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Ε.Ε. Παρ. 111(1)
Αρ. 4773,15.4.2014

Κ.Δ.Π. 210/2014

Αριθμός 210
Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι
Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει
του άρθρου 9 των περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες
Νόμων του 2009 έως 2014, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της
Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου,
Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010.
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ 2014
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 9
Προοίμιο.
Για σκοπούς εναρμόνισης, μεταξύ άλλων, με τα Άρθρα 16(1), 18(1)(α)(ί),(γ), δ(ϊ) και (ϋ), (2)(α) και (γ),
Επίσημη
Παράρτημα XIII της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο' «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Εφημερίδα
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 η ς Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την
της ΕΕ.: L 315, τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και
14.11.2012,
2006/32/ΕΚ»,
σ. 1.

31(1) του 2009
53(1) του 2012
56(1) του 2014.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό, δυνάμει του άρθρου 9 των
περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμων του 2009
έως 2014, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση
και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του 2014.

Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Επίσημη
Εφημερίδα
της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
25.5.2012.

«μητρώο ενεργειακών ελεγκτών» έχει την ερμηνεία που αποδίδεται σε αυτό από τον Κανονισμό 2 των
περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί
Ελεγκτές) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«μητρώο παροχών ενεργειακών υπηρεσιών» σημαίνει το μητρώο που αναφέρεται στον Κανονισμό 3, στο
οποίο καταχωρούνται όλοι οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών και το οποίο είναι δημοσιοποιημένο στο
διαδίκτυο·
31(1) του 2009 «Νόμος» σημαίνει τον περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπη
53(1) του 2012 ρεσίες Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται56(1) του 2014.

12(1) του 2006
91(1) του 2010
4 0(1) του 2011
176(1) του 2011
75(1) του 2012.

«φορέας του δημόσιου τομέα» σημαίνει την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως αυτοί
ορίζονται στον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών,
Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, ή στον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων
και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας και των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται'

11 (Ι) του 2006
39(1) του 2011
175(1) του 2011
112(1) του 2012.
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται
διαφορετικά, έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο.
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Παράρτημα Ι.

3.-(1) Η αρμόδια αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών, δύναται να
εγγράφει στο μητρώο παροχών ενεργειακών υπηρεσιών, φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πληροί τις
προϋποθέσεις του Κανονισμού 7, υπό τον όρο ότι αυτό εργοδοτεί ή συμβάλλεται με φυσικό ή νομικό
πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια ενεργειακού ελεγκτή σύμφωνα με τους περί της Ενεργειακής Απόδοσης
κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμούς, όπως αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
(2) Κατά την εγγραφή παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας, οι τομείς στους οποίους δύναται ο πάροχος
ενεργειακής υπηρεσίας να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες είναι ανάλογοι των κατηγοριών για τις οποίες το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται ή συμβάλλεται με τον πάροχο ενεργειακής υπηρεσίας,
κατέχει άδεια ενεργειακού ελεγκτή, σύμφωνα με τους περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική
Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 14, η αρμόδια αρχή εγγράφει φυσικό ή νομικό
πρόσωπο στο μητρώο παροχών ενεργειακών υπηρεσιών, μόνο αν το πρόσωπο αυτό έχει υποβάλει στην
αρμόδια αρχή, αίτηση για εγγραφή, με βάση το έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.
(4) Νομικά πρόσωπα εγγράφονται στο μητρώο παροχών ενεργειακών υπηρεσιών, εφόσον πληρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Κεφ. 116
77 του 1977
54(1) του 2011
146(1) του 2011

(α) Προκειμένου περί προσωπικής επιχείρησης του αιτητή, αυτός πρέπει να πληροί όλες τις
προϋποθέσεις για εγγραφή του στο μητρώο παροχών ενεργειακών υπηρεσιών και να πληροί
όλα τα προσόντα για εγγραφή του στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών ή να έχει συμβληθεί με
ενεργειακό ελεγκτή και η επαγγελματική επωνυμία της εταιρείας του να είναι εγγεγραμμένη
δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
(β) προκειμένου περί ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας αυτή πρέπει να είναι εγγεγραμμένη
δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών
Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και πρέπει οι συνέταιροι της να
είναι εγγεγραμμένοι ενεργειακοί ελεγκτές ή να έχει συμβληθεί με ενεργειακό ελεγκτή·
(γ) προκειμένου περί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές αυτή πρέπει -

