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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΕ 
 Στις 25/05/12 εκδόθηκαν οι Περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις 

Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 184/2012).  
 
 Το περί καθορισμού Μεθοδολογίας και άλλων απαιτήσεων για τη διενέργεια Ενεργειακών 

Ελέγχων Διάταγμα του 2012 (ΚΔΠ 171/2012)- Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις με 
τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ένας ΕΕ.  
 

 Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.  
 
 Ρύθμιση της προσφοράς στην αγορά υπηρεσιών Ενεργειακού Ελεγκτή.  

 
 Διασφάλιση ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από ειδικευμένους μηχανικούς οι οποίοι 

έχουν τύχει ειδικής εκπαίδευσης και έχουν εξασφαλίσει άδεια από την Αρμόδια Αρχή.  
 

 Η διενέργεια Ενεργειακών Έλεγχων δεν είναι υποχρεωτική.  
 

Τι είναι ο ενεργειακός έλεγχος και από ποιους γίνεται; 
 
 Συστηματική διαδικασία από την οποία προκύπτει επαρκής γνώση της 

υφιστάμενης ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας 
βιομηχανικής δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης, με την οποία εντοπίζονται και 
προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας και συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων.  
 

 «Ενεργειακός Ελεγκτής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
διενεργεί ενεργειακούς ελέγχους και κατέχει άδεια ενεργειακού ελεγκτή.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜOI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Συνοπτικός Τίτλος (1) 
 

Ερμηνεία (2) 
 

Ορισμοί: «Ενεργειακός Ελεγκτής», «Ενεργειακός Έλεγχος», κτλ 
 
Εγγραφή στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών (3) 
  
 Υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενη από απόδειξη πληρωμής 

τέλους εγγραφής, φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, πιστοποιητικό 
εγγραφής στο ΕΤΕΚ, κτλ.  

 
Εκπαίδευση ενεργειακών ελεγκτών (4) 
      
 Υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος.  
 

 Επιτυχία σε εξετάσεις.  
 

 Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος από Aρμόδια Αρχή.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜOI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Εγγραφή νομικών προσώπων στο μητρώο ΕΕ (5) 
 

 (α) προσωπική επιχείρηση, (β) ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία 
 (γ) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,(δ) Ιδρύματα 

 

Τήρηση μητρώου (6) 
     

  Η τήρηση και διαχείριση γίνεται από την Αρμόδια Αρχή. 
 

 Στοιχεία διαθέσιμα στο κοινό: Ονοματεπώνυμο του ενεργειακού 
ελεγκτή, εμπορική επωνυμία, κατηγορία ενεργειακού ελεγκτή, κτλ. 
 

Κατηγορίες Ενεργειακών Ελεγκτών(6) 
 

 Κατηγορία Α: όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού και είδους 
συστήματος κλιματισμού. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει λιμάνια, 
αεροδρόμια, οδικό φωτισμό.  
 

 Κατηγορία Β׃ βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές 
εγκαταστάσεις. 
 

 Κατηγορία Γ׃ μεταφορές (εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων). 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Προσόντα ενεργειακών ελεγκτών (8) 
Κατηγορία Α:  

 
 Μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ(άδεια άσκησης επαγγέλματος σε  

ισχύ) 
 
Κατηγορία Β:  

 
 Μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ (άδεια άσκησης επαγγέλματος σε  

ισχύ) 
 
Κατηγορία Γ:  

 
 Μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ (άδεια άσκησης επαγγέλματος σε  

ισχύ) 
 
 Για όλες τις κατηγορίες τριετή τεκμηριωμένη επαγγελματική πείρα 

όπως ορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜOI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Αναστολή ή τερματισμός εγγραφής στο μητρώο ΕΕ (10). 
 

 Παραβίαση των προνοιών του Νόμου ή των Κανονισμών ή παραβαίνει 
τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ή καταδίκη από δικαστήριο για 
ποινικό αδίκημα, κτλ. 

 

Ανανέωση εγγραφής (11) 
 

 Ετήσια ανανέωση χωρίς την καταβολή τέλους. 
 

