
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.) του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) 
για τον Καθορισμό Τιμής Μεριδίου του Μ.Τ.Α. και 
του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερι-
σματούχων Αεροπορίας (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.) έτους 2021.

2 Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπ’  αρ. οικ. 
49926/14976/07-12-2020 απόφασης των Υπουρ-
γών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επι-
κρατείας «Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επι-
χειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιάσκεψη» 
(Β’ 5517).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
118233/4341/08.12.2020 απόφασης (Β’ 5619) 
με τίτλο: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Δι-
οίκησης Έργου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου εκ-
πόνησης και υποβολής στον ΥΠΕΝ εισήγησης 
αναφορικά με την «Διαμόρφωση του θεσμικού 
και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη και 
συμμετοχή μονάδων αποθήκευσης στις Αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α’  185), 
ως ισχύει και σε μηχανισμούς ισχύος».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.951/ΑΔ.2450/Σ.475 (1)
   Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμ-

βουλίου (Δ.Σ.) του Μετοχικού Ταμείου Αε-

ροπορίας (Μ.Τ.Α.) για τον Καθορισμό Τιμής 

Μεριδίου του Μ.Τ.Α. και του Ειδικού Κλάδου Οι-

κονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Αεροπο-

ρίας (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.) έτους 2021.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 11 του άρθρου 2 και της παρ. 20 του άρ-

θρου 9 του α.ν. 1988/1939 «Περί Μετοχικού Ταμείου Β. 
Αεροπορίας» (Α’ 414),

β. της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2913/2001 «Ρύθ-
μιση Θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 102),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις 
διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τις αποφάσεις της υπ’ αρ. 21/16-10-2020 συνεδρία-
σης του Δ.Σ./Μ.Τ.Α.

3. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
151Α/2020 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των 
οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυ-
νας, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Τιμή Μεριδίου Μ.Τ.Α. και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.

Εγκρίνονται οι αποφάσεις της υπ’ αρ. 21/16-11-2020 
συνεδρίασης του Δ.Σ./Μ.Τ.Α., σύμφωνα με τις οποίες 
καθορίζεται:

α. Η τιμή μεριδίου του Μ.Τ.Α. στα 11,00 €.
β. Η τιμή μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.ΜΑ στα 3,00 €.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 9489/2909 (2)
    Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπ’  αρ. οικ. 

49926/14976/07-12-2020 απόφασης των Υπουρ-

γών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Επικρατείας «Διαδικασία παροχής συμβουλευ-

τικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους 

και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλη-

σης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιά-

σκεψη» (Β’ 5517).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύει,
β. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) 
και ιδίως του Κεφ. ΣΤ’ και της παρ. 19 του άρθρου 107, 
όπως ισχύει,

γ. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137), όπως ισχύει.

δ. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1).

ε. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), όπως ισχύει.

στ. Του άρθρου 67 του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση 
των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Ερ-
γοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση 
άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Α’ 272), όπως ισχύει.

ζ. Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131), όπως ισχύει.

η. Της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 «Κοινω-
νικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και 
την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 111), 
όπως ισχύει.

θ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ι. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 
2016 για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης 
(EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες 
κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών 
εργασίας και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, όπως τροπο-
ποιήθηκε από τον Κανονισμό (EE) 2019/1149 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Ιουνίου 2019.

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 2).

5. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

7. Την παρ. 2 του άρθρου μόνου του π.δ. 95/1993 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό Εργασίας» (Α’ 40).

8. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

9. Την υπ’ αρ. οικ. 49926/14976/7-12-2020 απόφαση 
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Επικρατείας «Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις 
από τον Ο.Α.Ε.Δ. με τηλεδιάσκεψη» (Β’  5517).
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10. Την περ. (β) της υποπαρ. 3.1 της παρ. 3 του άρ-
θρου μόνου της υπ’ αρ. 80030/13.07.2007 απόφασης 
του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Συγχώνευση υπηρεσιών, καθορισμός διάρθρωσης και 
αρμοδιότητες των Κ.Π.Α.2 του Ο.Α.Ε.Δ» (Β’  1197).

11. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

12. Την υπ’ αρ. 1235/14/12.02.2021 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

13. Το υπ’ αρ. 2022/10-12-2020 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. 
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα την 
ένταξη νέων υπηρεσιών στην πλατφόρμα myOAEDlive.

14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 
49926/14976/7-12-2020 απόφασης των Υπουργών 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας 
«Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις από τον Ορ-
γανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 
με τηλεδιάσκεψη» (Β’ 5517), ως εξής:

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στην πλατφόρμα «myOAEDIive.gov.gr», ο άνερ-
γος, η επιχείρηση, μέσω του εκπροσώπου της, καθώς 
και κάθε φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που επιθυμεί 
να επωφεληθεί από το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών 
απασχόλησης EURES, δύνανται να αιτηθούν ραντεβού 
για την εξυπηρέτησή τους με τηλεδιάσκεψη, επιλέγο-
ντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθε-
σιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου 
να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης».

β) Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 και 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4
Θεματικά πεδία ενημέρωσης

1. «Συμβουλευτική προς εγγεγραμμένους ανέργους»: 
Στο θεματικό αυτό πεδίο ο αιτών μπορεί να εξυπηρετη-
θεί από εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων εργασία 
για αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 
αναγκών του, σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) 
προς ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας και έκ-
δοση συστατικών σημειωμάτων προς εύρεση εργασίας. 
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής προς 
εγγεγραμμένους ανέργους με χρήση νοηματικής γλώσ-
σας/χειλεανάγνωσης ή με διερμηνεία σε άλλη γλώσσα 
εκτός της ελληνικής.