Κεφ. 113.
19 του 1963
21 του 1967
27 του 1967
9 του 1968
76 του 1977
17'του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
46(Ι) του 1992
96(Ι) του 1992
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82( )του 1999
149( )του 1999
2( ) του 2000
135( ) του 2000
151( ) του 2000
76( ) του 2001
70( ) του 2003
167( ) του 2003
92( ) του 2004
24( ) του 2005
129( ) του 2005
130( ) του 2005
98( ) του 2006
124( ) του 2006
70(1) του 2007
71(1) του 2007
131(1) του 2007
186(1) του 2007
87(1) του 2008
41(1) του 2009
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(i) να είναι εγγεγραμμένη δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
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49(l ) του 2009
99(l ) του 2009
42(l ) του 2010
60(l ) του 2010
88(l ) του 2010
53(l ) του 2011
53A(I ) του 2011
117(1) του 2011
145(1) του 2011
157(1) του 2011
198(1) του 2011
64(1) του 2012
98(1) του 2012
190(1) του 2012
203(1) του 2012
6(1) του 2013
90(1) του 2013.
(ϋ) να έχει στο δυναμικό της ή να έχει συμβληθεί με τουλάχιστον ένα ενεργειακό ελεγκτή.
(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να εγγράφει στο μητρώο
παροχών ενεργειακών υπηρεσιών οποιοδήποτε ίδρυμα έχει ως ένα από τους κύριους σκοπούς του
την εξοικονόμηση ενέργειας και εργοδοτεί ή έχει συμβληθεί με τουλάχιστον ένα εγγεγραμμένο
ενεργειακό ελεγκτή.
(6) Η αίτηση συνοδεύεται από Παράρτημα II.

(α) απόδειξη πληρωμής τέλους εγγραφής που καθορίζεται στο Παράρτημα II(β) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου για φυσικό πρόσωπο ή αντίγραφο
πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας ή της εμπορικής επωνυμίας ή πιστοποιητικό εγγραφής
ιδρύματος, ανάλογα με την περίπτωση·
(γ) κατάλογο όλων των ατόμων που εργοδοτεί ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας ή συμβάλλονται
με αυτόν, τα οποία έχουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών μέσω ΣΕΑ και
στον οποίο κατάλογο (ϊ)

περιγράφεται συνοπτικά η σχέση εργασίας/συνεργασίας τους με τον πάροχο ενεργειακής
υπηρεσίας, τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους προσόντα, η προηγούμενη
επαγγελματική τους πείρα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους·

(ϋ)

περιλαμβάνεται δήλωση/βεβαίωση των προσώπων που εργοδοτεί ο πάροχος ενεργειακής
υπηρεσίας ή συμβάλλονται με αυτόν, ότι τα στοιχεία που τους αφορούν είναι ορθά-

(iii)

όσον αφορά τους ενεργειακούς ελεγκτές οι οποίοι εργοδοτούνται ή συμβάλλονται με τον
πάροχο ενεργειακής υπηρεσίας αναφέρονται και οι αντίστοιχες άδειες που τους έχουν
χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή μαζί με τους αριθμούς εγγραφής τους στο μητρώο
ενεργειακών ελεγκτών.

