
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022 μαθητών και αποφοίτων 
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών 
που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών 
και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμ-
μετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλα-
δικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 
2021.

2 Ορισμός εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκπρο-
σώπων φορέων και υπηρεσιακών στελεχών που 
δύνανται να συμμετέχουν στη Διυπουργική Επι-
τροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα και Συγκρό-
τηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση 
των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.253.2/111290/A5 (1)
Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για ει-

σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδη-

μαϊκό έτος 2021-2022 μαθητών και αποφοίτων 

Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών 

που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστρο-

φών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και 

συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελ-

λαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο 

του 2021. 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 

(Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 

του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
7 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (Α’ 12).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του 
ν. 4310/2014 (Α’ 258), αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α’ 50) και τροποποιήθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και 
το άρθρο 1 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/
2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και με το άρθρο 28 
του ν. 4521/2018 (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (Α’ 14).
6. Την υπό στοιχεία Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 

(Β’ 1929) υπουργική απόφαση καθορισμού αριθμού ει-
σακτέων σπουδαστών για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις 
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/2019 «Πρόσβα-
ση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), … για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κι εφεξής» (Β’ 1904 και 
Β’ 1940), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες 
και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού 
Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα 
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 
του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. 6056/31-10-2020 απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου.

10. Το υπ’ αρ. 13152/11-11-2020 έγγραφο του Δήμου 
Δυτικής Σάμου, τα υπό στοιχεία ΟΙΚ.Γ.Δ.:254/14-11-2020, 
ΟΙΚ.Γ.Δ.:60/26-03-2021 και ΓΔ 102/30-06-2021 έγγρα-
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φα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, τα υπ’ αρ. 5515/
21-04-2021 και 5154/21-04-2021 έγγραφα με τα οποία 
διαβιβάζεται κοινή επιστολή των Δήμων Ανατολικής και 
Δυτικής Σάμου καθώς και άλλες σχετικές επιστολές, με τα 
οποία ζητείται καθορισμός ειδικού ποσοστού επιπλέον 
του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση των μαθητών και αποφοίτων που συμ-
μετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021, λόγω του 
ισχυρότατου σεισμού που έπληξε την 30/10/2020 το 
νησί της Σάμου.

11. Τις υπ’ αρ. 1740/04-03-2021 και 1772/07-03-2021 
αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας για την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελασσόνας.

12. Την υπ’ αρ. 1739/04-03-2021 απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε 
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Τυρνάβου.

13. Το υπ’ αρ. 5725/18-03-2021 έγγραφο του Δήμου 
Ελασσόνας, το υπ’ αρ. 6093/02-04-2021 έγγραφο του 
Δήμου Τυρνάβου καθώς και άλλες σχετικές επιστολές, 
με τα οποία ζητείται καθορισμός ειδικού ποσοστού επι-
πλέον του αριθμού εισακτέων για εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση των μαθητών και αποφοίτων που 
συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021, λόγω του 
ισχυρότατου σεισμού και των μετασεισμών που έπληξαν 
την περιοχή στις 3 και 4/3/2021.

14. Το από 09/09/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
σχετικά με το πλήθος συμμετεχόντων στις πανελλαδικές 
εξετάσεις 2021.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) κατ’ εφαρμογή των 
οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

16. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/589/111033/Β1/9-9-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

17. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι 

μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών 
και Επαγγελματικών Λυκείων α) του Δήμου Ανατολικής 
Σάμου, β) του Δήμου Δυτικής Σάμου, γ) του Δήμου Ελασ-
σόνας και δ) του Δήμου Τυρνάβου, που έχουν πληγεί 
εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν 
αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το 
συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον 
Ιούνιο του 2021, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθ-
μού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές 
κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησια-

στικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Το δικαίωμα αυτό ισχύει για 
τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολικού έτους 
2020-2021 καθώς και για τους αποφοίτους, οι οποίοι 
υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στα Λύκεια των ανωτέρω 
περιοχών και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 
του έτους 2021.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και 
αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν 
μονίμως στις περιοχές του παρόντος άρθρου και συμ-
μετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2021 
ακόμα και εάν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής 
σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ειδικό ποσοστό αποδίδεται στους υποψηφίους ανά 
κατηγορία Λυκείου ως εξής:

(i) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσε-
ων των Ημερήσιων ΓΕΛ αποδίδεται ποσοστό 0,62% καθ’ 
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους 
σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των 
Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών 
(Α.Ε.Α).