Ανεξαρτησία των ενεργειακών ελεγκτών (12). 
 Ο ενεργειακός έλεγχος πρέπει να διενεργείται με ανεξάρτητο τρόπο. 
  
Επιτροπή ενεργειακών ελεγκτών (13), (14),(15),(16),(17). 
 

 Συνίσταται στο ΥΕΒ&Τ Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών: 
 Στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των ενεργειακών ελεγκτών, στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των προσόντων των 
εκπαιδευτών και της καταλληλότητας των εξεταστικών οργανισμών 

 Στην εξέταση παραπόνων και καταγγελιών.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜOI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Κοινοτικοί Ενεργειακοί Ελεγκτές (18) 
 
 Δύνανται να εγκατασταθούν στη Δημοκρατία και να ασκήσουν το 

επάγγελμα του Ε.Ε. εφόσον εγγραφούν στο μητρώο ενεργειακών 
ελεγκτών. 
 

 Περιστασιακή άσκηση υπηρεσιών για συγκεκριμένο ενεργειακό έλεγχο 
εφόσον είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί νόμιμα 
το επάγγελμα του Ε.Ε. στο κράτος αυτό. 
 

 Η αρμόδια αρχή κρίνει κατά περίπτωση το προσωρινό και περιστασιακό 
χαρακτήρα της παροχής υπηρεσίας ενεργειακού έλεγχου 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Καθήκοντα και υποχρεώσεις των ελεγκτών- Όροι και 

προϋποθέσεις άδειας-Κανόνες δεοντολογίας (19) 
 

 Συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
 Πιστή εφαρμογή των προτύπων, μεθοδολογιών, και διαδικασιών 
 Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που συλλέγουν.  
 Να εκτελούν την εργασία τους με κάθε επιμέλεια, να εφαρμόζουν την 

ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 
 Να συμμορφώνονται με τον  κώδικα δεοντολογίας του ΕΤΕΚ 
 Να συντάσσουν έκθεση αποτελεσμάτων και να τηρούν αρχείο 

εκθέσεων και μετρήσεων των ενεργειακών ελέγχων για τα 
προηγούμενα δέκα έτη 

 
Έλεγχος και ποιοτική αξιολόγηση (20) 
  
 Γίνεται από την αρμόδια αρχή (προσκόμιση στοιχείων στην αρμόδια 

αρχή, όταν ζητηθεί). 
 Οι έλεγχοι γίνονται δειγματοληπτικά, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν 

καταγγελίας. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜOI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (21) 
 Η Αρμόδια Αρχή, διαπιστώνει την καταλληλότητα των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και των προσόντων των εκπαιδευτών. 
 

 Διάρκεια εκπαιδευτικού προγράμματος: 
 (α) Για την κατηγορία Α 80 ώρες. 
 (β) Για την κατηγορία Β 80 ώρες 
 (γ) Για την κατηγορία Γ 32 ώρες: 
 (και για τις κατηγορίες Α και Β 120 ώρες εκπαιδευτικού 

προγράμματος) 
 

 Κατανομή ωρών: 70% θεωρητική κατάρτιση και 30% πρακτική 
εξάσκηση. 

 

 Το κόστος βαρύνει τους  υποψήφιους. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜOI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

Εξετάσεις (22)  
 Οι εξετάσεις διοργανώνονται από εξεταστικό οργανισμό κατόπιν συμφωνίας 

με τον εκπαιδευτικό οργανισμό και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή αφού 
διαπιστώσει την καταλληλότητα του εξεταστικού οργανισμού. 
 

 Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί και παρεμβαίνει στην όλη διαδικασία της 
εκπαίδευσης και των εξετάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή 
του Νόμου και των Κανονισμών. 
 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  και η βάση επιτυχίας καθορίζεται στο 65%.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜOI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:Αίτηση για εγγραφή  στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών 

(φυσικά πρόσωπα) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τέλη (80 ευρώ για εξετάσεις ανά κατηγορία και 200 
ευρώ για εγγραφή στο Μητρώο) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Εκπαίδευση ενεργειακών ελεγκτών, πρόγραμμα  
κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης.   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο Ενεργειακών 
Ελεγκτών (νομικά πρόσωπα) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών 
(KOINOTIKOI) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Αίτηση για έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος, 
των εκπαιδευτών και του εξεταστικού οργανισμού 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Κριτήρια εκπαιδευτικών οργανισμών όσον αφορά το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα προσόντα των εκπαιδευτών 
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