(6) Η αρμόδια αρχή, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών, δύναται (α) να εγκρίνει το σχετικό αίτημα, ή
Να απορρίψει το σχετικό αίτημα, παραθέτοντας επαρκή αιτιολόγηση για τους λόγους απόρριψης'
στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή παρέχει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, το δικαίωμα να
υποβάλει εκ νέου αίτηση, νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό την ικανοποιήσει ότι έλαβε όλα τα
κατάλληλα μέτρα ώστε να μην υφίστανται πλέον οι λόγοι της απόρριψης.
Τήρηση
μητρώου
παροχών
ενεργειακών
υπηρεσιών.
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4.-(1)
αρχή-

Η τήρηση και διαχείριση του μητρώου παροχών ενεργειακών υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια
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138(1) του 2001 (2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία
37(1) του 2003 του ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τα στοιχεία του μητρώου
105(1) του 2012. παροχών ενεργειακών υπηρεσιών τα οποία είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο ή είναι διαθέσιμα στο κοινό,
περιορίζονται στα ακόλουθα:
(α) Στο ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την εταιρική επωνυμία σε σε περίπτωση νομικού
προσώπου(β) στην εμπορική επωνυμία, αν υφίσταται(γ) την επαγγελματική διεύθυνση·
(δ) τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, τηλεμοιότυπο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο·
(ε) στον αριθμό του μητρώου ενεργειακού ελεγκτή που εργοδοτεί ή έχει συμβληθεί με τον πάροχο
ενεργειακής υπηρεσίας και η κατηγορία για την οποία ισχύει η εγγραφή του στο μητρώο ενερ
γειακού ελεγκτή.
Έκδοση άδειας.

Παράρτημα Ι.

Αρμοδιότητες
της Επιτροπής
Ενεργειακών
Ελεγκτών
σε σχέση με τους
παρόχους
ενεργειακών
υπηρεσιών.
Παράρτημα Ι.

5. Η αρμόδια αρχή, μετά την εγγραφή παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας στο μητρώο παροχών
ενεργειακών υπηρεσιών, εκδίδει σχετική άδεια, η οποία παραμένει σε ισχύ, για τη χρονική διάρκεια που
έχει εκδοθεί, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι βάση των οποίων έχει παραχωρηθεί άδεια από
την αρμόδια αρχή:
Νοείται ότι, ο πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών οφείλει να ενημερώνει άμεσα την αρμόδια αρχή
εάν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, βάσει
των οποίων του έχει παραχωρηθεί άδεια από την αρμόδια αρχή, τροποποιηθούν, περιλαμβανομένης
και της αποχώρησης ή αντικατάστασης ενεργειακού ελεγκτή που εργοδοτείται ή συμβάλλεται με τον
πάροχο ενεργειακής υπηρεσίας.
6.-(1) Χωρίς επηρεασμό των προνοιών του Κανονισμού 13 των περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την
Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, η Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών συμβουλεύει την αρμόδια αρχή
για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των παροχών ενεργειακών υπηρεσιών και συγκεκριμένα (α)

την αξιολόγηση αιτήσεων, περιλαμβανομένης και της δήλωσης η οποία περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Ι και τα στοιχεία της οποίας περιγράφονται στον Κανονισμό 7, που υποβάλλονται
στην αρμόδια αρχή για εγγραφή στο μητρώο παροχών ενεργειακών υπηρεσιών και την
υποβολή γνωμοδότησης στην αρμόδια αρχή για εγγραφή ή μη στο μητρώο·

(β)

την αξιολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών των
παροχών ενεργειακών υπηρεσιών μέσω ΣΕΑ-

(γ) την ανανέωση, τον τερματισμό και την ανάκληση της άδειας παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας •
(δ) την εξέταση παραπόνων και καταγγελιών σε σχέση με τις ενεργειακές υπηρεσίες που παρέχει ο
πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας και την υποβολή εισηγήσεων στην αρμόδια αρχή(ε)

οποιαδήποτε άλλα θέματα αφορούν την καλύτερη λειτουργία των παροχών ενεργειακών
υπηρεσιών και των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών.

