4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ
Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων
ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ ζχει του Υπουργείο Περιβάλλοντοσ
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (ΥΠΕΚΑ). Το Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ
(ΚΑΠΕ) ωσ υποςτθρικτικόσ φορζασ παρζχει τθν τεχνικι και επιςτθμονικι βοικεια ςτο (ΥΠΕΚΑ). Παράλλθλα,
αρμοδιότθτεσ δόκθκαν ςτθν νζα ιδρυκείςα Ειδικι Γραμματεία Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ
Ε.Γ.Ε.Π.Ε. ςτο ΥΠΕΚΑ με ςκοπό τθν επίβλεψθ και το ςυντονιςμό των αρμόδιων υπθρεςιϊν ςε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο για τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ περιβαλλοντικισ και ενεργειακισ νομοκεςίασ. Στθν
Ε.Γ.Ε.Π.Ε. δθμιουργικθκε επίςθσ και θ Ειδικι Υπθρεςία Επικεωρθτϊν Ενζργειασ (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) που κφριο
μζλθμα τθσ ζχει τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του Ν.3661/2008 ςχετικά με τθν
εφαρμογι των προβλεπόμενων ςε αυτόν μζτρων για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων,
κακϊσ και τθσ ζκδοςθσ των πιςτοποιθτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ. Σθμαντικι είναι και θ ςυνειςφορά του
Πράςινου Ταμείου για παρακολοφκθςθ τθσ είςπραξθσ, του ζλεγχου και διαςφάλιςθσ τθσ απόδοςθσ των
Πράςινων Πόρων για εφαρμογζσ μζτρων και δράςεων για τθ Βελτίωςθ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ.
Τθν ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ κακϊσ και τθν επίβλεψθ του
εκνικοφ ενδεικτικοφ ςτόχου και των απαιτιςεων ενεργειακισ απόδοςθσ ςφμφωνα με τον Ν.3855/2010 Άρκρο
7, ζχει το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ - ΥΠΕΚΑ. Συγκεκριμζνα ζχει το γενικό
ζλεγχο και τθν αρμοδιότθτα επίβλεψθσ τθσ υλοποίθςθσ των ενεργειϊν για τθν επίτευξθ του εκνικοφ
ενδεικτικοφ ςτόχου εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, μζςω τθσ παροχισ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν και άλλων μζτρων
βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, για τα οποία εκπονεί ςχετικι ζκκεςθ αποτελεςμάτων. Το Υπουργείο
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ζχει επίςθσ τθ διοικθτικι, διαχειριςτικι και εκτελεςτικι
αρμοδιότθτα τθσ εφαρμογισ των απαιτιςεων ενεργειακισ απόδοςθσ των «Σχεδίων Δράςθσ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ» και των ςχετικϊν κίνθτρων και άλλων μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και
αυτϊν που αφοροφν το Δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα.
Για το παραπάνω ζργο και ιδιαίτερα για τθν τεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξι του, το Υπουργείο
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ ςυνάπτει προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με το Κζντρο
Ανανεϊςιμων Πθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΚΑΠΕ). Η υποςτιριξθ εκ μζρουσ του ΚΑΠΕ, ιδίωσ μζςω
τθσ εκπόνθςθσ μελετϊν, ςχεδίων δράςθσ και εκνικϊν εκκζςεων, αφορά ςτθν εκπλιρωςθ των εκνικϊν
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τον παρόντα Νόμου και εν γζνει από τθν εκνικι και ευρωπαϊκι
νομοκεςία που ςχετίηεται με ηθτιματα ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των κτιρίων, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και ςυμπαραγωγισ.
Παράλλθλα, ςφμφωνα με τον Ν.3818/2010 «Σφςταςθ υπθρεςιϊν και λοιπζσ διατάξεισ», Άρκρο 6, ςυςτάκθκε
πρόςφατα θ «Ειδικι Γραμματεία Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.)» ςτο Υπουργείο
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.
Η Ε.Γ.Ε.Π.Ε. ζχει ςαν κφρια αρμοδιότθτα τθν επίβλεψθ και το ςυντονιςμό των αρμόδιων υπθρεςιϊν, ςε
κεντρικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο και επίπεδο Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Ο.Τ.Α. με
ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για κζματα περιβάλλοντοσ και ενζργειασ.
Επιπλζον, ςτθν Ειδικι Γραμματεία Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ υπάγεται επίςθσ και θ Ειδικι
Υπθρεςία Επικεωρθτϊν Ενζργειασ (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), θ οποία ζχει ςαν αποςτολι τον ζλεγχο και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ εκνικισ ενεργειακισ πολιτικισ για τθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ και τθν ενεργειακι απόδοςθ και τθσ εφαρμογισ του Ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89 Αϋ) «Μζτρα για τθ
μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων και άλλεσ διατάξεισ».

Στισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. ανικουν ο ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ
Πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ και του ζργου των επικεωρθτϊν, αφορά δε τθ παρακολοφκθςθ
κτιρίων, τθν επικεϊρθςθ λεβιτων και τθν επικεϊρθςθ εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ, κακϊσ και τθν τιρθςθ
ςε θλεκτρονικι μορφι Αρχείου Επικεωριςεωσ κτιρίων.
Στισ αρμοδιότθτεσ τθσ ανικει επίςθσ και ο ζλεγχοσ ποιότθτασ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ
ενεργειακισ απόδοςθσ, από τουσ Ενεργειακοφσ Επικεωρθτζσ κακϊσ και θ ςυλλογι, επεξεργαςία και μελζτθ
των αποτελεςμάτων από τον ζλεγχο των πιςτοποιθτικϊν ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ επικεϊρθςθσ
λεβιτων και εγκαταςτάςεων κλιματιςμοφ.
Το περαςμζνο Οκτϊβριο τζκθκε ςε εφαρμογι ο Ν.3889/2010 με τίτλο «Χρθματοδότθςθ Περιβαλλοντικϊν
Παρεμβάςεων, Πράςινο Ταμείο, Κφρωςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και άλλεσ δια τάξεισ». Με τον ςυγκεκριμζνο νόμο
κακιερϊνεται το Πράςινο Ταμείο ζνα ολοκλθρωμζνο και ειδικό ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ
περιβαλλοντικϊν και ενεργειακϊν παρεμβάςεων.
Σκοπόσ του Πράςινου Ταμείου είναι θ ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ μζςω τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ με
τθ διαχειριςτικι, οικονομικι, τεχνικι και χρθματοπιςτωτικι υποςτιριξθ προγραμμάτων, μζτρων,
παρεμβάςεων και ενεργειϊν. Στισ κφριεσ αρμοδιότθτεσ του Πράςινου Ταμείου ανικουν ιδίωσ:
α. Η παρακολοφκθςθ τθσ είςπραξθσ, ο ζλεγχοσ και θ διαςφάλιςθ τθσ απόδοςθσ των Πράςινων
Πόρων.
β. Η διαμόρφωςθ προγραμμάτων για τθ χρθματοδότθ θ μζτρων και δράςεων προςταςίασ,
αναβάκμιςθσ και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ περιβαλλοντικισ και
ενεργειακισ πολιτικισ.
γ. Η αξιολόγθςθ και επιλογι των προτάςεων και των προσ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων, θ
παρακολοφκθςθ και θ διαςφάλιςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ.
δ. Η επεξεργαςία, κατάρτιςθ αλλαγισ των γενικϊν κριτθρίων ζνταξθσ, επιλογισ προγραμμάτων και θ
ειςιγθςθ μζτρων, δράςεων και προγραμμάτων προσ τον Υπουργό Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και
Κλιματικισ.
ε. Η διενζργεια των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθν επιλογι των επί μζρουσ φορζων υλοποίθςθσ
των παραπάνω δράςεων και θ ςυμφωνία με αυτοφσ για τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
χρθματοδότθςθσ των δράςεων αυτϊν από τουσ Πράςινουσ Πόρουσ.
ςτ. Η οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ των προγραμμάτων και των δράςεων και θ δθμοςιότθτά τουσ,
κακϊσ και θ ςφνταξθ ετιςιων εκκζςεων για τθν εκτζλεςι τουσ.
Το Πράςινο Ταμείο μπορεί να χρθματοδοτεί προγράμματα που καταρτίηονται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ ι άλλα Υπουργεία και τουσ εποπτευόμενουσ οργανιςμοφσ
τουσ, αποκεντρωμζνεσ γενικζσ διοικιςεισ, οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, νομικά πρόςωπα του
ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ οριοκετείται από τισ διατάξεισ του Άρκρου 1 του Ν.1256/1982, και
ςωματεία ι άλλθσ μορφισ ενϊςεισ νομικϊν και φυςικϊν προςϊπων, τα οποία ςτοχεφουν ςφμφωνα με τουσ
καταςτατικοφσ τουσ ςκοποφσ ςτθν προςταςία, αναβάκμιςθ και αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ.
Οι κυριότεροι πόροι του Πράςινου Ταμείου που προζρχονται από:
α. χρθματοδοτιςεισ προγραμμάτων και πρωτοβουλίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλουσ πόρουσ
που προζρχεται από διεκνείσ οργανιςμοφσ και ταμεία περιβαλλοντικισ ενίςχυςθσ.
γ. Κζρδθ, τόκουσ ι άλλα ζςοδα που προζρχονται από τθ ςυμμετοχι του Πράςινου Ταμείου ςε άλλα
νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου.
δ. Χορθγίεσ και δωρεζσ από φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου.