12 

(κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/ διεργασίες, γεωργικές 
εγκαταστάσεις) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Στο Διάταγμα ΚΔΠ 171/2012 για καθορισμό της διαδικασίας που πρέπει 
να ακολουθείται  από τους ενεργειακούς ελεγκτές περιλαμβάνεται 
μεταξύ άλλων ο Τεχνικός Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων που 
συμπεριλαμβάνει μεθοδολογίες, διαδικασίες, απαιτήσεις, τεχνικά 
πρότυπα, όργανα μετρήσεων κτλ, τα οποία πρέπει να εφαρμόζει ο 
ενεργειακός ελεγκτής κατά τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων.  
 
 
Ετοιμάζεται ευρωπαϊκό πρότυπο CEN για καθορισμό της διαδικασίας 
ενεργειακών ελέγχων το οποίο θα αντικαταστήσει σε κατοπινό στάδιο 
τον Τεχνικό Οδηγό.  
 



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  
 Ο οδηγός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΕΒ&Τ 

(www.mcit.gov.cy) και καλύπτει θέματα όπως: 
  
 Ορολογία και ορισμοί σημαντικών παραμέτρων όπως Ενέργεια,  

Πρωτογενής Ενέργεια, Ωφέλιμη Ενέργεια, Εξοικονόμηση 
Ενέργειας,  Συνοπτικός και Εκτενής ενεργειακός έλεγχος . 
 

 Συνοπτικός ενεργειακός  έλεγχος σημαίνει τον ενεργειακό έλεγχο 
που εντοπίζει όλες τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας πρώτης 
προτεραιότητας και άμεσης απόδοσης και οριοθετεί τις επεμβάσεις 
εκείνες, οι οποίες κατ' αρχή ικανοποιούν τα κριτήρια του φορέα για 
αυτοχρηματοδότηση επενδύσεων καθώς και εκείνες οι οποίες χρήζουν 
αναλυτικής τεκμηρίωσης στα πλαίσια του εκτενούς ενεργειακού 
ελέγχου.  
 

 «Εκτενής ενεργειακός έλεγχος » (extended energy audit) 
σημαίνει τον ενεργειακό έλεγχο, που συνήθως έπεται του συνοπτικού 
ελέγχου και όπου εκτός από τα ενεργειακά στοιχεία χρειάζονται και 
μετρήσεις, προκειμένου να καταρτισθούν τα ενεργειακά ισοζύγια στις 
ενεργοβόρες μονάδες ή εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό 
προσδιορίζονται επεμβάσεις μέσο- και μακροπρόθεσμης απόδοσης. 
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

 Μεθοδολογία  (συνοπτικός και εκτενής ενεργειακός  έλεγχος) 
 Συλλογή στοιχείων και αποτύπωση  
 Μέτρηση της χρήσης ενέργειας  
 Κατανάλωση αναφοράς  
 Εκ των προτέρων πρόβλεψη καταναλώσεων και 

εξοικονομούμενης ενέργειας  
 Διακρίβωση στοιχείων  
 Εκ των υστέρων εκτίμηση της εξοικονομούμενης ενέργειας 
 Επιμερισμός της ενέργειας ανά χρήση 
 Εκτίμηση ενεργειακών παραμέτρων και μετρήσεις 
 Μεθοδολογία εκτίμησης παραμέτρων 
 Έκθεση εκτενούς ελέγχου.  
  Φορητά όργανα μέτρησης 
 Πρότυπα, Νομοθεσίες  
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΕΥ 
 
 Ετοιμάστηκαν οι Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές 

Υπηρεσίες (Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του 2012.  
 
Συνοπτικός Τίτλος (1) 
 
Ερμηνεία (2) 
 «Αρμόδια Αρχή», «Ενεργειακός Ελεγκτής», «Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)», 

 
Εγγραφή στο μητρώο Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών(3) 
 
 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 7 και 

νοούμενου ότι εργοδοτούν ή συμβάλλονται με φυσικά ή νομικά πρόσωπο που κατέχουν 
άδεια ενεργειακού ελεγκτή. 