(2) Η Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών, για την εφαρμογή της παραγράφου (1), δύναται, αν το κρίνει
σκόπιμο, να καλεί σε συνέντευξη διευκρινιστικού χαρακτήρα όλα ή μερικά από τα στελέχη ή/και
συνεργάτες του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας ή/και να ζητά επιπρόσθετα δικαιολογητικά.
(3) Ο Πρόεδρος της Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών δύναται, να καλεί στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εάν, κατά τη κρίση του, η παρουσία
του θα βοηθήσει το έργο της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών.
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7. Η αρμόδια αρχή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών, εγκρίνει αιτήσεις που
υποβάλλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την παράγραφο (3) του Κανονισμού 3, για
εγγραφή στο μητρώο παροχών ενεργειακών υπηρεσιών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά υποβάλουν
δήλωση, με την οποία δεσμεύονται ότι έχουν:
(α) επάρκεια σε τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές και νομικές ικανότητες για διαπραγμάτευση και
σύναψη των πιο κατάλληλων συμβολαίων ενεργειακής απόδοσης με τους πελάτες(β) την ικανότητα εκτέλεσης του έργου όσον αφορά την αγορά, εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση
υλικών και εξοπλισμού και τη συντήρηση τους, καθώς και την παρακολούθηση και μέτρηση των
επιτυγχανόμενων εξοικονομήσεων(γ) επαρκή γνώση της αγοράς και των τιμών των υλικών και του εξοπλισμού που αφορά τις
επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ικανότητες ανάλυσης του κόστους της επένδυσης και των
αναμενόμενων εσόδων και κερδών και ικανότητες αξιολόγησης των ρίσκων και των μέσων
κάλυψης τους(δ) τη δυνατότητα να χειριστούν και να εξασφαλίσουν θέματα χρηματοδότησης των επεμβάσεων(ε) τη δυνατότητα να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες με εγγυημένη απόδοση με ταυτόχρονη
ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων για την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων.

Ενεργειακές
υπηρεσίες που
παρέχονται από
παρόχους
ενεργειακών
υπηρεσιών.

8. Οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών κατόπιν, διεξαγωγής του ενεργειακού ελέγχου από αδειούχο
ενεργειακό ελεγκτή και την ετοιμασία της σχετικής έκθεσης αποτελεσμάτων, παρέχουν ενεργειακές
υπηρεσίες μέσω ΣΕΑ στον τελικό καταναλωτή, οι οποίες αφορούν (α) την επιλογή και εκτέλεση έργων εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης καθώς και τη μεθοδολογία του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους(β) μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επεμβάσεις:
(ϊ)

Τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών λειτουργίας ενεργειακού εξοπλισμού-

(ϋ)

εγκατάσταση
ενεργειακά αποδοτικότερων
συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας-

συστημάτων

παραγωγής

ενέργειας

και

(iii) μερική ή ολική αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους(iv) εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερων συστημάτων φωτισμού(ν)
(vi)

Ελάχιστες
πρόνοιες
των ΣΕΑ.

εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισηςοποιοδήποτε άλλο μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας/βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

9.-(1) Στις ΣΕΑ που συνάπτονται μεταξύ παροχών ενεργειακών υπηρεσιών και τελικού καταναλωτή με
σκοπό την παροχή των ενεργειακών υπηρεσιών, περιλαμβάνονται πρόνοιες τουλάχιστον για τα
ακόλουθα:
(α) Το σαφή και διαφανή κατάλογο των μέτρων ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να
εφαρμοστούν ή των αποτελεσμάτων απόδοσης που πρέπει να επιτευχθούν(β) την εγγυημένη εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί με την εφαρμογή των μέτρων της ΣΕΑ(γ) τη διάρκεια και τα στάδια της ΣΕΑ, τους όρους και την προθεσμία καταγγελίας(δ)
το
σαφή
και
διαφανή
κατάλογο των υποχρεώσεων
κάθε
συμβαλλόμενου
μέρους, περιλαμβανομένου του διακανονισμού μεταξύ των μερών στις περιπτώσεις απόκλισης
από το στόχο εξοικονόμησης ενέργειας και του διακανονισμού μεταξύ των μερών σε περίπτωση
που ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας παύει να πληροί τους όρους για εγγραφή στο μητρώο
παροχών ενεργειακών υπηρεσιών·
(ε) το σαφή και διαφανή κατάλογο των κινδύνων που δεν αναλαμβάνει ο πάροχος ενεργειακής
υπηρεσίας ·
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(στ) την ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό της επιτευχθείσας εξοικονόμησης(ζ) το σαφή και διαφανή κατάλογο των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για την
υλοποίηση ενός μέτρου ή δέσμης μέτρων και, κατά περίπτωση, το σχετικό κόστος,
περιλαμβανομένων (i)

