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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)  
Αρ. 4200, 3.4.2000 
 

Ν. 31(Ι)/2009 

Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόµος του 2009 
εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 
του Συντάγµατος. 
 
 Αριθµός 31(Ι) του 2009 

 
 Ο ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 
 

Προοίµιο. Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ε.Ε.: L 114, 27.4.2006, 

σ. 64. 

«Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές 
υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου», 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
53(Ι) του 2012 
56(Ι) του 2014 

149(I) του 2015. 
 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόµοι του 2009 
έως 2015. 

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια – 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

142(Ι) του 2006 
30(Ι) του 2009 

210(Ι) του 2012. 
 

«ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας» έχει την έννοια που του αποδίδεται στον όρο αυτό στον 
περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

2(α) του 149(Ι) του 
2015. 

«αρµόδια αρχή» σηµαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού και περιλαµβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται γενικά ή 
ειδικά από αυτό για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών και των 
διαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει αυτού· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«Αρµόδια Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων» σηµαίνει το Γενικό Λογιστήριο της 
∆ηµοκρατίας· 
 

2(α) του 149(Ι) του 
2015. 

«βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης» σηµαίνει την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
λόγω τεχνολογικών αλλαγών, αλλαγών στη συµπεριφορά ή/και οικονοµικών αλλαγών· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«δηµόσια αρχή επιβολής» σηµαίνει το φορέα ο οποίος διέπεται από το δηµόσιο δίκαιο και 
είναι υπεύθυνος για την επιβολή ή την παρακολούθηση της φορολόγησης της ενέργειας ή 
του άνθρακα, των χρηµατοδοτικών καθεστώτων και µέσων, των φορολογικών κινήτρων, 
προτύπων και κανόνων, των καθεστώτων ενεργειακής επισήµανσης, της εκπαίδευσης ή 
της κατάρτισης· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

12(I) του 2006 
91(I) του 2010 
40(I) του 2011 

176(I) του 2011 
75(Ι) του 2012. 

 

«∆ηµόσιοι Φορείς» σηµαίνει τις αναθέτουσες αρχές που αναφέρονται στον περί του 
Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων και 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, εξαιρουµένων αυτών που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV του ίδιου 
Νόµου· 

 «διανοµέας ενέργειας» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη 
µεταφορά ενέργειας, προκειµένου να την παραδώσει σε τελικούς καταναλωτές και 
σταθµούς διανοµής που πωλούν ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές. Ο παρών ορισµός 
εξαιρεί τους διαχειριστές συστηµάτων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
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οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ορισµού του «διαχειριστή συστήµατος 
διανοµής»· 
 

 «διάταγµα» σηµαίνει διάταγµα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάµει του άρθρου 8· 
 

 «διαχειριστής συστήµατος διανοµής» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την εκµετάλλευση, την εξασφάλιση της συντήρησης και, εφόσον απαιτείται, 
την ανάπτυξη του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε µια 
συγκεκριµένη περιοχή και, ανάλογα µε την περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα 
συστήµατα και για την εξασφάλιση της µακροχρόνιας δυνατότητας του συστήµατος να 
ανταποκρίνεται σε εύλογες απαιτήσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«διεθνές πρότυπο» σηµαίνει το πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από τον ∆ιεθνή Οργανισµό 
Τυποποίησης και διατίθεται στο κοινό· 
 

2(α) του 149(Ι) του 
2015. 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 304 

14.11.2008, σ. 1. 

«ενέργεια» σηµαίνει όλες οι µορφές ενεργειακών προϊόντων, τα καύσιµα, τη θερµότητα, 
την ανανεώσιµη ενέργεια, τον ηλεκτρισµό ή οποιαδήποτε άλλη µορφή ενέργειας, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τις 
στατιστικές ενέργειας· 
 

 «ενεργειακή απόδοση» σηµαίνει το λόγο της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή 
ενέργειας προς την εισροή ενέργειας· 
 

 «ενεργειακός ελεγκτής» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διενεργεί 
ενεργειακούς ελέγχους και κατέχει άδεια ενεργειακού ελεγκτή· 
 

 «ενεργειακός έλεγχος» σηµαίνει τη συστηµατική διαδικασία από την οποία προκύπτει 
επαρκής γνώση του υφιστάµενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης 
ενός κτιρίου ή µιας οµάδας κτιρίων, µιας βιοµηχανικής δραστηριότητας ή/και 
εγκατάστασης και ιδιωτικών ή δηµόσιων υπηρεσιών, µε την οποία εντοπίζονται και 
προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονοµικώς αποτελεσµατικές δυνατότητες εξοικονόµησης 
ενέργειας και µετά την οποία συντάσσεται έκθεση αποτελεσµάτων· 
 

 «ενεργειακή υπηρεσία» σηµαίνει το φυσικό όφελος, χρησιµότητα ή πλεονέκτηµα που 
προκύπτει από συνδυασµό ενέργειας µε ενεργειακώς αποδοτική τεχνολογία ή/και 
ενέργεια, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τις εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο που 
απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, παρέχεται βάσει συµβάσεως και υπό 
κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιµη (µε µέτρηση ή εκτίµηση) 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή/και εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«εξουσιοδοτηθέν µέρος» σηµαίνει νοµικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί από 
κυβέρνηση ή από άλλο δηµόσιο φορέα εξουσία ανάπτυξης, διαχείρισης ή λειτουργίας 
ενός χρηµατοδοτικού προγράµµατος εξ ονόµατος της κυβέρνησης ή του άλλου δηµόσιου 
φορέα· 
 

 «εξουσιοδοτηµένος λειτουργός» σηµαίνει τον λειτουργό που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον 
Υπουργό για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου· 
 

 «εξοικονόµηση ενέργειας» σηµαίνει την ποσότητα εξοικονοµούµενης ενέργειας, η οποία 
προσδιορίζεται µε τη µέτρηση ή/και τον κατ' εκτίµηση υπολογισµό της κατανάλωσης πριν 
και µετά την υλοποίηση ενός ή περισσότερων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών που 
επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«επιµέρους δράση» σηµαίνει τη δράση η οποία οδηγεί σε βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης που µπορεί να επαληθευτεί και να µετρηθεί ή να εκτιµηθεί και η οποία 
πραγµατοποιείται ως αποτέλεσµα µέτρου πολιτικής· 
 

 «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
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2 του 53(Ι) του 2012. «Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών» σηµαίνει την Επιτροπή η οποία συνίσταται µε βάση 

Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (ζ), του εδαφίου (2) του άρθρου 9. 
 

  
 «Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)» ∆ιαγράφηκε µε το 2(α) του 56(Ι) του 

2014. 
 

 «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που πωλεί 
ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«ευρωπαϊκό πρότυπο» σηµαίνει το πρότυπο που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) 
ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και 
διατίθεται προς δηµόσια χρήση· 
 

 «Κανονισµοί» σηµαίνει τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 9 του 
παρόντος Νόµου· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας» σηµαίνει την ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση, 
εξαιρουµένων των µη ενεργειακών χρήσεων· 
 

 «κατηγορία» σηµαίνει οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που καθορίζονται βάσει 
κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«κέλυφος κτιρίου» έχει την έννοια που του αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθµισης 
της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«Κεντρικές κυβερνητικές αρχές» σηµαίνει όλες τις διοικητικές υπηρεσίες των οποίων η 
αρµοδιότητα εκτίνεται στις περιοχές που τελούν υπό τον αποτελεσµατικό έλεγχο της 
κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και αναφέρονται στο Παράρτηµα IV του περί 
του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών Έργων 
και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου, όπως αυτός τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«κλιµατικές συνθήκες εσωτερικού χώρου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
στον περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«κτίριο» έχει την έννοια που του αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ρύθµισης της 
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 
 

 «µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης» σηµαίνει όλες τις δράσεις που κανονικά 
οδηγούν σε επαληθεύσιµη ή µετρήσιµη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«µέτρο πολιτικής» σηµαίνει το κανονιστικό, χρηµατοδοτικό, δηµοσιονοµικό, εθελοντικό ή 
ενηµερωτικό µέσο το οποίο έχει καθιερωθεί και εφαρµόζεται επισήµως σε ένα κράτος 
µέλος προκειµένου να δηµιουργήσει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, απαίτηση ή κίνητρο για 
τους παράγοντες της αγοράς ώστε να παρέχουν και να αγοράζουν ενεργειακές υπηρεσίες 
και να αναλαµβάνουν άλλα µέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· 
 

2(β) του 149(Ι) του 
2015. 

«µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ» σηµαίνει τις επιχειρήσεις όπως ορίζονται 
στον τίτλο Ι του παραρτήµατος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 
2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων 
επιχειρήσεων. Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων αποτελείται από 
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζοµένους και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια ευρώ 
(€50.000.000) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού τους δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία 
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εκατοµµύρια ευρώ (€43.000.000)· 
 

 «µικροδιανοµέας, µικρός διαχειριστής συστηµάτων διανοµής και µικροεταιρεία λιανικής 
πώλησης» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διανέµει ή πωλεί ενέργεια σε 
τελικούς καταναλωτές, και το οποίο διανέµει ή πωλεί λιγότερο από το ισοδύναµο 75GWh 
ενέργειας ετησίως ή απασχολεί λιγότερο από δέκα άτοµα ή του οποίου ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών ή/και ετήσιος ισολογισµός δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια ευρώ 
(€2.000.000)· 
 

2(α) του 56(Ι) του 2014. «πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει 
ενεργειακές υπηρεσίες ή άλλα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε 
εγκαταστάσεις ή οίκηµα τελικού καταναλωτή· 
 

2(β) του 56(Ι) του 2014. «Σύµβαση Ενεργειακής Απόδοσης» ή «ΣΕΑ» σηµαίνει τη σύµβαση η οποία συνάπτεται 
µεταξύ του δικαιούχου και παρόχου µέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η 
οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, 
στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιούνται πληρωµές για επενδύσεις (έργου, προµήθειας 
ή υπηρεσίας) για το µέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται µε ένα συµβατικώς συµφωνηθέν 
επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή µε άλλο συµφωνηθέν κριτήριο 
ενεργειακής απόδοσης, όπως η εξοικονόµηση χρηµάτων· 
 

2(β) του 56(Ι) του 2014. «συνολική ωφέλιµη επιφάνεια» σηµαίνει το εµβαδό δαπέδου των χώρων για τους οποίους 
χρησιµοποιείται ενέργεια προς ρύθµιση των εσωτερικών κλιµατικών συνθηκών· 
 

2(β) του 56(Ι) του 2014. «σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης» σηµαίνει το σύνολο των αλληλένδετων ή 
αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός σχεδίου που θέτει στόχο ενεργειακής απόδοσης και 
χαράσσει τη στρατηγική επίτευξης του εν λόγω στόχου· 
 

2(β) του 56(Ι) του 2014. «τελική κατανάλωση ενέργειας» σηµαίνει όλη την ενέργεια που παρέχεται στη 
βιοµηχανία, τις µεταφορές, τα νοικοκυριά, τις υπηρεσίες και τη γεωργία. Εξαιρούνται οι 
παραδόσεις στον τοµέα της µετατροπής της ενέργειας και οι ίδιες οι βιοµηχανίες 
ενεργειακών δραστηριοτήτων· 
 

 «τελικός καταναλωτής» ∆ιαγράφηκε µε το 2(γ) του 149(Ι) του 2015 
 

2(β) του 56(Ι) του 2014. «τελικός χρήστης ενέργειας» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει 
ενέργεια για δική του τελική χρήση»· 
 

 «Υπηρεσία Ενέργειας» σηµαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού· και 
 

2(α) του 149(Ι) του 
2015. 