ε. Ζςοδα διαχείριςθσ, εκμετάλλευςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ του.
ςτ. Επιχορθγιςεισ προερχόμενεσ από τον Κρατικό Προχπολογιςμό και χρθματοδοτιςεισ από το
πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων.
Με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 45414/21.10.2010 (ΦΕΚ 1732/Β/4.11.2010 γίνεται θ ςφςταςθ του Γραφείου
Πράςινων Προμθκειϊν και Περιβαλλοντικϊν Προτφπων Πιςτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο του Τμιματοσ Διεκνϊν
δραςτθριοτιτων και κεμάτων Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Κοινότθτασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Προγραμματιςμοφ και Ζργων. Οι αρμοδιότθτεσ του εν λόγω Γραφείου είναι οι ακόλουκεσ:


Μεριμνά για τθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ χριςθσ περιβαλλοντικϊν κριτθρίων ςτισ Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ ςφμφωνα με τισ Αρχζσ τθσ Αειφόρου Ανάπτυξθσ κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ
εφαρμογισ τουσ, ςε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια υπουργεία και φορείσ του Δθμοςίου και
Ιδιωτικοφ Δικαίου.



Μεριμνά για τθν εφαρμογι και προϊκθςθ τθσ ςτρατθγικισ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Πολιτικι
Προϊόντων (ΟΠΠ − Integrated Product Policy) που αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ του οικολογικοφ
ςχεδιαςμοφ των προϊόντων και τθν παροχι πλθροφοριϊν και κινιτρων για τθν αποτελεςματικι
υιοκζτθςθ και χριςθ οικολογικότερων προϊόντων από τουσ καταναλωτζσ.



Μεριμνά για τθν εφαρμογι και προϊκθςθ του Κοινοτικοφ Συςτιματοσ Απονομισ Οικολογικοφ
Σιματοσ (ECOLABEL).



Μεριμνά για τθν εφαρμογι και προϊκθςθ του Κοινοτικοφ Συςτιματοσ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ
και Ελζγχου (EMAS).



Μελετά κζματα Πράςινων Συμβάςεων και Περιβαλλοντικϊν Προτφπων που απορρζουν από τισ
υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ.



Υποςτθρίηει κάκε φφςεωσ Επιτροπζσ και Ομάδεσ Εργαςίασ που ςυςτινονται ςε υπουργικό ι
διυπουργικό επίπεδο για τθν εκπόνθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Εκνικοφ
Σχεδίου δράςθσ για τισ Πράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ.



Μεριμνά για τθν ςυνεχι επικαιροποίθςθ πλθροφοριακισ βάςθσ δεδομζνων και διαδικτυακϊν
Υπθρεςιϊν καταγραφισ πράςινων προϊόντων, υπθρεςιϊν και ζργων.



Μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των προμθκευτϊν ςχετικά με τα περιβαλλοντικά κριτιρια ςτισ Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ και τθν υλοποίθςθ οράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςχετικά με τθν αγορά και
κατανάλωςθ πράςινων προϊόντων και υπθρεςιϊν.



Διοργανϊνει θμερίδεσ, ςυνζδρια, εκδθλϊςεισ ςε ςυνεργαςία με ςυναρμόδιουσ Φορείσ και
Υπθρεςίεσ.



Συμμετζχει με εκπροςϊπουσ ςε Κοινοτικζσ και Διεκνείσ Συναντιςεισ.