του σχεδιασμού και της διαχείρισης της παρεχόμενης ενεργειακής υπηρεσίας-

(ϋ)

της μεθοδολογίας εκτίμησης της εξοικονομούμενης ενέργειας και της αποτίμησης του
προκύπτοντος οικονομικού οφέλους-

(ϋ)

της προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης του ενεργειακού
εξοπλισμού-

(iv)

του συνολικού κόστους του έργου, του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης του
απαραίτητου εξοπλισμού, του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του-

(ν)

του είδους και του ύψους της χρηματοδότησης-

(vi)

του τρόπου και του χρόνου αποπληρωμής.

(η) την υποχρέωση πλήρους εφαρμογής των μέτρων της ΣΕΑ και τεκμηρίωση όλων των
τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου(θ) πρόνοιες που να ρυθμίζουν τη συμπερίληψη ισοδύναμων απαιτήσεων σε κάθε υπεργολαβία με
τρίτους(ι) τη σαφή και διαφανή παρουσίαση των οικονομικών επιπτώσεων του έργου και την κατανομή του
μεριδίου των δύο μερών στην επιτευχθείσα εξοικονόμηση χρημάτων (όπως η αμοιβή του παρόχου
ενεργειακής υπηρεσίας) •
(κ) τις σαφείς και διαφανείς διατάξεις σχετικά με τη μέτρηση και εξακρίβωση της επιτευχθείσας
εγγυημένης εξοικονόμησης, τους ποιοτικούς ελέγχους και τις εγγυήσεις, περιλαμβανομένης της
συχνότητας των εκθέσεων που υποβάλλει ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας στον τελικό
καταναλωτή(λ) τις πρόνοιες που αποσαφηνίζουν τη διαδικασία αντιμετώπισης του μεταβαλλόμενου πλαισίου
συνθηκών οι οποίες επηρεάζουν το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της σύμβασης (δηλαδή
μεταβαλλόμενες τιμές ενέργειας, μεταβαλλόμενη ένταση χρήσης της εγκατάστασης) ·
(μ) τις λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους και τις
κυρώσεις για την παραβίαση τους, περιλαμβανομένων (i) της κυριότητας του ενεργειακού εξοπλισμού(ϋ) της ευθύνης για τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια και
μετά τη λήξη της ΣΕΑ(iii) της υποχρέωσης για εκπαίδευση ή/και κατάρτιση ή/και πληροφόρηση που παρέχει ο
πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας στον τελικό καταναλωτή σε σχέση με τον
ενεργειακό εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί.
(2) Στη ΣΕΑ δύναται να συμμετέχει και τρίτος ως χρηματοδότης των παρεχόμενων ενεργειακών
υπηρεσιών.
(3) Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες ενεργειακές υπηρεσίες που ορίζονται στη ΣΕΑ δεν παρέχονται
άμεσα από τον πάροχο ενεργειακής υπηρεσίας αλλά έμμεσα, δηλαδή ανατίθεται τμήμα εκτέλεσης των
υπηρεσιών σε τρίτους, τότε το εύρος και το είδος των υπηρεσιών που ανατίθενται σε τρίτους
αναφέρονται στη ΣΕΑ.
(4) Οι παράγραφοι (1) και (3) εφαρμόζονται και στις ΣΕΑ που συνάπτονται μεταξύ παρόχου
ενεργειακής υπηρεσίας και φορέων του δημοσίου τομέα ή περιλαμβάνονται σε σχετικούς όρους
διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων οι οποίοι προκηρύσσονται από φορείς του δημοσίου τομέα
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων
Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας και των Μεταφορών και

685
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.
(5) Οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών κατά τη σύναψη ΣΕΑ με τον τελικό καταναλωτή, οφείλουν να
θέτουν σε ισχύ, ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης και οποιοδήποτε άλλο είδος ασφάλειας, συμφωνηθεί
στη ΣΕΑ.
Επιβεβαίωση του
ενεργειακού και
οικονομικού
οφέλους.