 
 Νοείται ότι η ΕΕΥ δύναται να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες για τις κατηγορίες στις οποίες 

είναι εγγεγραμμένοι οι ΕΕ που εργοδοτεί  ή συμβάλλονται με αυτή. 
 
Τήρηση μητρώου Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών(4) 
      
  Η τήρηση και διαχείριση γίνεται από την αρμόδια αρχή. 
 
 Τα  στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο κοινό αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας, την 

επωνυμία, κτλ.  
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΕΥ 
Έκδοση Άδειας (5) 
 

  Η Αρμόδια Αρχή, μετά την εγγραφή ΕΕΥ στο μητρώο, εκδίδει σχετική άδεια η 
οποία παραμένει σε ισχύ για ένα έτος.  
 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών σε σχέση με τις 
ΕΕΥ(6) 

 

 Την αξιολόγηση αιτημάτων που υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή για εγγραφή 
στο μητρώο ΕΕΥ 
 

 Την αξιολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων ενεργειακών 
υπηρεσιών μέσω ΣΕΑ 
 

 Την ανανέωση, τερματισμό και ανάκληση της άδειας ΕΕΥ 
 

 Την εξέταση παραπόνων και καταγγελιών 
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΕΥ 
Προϋποθέσεις λειτουργίας των ΕΕΥ(7) 
 
 Επάρκεια σε τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές και νομικές  ικανότητες 

για διαπραγμάτευση και σύναψη ΣΕΑ 
 

 Ικανότητα εκτέλεσης του έργου (αγορά, εγκατάσταση ή/και 
αντικατάσταση υλικών και εξοπλισμού –συντήρησή) 
 

 Έχουν επαρκή γνώση της αγοράς και των τιμών των υλικών και του 
εξοπλισμού 
 

 Δυνατότητα να χειριστούν και να εξασφαλίσουν θέματα 
χρηματοδότησης 
 

 Δυνατότητα να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες με εγγυημένη 
απόδοση 
 

 Ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΕΥ (8) 

 
 
 

ΕΕΥ 

Εργασίες 
Συντήρησης / 

Επισκευής 

Ενεργειακοί 
Έλεγχοι και 
Ενεργειακές 

Μελέτες  

Έλεγχος / 
επιβεβαίωση 

εξοικονομήσεων  

Σχεδιασμός 
και υλοποίηση 
έργου/μέτρων 

ΒΕΑ 

Διαχείριση – 
Λειτουργία 

έργου   

Χρηματοδότηση 
Έργου  

ΠΕΛΑΤΗΣ  
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΕΥ 

Ελάχιστες πρόνοιες των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης(9) 
 
 Σαφής και διαφανής κατάλογος των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. 

 

 Εγγυημένη εξοικονόμηση.  
 

 Διάρκεια και στάδια της σύμβασης 
 

 Σαφής και διαφανής κατάλογος των υποχρεώσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους. 
 

 Σαφής και διαφανής κατάλογος των κινδύνων που δεν αναλαμβάνει η ΕΕΥ. 
 

 Κατανομή του μεριδίου των δύο μερών στην επιτευχθείσα εξοικονόμηση χρημάτων. 
 

 Διατάξεις σχετικά με τη μέτρηση και εξακρίβωση της επιτευχθείσας εγγυημένης 
εξοικονόμησης.  
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

 

. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Υπολογιζόμενη 
Εξοικονόμηση  

Εξοικονόμηση 
προς όφελος 
της ΕΕΥ  

Λήξη 
Συμβολαίου 

Λήξη Διάρκειας 
Επένδυσης 

Εγγυημένη 
εξοικονόμηση 
προς όφελος 
του πελάτη  

Εξοικονόμηση 
προς όφελος 
μόνο του 
πελάτη  

Επιβεβαιωμένη  
Εξοικονόμηση  
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ΠΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΕΥ 
Επιβεβαίωση του Ενεργειακού και οικονομικού οφέλους(10) 
 

 Καθορισμός βάσης αναφοράς για τη μέτρηση της ενεργειακής κατανάλωσης 
 

 Υπολογισμός του αναμενόμενου ενεργειακού και οικονομικού οφέλους. 
 

