
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Διοικητικά Υπευθύνων υποδομών/Εγκαταστάσεων σε κτίρια και 
εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
και τα  νομικά της πρόσωπα.  

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Έχοντες υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις όμοιες 

του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/2018.  

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΦΕΚ 

3833/Β/2021  

3. Τις διατάξεις της αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2-7-2022 ΦΕΚ 3424/Β/2022 ΚΥΑ θέμα «Μέτρα 

για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και 

εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα»  σε 

συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στις αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ.10814/4-7-2022 

/ΑΔΑ:6ΩΛΥ46ΜΤΛ6-Ι9Κ, αριθμ.11963/21-7-2022/ΑΔΑ:6ΗΕ846ΜΤΛ6-ΖΦΟ, αριθμ.12354/27-

7-2022/ΑΔΑ:9ΒΧ46ΜΤΛ6-ΘΩΤ και αριθμ.13765/31-8-2022/ΑΔΑ:ΨΣΡΡ46ΜΤΛ6-536 

εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Την αριθμ.237284/12-7-2022/ΑΔΑ:67ΕΣ7Λ1-Σ0Ψ απόφαση ορισμού του Εκτελεστικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων σε κτίρια 

και Εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την 

Ειδική Υπηρεσία τα νομικά της πρόσωπα. 

5. Το μητρώο κτιρίων/εγκαταστάσεων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου και τα νομικά της πρόσωπα.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ορίζουμε ως Διοικητικά υπευθύνους των Υποδομών /Εγκαταστάσεων που ανήκουν ή 

χρησιμοποιούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και  τα 

νομικά της  πρόσωπα τους κάτωθι:  

 

 

 

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

 

Τρίπολη 10  Οκτωβρίου  2022 

 

Αριθ. Πρωτ.:   349917 

 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση Ναυπλίου 57 

Ταχ. Κώδικας Τ.Κ. 22132 Τρίπολη 

Πληροφορίες Α. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  

Τηλέφωνο 2713611602 

E-mail  poulopoulou@arcadia.gr  

mailto:poulopoulou@arcadia.gr
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1. Για τα κτίρια / εγκαταστάσεις  που υπάγονται οργανωτικά και λειτουργικά στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αργολίδας.  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους:  

➢ τον προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας  της οικείας 
Διεύθυνσης για διευκρινήσεις και παροχή στοιχείων επί θεμάτων κτιρίων εγκαταστάσεων 
(ιδιόκτητων, μισθωμένων, παραχωρημένων  κλπ) των κωδικών μετρητών ενέργειας και 
λογαριασμών ενέργειας ανά κτίριο/εγκατάσταση καθώς και των λογαριασμών από τον πάροχο 
ενέργειας ανά μετρητή. 

➢ τον προϊστάμενο του οικείου τμήματος Πληροφορικής ανά Περιφερειακή Ενότητα για  τεχνικά 

ζητήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  

➢ Τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της οικείας ΔΤΕ για διευκρινίσεις επί 
θεμάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων  οδοφωτισμού  

➢ έναν υπάλληλο της επιλογής του από τη Διεύθυνση που προΐσταται για την 

εισαγωγή/καταχώρηση των στοιχείων στην πλατφόρμα  

 

2. Για τα κτίρια / εγκαταστάσεις που υπάγονται οργανωτικά και λειτουργικά στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού έδρας:  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους:  

➢ τον προϊστάμενο Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας Προσόδων και Περιουσίας  της οικείας 

Διεύθυνσης για διευκρινήσεις και παροχή στοιχείων επί θεμάτων κτιρίων εγκαταστάσεων 

(ιδιόκτητων, μισθωμένων, παραχωρημένων  κλπ), των κωδικών μετρητών ενέργειας και 

λογαριασμών ενέργειας ανά κτίριο/εγκατάσταση καθώς και των λογαριασμών από τον πάροχο 

ενέργειας ανά μετρητή. 

➢ τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για  τεχνικά 

ζητήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  

➢ τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της οικείας ΔΤΕ για διευκρινίσεις επί 
θεμάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού  

➢ έναν υπάλληλο της επιλογής του από τη Διεύθυνση που προΐσταται για την 

εισαγωγή/καταχώρηση των στοιχείων στην πλατφόρμα. 