10. Για την επιβεβαίωση του επιτυγχανόμενου ενεργειακού οφέλους, οι πάροχοι ενεργειακών
υπηρεσιών οφείλουν να ακολουθούν τουλάχιστον τα εξής στάδια (α) τον καθορισμό της βάσης αναφοράς για τη μέτρηση και ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης(β) τον υπολογισμό του αναμενόμενου ενεργειακού και οικονομικού οφέλους λόγω των
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας(γ) την εφαρμογή σχεδίου παρακολούθησης, μέτρησης και επαλήθευσης της πραγματικής
εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται(δ) τη σύνταξη εκθέσεων προόδου που υποβάλλει ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας προς τον
τελικό καταναλωτή σε συχνότητα που καθορίζεται στη ΣΕΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας και το οικονομικό όφελος που έχει
επιτευχθεί σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν αρχικά οριστεί στη ΣΕΑ.

Έλεγχος και
ποιοτική
αξιολόγηση.

11 .-(1) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης
γίνεται από την αρμόδια αρχή' για το σκοπό αυτό οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών
υποχρεούνται:
(α) Να προσκομίζουν στην αρμόδια αρχή, όταν τους ζητηθεί, τις ΣΕΑ που έχουν συνάψει με
τελικούς καταναλωτές καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία ζητηθούν για
σκοπούς αξιολόγησης των παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών·
(β) να τηρούν αρχείο όλων των εν ισχύ ΣΕΑ από την ημερομηνία υπογραφής τους μέχρι και για
διάστημα τριών (3) ετών μετά τη λήξη της ισχύος τους, περιλαμβανόμενων σχετικών
εκθέσεων, μετρήσεων και υπολογισμών και άλλων σχετικών εγγραφών:
Νοείται ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αρμόδιας αρχής, οι πάροχοι ενεργειακών
υπηρεσιών παρέχουν πρόσβαση στο αρχείο αυτό στην αρμόδια αρχή •
(γ)

να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του εκάστοτε
ημερολογιακού έτους, ετήσια κατάσταση στην οποία να αναφέρονται οι ΣΕΑ που έχουν
συνάψει τον προηγούμενο χρόνο, η οποία να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της κάθε
σύμβασης.

(2) Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο (1) γίνονται δειγματοληπτικά ή αυτεπάγγελτα ή
κατόπιν καταγγελίας.
Απαγόρευση
παροχών
ενεργειακών
υπηρεσιών
για σύναψη νέων
ΣΕΑ.

12.-(1) Η αρμόδια αρχή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών, δύναται να
απαγορεύσει σε πάροχο ενεργειακής υπηρεσίας τη σύναψη νέων ΣΕΑ σε περίπτωση που, κατά την
αιτιολογημένη γνώμη της, διαπιστώσει ότι ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας παραβιάζει τις πρόνοιες
του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

Ανανέωση άδειας
παρόχου
ενεργειακής
υπηρεσίας.
Παράρτημα II.

13. -(1) Η άδεια παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας ανανεώνεται μαζί με την ετήσια ανανέωση εγγραφής
η
στο μητρώο παροχών ενεργειακών υπηρεσιών κάθε 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, με την καταβολή
τέλους, σύμφωνα με το Παράρτημα II.
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(2) Η αρμόδια αρχή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών, δύναται να άρει
την απαγόρευση της παραγράφου (1), όταν, κατά τη κρίση της, διαπιστώσει ότι ο πάροχος ενεργειακής
υπηρεσίας έχει συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του Νόμου και των παρόντων Κανονισμών.