2. «Συμβουλευτική προς επιχειρήσεις»: Στο συγκεκρι-
μένο πεδίο ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
της επιχείρησης σε συνεργασία με τον/την εργασιακό 
σύμβουλο εργοδοτών μπορεί:

- Να ζητήσει προσωπικό χωρίς επιδότηση από τον 
Ο.Α.Ε.Δ. (άνοιγμα και περιγραφή θέσεων εργασίας).

- Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας.

- Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης επι-
χειρήσεων για διατήρηση των θέσεων εργασίας.

- Να ενημερωθεί για Προγράμματα Απόκτησης Εργα-
σιακής Εμπειρίας - Πρακτικής Άσκησης.

- Να ενημερωθεί για Προγράμματα Επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας 
Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ).

3. «Πληροφόρηση για αναζήτηση θέσεων εργασίας ή 
εργαζομένων μέσω του Δικτύου EURES». Στο συγκεκρι-
μένο πεδίο, εντάσσονται οι εξής υπηρεσίες:

α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς αναζητούντες ερ-
γασία στην Ευρώπη, μέσω των οποίων ο αιτών εξυπηρε-
τείται από σύμβουλο του Δικτύου EURES:

- για αναζήτηση εργασίας σε κράτος μέλος της ΕΕ, στην 
Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία, στην Ελβετία 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο,

- για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης 
και εργασίας στις προαναφερόμενες χώρες και

- για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα στο-
χευμένης εργασιακής κινητικότητας.

β) Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις για 
πρόσληψη προσωπικού από την Ευρώπη, μέσω των 
οποίων ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
της επιχείρησης μπορεί, σε συνεργασία με σύμβουλο 
του Δικτύου EURES:

- να ενημερωθεί για την αναζήτηση προσωπικού από 
κράτος μέλος της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της 
Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,

- να ενημερωθεί για τη διαδικασία δημοσίευσης θέσε-
ων εργασίας για πρόσληψη προσωπικού από τις ανωτέ-
ρω χώρες και

- να ενημερωθεί για τα προγράμματα στοχευμένης 
εργασιακής κινητικότητας.

4. «Ενημέρωση Μητρώου Εγγεγραμμένων». Στο συ-
γκεκριμένο πεδίο, ο ήδη εγγεγραμμένος αιτών μπορεί 
να διενεργήσει τις ακόλουθες πράξεις διόρθωσης, ενη-
μέρωσης ή αλλαγής στοιχείων στο Μητρώο:

- Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας/κατοικίας (διεύθυν-
ση, τηλέφωνο κ.ο.κ.)

- Αλλαγή Α.Δ.Τ. ή Άδειας Παραμονής ή Δελτίου Διε-
θνούς και Επικουρικής Προστασίας κ.ο.κ.

- Διόρθωση λαθών που έγιναν κατά την εγγραφή
- Αλλαγή εθνικότητας κατόπιν κτήσης ελληνικής υπη-

κοότητας/ιθαγένειας
- Εγγραφή στο ειδικό μητρώο ΕΚΟ και αντίστροφα 

επιστροφή στο μητρώο αν λήξει η πιστοποίηση ΚΕΠΑ
- Ενημέρωση στοιχείων μητρώου εγγεγραμμένων 

ΕΚΟ»
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 49926/14976/

07-12-2020 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας «Διαδικασία πα-
ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους 
ανέργους και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιάσκεψη» 
(Β’ 5517).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Επικράτειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/20378/759 (3)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/

118233/4341/08.12.2020 απόφασης (Β’ 5619) 

με τίτλο: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Δι-

οίκησης Έργου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου εκπό-

νησης και υποβολής στον ΥΠΕΝ εισήγησης ανα-

φορικά με την «Διαμόρφωση του θεσμικού και 

ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη και συμ-

μετοχή μονάδων αποθήκευσης στις Αγορές ηλε-

κτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α’ 185), ως 

ισχύει και σε μηχανισμούς ισχύος».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ειδικότερα την περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 
44 αυτού.

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 167).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί Ανασύστασης 
Υπουργείων» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/24-7-2019
(ΥΟΔΔ 510) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: 
«Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/118233/4341/
08.12.2020 απόφαση με τίτλο: «Σύσταση και συγκρό- 
τηση Ομάδας Διοίκησης Έργου στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου 
εκπόνησης και υποβολής στον ΥΠΕΝ εισήγησης αναφο-
ρικά με την ’’Διαμόρφωση του θεσμικού και ρυθμιστι-
κού πλαισίου για την ανάπτυξη και συμμετοχή μονάδων 
αποθήκευσης στις Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του 
ν. 4425/2016 (Α’ 185), ως ισχύει και σε μηχανισμούς ισχύ-
ος’’» (Β’ 5619).

7. Την υπό στοιχεία Ο-85744/15.1.2021 επιστολή της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με τίτλο: “Επικαιροποίηση 
εκπροσώπων της ΡΑΕ στο πλαίσιο των αποφάσεων υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/76292/202 (Β’ 5345/2018 και υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/118233/4341 (Β’ 5619/2020)”.

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

1. Αντικαθιστούμε το σημείο 5 της παρ.  2 του άρθρου 1 
της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/118233/4341/8.12.2020 
απόφασης, ως ακολούθως:

«5. Γεώργιος Λοΐζος, εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ως Μέλος»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
118233/4341/8.12.2020 απόφαση (Β’ 5619).

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα: https://diavgeia.gov.gr/f/YPEN.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021

Η Γενική Γραμματέας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02009010903210004*
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