 

3. Για τα κτίρια / εγκαταστάσεις που υπάγονται οργανωτικά και λειτουργικά στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Κορινθίας:  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους:  

➢ τον προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας  της οικείας 

Διεύθυνσης για διευκρινήσεις και παροχή στοιχείων επί θεμάτων κτιρίων εγκαταστάσεων 

(ιδιόκτητων, μισθωμένων, παραχωρημένων  κλπ) των κωδικών μετρητών ενέργειας και 

λογαριασμών ενέργειας ανά κτίριο/εγκατάσταση καθώς και των λογαριασμών από τον πάροχο 

ενέργειας ανά μετρητή. 

➢ τον προϊστάμενο του οικείου τμήματος Πληροφορικής για  τεχνικά ζητήματα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα  

➢ τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της οικείας ΔΤΕ για διευκρινίσεις επί 
θεμάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού  
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➢ έναν υπάλληλο της επιλογής του από τη Διεύθυνση που προΐσταται για την 

εισαγωγή/καταχώρηση των στοιχείων στην πλατφόρμα  

 

4. Για τα κτίρια / εγκαταστάσεις που υπάγονται οργανωτικά και λειτουργικά στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λακωνίας: 

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους:  

➢ τον προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας  της οικείας 

Διεύθυνσης για διευκρινήσεις και παροχή στοιχείων επί θεμάτων κτιρίων εγκαταστάσεων 

(ιδιόκτητων, μισθωμένων, παραχωρημένων  κλπ) των κωδικών μετρητών ενέργειας και 

λογαριασμών ενέργειας ανά κτίριο/εγκατάσταση καθώς και των λογαριασμών από τον πάροχο 

ενέργειας ανά μετρητή. 

➢ τον προϊστάμενο του οικείου τμήματος Πληροφορικής για  τεχνικά ζητήματα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα  

➢ τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της οικείας ΔΤΕ για διευκρινίσεις επί 
θεμάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού  

➢ έναν υπάλληλο της επιλογής του από τη Διεύθυνση που προΐσταται για την 

εισαγωγή/καταχώρηση των στοιχείων στην πλατφόρμα  

 

5. Για τα κτίρια / εγκαταστάσεις  που υπάγονται οργανωτικά και λειτουργικά στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Μεσσηνίας.  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους:   

➢ τον προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας της οικείας 

Διεύθυνσης για διευκρινήσεις και παροχή στοιχείων επί θεμάτων κτιρίων εγκαταστάσεων 

(ιδιόκτητων, μισθωμένων, παραχωρημένων  κλπ) των κωδικών μετρητών ενέργειας και 

λογαριασμών ενέργειας ανά κτίριο/εγκατάσταση καθώς και των λογαριασμών από τον πάροχο 

ενέργειας ανά μετρητή. 

➢ τον προϊστάμενο του οικείου τμήματος Πληροφορικής σε θέματα ΤΠΕ. 

➢ τον προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της οικείας ΔΤΕ για διευκρινίσεις επί 
θεμάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού  

➢ έναν υπάλληλο της επιλογής του από τη Διεύθυνση που προΐσταται για την 

εισαγωγή/καταχώρηση των στοιχείων στην πλατφόρμα  

6. Για το κτίριο που στεγάζεται η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Προϊστάμενος της  Υπηρεσίας. 

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους προϊσταμένους των οικείων Μονάδων για όλα τα θέματα που 

αφορούν το έργο και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022. 

 

7. Για το κτίριο που στεγάζεται η ΑΜΚΕ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 «ΤΑΠ ΤΟΚ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου 

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους προϊσταμένους των οικείων Τμημάτων για όλα τα θέματα που 

αφορούν το έργο και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022 
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8. Για το κτίριο που στεγάζεται το ΝΠΙΔ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Διευθυντής του νομικού προσώπου  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους προϊσταμένους των οικείων Τμημάτων για όλα τα θέματα που 

αφορούν το έργο και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022 

 

9. Για το κτίριο που στεγάζεται το ΝΠΙΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του νομικού προσώπου  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους προϊσταμένους των οικείων Μονάδων που απαρτίζουν το 

νομικό πρόσωπο για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με την 

ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022 

 

10. Για το κτίριο που στεγάζεται το ΝΠΙΔ ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του νομικού προσώπου  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους προϊσταμένους των οικείων Μονάδων που απαρτίζουν το 

νομικό πρόσωπο για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με την 

ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022 

 

11. Για το κτίριο που στεγάζεται ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του νομικού προσώπου  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους προϊσταμένους των οικείων Μονάδων που απαρτίζουν το 

νομικό πρόσωπο για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με την 

ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022. 