 Εφαρμογή σχεδίου παρακολούθησης, μέτρησης και επαλήθευσης της πραγματικής 
εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται 
 

 Σύνταξη εκθέσεων προόδου που υποβάλλει η ΕΕΥ προς τον πελάτη 
 

Έλεγχος και ποιοτική αξιολόγηση (11) 
 

 Γίνεται από την αρμόδια αρχή (προσκόμιση στοιχείων στην αρμόδια αρχή, όταν 
ζητηθεί) 
 

 Τήρηση αρχείου όλων των εν ισχύ συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης μέχρι 3 έτη 
μετά την λήξη τους.  
 

 Ετήσια υποβολή κατάστασης των ΣΕΑ του προηγούμενου έτους.  
 

 Οι έλεγχοι γίνονται δειγματοληπτικά ή αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας 
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΕΥ 
Απαγόρευση ΕΕΥ για σύναψη νέων ΣΕΑ(12) 
 

 Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαγορεύσει σε ΕΕΥ τη σύναψη νέων ΣΕΑ σε 
περίπτωση παραβίασης του Νόμου και των παρόντων κανονισμών. 

 

Ανανέωση άδειας ΕΕΥ(13) 
 
 Ετήσια ανανέωση εγγραφής στο μητρώο ΕΕΥ, με την καταβολή τέλους (€100).  

 

 Οι ΕΕΥ θα πρέπει να διασφαλίζουν την εγγραφή τους στο μητρώο για όλη τη 
διάρκεια των ΣΕΑ που συνάπτουν.  
 

Κοινοτικές ΕΕΥ (14) 
 

 Δύνανται να εγκατασταθούν στην Κυπριακή  Δημοκρατία και να παρέχουν 
ενεργειακές υπηρεσίες εφόσον εγγραφούν στο μητρώο ΕΕΥ.  
 

 Επιτρέπεται περιστασιακή άσκηση υπηρεσιών εφόσον είναι εγκατεστημένη σε 
άλλο κράτος μέλος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του Ε.Ε. στο κράτος αυτό. 

 

 Η Αρμόδια Αρχή κρίνει το προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα. 
 
 22 



ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ   

 
 Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2012.  

 
 Άρθρο 4: Τα κράτη μέλη θεσπίζουν μακροπρόθεσμη στρατηγική για 

την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση εθνικού κτιριακού 
αποθέματος (κατοικίες, εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά). 
 

 Άρθρο 5: 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και 
ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την 
κεντρική δημόσια διοίκησή τους, θα πρέπει να ανακαινίζεται κάθε 
χρόνο (ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης).  
 

 Άρθρο 5: Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους δημόσιους φορείς να 
εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, να καθιερώσουν σύστημα 
ενεργειακής διαχείρισης και χρησιμοποιούν, ενδεχομένως, εταιρείες 
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης 
για να χρηματοδοτούν ανακαινίσεις.  
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΕΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ   

 Άρθρο 7: Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα καθεστώς επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης. Το εν λόγω καθεστώς εξασφαλίζει 
ότι οι διανομείς ενέργειας ή/και οι εταιρείες λιανικής πώλησης 
ενέργειας επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης 
ενέργειας ίσων με το 1,5 % των κατ’ όγκον ετήσιων πωλήσεων 
ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.  
 

 Άρθρο8:Τα κράτη μέλη προωθούν τη δυνατότητα διάθεσης, σε όλους 
τους τελικούς καταναλωτές, ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας 
οι οποίοι είναι οικονομικώς αποδοτικοί.  
 

 Άρθρο8: Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις που δεν είναι 
ΜΜΕ να υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο από ειδικευμένους ή/και 
διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες τουλάχιστον ανά τετραετία. 
 

 Άρθρο8: Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα που θα 
ενθαρρύνουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλλονται σε 
ενεργειακούς ελέγχους και, συνακολούθως, να υλοποιούν τις 
συστάσεις των ελέγχων αυτών. 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗΣ  
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

Tel:. +357 22409336 
Fax: +357 22304759 

www.cie.org.cy 
www.mcit.gov.cy  

esp.cie@cytanet.com.cy  
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