Εκπονεί ι ανακζτει μελζτεσ και προγράμματα ςχετικά με τισ πράςινεσ προμικειεσ και τα
περιβαλλοντικά πρότυπα.



Μεριμνά για τθν χρθματοδότθςθ ι τθν επιχοριγθςθ Δθμοςίων Οργανιςμϊν, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κακϊσ
και μθ Κυβερνθτικϊν Περιβαλλοντικϊν Οργανϊςεων για τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων μελετϊν
Πράςινων Συμβάςεων και Περιβαλλοντικϊν Προτφπων.

Στον επόμενο πίνακα εμφανίηονται ςυνοπτικά οι υπεφκυνεσ και δθμόςιεσ αρχζσ και οι ςχετικοί φορείσ που
είναι αρμόδιεσ για τθν εφαρμογι και παρακολοφκθςθ μζτρων και δράςεων που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ
τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ.

Πίνακας 1: Αρμόδιες αρχζς και σχετικοί φορείς

Αρμοδιότητες

Παρακολοφκθςθ του εκνικοφ ςτόχου
για τθ Βελτίωςθ τθσ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ ςτο πλαίςιο τθσ (ESD)

Παρακολοφκθςθ του δθμοςίου τομζα
για τθ Βελτίωςθ τθσ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ ςτο πλαίςιο τθσ (ESD)

Τεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξι
ςτο ΥΠΕΚΑ για τθν παρακολοφκθςθ
του εκνικοφ ςτόχου για τθ Βελτίωςθ
τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ ςτο πλαίςιο
τθσ (ESD)
Τεχνικι και επιςτθμονικι υποςτιριξι
ςτο ΥΠΕΚΑ για τθν παρακολοφκθςθ
του δθμοςίου τομζα για τθ Βελτίωςθ
τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ ςτο πλαίςιο
τθσ (ESD)
Επίβλεψθ και το ςυντονιςμό των
αρμόδιων υπθρεςιϊν, ςε κεντρικό,
περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο
και επίπεδο Οργανιςμϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ Ο.Τ.Α. με ςκοπό τθ

Φορζας 1:

Φορζας 2:

Φορζας 3

Υπουργείο
Περιβάλλοντοσ
Ενζργειασ και
Κλιματικισ
Αλλαγισ ΤΠΕΚΑ
Υπουργείο
Περιβάλλοντοσ
Ενζργειασ και
Κλιματικισ
Αλλαγισ ΤΠΕΚΑ
Κζντρο
Ανανεϊςιμων
Πθγϊν και
Εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ ΚΑΠΕ
Κζντρο
Ανανεϊςιμων
Πθγϊν και
Εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ ΚΑΠΕ
Ειδικι
Γραμματεία
Επικεϊρθςθσ
Περιβάλλοντοσ
και Ενζργειασ

Φορζας 4

Φορζας 5

Φορζας 6

Φορζας 7

Αρμοδιότητες
διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ τθσ
νομοκεςίασ για κζματα περιβάλλοντοσ
και ενζργειασ
Ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ
εφαρμογισ του Ν.3661/2008 «Μζτρα
για τθ μείωςθ τθσ ενεργειακισ
κατανάλωςθσ των κτιρίων και άλλεσ
διατάξεισ».
Παρακολοφκθςθ τθσ είςπραξθσ, του
ζλεγχου και διαςφάλιςθσ τθσ
απόδοςθσ των Πράςινων Πόρων για
εφαρμογζσ μζτρων και δράςεων για τθ
Βελτίωςθ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ
Παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ των
Πράςινων Συμβάςεων και
Περιβαλλοντικϊν προτφπων , τθσ
ζκδοςθ Οικολογικοφ Σιματοσ
(ECOLABEL), τθσ εφαρμογισ
Συςτιματοσ Περιβαλλοντικισ
Διαχείριςθσ και Ελζγχου (EMAS).

Φορζας 1:

Φορζας 2:

Φορζας 3

Φορζας 4

Φορζας 5

Φορζας 6

Φορζας 7

Ε.Γ.Ε.Π.Ε.

Ειδικι
Υπθρεςία
Επικεωρθτϊν
Ενζργειασ
Ε.Τ.ΕΠ.ΕΝ.

Πράςινο Ταμείο

Γραφείο
Πράςινων
Προμθκειϊν και
Περιβαλλοντικϊν
Προτφπων
Πιςτοποίθςθσ