 

12. Για τα κτίρια/ εγκαταστάσεις του Γ.Ο.Ε.Β ΠΑΜΙΣΟΥ  

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Πρόεδρος του ΔΣ του νομικού προσώπου  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους προϊσταμένους των οικείων Μονάδων που απαρτίζουν το 

νομικό πρόσωπο για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με την 

ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022. 

 

13. Για τα κτίρια/ εγκαταστάσεις Γ.Ο.Ε.Β ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Πρόεδρος του ΔΣ του νομικού προσώπου  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους προϊσταμένους των οικείων Μονάδων που απαρτίζουν το 

νομικό πρόσωπο για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με την 

ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022 

 

14. Για τα κτίρια/εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ (Α.Ο.Σ.Α.Κ) 

Διοικητικά Υπεύθυνος ορίζεται ο Πρόεδρος του ΔΣ του νομικού προσώπου  

Ο ανωτέρω θα υποστηρίζεται από τους προϊσταμένους των οικείων Μονάδων που απαρτίζουν το 

νομικό πρόσωπο για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο και τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με την 

ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022 
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ΕΡΓΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
 
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022 οι Διοικητικά Υπεύθυνοι διαχειρίζονται με τον 
πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που τους ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση 
στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας και προς το σκοπό αυτό συνεργάζονται με τον Ενεργειακό 
Υπεύθυνο της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β' 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και εφόσον το 
κρίνει αναγκαίο. 
 
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ ΦΕΚ 3424/Β/2022 οι Διοικητικά Υπεύθυνοι, συντονίζουν για τα 
κτίρια ή/και τις εγκαταστάσεις για τα οποία έχουν  οριστεί, τα ακόλουθα: 
1. την αρχική καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

https://publicenergysavings.gov.gr/  του άρθρου 2 της ΚΥΑ με ημερομηνία έναρξης των στοιχείων 
την 1.1.2022, καθώς και τη συλλογή των αντίστοιχων στοιχείων του έτους βάσης 2019, 

2. τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την εξασφάλιση των σχετικών 
πόρων, 

3. τις ενέργειες για την ορθή λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης ψύξης και τη 
διενέργεια περιοδικής συντήρησης των λεβήτων καυστήρων και μονάδων κλιματισμού, 

4. την καταχώριση των σχετικών πληροφοριών/δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
άρθρου 2 της ΚΥΑ σε μηνιαία βάση, 

5. τον ορισμό των αρμόδιων προσώπων για την υλοποίηση και παρακολούθηση των  άμεσων 
δράσεων ως προβλέπονται στο άρθρο 3 «Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας» της ΚΥΑ ΦΕΚ 
3424/Β/2022 : 

 

Γ. Οι Διοικητικά υπεύθυνοι για την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνούν με τον 

Υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων τηλέφωνο 2713610102  email: 

ektelestikos@ppel.gov.gr και την αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης  Εσωτερικής 

Λειτουργίας τηλέφωνο 2713611602 email: gdel@ppel.gov.gr . 

 

Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ισχύει μέχρι 12/7/2023.  

 

 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΝΙΚΗΤΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Οριζόμενους Διοικητικά Υπεύθυνους  

2. Προϊσταμένους κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών Περιφέρειας, Α/θμιας Εκπαίδευσης, 

Β/θμιας Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ, Νομικών Προσώπων και Ειδικής Υπηρεσίας με την παράκληση να 

ενημερώσουν α) τους προϊσταμένους υποστήριξης των Διοικητικά Υπευθύνων και β) το προσωπικό 

της υπηρεσίας τους. 

 

Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Υπουργείο Εσωτερικών /Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα /Γενική Διεύθυνση 

Δημοσίων Οργανώσεων 

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου /Γραφείο Συντονιστή 

 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη  

2. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου  

3. Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 

4. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών  

5. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 

6. Γραφείο Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας  

 

 

ΑΔΑ: 6Φ167Λ1-ΔΨ0


		2022-10-10T14:32:15+0300
	Athens