 

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού· 
 

2(β) του 56(Ι) του 2014. «υπόχρεο µέρος» σηµαίνει διανοµέα ενέργειας ή εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας 
που δεσµεύεται από τα εθνικά καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 
απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο· 
 

Σκοπός. 
3(α) του 149(Ι) του 

2015. 
 

3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η θέσπιση πλαισίου µέτρων για προώθηση της 
ενεργειακή απόδοσης ως ακολούθως: 
 

3(β) του 149(Ι) του 
2015. 

 

(α) µε την άρση των φραγµών στην αγορά ενέργειας και την υπερνίκηση των αδυναµιών 
της αγοράς που παρεµποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασµό και τη χρήση ενέργειας· 
 

 (β) µε τη δηµιουργία των συνθηκών για την ανάπτυξη και την προώθηση της αγοράς 
ενεργειακών υπηρεσιών και για την παροχή, στους τελικούς καταναλωτές, άλλων µέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 
 

4 του 149(Ι) του 2015. 
Ανακαίνιση κτιρίων. 

4. Η αρµόδια αρχή περιλαµβάνει στα Σχέδια ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 13 την µακροπρόθεσµη στρατηγική για την 
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κινητοποίηση των επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούµενου από κατοικίες και 
εµπορικά κτίρια, δηµόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέµατος η οποία 
περιλαµβάνει: 
 
i) ανασκόπηση του εθνικού κτιριακού αποθέµατος βασιζόµενη, ανάλογα µε την 
περίπτωση, σε στατιστική δειγµατοληψία· 
 
ii) εξεύρεση οικονοµικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις, ανάλογα µε το 
είδος του κτιρίου και την κλιµατική ζώνη· 
 
iii) πολιτικές και µέτρα για την τόνωση οικονοµικώς αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων 
κτιρίων, περιλαµβανοµένων των σταδιακών ανακαινίσεων· 
 
iv) µια προσανατολισµένη στο µέλλον προοπτική που θα κατευθύνει τις επενδυτικές 
αποφάσεις των ιδιωτών του κατασκευαστικού τοµέα και των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων· 
 
v) τη βάση στοιχείων εκτίµηση της αναµενόµενης εξοικονόµησης ενέργειας και των 
γενικότερων ωφελειών. 
 

5(α) του 149(Ι) του 
2015. 

∆ιενέργεια ενεργειακών 
ελέγχων και παροχή 

ενεργειακών 
υπηρεσιών. 

 

5.-(1) Η αρµόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως, δύναται να εκδίδει άδειες ενεργειακού ελεγκτή 
ή ΕΕΥ, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισµούς που εκδίδονται 
δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 9. 
 

3(α) του 53(Ι) του 2012. 
 
(2) Ενεργειακές υπηρεσίες και/ή παροχή ενεργειακών υπηρεσιών που γίνονται ή/και 
παρέχονται για την εξοικονόµηση ενέργειας διενεργούνται µόνο από ΕΕΥ οι οποίες είναι 
ειδικευµένες και έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρµόδια αρχή. 
 

3(β) του 53(Ι) του 2012. 
 
(3) Ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται µόνο από ειδικευµένους ενεργειακούς ελεγκτές οι 
οποίοι έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρµόδια αρχή. 
 

 
 
 
 
 

5(β) του 149(Ι) του 
2015. 

(4) Οι διανοµείς ενέργειας, οι διαχειριστές συστηµάτων διανοµής και οι εταιρείες λιανικής 
πώλησης ενέργειας απέχουν από δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να παρεµποδίζουν τη 
ζήτηση και την προµήθεια ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων µέτρων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ή την ανάπτυξη αγορών ενεργειακών υπηρεσιών και άλλων 
µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή να παρεµποδίσουν την ανάπτυξη αγορών 
παρόµοιων υπηρεσιών ή µέτρων, µεταξύ άλλων µε αποκλεισµό των ανταγωνιστών από 
την αγορά ή µε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. 
 

5(γ) του 149(Ι) του 
2015. 

(5) Οι ενεργειακοί έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο (3) δεν περιλαµβάνουν 
ρήτρες που θα εµποδίζουν τη διαβίβαση των ευρηµάτων του ελέγχου σε παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών (ΠΕΥ) που έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρµόδια αρχή, 
νοουµένου ότι ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση. 
 

5(γ) του 149(Ι) του 
2015. 

(6) (α) Οι επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
υποβάλλονται έως τις 5 ∆εκεµβρίου 2015 σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόµενο µε 
ανεξάρτητο και οικονοµικώς αποδοτικό τρόπο από ενεργειακούς ελεγκτές που έχουν 
εξασφαλίσει άδεια από την αρµόδια αρχή και ακολούθως κάθε τέσσερα χρόνια 
τουλάχιστον, από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του προηγούµενου ενεργειακού ελέγχου. 
 
(β) Οι ενεργειακοί έλεγχοι που αναφέρονται στο εδάφιο (3) µπορεί να είναι µεµονωµένοι 
ή να αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου. 
 
(γ) Οι επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι 
οποίες εφαρµόζουν σύστηµα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιηµένο 
από ανεξάρτητο φορέα, σύµφωνα µε τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, µπορούν 
να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (6), 
νοουµένου ότι το εφαρµοζόµενο σύστηµα περιλαµβάνει ενεργειακό έλεγχο που 
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διενεργείται από ενεργειακούς ελεγκτές που έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρµόδια 
αρχή. 
 
(δ) (i) Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου (α), η αρµόδια αρχή δύναται να 
διατηρεί κατάλογο επιχειρήσεων που δεν εµπίπτουν στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.  
 
(ii) Για την εφαρµογή των διατάξεων της υποπαραγράφου (i), η αρµόδια αρχή δύναται να 
ζητά και να λαµβάνει στοιχεία από άλλες αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες ή/και 
οργανισµούς για τις επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
(MME), καθώς και από επιχειρήσεις. 
 

5(γ) του 149(Ι) του 
2015. 

(7) (α) Η αρµόδια αρχή µεριµνά έτσι ώστε να καταρτίζονται προγράµµατα που 
ενθαρρύνουν τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλλονται σε ενεργειακούς 
ελέγχους και, συνακολούθως, να υλοποιούν τις συστάσεις των ελέγχων αυτών. 
 

 (β) Με βάση διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια και µε την επιφύλαξη του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να 
θεσπίζει προγράµµατα και να καταρτίζει σχέδια για στήριξη και παροχή κινήτρων στις 
ΜΜΕ ώστε να καλύπτουν το κόστος του ενεργειακού ελέγχου και της υλοποίησης 
συστάσεών του που εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική απόδοση, εφόσον τα προτεινόµενα 
µέτρα υλοποιηθούν. 
 

 (γ) Η αρµόδια αρχή µεριµνά έτσι ώστε να είναι σε γνώση των ΜΜΕ, µεταξύ άλλων και 
µέσω των οικείων ενδιάµεσων αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, συγκεκριµένα 
παραδείγµατα για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να βοηθήσουν τα συστήµατα 
ενεργειακής διαχείρισης στις επιχειρήσεις τους.  
 

 (δ) Η αρµόδια αρχή µεριµνά για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών, µέσω 
κατάλληλων συµβουλευτικών υπηρεσιών, ως προς τα πλεονεκτήµατα των ενεργειακών 
ελέγχων. 
 

5(γ) του 149(Ι) του 
2015. 

Παράρτηµα V. 
 

(8) Οι ενεργειακοί έλεγχοι που αναφέρονται στον παρόντα Νόµο, θα πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος V.  
 

5(γ) του 149(Ι) του 
2015. 

(9) Η αρµόδια αρχή λαµβάνει µέτρα για προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών 
και για την πρόσβαση των ΜΜΕ στην εν λόγω αγορά ως εξής: 
 

 (α) ∆ιασφαλίζοντας τη διάδοση σαφών και εύκολα προσβάσιµων πληροφοριών σχετικά 
µε: 
 

 i) τις διαθέσιµες ΣΕΑ και τις ρήτρες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις ΣΕΑ που 
συνάπτονται µεταξύ ΠΕΥ και τελικού χρήστη ενέργειας προκειµένου να διασφαλίζονται η 
εξοικονόµηση ενέργειας και τα δικαιώµατα των τελικών χρηστών ενέργειας· 
 

 ii) τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα κίνητρα, τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια για τη 
στήριξη έργων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης· 
 

 (β) ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη σηµάτων ποιότητας, µεταξύ άλλων, από εµπορικές 
ενώσεις· 
 

 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 

15.4.2014. 

(γ) δηµοσιοποιώντας και επικαιροποιώντας τακτικά τον κατάλογο των παρόχων 
ενεργειακών υπηρεσιών που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο παρόχων ενεργειακών 
υπηρεσιών δυνάµει των περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις 
Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισµούς ή παρέχοντας 
διεπαφή στην οποία οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών µπορούν να παρέχουν 
πληροφορίες· 
 

 (δ) υποστηρίζοντας την ανάληψη, από το δηµόσιο τοµέα, προσφορών ενεργειακών 
υπηρεσιών, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό πληροφορίες 
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σχετικά µε βέλτιστες πρακτικές για σύναψη ΣΕΑ και άλλα βοηθητικά έγγραφα που να 
περιλαµβάνουν, εφόσον υπάρχει, ανάλυση κόστους-οφέλους χρησιµοποιώντας µια 
προσέγγιση που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής και παρέχοντας υποδείγµατα συµβάσεων 
για συνάψεις συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης τα οποία περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα 
στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο (1) του Κανονισµού 9 των περί της 
Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι 
Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισµών· 
 

 (ε) πραγµατοποιώντας ποιοτική επανεξέταση στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης 
για την ενεργειακή απόδοση που υποβάλλεται στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
του άρθρου 13 παράγραφος (β), την υφιστάµενη και τη µελλοντική εξέλιξη της αγοράς 
ενεργειακών υπηρεσιών. 