(2) Οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο παροχών
ενεργειακών υπηρεσιών, για όλη τη διάρκεια των ΣΕΑ που συνάπτουν.
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(3) Η Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών δύναται, να ζητήσει από τον πάροχο ενεργειακής
υπηρεσίας όπως επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, στο πλαίσιο της
ανανέωσης της εγγραφής του.
14.-(1) Αδειοδοτημένοι ή/και πιστοποιημένοι σε άλλα κράτη μέλη πάροχοι ενεργειακών
υπηρεσιών δύνανται να εγκατασταθούν στη Δημοκρατία και να παρέχουν ενεργειακές
υπηρεσίες στην επικράτεια της Δημοκρατίας, εφόσον εγγραφούν στο μητρώο παροχών
ενεργειακών υπηρεσιών.
(2) Η εγγραφή αυτή γίνεται με αίτηση στην αρμόδια αρχή, η οποία υποβάλλεται με
έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι και συνοδεύεται από (α) απόδειξη πληρωμής τέλους εγγραφής, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα II(β) αντίγραφο άδειας παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας σε ισχύ που του έχει παραχωρηθεί
από άλλο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος(γ) κατάλογο όλων των ατόμων που εργοδοτεί ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας ή
συμβάλλονται με αυτόν, τα οποία έχουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή ενεργειακών
υπηρεσιών μέσω ΣΕΑ, και στον οποίο περιλαμβάνεται (i) σύντομη περιγραφή της σχέσης εργασίας/συνεργασίας τους με τον πάροχο
ενεργειακής υπηρεσίας, τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους προσόντα, την
προηγούμενη επαγγελματική πείρα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους·
(ϋ) δήλωση/βεβαίωση των ατόμων ότι τα στοιχεία που τους αφορούν είναι ορθά·
(iii) αναφορικά με τους ενεργειακούς ελεγκτές οι οποίοι εργοδοτούνται ή
συμβάλλονται με τον ενωσιακό πάροχο ενεργειακής υπηρεσίας, αναφέρονται
και οι αντίστοιχες άδειες που τους έχουν χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή
κράτους μέλους μαζί με τους αριθμούς εγγραφής τους στο μητρώο ενεργειακών
ελεγκτών του κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένοι.
(3) Για σκοπούς εγγραφής, με βάση την παράγραφο (2), η Επιτροπή Ενεργειακών
Ελεγκτών εξετάζει την αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εισηγείται,
ανάλογα (α) την ένταξη του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας στο μητρώο παροχών ενεργειακών
υπηρεσιών ή/και τις προϋποθέσεις ένταξης του όσον αφορά το πεδίο δραστηριότητας
του· ή
(β) την απόρριψη της αίτησης.
(4) Η Επιτροπή Ενεργειακών Ελεγκτών δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο πάροχο ενεργειακής
υπηρεσίας επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και δικαιολογητικά και/ή να καλέσει τον πάροχο
ενεργειακής υπηρεσίας σε προσωπική συνέντευξη.
(5) Πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος δύναται να παρέχει
ενεργειακές υπηρεσίες στην επικράτεια της Δημοκρατίας, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο
μητρώο και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης άδειας, νοουμένου ότι μετακινείται στη Δημοκρατία
προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες του και είναι εγκατεστημένος
σε άλλο κράτος μέλος και ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στο κράτος αυτό, με δικαίωμα στο εν λόγω
κράτος μέλος να παρέχει υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που προτίθεται να διενεργήσει στη
Δημοκρατία.
(6) Ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας που προτίθεται να παράσχει υπηρεσίες στη Δημοκρατία
σύμφωνα με την παράγραφο (5), πριν την έναρξη των εν λόγω υπηρεσιών οφείλει να ενημερώσει
γραπτώς την αρμόδια αρχή' ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας που συνάπτει ΣΕΑ με τελικό
καταναλωτή στη Δημοκρατία, ενημερώνει την αρμόδια αρχή εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της ΣΕΑ.
(7) Η αρμόδια αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, το προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της
παροχής ενεργειακής υπηρεσίας και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα
και το συνεχή χαρακτήρα της' για σκοπούς ελέγχου, η αρμόδια αρχή τηρεί κατάλογο των
προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με την παράγραφο (5).
(8) Πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας υπεγκατεστημένος σε κράτος μέλος που παρέχει προσωρινά
τις υπηρεσίες του με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (5) υπόκειται στις ισχύουσες από την
Κυπριακή νομοθεσία διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν υποχρεούται να
εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος σε τοπικούς η άλλους συλλόγους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(Κανονισμοί 3,5, 6, 13 και 14)
Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο παροχών ενεργειακών υπηρεσιών
Α. Στοιχεία εγγραφής στο μητρώο πάοογων ενεργειακών υπηρεσιών
1. Αν η αίτηση υποβάλλεται από Φυσικό Πρόσωπο :
Ονοματεπώνυμο