(ii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων 
των ημερήσιων ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 1,30% καθ’ 
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους 
σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των 
Α.Ε.Ι.

(iii) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετά-
σεων των εσπερινών ΕΠΑΛ αποδίδεται ποσοστό 1,32% 
καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας 
τους σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις 
των Α.Ε.Ι.

(iv) Για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ των πε-
ριοχών αυτών, δεν αποδίδεται ειδικό ποσοστό διότι δεν 
υπάρχουν συμμετέχοντες αυτών των κατηγοριών στις 
πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοι-
χούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις ανωτέρω 
περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυ-
λοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν 
προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από 
το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπό-
λοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μο-
νάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται 
η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη 
μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία του-
λάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική 
Κατεύθυνση.

Άρθρο 2
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή 

των υποψηφίων στο ειδικό ποσοστό του άρθρου 1 θα 
κατατεθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας και 
είναι τα εξής:

Α. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
των περιοχών του άρθρου 1:

1. Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει 
ο υποψήφιος την πρόθεση του για την υπαγωγή του στο 
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ειδικό ποσοστό, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και 
τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις 
πανελλαδικές εξετάσεις 2021.

2. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας 
στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση - Δήλωση για 
συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β. Για τους μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των 
ΕΠΑΛ που κατοικούσαν μόνιμα στις περιοχές του άρ-
θρου 1 και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε 
Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης:

1. Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει 
ο υποψήφιος την πρόθεσή του για την υπαγωγή του στο 
ειδικό ποσοστό καθώς και τα πλήρη στοιχεία του και 
τον κωδικό υποψηφίου με τον οποίο συμμετείχε στις 
πανελλαδικές εξετάσεις 2021.

2. Δήλωση Ε1 οικονομικού έτους 2021 (χρήση 2020) 
του γονέα στη δήλωση του οποίου φαίνεται το τέκνο 
ως προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου του τέκνου αν 
κάνει αυτοτελή δήλωση, προς απόδειξη της μόνιμης 
κατοικίας του.

3. Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας 
στην οποία είχαν υποβάλει την Αίτηση - Δήλωση για 
συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
εφόσον συγκεντρώσει όλες τις σχετικές βεβαιώσεις θα 
προχωρήσει άμεσα εντός τριών (3) ημερών στη σύνταξη 
ενός πίνακα με τους δικαιούχους υποψήφιους του άρ-
θρου 1 και θα τους αποστείλει έντυπα και ηλεκτρονικά 
στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστη-
μάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,  
προκειμένου να διεξαχθεί η επιλογή τους με βάση το 
άρθρο 3.

Άρθρο 3
Μετά τη διαδικασία επιλογής και την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
έτους 2021, κάθε υποψήφιος των περιπτώσεων του 
ανωτέρω άρθρου 1 θα κριθεί για επιλογή για τις προ-
βλεπόμενες θέσεις για κάθε Τμήμα ή Σχολή ή Εισαγωγική 
Κατεύθυνση, για τα οποία έχει επιτύχει την/τις Ε.Β.Ε. του/
των ειδικού/κών μαθήματος/των ή πρακτικών δοκιμασι-
ών εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση καθώς και την Ε.Β.Ε. 
της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, με 
βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορί-
ων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό 
δελτίο, με την προϋπόθεση ο υποψήφιος να έχει επιτύχει 
συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του 
αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών 
της κατηγορίας τους, στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα 
κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/83505/672 (2)
Ορισμός εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκπρο-

σώπων φορέων και υπηρεσιακών στελεχών που 

δύνανται να συμμετέχουν στη Διυπουργική Επι-

τροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα και Συγκρό-

τηση Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση 

των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 

και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 4, 5, 8, 9 και της παρ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98),

γ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

δ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160),

ε) του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) και ειδικότερα το άρθρο 3 
για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό,

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’  5),

ζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ) του άρθρου 3 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονο-
μασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3),

ι) του άρθρου 3 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμ-
ματειών» (Α’ 100) και

ια) του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2018 «για τη διακυβέρνηση Ενεργειακής Ένωσης και της 
Δράσης για το Κλίμα...» (L 328/21.12.2018).