  
5(γ) του 149(Ι) του 

2015. 
(10) Η αρµόδια αρχή, όπου ενδείκνυται, υποστηρίζει την ορθή λειτουργία της αγοράς 
ενεργειακών υπηρεσιών ως εξής: 

  
∆ιόρθωση  

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 
4555, ηµερ. 
11.3.2016. 

(α) Εντοπίζοντας και δηµοσιοποιώντας σηµεία επαφής στα οποία οι τελικοί χρήστες 
ενέργειας µπορούν να λαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (9), 

  
 (β) λαµβάνοντας, εφόσον απαιτείται, µέτρα για την άρση των κανονιστικών και µη 
κανονιστικών φραγµών που παρεµποδίζουν τη σύναψη συµβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης και άλλα πρότυπα υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας για τον εντοπισµό 
ή/και την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, 

  
 
 

159(I) του 2012 

(γ) µελετώντας τη παραποµπή σε διαµεσολαβητή, που είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο 
∆ιαµεσολαβητών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης σύµφωνα µε τον 
περί Ορισµένων Θεµάτων ∆ιαµεσολάβησης σε Αστικές ∆ιάφορες Νόµο, για να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική διαχείριση καταγγελιών και η εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών που ανακύπτουν από συµβάσεις ενεργειακών υπηρεσιών, 

  
 (δ) επιτρέποντας σε ανεξάρτητους φορείς της αγοράς να διαδραµατίζουν ρόλο στην 
τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών από την πλευρά τόσο της 
ζήτησης όσο και της προσφοράς. 
 

Υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών. 

6.-(1) Οι διανοµείς ενέργειας, οι διαχειριστές συστηµάτων διανοµής και οι εταιρείες 
λιανικής πώλησης ενέργειας υποχρεούνται να παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως της αρµόδιας 
αρχής, µια φορά το χρόνο τις συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά µε τους 
τελικούς καταναλωτές τους. 
 

 (2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει να είναι επαρκείς 
προκειµένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται καταλλήλως προγράµµατα βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης, και να προάγονται και να παρακολουθούνται οι ενεργειακές 
υπηρεσίες και άλλα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Στις εν λόγω 
πληροφορίες µπορούν να περιλαµβάνονται ιστορικές πληροφορίες και πρέπει να 
περιλαµβάνονται επίκαιρες πληροφορίες για την κατανάλωση των τελικών χρηστών, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των χαρακτηριστικών φορτίου, του 
διαχωρισµού των πελατών, και της γεωγραφικής θέσης των πελατών, σεβόµενες 
ταυτόχρονα την ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα όσων πληροφοριών είναι είτε 
ιδιωτικού χαρακτήρα είτε εµπορικώς ευαίσθητες, σε συµµόρφωση µε την εφαρµοστέα 
κοινοτική νοµοθεσία. 
 

3(α) του 56(Ι) του 2014. (2Α) Οι πάροχοι ενεργειακής υπηρεσίας παρέχουν στην αρµόδια αρχή πληροφορίες, για 
σκοπούς παρακολούθησης και ελέγχου των παρεχόµενων υπηρεσιών ενεργειακής 
απόδοσης, στο πλαίσιο εφαρµογής των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 
9. 
 

3(α) του 56(Ι) του 2014. (2Β) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρµόδια αρχή µε βάση το εδάφιο (2Α) και 
δυνατόν να περιλαµβάνουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, θεωρούνται εµπιστευτικού 
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χαρακτήρα και τηρούνται γι’ αυτές οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

3(α) του 56(Ι) του 2014. (2Γ) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρµόδια αρχή µε βάση το εδάφιο (2Α), και 
δυνατόν να περιλαµβάνουν εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, θεωρούνται 
εµπιστευτικές. 
 

 
 
 

138(Ι) του 2001 
37(1) του 2003. 

(3)(α) Οι πληροφορίες που δίδονται στην αρµόδια αρχή µε βάση το εδάφιο (1) και 
δυνατόν να περιλαµβάνουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα και ευαίσθητα δεδοµένα, 
θεωρούνται εµπιστευτικού χαρακτήρα και τηρούνται για αυτές οι διατάξεις του περί 
Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου. 
 

 
 

15(I) του 2000. 

(β)(i) Οι πληροφορίες που δίνονται στην αρµόδια αρχή µε βάση το εδάφιο (1) και που 
δυνατό να περιλαµβάνουν εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, θεωρούνται εµπιστευτικές 
κατά την έννοια του άρθρου 13 του περί Στατιστικής Νόµου. 
 

 
3(β)(i) του 56(Ι) του 

2014. 

(ii) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός, ο οποίος λαµβάνει εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες 
κατά την έννοια της υποπαραγράφου (i) ή κατά την έννοια του εδαφίου (2Γ) δηµοσιεύει ή 
κοινοποιεί σε µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, διαπράττει 
αδίκηµα, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα 
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα 
χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές: 
 

 
 

3(β)(ii) του 56(Ι) του 
2014. 

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεµύθεια δεν ισχύει: 
 
(αα) Όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που έχει υποχρέωση 
παροχής των πληροφοριών µε βάση το εδάφιο (1) ή µε βάση το εδάφιο (2Α)· 
 

 (ββ) έναντι δικαστηρίου· 
 

 
Κεφ. 44. 

36 του 1982 
84 του 1983. 

 

(γγ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής, που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάµει του περί 
Ερευνητικών Επιτροπών Νόµου· 
 

Κεφ. 155. 
93 του 1972 
2 του 1975 

12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142 του 1991 

9 του 1992 
10(Ι) του 1996 
89(Ι) του 1997 
54(Ι) του 1998 
96(Ι) του 1998 
14(Ι) του 2001 

185(Ι) του 2003 
219(Ι) του 2004 

57(Ι) του 2007 
9(Ι) του 2009. 

 

(δδ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση, µε βάση το άρθρο 4 του περί 
Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου· 

 
61(Ι) του 1996 
25(Ι) του 1997 
41(Ι) του 1998 

120(Ι) του 1999 
152(Ι) του 2000 
118(Ι) του 2003 
185(Ι) του 2004. 

 

(εε) έναντι της Μονάδας Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης, δυνάµει του περί 
Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις 
Νόµου· 
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13(Ι) του 2008. (στστ) έναντι της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού, κατά την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της βάσει του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου· 
 

122(Ι) του 2003 
239(Ι) του 2004 
143(Ι) του 2005 
173(Ι) του 2006 
92(Ι) του 2008. 

183(Ι) του 2004 
103(Ι) του 2006 
199(Ι) του 2007. 

 

(ζζ) έναντι της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, κατά την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της δυνάµει του περί της Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου και 
του περί Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόµου. 

Καθήκοντα και 
εξουσίες 

εξουσιοδοτηµένων 
λειτουργών. 

7.-(1) Για σκοπούς διαπίστωσης της τήρησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον 
παρόντα Νόµο ή/και στους Κανονισµούς και στα διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει 
αυτού, ο Υπουργός, µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου του ως εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς 
οι οποίοι έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες: 
 

 (α) να εισέρχονται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο και να ελέγχουν ή επιθεωρούν 
κτίρια, έγγραφα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό ή χώρο που σχετίζεται µε την τήρηση των 
υποχρεώσεων αυτών, περαιτέρω δε έχουν εξουσία να κατάσχουν οποιαδήποτε σχετικά 
δείγµατα ή έγγραφα: 
 
Νοείται ότι είσοδος σε κατοικία, παρά τη θέληση του ενοίκου, επιτρέπεται µόνο µε 
ένταλµα δικαστηρίου. 
 
(β) Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόµο ή/και στους Κανονισµούς και στα διατάγµατα που 
εκδίδονται δυνάµει αυτού, εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί δύνανται να επιδίδουν 
ειδοποίηση στο πρόσωπο, που κατά την κρίση τους, προβαίνει σε τέτοια παράβαση, µε 
την οποία επισηµαίνεται η παράβαση και καλείται το πρόσωπο αυτό να συµµορφωθεί 
µέσα σε χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα µε τη φύση της 
παράβασης. 
 

 (2) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτηµένος λειτουργός έχει επιδώσει ειδοποίηση µε βάση 
την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) σε αδειούχο ενεργειακό ελεγκτή ή ΕΕΥ και 
διαπιστώσει ότι δε συµµορφώθηκε µε τις υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην 
ειδοποίηση, η αρµόδια αρχή δύναται να αναστείλει την άδεια του ενεργειακού ελεγκτή ή 
της ΕΕΥ, µέχρις ότου τηρηθούν οι καθορισµένες υποχρεώσεις. 
 

∆ιατάγµατα. 
4 του 53(Ι) του 2012. 

8. Ο Υπουργός, µε διάταγµά του που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, δύναται – 
 

 (α) να καθορίζει διαδικασίες, απαιτήσεις, κατευθύνσεις, µεθοδολογίες, κώδικες 
πρακτικής, καθώς επίσης και τεχνικά πρότυπα, µε τα οποία θα πρέπει να συµµορφώνονται 
οι ενεργειακοί ελεγκτές και οι ΕΕΥ, σε σχέση µε τη λειτουργία τους και την εκτέλεση του 
έργου τους· 
 

 (β) να καθορίζει την αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών ανά 
συνεδρία. 
 

6(α) του 149(Ι) του 
2015. 

(γ) να καθορίζει τους συντελεστές µετατροπής σε σχέση µε το ενεργειακό περιεχόµενο 
των καυσίµων· 

  
6(α) του 149(Ι) του 

2015. 
(δ) να καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα κόστη που αναφέρονται στο εδάφιο 
(2) του άρθρου 17 είναι λογικά· 

  
6(α) του 149(Ι) του 

2015. 
(ε) να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις κατευθύνσεις για την εφαρµογή του άρθρου 
16· 

  
6(α) του 149(Ι) του (στ) να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις κατευθύνσεις για την εφαρµογή της 
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2015. 
Παράρτηµα ΙΙ. 

