
Λεωφ. Μεσογείων 119:
− τακτικά µία φορά το µήνα ή/και εκτάκτως, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της,
έως την ολοκλήρωση των ζητούµενων στην ανωτέρω παρ. 3 της παρούσας και
− εκτάκτως, µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, για το διάστηµα από την
ολοκλήρωση των ζητούµενων στην ανωτέρω παρ. 3 της παρούσας και έως το πέρας
της θητείας της.

5.

Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δηµοσίων υπηρεσιών
και ο Πρόεδρος, τα Μέλη και ο Γραµµατέας δε λαµβάνουν αποζηµίωση ή οποιαδήποτε
άλλου είδους αµοιβή για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις.

6.

Οι δαπάνες µετακίνησης, η ηµερήσια αποζηµίωση καθώς και οι τυχόν δαπάνες διαµονής
των Μελών της Επιτροπής Συντονισµού για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτής, θα
προκύπτουν από σχετικές αποφάσεις και θα καλύπτονται, κατά περίπτωση, από τις
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πιστώσεις του έργου µε τίτλο «∆απάνες ΤΥΕ της ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ χρηµατοδοτούµενες από
αµιγώς εθνικούς πόρους» (κωδ. Π∆Ε 2011ΣΕ06120000) ή από την Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής που συγχρηµατοδοτείται από τα Ε∆ΕΤ.

Ο Γενικός Γραµµατέας
Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών

Μιχαήλ Βερροιόπουλος

Εσωτερική ∆ιανοµή:
•
Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
•
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
•
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
•
Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας
•
∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας
•
Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ∆ ΕΝ/ΚΑ)
Κοινοποίηση:
•
Πρόεδρος & Μέλη της Επιτροπής