2. Την ΠΥΣ 31/18.07.2021 “ Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
31/30.9.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύστα-
ση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτρο-
πής για την Ενέργεια και το Κλίμα» (Α’ 147).” (Α’ 127/2021).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Στη Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το 
Κλίμα δύνανται να μετέχουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώ-
μονες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της (περ. ιγ παρ. 2 άρθρο 1 της Π.Υ.Σ. 
31/18.7.2021):
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α) η Θεοδώρα Αντωνακάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
β) o Iωάννης Βουγιουκλάκης, Δρ. Μηχανολόγος Μη-

χανικός,
γ) ο Παντελής Κάπρος, Καθηγητής του Εθνικού Μετσό-

βιου Πολυτεχνείου,
δ) ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής 

του Συμβουλίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,

ε) ο Κωστής Σταμπολής, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
στ) ο Σταύρος Παπαθανασίου, καθηγητής του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Στη Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλί-

μα δύνανται επίσης να μετέχουν ύστερα από πρόσκλη-
ση της Προέδρου της, χωρίς δικαίωμα ψήφου (περ. ιδ 
παρ. 2 άρθρο 1 της Π.Υ.Σ. 31/18.7.2021):

α) ο Βασίλειος Τριαντάφυλλος, Δικηγόρος - Ενεργεια-
κός Εμπειρογνώμων,

β) ο Νίκος Μάντζαρης, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσω-
πος της GREEN TANK,

γ) ο Θεόδωρος Τσακίρης, καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας.

B. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συ-
γκροτείται Ομάδα Εργασίας για την αποτύπωση της 
πορείας υλοποίησης του Σχεδίου για την Ενέργεια και 
το Κλίμα, τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή τυχόν παρεκ-
κλίσεων κατά την υλοποίηση των εγκεκριμένων μέτρων 
και πολιτικών και επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων και 
την υποβολή προτάσεων κατάλληλων νέων μέτρων ή 
τροποποίηση των υφιστάμενων για την επίτευξη των 
στόχων του Ε.Σ.Ε.Κ.

Β.1. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Ομάδας Ερ-
γασίας, κατά το άρθρο 6 της ΠΥΣ 31/2021, το έργο της 
εξειδικεύεται ως εξής:

Β.1.1. Ο συντονισμός για την υλοποίηση και την παρα-
κολούθηση εφαρμογής προτάσεων της Διυπουργικής 
Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ε.Σ.Ε.Κ. καθώς και η εισήγηση προς τη 
Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα στο 
πλαίσιο της Διαδικασίας Αναθεώρησης του Ε.Σ.Ε.Κ. και, 
ιδίως, σε σχέση με τον ανασχεδιασμό των υφιστάμενων 
και το σχεδιασμό νέων μέτρων πολιτικής, όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, με σκοπό την επίτευξη αυτών και τη 
μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ διατομεακών 
πολιτικών.

Β.1.2. Η ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου διακυβέρ-
νησης, για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
εποπτεία της υλοποίησης των πολιτικών και μέτρων, 
καθώς και την αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των 
εθνικών στόχων έως το έτος 2030, που προβλέπονται 
στο ΕΣΕΚ.

Β.1.3. Η εκπόνηση των σχετικών εκθέσεων προόδου 
στο πλαίσιο του Κανονισμού για τη Διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης (2018/1999/ΕΕ), καθώς και εσωτε-
ρικών εκθέσεων προόδου στη συχνότητα που θα ορίζει 
η Διυπουργική Επιτροπή.