παραγράφου (στ) του Παραρτήµατος ΙΙ· 

  
6(α) του 149(Ι) του 

2015. 
(ζ) να καθορίζει τα καθεστώτα πιστοποίησης ή τα άλλα ισοδύναµα καθεστώτα 
επαγγελµατικών προσόντων για τους εγκαταστάτες στοιχείων του κελύφους του κτιρίου 
και τους διαχειριστές ενέργειας και τον τρόπο δηµοσιοποίησής τους. 
 

Κανονισµοί. 9.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς που δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για τη ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο δυνάµει του 
παρόντος Νόµου χρειάζεται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισµού, για την καλύτερη 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται 
να εκδίδει Κανονισµούς για – 
 

 (α) τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση 
και ανάκληση άδειας ενεργειακού ελεγκτή και ΕΕΥ από την αρµόδια αρχή, 
 
(β) τον καθορισµό των προσόντων και γνώσεων σε εξειδικευµένα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα που πρέπει να κατέχουν οι ενεργειακοί ελεγκτές και οι ΕΕΥ, 
 

 (γ) τον καθορισµό των κανόνων και αρχών που διέπουν την εκτέλεση του έργου των 
ενεργειακών ελεγκτών και των ΕΕΥ, 
 

 (δ) τον καθορισµό των κατηγοριών των αδειούχων ενεργειακών ελεγκτών και του πεδίου 
εφαρµογής και της έκτασης εργασιών κάθε κατηγορίας, καθώς και ειδικές απαιτήσεις σε 
σχέση µε κάθε συγκεκριµένη κατηγορία, 
 

 (ε) τον καθορισµό συγκεκριµένων εργασιών ή ιδιοτήτων που είναι ασυµβίβαστες µε το 
έργο των ενεργειακών ελεγκτών και των ΕΕΥ, 
 

 (στ) τη σύσταση και τον καθορισµό του περιεχοµένου του µητρώου των ενεργειακών 
ελεγκτών και των ΕΕΥ, 
 

5 του 53(Ι) του 2012. (ζ) τη σύσταση Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών και τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων 
της, των καθηκόντων της, τον τρόπο λειτουργίας της και τη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων της· 
 

4 του 56(Ι) του 2014. (η) τον καθορισµό των ελάχιστων προνοιών των ΣΕΑ· 
 
 

4 του 56(Ι) του 2014. (θ) τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών αναφορικά µε τους παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών. 
 

7 του 149(Ι) του 2015. (i) την κατανοµή κινήτρων µεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή κτηρίου ή µεταξύ ιδιοκτητών, 
µε σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα συγκεκριµένα µέρη δεν αποτρέπονται ως προς την 
πραγµατοποίηση επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τις οποίες θα είχαν 
ειδάλλως πραγµατοποιήσει, από το γεγονός ότι ατοµικά δεν αποκοµίζουν όλα τα οφέλη ή 
λόγω έλλειψης κανόνων επιµερισµού του κόστους και των οφελών µεταξύ τους, 
συµπεριλαµβανοµένων κανόνων και µέτρων για την διευθέτηση των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων για την πολυιδιοκτησία, 
 

7 του 149(Ι) του 2015. (iα) την επιβολή σε υπόχρεα µέρη υποχρέωσης για επίτευξη µέρους του σωρευτικού 
στόχου εξοικονόµησης ενέργειας στην τελική χρήση ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, όπως 
καθορίζεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 19. 
 

7 του 149(Ι) του 2015. (κ) τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για να διασφαλίζεται ότι µεµονωµένοι 
δηµόσιοι φορείς διευκολύνονται ως προς την πραγµατοποίηση επενδύσεων για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ελαχιστοποίηση του κόστους του 
αναµενόµενου κύκλου ζωής και από την χρησιµοποίηση συµβάσεων ενεργειακής 
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απόδοσης και άλλων χρηµατοδοτικών µηχανισµών τρίτων µερών σε µακροπρόθεσµη 
ΣΕΑ. 
 

Ποινές και αδικήµατα. 10.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο – 
 

 (α) εκτελεί καθήκοντα του ενεργειακού ελεγκτή ή ΕΕΥ χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια 
µε βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5· 
 
(β) παραβιάζει οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις άδειας που εκδίδεται δυνάµει του 
εδαφίου (1) του άρθρου 5· 
 
(γ) παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 5· 
 

5(α) του 56(Ι) του 2014. (δ) παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2Α) του άρθρου 6· 
 
(ε) εµποδίζει τους εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς να ασκήσουν τις εξουσίες που τους 
παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 7· 
 

5(β) του 56(Ι) του 2014. (στ) παραβιάζει οποιεσδήποτε διατάξεις Κανονισµών ή/και ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται 
δυνάµει του παρόντος Νόµου, 
 

 διαπράττει ποινικό αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για 
περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

 (2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο υπό την ιδιότητα του διευθύνοντα 
συµβούλου, διευθυντή ή άλλου αξιωµατούχου νοµικού προσώπου, διαπράττει ή συνεργεί 
ή συναινεί στη διάπραξη ποινικού αδικήµατος κατά παράβαση διάταξης του παρόντος 
Νόµου, τότε το πρόσωπο αυτό υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (1). 
 

 (3) Όταν τα µέλη νοµικού προσώπου διευθύνουν τις υποθέσεις αυτού, τότε εφαρµόζεται 
το εδάφιο (1) σε σχέση µε τις πράξεις ή παραλείψεις µέλους που αφορούν τις 
αρµοδιότητες του διευθυντή ως εάν να ήταν διευθύνων σύµβουλος ή διευθυντής του 
νοµικού προσώπου. 
 

∆ιοικητικό πρόστιµο. 11.-(1) Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει 
ότι πρόσωπο: 
 

8(α) του 149(Ι) του 
2015. 

(α) δηλώνει ότι είναι ενεργειακός ελεγκτής ή πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών ή/και 
εκτελεί τα καθήκοντα του ενεργειακού ελεγκτή ή ΕΕΥ χωρίς να κατέχει ισχύουσα άδεια 
µε βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5· 
 
(β) παραβιάζει οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις άδειας που εκδίδεται δυνάµει του 
εδαφίου (1) του άρθρου 5· 
 
(γ) παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 5· 
 

6(α) του 56(Ι) του 2014. 
 
(δ) παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2Α) του άρθρου 6· 
 

 (ε) ή/και εµποδίζει τους εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς να ασκήσουν τις εξουσίες που 
τους παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 7· 
 

6(β) του 56(Ι) του 2014. 
8(β) του 149(Ι) του 

2015. 
 
 

(στ) παραβιάζει οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόµου ή/και των Κανονισµών ή/και 
∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου, 
 

 
 

8(γ) του 149(Ι) του 
2015. 

η αρµόδια αρχή, κατόπιν έκθεσης του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού και κατόπιν 
διεξαγωγής έρευνας, δύναται να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό πρόστιµο, που να 
µην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30,000), ανάλογα µε τη φύση, τη βαρύτητα, τη 
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διάρκεια και της έκταση της παράβασης ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση 
ποινικής ευθύνης δυνάµει οποιασδήποτε άλλης νοµικής διάταξης. 
 

 
 
 

Παράρτηµα. 

(2) Προτού η αρµόδια αρχή επιβάλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου (1), ο 
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός, ειδοποιεί το επηρεαζόµενο πρόσωπο µε γραπτή 
ειδοποίηση, που συντάσσεται σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα, για 
την πρόθεση της αρµόδιας αρχής να επιβάλει το διοικητικό πρόστιµο, ενηµερώνοντας το 
για τους λόγους για τους οποίους η αρµόδια αρχή προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως 
και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωµα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσµίας τριάντα 
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανωτέρω ειδοποίησης. 
 

 (3) Σε περίπτωση, κατά την οποία η αρµόδια αρχή αποφασίζει να επιβάλει διοικητικό 
πρόστιµο, δυνάµει του εδαφίου (1), τότε εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση της – 
 

 (α) µε την οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης, και 
 
(β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόµενο πρόσωπο. 
 

 (4) Πρόσωπο, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιµο, δυνάµει του εδαφίου (1), 
δικαιούται, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε 
αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίµου, να προσφύγει στον 
Υπουργό, αιτούµενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. 
 

 (5) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να 
δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους 
στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει -(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
 
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
 
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· 
 
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. 
 

 (6) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από την αρµόδια αρχή, όταν περάσει 
άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου προθεσµία των 
εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του 
διοικητικού προστίµου στο επηρεαζόµενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, σύµφωνα µε τα εδάφια (4) και (5), από τη διαβίβαση 
της επί της προσφυγής, απόφασης του Υπουργού. 
 

 (7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής του κατά τον παρόντα Νόµο επιβαλλόµενου από 
τον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό διοικητικού προστίµου, ο τελευταίος λαµβάνει δικαστικά 
µέτρα και εισπράττει το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη 
∆ηµοκρατία. 
 

Ιεραρχική προσφυγή. 12.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ισχυρίζεται ότι έχει προσβληθεί έννοµο συµφέρον του, 
λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης της αρµόδιας αρχής, έχει το δικαίωµα να υποβάλει 
εγγράφως ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, αιτιολογώντας τους λόγους στους οποίους 
βασίζεται η προσφυγή, µέσα σε τριάντα (30) µέρες, είτε από την επίδοση της απόφασης ή 
πράξης της αρµόδιας αρχής, είτε από την ηµέρα που η απόφαση ή η πράξη έχει περιέλθει 
σε γνώση του ενδιαφεροµένου ή, σε περίπτωση παράλειψης, από την ηµέρα που η 
παράλειψη περιήλθε σε γνώση του ενδιαφεροµένου. 
 

 (2) Ο Υπουργός, αφού ακούσει τον ενδιαφερόµενο ή δώσει την ευκαιρία σε αυτόν να 
εκθέσει τις απόψεις του προφορικώς ή γραπτώς, αποφασίζει να – 
 
(α) επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή πράξη 
 
(β) εκδώσει απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή πράξης ή για 
θεραπεία της παράλειψης· 
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(γ) παραπέµψει την υπόθεση στην αρµόδια αρχή για επανεξέταση, υπό το φως τυχόν 
στοιχείων ή παρατηρήσεων που έχουν προκύψει από την ενώπιόν του διαδικασία. 
 

