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ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

«Καταγραφή και ποσοτικοποίηση σχεδίων δράσης βελτιστοποίησης της χρήσης των
ενεργειακών πόρων μέσω καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων».
Το 149869/31-12-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αντικείμενο τον
τίτλο του θέματος

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο ζητείται η καταγραφή
και η ποσοτικοποίηση των σχεδίων δράσης των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ για τη βέλτιστη χρήση των
ενεργειακών πόρων μέσω του καλύτερου ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων, στο πλαίσιο
της Επισκόπησης Δαπανών για τα οικονομικά έτη 2020-2022.
Τα σχέδια δράσης θα συγκεντρωθούν και θα αποσταλούν με ευθύνη των Προϊσταμένων Οικονομικών
Υπηρεσιών των δήμων και των περιφερειών τόσο για τους φορείς τους όσο και για τα νομικά πρόσωπα
αυτών, μεριμνώντας για την καταγραφή του σχεδίου δράσης κάθε φορέα σε διακριτό φύλλο εργασίας
(ένα φύλλο ανά φορέα) και στην ενσωμάτωση όλων των σχεδίων δράσης σε ένα βιβλίο εργασίας ανά
δήμο ή περιφέρεια. Το αρχείο του σχεδίου δράσης θα φέρει την ονομασία του δήμου ή της περιφέρειας
(«ΔΗΜΟΣ ………» ή «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……….»). Στην περίπτωση αποστολής μεμονωμένων στοιχείων από νομικά
πρόσωπα, πέραν των περιπτώσεων που αναγράφονται στην επόμενη παράγραφο, αυτά δεν θα
λαμβάνονται υπόψη.
Οι εκτελούντες χρέη Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών των λοιπών φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ
(Σύνδεσμοι, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΔ και ΕΕΤΑΑΑ) θα μεριμνήσουν για την κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων
δράσης των δικών τους φορέων. Τα σχετικά αρχεία θα φέρουν την ονομασία έκαστου φορέα.
Τα αρχεία των σχεδίων δράσης θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: lx@ypes.gr και
info@ypes.gr, το αργότερο έως τις 28.02.2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
Συνημμένα:
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e3188ab48e9a065afd034ed στις 03/02/20 11:57
1/2

1. Το 149869/31-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Ένα (1) υπόδειγμα πίνακα προς συμπλήρωση από τους φορείς.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Οι Δήμοι της χώρας
2. Οι Περιφέρειες της χώρας
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (με την παράκληση για άμεση
διαβίβαση του παρόντος από την ΚΕΔΕ στις ΠΕΔ).
4. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.
5. Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
6. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους με την παράκληση να ενημερώσουν για τις δικές τους
ενέργειες τους Συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Γεν. Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Π/Υ
- Δ/νση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης
dadgk@ypes.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης
4. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής
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