Β.2. Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται, σύμφωνα με την 
Π.Υ.Σ. 31/2021, από τους κάτωθι:

Β.2.1 Πέντε (5) εκπροσώπους του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας

α) Σίτα Βασιλική, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενερ-
γειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας 
με αναπληρωτή τον Σουρή Γεώργιο, Προϊστάμενο του 
Τμήματος Ενεργειακής Αποδοτικότητας της ίδιας διεύ-
θυνσης.

β) Γωγούσο-Τσιώτα Οδυσσέα, Προϊστάμενο της Δι-
εύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμό-
σφαιρας, με αναπληρωτή τον Ψύχα Κυριάκο, Προϊστά-
μενο του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής.

γ) Αντωνόπουλο Δημήτρη, Προϊστάμενο της Διεύθυν-
σης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αναπληρωτή τον 
Αλεξόπουλο Δημήτριο του Τμήματος Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ηλεκτρικής και Θερμικής/Ψυκτικής 
Ενέργειας.

δ) Γιδάκου Γαρυφαλλιά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, με αναπληρωτή τον Ζουμαδάκη 
Αναστάσιο, Προϊστάμενο του Τμήματος Αγοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας.

ε) Νίκου Ιωάννα, Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής 
ΕΣΠΑ, Τομέα Ενέργειας, με αναπληρωτή τον Αλειφα-
ντή Στυλιανό, Προϊστάμενο του Τμήματος Ενεργειακού 
Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας.

Β.2.2. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΡΑΕ, που ορίζεται με 
απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ έως την ημερομηνία 
πρώτης σύγκλησης της Ο.Ε.

Β.2.3. Δύο (2) εκπροσώπους του ΚΑΠΕ, που ορίζονται 
με απόφαση του Προέδρου του ΚΑΠΕ έως την ημερο-
μηνία πρώτης σύγκλησης της Ο.Ε.

Β.2.4. Ως ειδικός φορέας εφαρμογής των μέτρων 
πολιτικής στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα σε 
θέματα επάρκειας Συστήματος, μετέχει στις συνεδριά-
σεις της Επιτροπής ο Διαχειριστής Δικτύου Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ο οποίος εκπροσωπεί-
ται από τον Καρυστιανό Μιχαήλ με αναπληρωτή, τον 
Τσουράκη Γεώργιο.

Β.2.5. Πέντε (5) εξειδικευμένους εξωτερικούς εμπει-
ρογνώμονες: 

α) Βουγιουκλάκη Ιωάννη,
β) Τουρκολιά Χρήστο,
γ) Σέμπο Ιωάννη
δ) Τριαντάφυλλο Βασίλειο,
ε) Βαρελίδη Πέτρο
Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Σίτα Βασι-

λική με αναπληρωτές τον Βουγιουκλάκη Ιωάννη και τον 
Τριαντάφυλλο Βασίλειο.

Β.3 Για την οργάνωση του έργου της Ομάδας Εργασίας 
συγκροτούνται εντός αυτής τρεις (3) διακριτές Τεχνικές 
Ομάδες:

- Ομάδα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου, με Συντο-
νιστή τον Τριαντάφυλλο Βασίλειο: Τεχνική Ομάδα που 
θα αναλάβει τον συντονισμό των εργασιών όλων των 
εμπλεκομένων μερών, της Διυπουργικής Επιτροπής, της 
Ομάδας Εργασίας, των εποπτευόμενων οργανισμών και 
φορέων και ενδεχομένως τρίτων, θα διαχειριστεί το έργο 
της αναθεώρησης του ΕΣΕΚ, θα συντονίζει τη διαδικασία 
παρακολούθησης της εφαρμογής του και θα μεριμνά για 
την συμβατότητα μεταξύ του Ε.Σ.Ε.Κ. και άλλων εθνικών 
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στρατηγικών, πολιτικών και μέτρων που σχετίζονται με 
την Ενέργεια και το Κλίμα.