Σχέδια ∆ράσης 
Ενεργειακής Απόδοσης. 

9(α) του 149(Ι) του 
2015. 

13.-(1) Η αρµόδια αρχή ετοιµάζει και υποβάλλει προς την Επιτροπή, Σχέδια ∆ράσης 
Ενεργειακής Απόδοσης. Το τρίτο σχέδιο δράσης ενεργειακής απόδοσης υποβάλλεται 
µέχρι 30 Απριλίου 2014 και τα επόµενα χρόνια ανά τριετία. 
 
 

9(β) του 149(Ι) του 
2015. 

(2) Η αρµόδια αρχή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ετοιµάζει και υποβάλλει προς την 
Επιτροπή, έκθεση προόδου για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επίτευξη των εθνικών 
στόχων ενεργειακής απόδοσης. Η αρµόδια αρχή, µέσω της πρώτης έκθεσης προόδου, 
κοινοποιεί στην Επιτροπή τον εθνικό ενδεικτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 
2020. 
 

10 του 149(Ι) του 
2015. 

Υποδειγµατικός 
ρόλος κτιρίων που 

ανήκουν σε 
δηµόσιους φορείς και 

κεντρικές 
κυβερνητικές αρχές. 

14.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 4 του περί 
Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νόµο, από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 
3% της συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας θερµαινόµενων ή/και ψυχόµενων κτιρίων που 
είναι ιδιόκτητα και καταλαµβανόµενα από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές, 
ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειµένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τον περί 
Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόµο. Το ποσοστό του 3% 
υπολογίζεται επί του συνολικού εµβαδού δαπέδων των κτιρίων µε συνολικό ωφέλιµο 
εµβαδό πέραν των 500 τ.µ. που είναι ιδιόκτητα και καταλαµβανόµενα από κεντρικές 
κυβερνητικές αρχές του κράτους, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον περί Ρύθµισης 
της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων. Από τις 9 Ιουλίου 2015 το όριο των 500τ.µ. 
µειώνεται στα 250 τ.µ.  
  
(2) Εάν κατά το ένα έτος ανακαινισθεί περισσότερο από το 3% του συνολικού εµβαδού 
δαπέδων των κτιρίων της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης, δύναται να συνυπολογίζεται το 
πλεονάζον στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία προηγούµενα ή 
στα επόµενα έτη. 
 
(3) Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης 
µπορούν να συνυπολογίζονται νέα κτίρια που είναι ιδιόκτητα και καταλαµβάνονται από 
την κεντρική δηµόσια διοίκηση ως αντικατάσταση συγκεκριµένων κτιρίων που έχουν 
κατεδαφισθεί κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων ετών ή τα κτίρια που έχουν 
πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο 
προηγούµενων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.  
 
(4) Για σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του εδαφίου (1) η αρµόδια αρχή καταρτίζει 
και δηµοσιοποιεί κατάλογο των κτιρίων κεντρικών κυβερνητικών αρχών µε συνολικό 
ωφέλιµο εµβαδό πέραν των 500τ.µ. και από τις 9 Ιουλίου 2015 πέραν των 250τ.µ.. Ο 
κατάλογος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
(α) Το εµβαδό δαπέδου σε τετραγωνικά µέτρα. 
 
(β) Την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδοµένα.  
 

∆ιόρθωση  
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 

4555, ηµερ. 
11.3.2016. 

 
240(I) του 2002 

37(Ι) του 2014 
47(Ι) του 2014. 

 
ΚΕΦ. 31 

48 του 1964 

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3), και (4) δεν εφαρµόζονται σε κτίρια που 
εµπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες: 
 
(α) κτίρια που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες οικοδοµές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
περί ∆ιατηρητέων Οικοδοµών Νόµου ή έχουν κηρυχθεί ως αρχαία µνηµεία σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόµου, εφόσον η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις 
του παρόντος Νόµου θα αλλοίωνε ουσιωδώς το χαρακτήρα τους, κατά την κρίση του 
∆ιευθυντή του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως ή του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, 
αντίστοιχα· 
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32 του 1973 
92(I) του 1995 

4(I) το 1996 
33(I) του 1997 
ΑΝΑΚ.2331 

120(I) του 2005 
41(I) του 2006 

103(I) του 2012 
200(I) του 2014. 

 

 (β) κτίρια που ανήκουν στις ένοπλες δυνάµεις ή στην κεντρική δηµόσια διοίκηση και 
εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας, εκτός από ενιαίους χώρους διαβίωσης ή κτίρια µε 
γραφεία που προορίζονται για τις ένοπλες δυνάµεις και το λοιπό προσωπικό της εθνικής 
ασφάλειας· 
 
(γ) κτίρια που χρησιµοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες. 
 

 (6) Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισµοί κατοικιών κοινωνικής πρόνοιας 
δηµοσίου δικαίου και οι αρχές της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης δύναται, λαµβάνοντας 
υπόψη τις αρµοδιότητες τους, να: 
 
(i) Εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης µεµονωµένο, ή ως µέρος ενός ευρύτερου 
κλιµατικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου το οποίο να περιέχει συγκεκριµένους στόχους 
και δράσεις ενεργειακής εξοικονόµησης και απόδοσης, µε σκοπό τη συνέχιση του 
υποδειγµατικού ρόλου των κτιρίων της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης που αναφέρονται 
στα εδάφια (1), (5) και (9)· 
 
(ii) καθιερώσουν σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης το οποίο θα περιλαµβάνει 
ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου τους· 
 
(iii) χρησιµοποιούν, ενδεχοµένως, αδειοδοτηµένους από την αρµόδια αρχή παρόχους 
ενεργειακών υπηρεσιών και συµβάσεις ενεργειακής απόδοσης για να χρηµατοδοτούν 
ανακαινίσεις και να εφαρµόζουν σχέδια για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης µακροπρόθεσµα. 
 
(7) Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε τα κτίρια των κεντρικών κυβερνητικών αρχών µε τη 
χαµηλότερη ενεργειακή απόδοση αποτελούν προτεραιότητα στα µέτρα ενεργειακής 
απόδοσης, όπου αυτό είναι οικονοµικά αποδοτικό και τεχνικά εφικτό. 
 
(8) (α) Εναλλακτικά από τις απαιτήσεις των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5), είναι 
δυνατό να λαµβάνονται άλλα οικονοµικά αποδοτικά µέτρα, που να περιλαµβάνουν 
ριζικές ανακαινίσεις και µέτρα αλλαγής της συµπεριφοράς των χρηστών σε κτίρια που 
ανήκουν στα περιουσιακά στοιχεία των κεντρικών κυβερνητικών αρχών, προκειµένου 
να επιτευχθεί έως το 2020 εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια των κεντρικών 
κυβερνητικών αρχών τουλάχιστον ισοδύναµη µε αυτή που θα επέφερε η εφαρµογή των 
διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3) και (4). Σχετική έκθεση θα συντάσσεται ετησίως 
από την αρµόδια αρχή.  
 
(β) Η αρµόδια αρχή δύναται να εκτιµήσει την εξοικονόµηση ενέργειας που θα επέφεραν 
οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) χρησιµοποιώντας ενδεδειγµένες τιµές για 
την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων αναφοράς των κεντρικών κυβερνητικών αρχών 
πριν και µετά την ανακαίνιση, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες εκτιµήσεις της επιφάνειας του 
αποθέµατος τους. Οι κατηγορίες των κτιρίων είναι αντιπροσωπευτικές του συνόλου των 
κτιρίων των κεντρικών κυβερνητικών αρχών. 

  
10 του 149(Ι) του 

2015. 
Αγορά από δηµόσιους 
φορείς και κεντρικές 
κυβερνητικές αρχές. 

Παράρτηµα ΙΙ. 

15.-(1) (α) Οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές αγοράζουν µόνο προϊόντα, υπηρεσίες και 
κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει µε την οικονοµική 
αποδοτικότητα και την οικονοµική σκοπιµότητα, τη γενικότερη βιωσιµότητα, την 
τεχνική καταλληλότητα καθώς και τον επαρκή ανταγωνισµό όπως αναφέρεται στο 
Παράρτηµα II· 
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173(Ι) του 2011. 

(β) Η υποχρέωση της παραγράφου (α) ισχύει για τις συµβάσεις αγοράς προϊόντων, 
υπηρεσιών και κτιρίων από κεντρικές κυβερνητικές αρχές, εφόσον η αξία των 
συµβάσεων αυτών είναι ίση ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο εδάφιο 
(1) του άρθρου 19, του περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου και 
που εκάστοτε αναθεωρούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 92 του ιδίου Νόµου. 

  
 (γ) Η αρµόδια αρχή δηµοσίων συµβάσεων δύναται να εκδίδει εγκυκλίους για την 
εφαρµογή των παραγράφων (α) και (β). 
 
(δ) Για την εφαρµογή της παραγράφου (γ), η αρµόδια αρχή δηµοσίων συµβάσεων 
δύναται να ζητά και λαµβάνει τις απόψεις άλλων αρµόδιων υπηρεσιών του Κράτους. 
 

 
 
 
 
 
 

173(Ι) του 2011. 

(2) Η υποχρέωση του εδαφίου (1), εφαρµόζεται στις συµβάσεις των ενόπλων δυνάµεων, 
µόνο στο βαθµό που η εφαρµογή της δεν συγκρούεται µε το χαρακτήρα και την 
πρωταρχική επιδίωξη των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάµεων. Η υποχρέωση δεν 
εφαρµόζεται στις συµβάσεις προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού, όπως αυτές 
ορίζονται στο περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Ορισµένων Συµβάσεων, 
Προµηθειών, Έργων, και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες 
Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλειας και για 
Συναφή Θέµατα Νόµο.  
 
(3) Η αρµόδια αρχή δηµοσίων συµβάσεων παροτρύνει τους δηµόσιους φορείς, µεταξύ 
άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις 
εκατέρωθεν αρµοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση και ακολουθώντας τον 
υποδειγµατικό ρόλο των κεντρικών κυβερνητικών αρχών, να αγοράζουν µόνο προϊόντα, 
υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Η αρµόδια αρχή δηµοσίων 
συµβάσεων παροτρύνει τους δηµόσιους φορείς, κατά τη διαδικασία σύναψης 
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε σηµαντικό ενεργειακό περιεχόµενο, να εκτιµούν 
κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα σύναψης µακροχρόνιων συµβάσεων ενεργειακής 
απόδοσης, οι οποίες επιφέρουν µακροπρόθεσµη εξοικονόµηση ενέργειας.  
 