- Ομάδα Τεχνικής Ανάλυσης και Δεδομένων, με Συντο-
νιστή τον Βουγιουκλάκη Ιωάννη: Τεχνική Ομάδα που θα 
επιμελείται το πρωτογενές υλικό για την αναθεώρηση 
του Ε.Σ.Ε.Κ. που θα εκπονηθεί από τους εμπλεκόμενους 
και θεσμικά αρμόδιους φορείς ή/και εξωτερικούς συμ-
βούλους (μελέτες, γραφήματα, λεκτικό κ.λπ.), θα ελέγχει 
τη τεχνική αρτιότητα αυτού σύμφωνα με τα πορίσματα 
της τέχνης και της επιστήμης και θα παρακολουθεί την 
τεχνική υλοποίηση των μέτρων του Αναθεωρημένου 
Ε.Σ.Ε.Κ.

- Ομάδα Σύνθεσης και Οριστικοποίησης, με Συντονί-
στρια την Σίτα Βασιλική: Τεχνική Ομάδα που θα συνθέσει 
το πρωτογενές υλικό που θα εκπονηθεί σε ενιαίο Σχέδιο 
Αναθεωρημένου Ε.Σ.Ε.Κ, θα ελέγξει και θα εγκρίνει την 
τελική υποβολή του Σχεδίου στην Διυπουργική Επιτροπή 
προς ψήφιση. Μετά την οριστικοποίηση του Αναθεωρη-
μένου Ε.Σ.Ε.Κ., η Τ.Ο. θα μεριμνά για την εφαρμογή των 
πολιτικών και μέτρων που περιγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Κ. 
και τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου.

Με Εισήγηση της Προέδρου της Ομάδας Εργασίας και 
Έγκριση της Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής 
στελεχώνονται οι Τεχνικές Ομάδες με Μέλη της Ομά-
δας Εργασίας και, δυνητικά, με τρίτους που δύνανται να 
συνδράμουν στο έργο της.

Β.4 Γραμματειακή υποστήριξη στην Ομάδα Εργασίας 
παρέχει η Αικατερίνη - Ηρώ Κουμεντάκου, υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργεια-
κής Αποδοτικότητας, με αναπληρώτρια την Ελευθερία 
Αυγουστή, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

Β.5 Τα αναπληρωματικά μέλη της Ομάδας Εργασίας 
δύνανται να παρακολουθούν, με πρόσκληση του Προ-
έδρου της, τις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και 
ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής.

Β.6 Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας μπορούν 
να παρίστανται, μετά από πρόσκληση της/του Προέδρου 
της, εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ και άλλων συναρμόδιων 
υπουργείων καθώς και άλλων φορέων, οργανισμών, συλ-

λόγων ή ενώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε οικο-
νομικά, τεχνικά επιστημονικά και λοιπά θέματα. Επίσης, 
ο Πρόεδρος μπορεί να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.

Β.7 Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει εντός του κανονι-
κού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα και οι συμμετέχοντες σε αυτή 
δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλου εί-
δους αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Β.8 Τα μέλη που συμμετέχουν ως εξωτερικοί εμπειρο-
γνώμονες δύναται να αμείβονται από πιστώσεις εθνι-
κών ή συγχρηματοδοτούμενων πόρων για την παροχή 
υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται διακριτά και πέραν 
της συμμετοχής τους στην Ομάδα Εργασίας και απο-
κλειστικά για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας, 
όπως εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη, υποβολή 
στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την ορθότητα της 
στρατηγικής, την επίτευξη των ειδικών στόχων, καθώς 
και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των 
υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με στόχο την διαμόρφω-
ση μιας έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας, τόσο για 
τον βαθμό κατά τον οποίο επιτυγχάνονται σταδιακά οι 
προβλεπόμενοι στόχοι όσο και για το αν αυτοί παραμέ-
νουν επίκαιροι.

Β.9 Για τις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας συντάσ-
σεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονό-
ματα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος 
συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική 
αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους και οι 
αποφάσεις που λήφθηκαν.

Β.10 Η θητεία της Προέδρου, των Συντονιστών και των 
μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την υπογραφή 
της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του 
έργου της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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