(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), κατά την αγορά δέσµης 
προϊόντων η οποία καλύπτεται στο σύνολό της από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
εκδοθείσα δυνάµει της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να 
διατυπώνουν την απαίτηση ώστε η συγκεντρωτική ενεργειακή απόδοση να έχει 
προτεραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης επιµέρους προϊόντων στο πλαίσιο της 
ίδιας δέσµης, αγοράζοντας τη δέσµη προϊόντων που πληροί το κριτήριο της ανώτερης 
κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης. 

  
10 του 149(Ι) του 

2015. 
Μέτρηση. 

16.-(1)(α) Εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, οικονοµικώς εύλογο και ανάλογο προς τη 
δυνητική εξοικονόµηση ενέργειας, παρέχονται σε ανταγωνιστική τιµή στους τελικούς 
χρήστες ενέργειας, τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης και ζεστού νερού για οικιακή 
κατανάλωση, ατοµικοί µετρητές που να αντικατοπτρίζουν επακριβώς την πραγµατική 
ενεργειακή κατανάλωση του τελικού χρήστη ενέργειας και να παρέχουν πληροφορίες 
όσον αφορά τον πραγµατικό χρόνο χρήσης.  
 
(β) Παρόµοιος ατοµικός µετρητής σε ανταγωνιστική τιµή παρέχεται πάντα, όταν:  
 
(i) αντικαθίσταται υπάρχων µετρητής, εκτός αν τούτο είναι τεχνικώς αδύνατο ή δεν είναι 
οικονοµικώς αποδοτικό σε σχέση µε τις εκτιµώµενες δυνατότητες µακροπρόθεσµης 
εξοικονόµησης ενέργειας· 
 
(ii) πραγµατοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο, ή σε κτίριο που υφίσταται ανακαίνιση 
µεγάλης κλίµακας δυνάµει του περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
Νόµου. 
 
 (2) Σε πολυκατοικίες ή σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρµανση/ψύξη 
παρέχεται από κεντρική πηγή εντός κτιρίου ή δίκτυο τηλεθέρµανσης ή από κεντρικό 
σηµείο παραγωγής που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια εγκαθίσταται συσκευή µέτρησης 
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της κατανάλωσης θερµότητας ή/και ζεστού νερού στον εναλλάκτη θερµότητας ή στο 
σηµείο διανοµής και επίσης εγκαθίστανται ατοµικοί µετρητές κατανάλωσης έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2016 για τη µέτρηση της κατανάλωσης για θέρµανση ή ψύξη ή για ζεστό 
νερό σε κάθε µονάδα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονοµικώς αποδοτικό. 
Στις περιπτώσεις όπου η χρήση ατοµικών µετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή και 
οικονοµικώς αποδοτική για τη µέτρηση της θερµότητας, είναι δυνατόν να αναζητούνται 
εναλλακτικές, οικονοµικώς αποδοτικές και τεχνικά εφικτές µέθοδοι για τη µέτρηση της 
κατανάλωσης θερµότητας, όπως τη χρήση ατοµικών κατανεµητών κόστους θερµότητας. 

  
10 του 149(Ι) του 

2015. 
Κόστος πρόσβασης 
στα στοιχεία που 

αφορούν τη µέτρηση 
και την τιµολόγηση. 

17. Η κατανοµή του κόστους των στοιχείων τιµολόγησης για την ατοµική κατανάλωση 
θέρµανσης και ψύξης σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων σύµφωνα µε 
το εδάφιο (2) του άρθρου 16, γίνεται αφιλοκερδώς. Τα κόστη που προκύπτουν από την 
ανάθεση αυτού του καθήκοντος σε τρίτο µέρος, όπως σε πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό 
προµηθευτή ενέργειας, τα οποία καλύπτουν τη µέτρηση, την κατανοµή και τον 
λογιστικό υπολογισµό της πραγµατικής ατοµικής κατανάλωσης σε κτίρια αυτού του 
είδους, µπορούν να µετακυλίονται στους τελικούς χρήστες ενέργειας, υπό τον όρο ότι τα 
κόστη αυτά είναι λογικά. 

  
10 του 149(Ι) του 

2015. 
Ενηµέρωση χρηστών 

ενέργειας για 
προγράµµατα 
ενθάρρυνσης, 

πληροφόρηση και 
κατάρτιση. 

18.-(1) Η αρµόδια αρχή µεριµνά για τη λήψη µέτρων που να προαγάγουν και να 
διευκολύνουν την αποδοτική χρήση της ενέργειας από µικρούς τελικούς χρήστες 
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των νοικοκυριών. Τα µέτρα είναι δυνατό να 
περιλαµβάνουν: 
 
(α) φορολογικά κίνητρα, 
 
(β) πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, δάνεια ή επιδοτήσεις, 
 
(γ) παροχή πληροφοριών, 
 
(δ) υποδειγµατικά έργα, 
 
(ε) δραστηριότητες στο χώρο εργασίας, 
 
(στ)ενηµέρωση των τελικών χρηστών ενέργειας για αλλαγές που είναι οικονοµικά 
αποδοτικές και εύκολα εφαρµόσιµες σε σχέση µε τη χρήση της ενέργειας και 
πληροφοριών για µέτρα ενεργειακής απόδοσης. 
 
(2) Η αρµόδια αρχή µεριµνά για τη γνωστοποίηση στους τελικούς χρήστες ενέργειας του 
τρόπου αδειοδότησης ενεργειακών ελεγκτών και παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και 
του καθεστώτος πιστοποίησης ή/και των άλλων ισοδύναµων καθεστώτων 
επαγγελµατικών προσόντων για του εγκαταστάτες στοιχείων του κελύφους του κτιρίου 
και τους διαχειριστές ενέργειας. 
 
(3) Η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η ενηµέρωση όσον αφορά τους διαθέσιµούς 
µηχανισµούς βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τα οικονοµικά και νοµικά 
πλαίσια, είναι διαφανής και διαδίδονται ευρέως σε όλους του ενδιαφερόµενους 
συντελεστές της αγοράς, όπως οι τελικοί χρήστες ενέργειας, οι οικοδόµοι, οι 
εγκαταστάτες τεχνικών συστηµάτων, οι αρχιτέκτονες, οι µηχανικοί, οι ειδικευµένοι 
εµπειρογνώµονες, οι επιθεωρητές συστηµάτων θέρµανσης, οι επιθεωρητές συστηµάτων 
κλιµατισµού, ενεργειακοί ελεγκτές, καθώς και οι υπεύθυνοι εγκατάστασης των 
στοιχείων του κτιρίου όπως αυτά ορίζονται στον περί Ρύθµισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων Νόµο.  
 
(4) Η αρµόδια αρχή ενθαρρύνει την παροχή πληροφοριών σε τράπεζες και σε άλλα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για τις δυνατότητες συµµετοχής τους, ως χρηµατοδότες για 
τη χρηµατοδότηση µέτρων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όπως είναι οι 
συµπράξεις ιδιωτικού/ δηµόσιου τοµέα και η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. 
 
(5) Η αρµόδια αρχή δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τους παράγοντες της 
αγοράς ώστε να παρέχουν επαρκή και στοχευµένη ενηµέρωση και συµβουλές προς τους 
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τελικούς χρήστες ενέργειας σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση. 
 
(6) Η αρµόδια αρχή, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές προωθούν πρωτοβουλίες 
ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για ενηµέρωση των πολιτών για τα 
οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης. 

  
10 του 149(Ι) του 

2015. 
Εθνικά Προγράµµατα 

Ενεργειακής 
Απόδοσης. 

19.-(1) (α) Η αρµόδια αρχή θεσπίζει και θέτει σε εφαρµογή εθνικό πρόγραµµα 
ενεργειακής απόδοσης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει καθορισµό µέτρων πολιτικής προς 
επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας στους τελικούς χρήστες ενέργειας, ισοδύναµης µε 
την πραγµατοποίηση νέων εξοικονοµήσεων κάθε χρόνο από την 1η Ιανουαρίου 2014 
έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 ίσων µε το 1,5 % των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων 
ενέργειας στους τελικούς χρήστες ενέργειας όλων των διανοµέων ενέργειας είτε όλων 
των εταιρειών λιανικής πώλησης ενέργειας, του µέσου όρου των τριών τελευταίων ετών 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013. Οι κατ’ όγκο πωλήσεις ενέργειας που 
χρησιµοποιείται στις µεταφορές εξαιρούνται. 
 
(β) Στα µέτρα περιλαµβάνονται καθεστώτα και µέσα χρηµατοδότησης ή άλλα µέτρα 
πολιτικής που οδηγούν στην εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών 
και έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική 
χρήση. 
 
(2) Η ποσότητα της εξοικονόµησης ενέργειας που πρέπει να επιτευχθεί δυνάµει του 
εδαφίου (1) δύναται να µειωθεί κατά 25% ως εξής: 
 
(α) Εξαιρώντας από τον υπολογισµό το σύνολο ή µέρος των πωλήσεων ενέργειας κατ’ 
όγκο, που χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανικές δραστηριότητες που απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ· και  
 
(β) πραγµατοποιώντας τον υπολογισµό που απαιτεί στην παράγραφο (1)(α) 
χρησιµοποιώντας τιµές 1 % το 2014 και το 2015· 1,25 % το 2016 και το 2017· και 1,5 % 
το 2018, το 2019 και το 2020. 
 

 
Παράρτηµα ΙV. 

(3) Κατά τον καθορισµό των µέτρων πολιτικής που αναφέρονται στο εδάφιο (1), 
εφαρµόζονται τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV. 
 

 
Παράρτηµα ΙΙΙ. 

(4) Η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από την εφαρµογή του εδαφίου (1) 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ. 
 
(5) Η αρµόδια αρχή µεριµνά έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη του αντίκτυπου των µέτρων πολιτικής ή των επιµέρους δράσεων και 
δεν µετράται διπλά η εξοικονόµηση ενέργειας. 
 
(6) Η αρµόδια αρχή παρακολουθεί ετησίως την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνει 
από την εφαρµογή των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5) και εάν το κρίνει απαραίτητο 
δύναται να εντάξει στο εθνικό πρόγραµµα ενεργειακής απόδοσης καθεστώτα επιβολής 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης σε υπόχρεα µέρη. Κανονισµοί που εκδίδονται µε 
βάση τον παρόντα Νόµο δύναται να επιβάλουν σε υπόχρεα µέρη υποχρέωση για 
επίτευξη µέρους του σωρευτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας στην τελική χρήση 
ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020, που υπολογίζεται από την εφαρµογή των διατάξεων των 
εδαφίων 19(1)(α) και 19 (2) και να καθορίσουν τις λεπτοµέρειες που θα αφορούν τα 
καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης. 
 

12 του 149(Ι) του 2015 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(άρθρο 11) 
 

Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση 
 και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόµος του 2009 

 Ειδοποίηση παράβασης, 
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δυνάµει του άρθρου 11(2) 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΗ: 
 
ΟΝΟΜΑ/  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΤΗ: 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Α∆Τ 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ: 
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: … … … … … … … … … … … … … …  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: … … … … … … … ΩΡΑ: … … … … … … …  
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 
(διαγράφεται ότι δεν 
εφαρµόζεται) 
 

7(α) του 56(Ι) του 2014 
Παράβαση των άρθρων 5(1), 5(2), 5(3), 6(1), 6(2Α) ή/και 7(1) του Νόµου 
ή/και οποιωνδήποτε διατάξεων Κανονισµών ή/και ∆ιαταγµάτων που 
εκδίδονται δυνάµει του Νόµου (να γίνεται ρητή αναφορά στις σχετικές 
διατάξεις των Κανονισµών ή/και ∆ιαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει του 
παρόντος Νόµου) 
 

7(β) του 56(Ι) του 2014 
 
Ειδοποιείσθε ότι έχω εύλογη αιτία να πιστεύω ότι έχετε παραβεί τις διατάξεις του άρθρου του Νόµου ή/και 
οποιωνδήποτε διατάξεων Κανονισµών ή/και ∆ιαταγµάτων εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου, για την 
οποία παράβαση η αρµόδια αρχή έχει δικαίωµα από το Νόµο να σας επιβάλει πρόστιµο που να µην υπερβαίνει 
τα … … ευρώ (€ … …). Προτού σας επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιµο, µπορείτε να υποβάλετε γραπτές 
παραστάσεις εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανωτέρω 
ειδοποίησης. 
 
Κατόπιν επιβολής του διοικητικού προστίµου, δικαιούστε, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης περί επιβολής του, να προσφύγετε ιεραρχικά στον Υπουργό Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 
 
 ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

 
Ηµεροµηνία  … … … … … … … … ΥΠΟΓΡΑΦΗ: … … … … … … … …  

 
 ΟΝΟΜΑ: … … … … … … … … 

 
 
 

  
 13 του 149(Ι) του 2015. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
(άρθρο 15) 

 
 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  
 Οι κεντρικές κυβερνητικές αρχές που αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες ή κτίρια θα πρέπει, 
στον βαθµό που τούτο είναι συµβατό προς την οικονοµική αποδοτικότητα, την 
οικονοµική σκοπιµότητα, τη γενικότερη βιωσιµότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς 
και τον επαρκή ανταγωνισµό: 

  
 α) εάν ένα προϊόν καλύπτεται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εκδοθείσα δυνάµει της 
οδηγίας 2010/30/ΕΕ ή σχετικής εκτελεστικής οδηγίας της Επιτροπής, να αγοράζουν 
αποκλειστικά προϊόντα που πληρούν το κριτήριο σύµφωνα µε το οποίο ανήκουν στην 
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υψηλότερη δυνατή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί επαρκής ανταγωνισµός, 

  
 β) εάν ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από το στοιχείο α) καλύπτεται από εκτελεστικό 
µέτρο δυνάµει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ που εγκρίθηκε µετά την έναρξη της ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, να αγοράζουν αποκλειστικά προϊόντα τα οποία συµµορφώνονται προς 
τα κριτήρια αναφοράς για την ενεργειακή απόδοση που προσδιορίζονται στο εν λόγω 
εκτελεστικό µέτρο, 

63640773 
  
 γ) να αγοράζουν προϊόντα εξοπλισµού γραφείου που καλύπτονται από την απόφαση 

2006/1005/ΕΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για τη σύναψη της 
συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε το συντονισµό προγραµµάτων επισήµανσης της 
ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό εξοπλισµό τα οποία συµµορφώνονται προς 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που δεν είναι λιγότερο αυστηρές από τις απαιτήσεις 
που παρατίθενται στο παράρτηµα Γ της συµφωνίας που επισυνάπτεται στην εν λόγω 
απόφαση, 

  
 δ) να αγοράζουν αποκλειστικά ελαστικά που συµµορφώνονται προς το κριτήριο σύµφωνα 
µε το οποίο έχουν την υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης καυσίµων, όπως 
ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε τη σήµανση των ελαστικών 
επισώτρων αναφορικά µε την εξοικονόµηση καυσίµου και άλλες ουσιώδεις παραµέτρους 
. Η απαίτηση αυτή δεν εµποδίζει τους δηµόσιους φορείς να αγοράζουν ελαστικά µε την 
υψηλότερη κατηγορία πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωµα ή κατηγορία εξωτερικού θορύβου 
κύλισης, όταν δικαιολογείται για λόγους ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, 

  
 ε) να απαιτούν, στα έγγραφα διαγωνισµού για παροχή υπηρεσιών, από τους παρόχους 
υπηρεσιών να χρησιµοποιούν, για τους σκοπούς της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, 
αποκλειστικά προϊόντα που συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως δ), κατά την παροχή των υπόψη υπηρεσιών. Η απαίτηση αυτή ισχύει µόνο 
για τα νέα προϊόντα που αγοράζουν οι πάροχοι υπηρεσιών εν µέρει ή εξ ολοκλήρου για το 
σκοπό της παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας, 

  
 στ) να αγοράζουν ή συνάπτουν νέες συµφωνίες µίσθωσης αποκλειστικά για κτίρια που 
πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται 
στο άρθρο 15, εδάφιο (1), εκτός εάν σκοπός της αγοράς είναι: 

  
146644234 

 i) η ανάληψη ριζικής ανακαίνισης ή η κατεδάφισης, 
  
 ii) σε περίπτωση δηµόσιων φορέων, η µεταπώληση του κτιρίου χωρίς να χρησιµοποιηθεί 
για ίδιους σκοπούς του δηµόσιου φορέα, ή 

  
 iii) η διατήρηση του κτιρίου ως επισήµως προστατευόµενο τµήµα συγκεκριµένου 
περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής του αξίας. 

  
 Η συµµόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις επαληθεύεται µέσω των πιστοποιητικών 
ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 του περί Ρύθµισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων Νόµου. 

  
  

677357971 
 13 του 149(Ι) του 2015. 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 

 
(άρθρο19) 
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ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  
 1. Τα υπόχρεα, συµµετέχοντα ή εξουσιοδοτηθέντα µέρη ή οι δηµόσιες αρχές επιβολής 
µπορούν να χρησιµοποιούν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες µεθόδους για τον 
υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας:  

  
 α) προβλεπόµενη εξοικονόµηση, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων 
ενεργειακών βελτιώσεων σε παρόµοιες εγκαταστάσεις υπό ανεξάρτητη παρακολούθηση. 
Η γενική προσέγγιση ονοµάζεται «εκ των προτέρων»,  

  
 β) καταµετρηµένη εξοικονόµηση, όπου η εξοικονόµηση από την εγκατάσταση ενός 
µέτρου ή µιας δέσµης µέτρων, προσδιορίζεται µε την καταγραφή της πραγµατικής 
µείωσης στη χρήση ενέργειας, λαµβάνοντας κατάλληλα υπόψη παράγοντες όπως η 
προσθετικότητα, ο βαθµός πληρότητας, τα επίπεδα παραγωγής και οι κλιµατικές 
συνθήκες, που µπορούν να επηρεάσουν την κατανάλωση. Η γενική προσέγγιση 
ονοµάζεται «εκ των υστέρων»,  

183544397 
  
 γ) κλιµακωτή εξοικονόµηση, όπου χρησιµοποιούνται εκτιµήσεις µηχανικού για την 
εξοικονόµηση. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο όταν είναι δύσκολη ή 
δυσανάλογα δαπανηρή η απόκτηση ισχυρών δεδοµένων από µετρήσεις για συγκεκριµένη 
εγκατάσταση, π.χ. αντικατάσταση ενός συµπιεστή ή ηλεκτρικού κινητήρα διαφορετικής 
κατάταξης σε kWh από ό,τι εκείνος για τον οποίο υπάρχουν ανεξάρτητες µετρήσεις όσον 
αφορά την εξοικονόµηση, ή όταν οι εκτιµήσεις διεξάγονται βάσει εθνικών µεθοδολογιών 
και κριτηρίων αναφοράς από ενεργειακούς ελεγκτές που έχουν εξασφαλίσει άδεια από 
την Αρµόδια Αρχή δυνάµει των περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και 
τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισµών του 2012 και τις 
εκάστοτε τροποποιήσεις τους, οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα από τα υπόχρεα, 
συµµετέχοντα ή εξουσιοδοτηθέντα µέρη,  

  
 δ) εξοικονόµηση σύµφωνα µε έρευνα, όπου προσδιορίζεται η ανταπόκριση των τελικών 
χρηστών ενέργειας σε συµβουλές, ενηµερωτικές εκστρατείες, καθεστώτα επισήµανσης ή 
πιστοποίησης ή «έξυπνες» µετρήσεις. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να χρησιµοποιείται 
µόνο για εξοικονόµηση που προκύπτει από αλλαγές στη συµπεριφορά των τελικών 
χρηστών ενέργειας. ∆εν µπορεί να χρησιµοποιείται για εξοικονόµηση που προκύπτει από 
την εγκατάσταση υλικών µέτρων εξοικονόµησης.  
 
Οι µέθοδοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν εφαρµόζονται για µέτρα πολιτικής 
που αφορούν φόρους στην ενέργεια ή στις εκποµπές CO2. 

  
 2. Κατά τον προσδιορισµό της εξοικονόµησης ενέργειας, όσον αφορά ένα µέτρο 
ενεργειακής απόδοσης εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές:  

  
 α) πιστώσεις µπορούν να δίνονται µόνο για εξοικονόµηση που υπερβαίνει τα ακόλουθα 
επίπεδα:  

  
57502210 

 i) τα πρότυπα επιδόσεων της Ένωσης για τις εκποµπές από τα καινούργια επιβατικά 
αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα κατόπιν της εφαρµογής του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2009, σχετικά µε τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκποµπές από τα καινούργια 
επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης της Κοινότητας για 
τη µείωση των εκποµπών CO 2 από ελαφρά οχήµατα και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαΐου 2011, 
σχετικά µε τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκποµπές από τα καινούργια ελαφρά 
επαγγελµατικά οχήµατα όσον αφορά τις εκποµπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης 
προσέγγισης της Ένωσης για τη µείωση των εκποµπών CO 2 από ελαφρά οχήµατα, 
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αντίστοιχα,  
 

 ii) τις απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν την απόσυρση από την αγορά ορισµένων 
συνδεόµενων µε την ενέργεια προϊόντων κατόπιν της εφαρµογής εκτελεστικών µέτρων 
δυνάµει της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, και  

  
 β) για να συνυπολογισθούν οι κλιµατικές διακυµάνσεις µεταξύ περιοχών, τα κράτη µέλη 
µπορούν να επιλέξουν να προσαρµόσουν την εξοικονόµηση προς µια σταθερή τιµή, ή να 
ορίσουν διαφορετικές τιµές εξοικονόµησης ενέργειας, αναλόγως των θερµοκρασιακών 
διακυµάνσεων µεταξύ περιοχών,  

  
 γ) οι δραστηριότητες του υπόχρεου, συµµετέχοντος ή εξουσιοδοτηθέντος µέρους πρέπει 
αποδεδειγµένα να οδηγούν στην επίτευξη της δηλούµενης εξοικονόµησης,  

  
 δ) η εξοικονόµηση από επιµέρους δράση δεν µπορεί να δηλωθεί από περισσότερα του 
ενός µέρη,  

  
195577502 

 ε) κατά τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής 
της εξοικονόµησης. Αυτό επιτυγχάνεται υπολογίζοντας την εξοικονόµηση εκάστης 
επιµέρους δράσης µεταξύ της ηµεροµηνίας εφαρµογής της και της 31ης ∆εκεµβρίου 
2020. Εναλλακτικά, δύναται να θεσπίζεται διαφορετική µέθοδος η οποία κρίνεται ότι 
επιτυγχάνει τουλάχιστον την αυτή συνολική εξοικονόµηση. Κατά τη χρήση άλλων 
µεθόδων, διασφαλίζεται ότι η συνολική εξοικονοµούµενη ενέργεια η οποία υπολογίζεται 
βάσει των άλλων µεθόδων, δεν υπερβαίνει το σύνολο της εξοικονόµησης ενέργειας που 
θα προέκυπτε από τον υπολογισµό τους όταν λαµβάνεται υπόψη η εξοικονόµηση εκάστης 
µεµονωµένης δράσης µεταξύ της ηµεροµηνίας εφαρµογής της και της 31ης ∆εκεµβρίου 
2020. Οι άλλες µέθοδοι και οι διατάξεις που ελήφθησαν για να διασφαλιστεί η εν λόγω 
δεσµευτική απαίτηση υπολογισµού περιγράφονται λεπτοµερώς στο εθνικό σχέδιο δράσης 
για την ενεργειακή απόδοση σύµφωνα µε την παράγραφο (α) του άρθρου 9 του παρόντος 
Νόµου, 

  
 στ) επιτρέπονται οι µεµονωµένες ή οµαδικές ενέργειες των υπόχρεων, συµµετεχόντων ή 
εξουσιοδοτηθέντων µερών, που έχουν ως στόχο τη διατηρήσιµη µετατροπή προϊόντων, 
εξοπλισµού ή αγορών για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης, και  
 
ζ) κατά την προώθηση της εφαρµογής µέτρων ενεργειακής απόδοσης, τα κράτη µέλη 
εξασφαλίζουν ότι διατηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες 
και την εγκατάσταση των µέτρων.  

  
∆ιόρθωση  

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 
4555, ηµερ. 
11.3.2016. 

Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο (2) δεν εφαρµόζονται για µέτρα πολιτικής 
που αφορούν φόρους στην ενέργεια ή στις εκποµπές CO2. 
 

 3. Κατά τον προσδιορισµό της εξοικονόµησης ενέργειας όσον αφορά µέτρα πολιτικής τα 
οποία αφορούν φόρους στην ενέργεια ή στις εκποµπές CO2 εφαρµόζονται οι ακόλουθες 
αρχές:  

  
 α) Πιστώσεις διατίθενται µόνον για εξοικονόµηση ενέργειας από φορολογικά µέτρα που 
υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των καυσίµων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε την 
αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας ή της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 
2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, 

  
689005434 

 β) για τον υπολογισµό του αντικτύπου θα χρησιµοποιούνται πρόσφατα και 
αντιπροσωπευτικά επίσηµα στοιχεία σχετικά µε την ελαστικότητα των τιµών, και  

  
 γ) η εξοικονόµηση ενέργειας από συνοδευτικά µέτρα φορολογικής πολιτικής, 
συµπεριλαµβανοµένων φορολογικών κινήτρων ή πληρωµής σε ταµείο, θα υπολογίζεται 
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χωριστά.  
 

 13 του 149(Ι) του 2015. 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
 

(άρθρο 19) 
 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
  
 1. Τα κριτήρια για τα µέτρα πολιτικής που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο19 έχουν 
ως εξής: 

  
923260211 

 (α) τα µέτρα πολιτικής προβλέπουν τουλάχιστον δύο ενδιάµεσες περιόδους έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2020 και οδηγούν σε επίτευξη του επιπέδου των φιλοδοξιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 19,  

  
 β) καθορίζεται η ευθύνη κάθε εξουσιοδοτηθέντος µέρους, συµµετέχοντος µέρους ή 
δηµόσιας αρχής επιβολής, αναλόγως της περιπτώσεως,  

  
 γ) προσδιορίζεται µε διαφάνεια η εξοικονόµηση ενεργείας που πρόκειται να επιτευχθεί,  
  
 δ) το ύψος της εξοικονόµησης ενεργείας που απαιτείται ή που πρόκειται να επιτευχθεί 
από το µέτρο πολιτικής εκφράζεται ως κατανάλωση είτε τελικής είτε πρωτογενούς 
ενέργειας, χρησιµοποιώντας του συντελεστές µετατροπής που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, 

  
 ε) η εξοικονόµηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τις µεθόδους και τις αρχές 
που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, παράγραφοι (1) και (2),  

764380156 
  
 στ) η εξοικονόµηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τις µεθόδους και τις αρχές 
που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, παράγραφος (3), 

  
 ζ) τα συµµετέχοντα µέρη εκπονούν ετήσια έκθεση για την επιτευχθείσα εξοικονόµηση 
ενέργειας, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό, και τη δηµοσιοποιούν,  

  
 η) εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων και εξετάζονται κατάλληλα 
µέτρα, εάν η πρόοδος δεν είναι ικανοποιητική,  

  
 θ) καθιερώνεται σύστηµα ελέγχου το οποίο περιλαµβάνει επίσης ανεξάρτητη επαλήθευση 
στατιστικά σηµαντικού µέρους των µέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, 
και  

  
546867489 

 ι) δηµοσιεύονται ετησίως στοιχεία για τις ανά έτος τάσεις της εξοικονόµησης ενέργειας.  
  

∆ιόρθωση  
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 

4555, ηµερ. 
11.3.2016. 

2. Σε περιπτώσεις µέτρων πολιτικής που αφορούν φόρους στην ενέργεια ή στις εκποµπές 
CO2, αυτά θα πρέπει να συνάδουν µε τα στοιχεία α, β, γ, δ ,στ ,η και ι της παραγράφου 
(1). 

  
 3. Σε περιπτώσεις µέτρων πολιτικής που αφορούν κανονισµούς και εθελοντικές 
συµφωνίες ή στις περιπτώσεις άλλων µέτρων πολιτικής αυτά θα πρέπει να συνάδουν µε 
τα στοιχεία α, β,γ, δ, ε, ζ, η ,θ, και ι της παραγράφου (1). 

  
 13 του 149(Ι) του 2015. 
  
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
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(άρθρο 5) 

469363987 
  
 Ελάχιστα κριτήρια για τους ενεργειακούς ελέγχους περιλαµβανοµένων και εκείνων που 
εφαρµόζονται ως µέρος συστηµάτων ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

  
 1. Οι ενεργειακοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 5 βασίζονται στις ακόλουθες 
κατευθυντήριες γραµµές: 

  
 α) βασίζονται σε επικαιροποιηµένα, µετρήσιµα, ανιχνεύσιµα λειτουργικά δεδοµένα ως 
προς την κατανάλωση ενέργειας και (για την ηλεκτρική ενέργεια) σε χαρακτηριστικά 
φορτίου, 

  
 β) περιλαµβάνουν λεπτοµερή επισκόπηση των χαρακτηριστικών της ενεργειακής 
κατανάλωσης ενός κτιρίου ή µιας οµάδας κτιρίων, µιας βιοµηχανικής δραστηριότητας ή 
εγκατάστασης, περιλαµβανοµένων και των µεταφορών, 

  
329499006 

 γ) βασίζονται, όπου είναι δυνατόν, σε ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (LCCA) και όχι σε 
απλές περιόδους επιστροφής (SPP), προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι 
µακροπρόθεσµες εξοικονοµήσεις, οι εναποµένουσες αξίες των µακροπρόθεσµων 
επενδύσεων και τα ποσοστά αναπροσαρµογής, 

  
 δ) είναι αναλογικοί και επαρκώς αντιπροσωπευτικοί ώστε να δίδουν µια αξιόπιστη εικόνα 
της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και να εντοπίζουν µε αξιοπιστία τις σηµαντικότερες 
ευκαιρίες για βελτίωση. 

  
 2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι επιτρέπουν λεπτοµερείς και επικυρωµένους υπολογισµούς των 
προτεινόµενων µέτρων ώστε να παρέχονται σαφείς πληροφορίες ως προς την πιθανή 
εξοικονόµηση. 

  
 3. Τα χρησιµοποιούµενα στους ενεργειακούς ελέγχους δεδοµένα αποθηκεύονται ώστε να 
είναι δυνατή η εκ των υστέρων ανάλυση της απόδοσης. 

  
  

553720414 
11 του 149(Ι) του 

2015. 
Συνέχιση ισχύος. 

11. Οποιοιδήποτε Κανονισµοί, ∆ιατάγµατα, Γνωστοποιήσεις, οδηγίες, έντυπα, 
εξουσιοδοτήσεις, εντολές ή άλλη πράξη που έχουν εκδοθεί δυνάµει των περί Ενεργειακής 
Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόµων του 2009 και 
2014, εξακολουθούν να ισχύουν ως αν να έχουν εκδοθεί µε βάση τον παρόντα Νόµο 
[149(Ι) του 2015]. 
 

 
 