τίτλος (κος, κα, κλπ)

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Υπηκοότητα

Χώρα μόνιμης διαμονής/εγκατάστασης

2. Αν η αίτηση υποβάλλεται από Νομικό πρόσωπο1:
Επωνυμία νομικού προσώπου και αριθμός εγγραφής
Είδος νομικού προσώπου (σημειώσατε με V ότι ισχύει):
Προσωπική επιχείρηση
Ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία
Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης
Ίδρυμα
Χώρα μόνιμης διαμονής/εγκατάστασης
Ονοματεπώνυμο και σχέση εργασίας του παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας με τον ενεργειακό ελεγκτή
(σε περίπτωση που ο πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας εργοδοτεί ή συμβάλλεται με περισσότερους από τρεις
ενεργειακούς ελεγκτές θα πρέπει να επισυνάψει επιπρόσθετο αντίγραφο της παρούσας σελίδας κατάλληλα
συμπληρωμένο)
(α) Ονοματεπώνυμο

Σχέση εργασίας

(β) Ονοματεπώνυμο

Σχέση εργασίας

(γ) Ονοματεπώνυμο

Σχέση εργασίας

Αριθμός εγγραφής στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών (α)
(β)

(Υ)

Κατηγορία ενεργειακού ελεγκτή (σημειώστε ότι ισχύει)
(α)

(β)

Α/Β/Γ

(Υ)

Β Κατάλογος λοιπών προσώπων εργοδότου μένων ή συμβαλλομένων υε τον πάροχο ενεργειακής υπηρεσίας2
Παρακαλώ επισυνάψτε κατάλογο όλων των ατόμων που εργοδοτουνται από τον πάροχο ενεργειακής υπηρεσίας ή
συμβάλλονται με αυτόν τα οποία θα έχουν ουσιαστικό ρόλο στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών μέσω ΣΕΑ, στον
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επισυνάψει αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (φυσικά πρόσωπα) ή αντίγραφο πιστοποιητικού
εγγραφής της εταιρείας πιστοποιητικό εγγραφής ιδρύματος (νομικά πρόσωπα), ανάλογα με την περίπτωση.
2
Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει την δήλωση/βεβαίωση των ατόμων που περιλαμβάνει, ότι τα στοιχεία που
τους αφορούν είναι ορθά.
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οποίο να φαίνονται ξεκάθαρα η σχέση εργασίας/συνεργασίας τους με τον πάροχο ενεργειακής υπηρεσίας, τα
επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους προσόντα, η προηγούμενη επαγγελματική τους πείρα και τα στοιχεία επικοινωνίας
τους. Για ενεργειακούς ελεγκτές, στον κατάλογο θα πρέπει να αναφέρονται οι αντίστοιχες άδειες που τους έχουν
χορηγηθεί από την αρμόδια αρχή μαζί με τους αριθμούς εγγραφής τους στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών.
Γ. Στοιχεία επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο Αιτητή (για φυσικά πρόσωπα) ή Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα)

Διεύθυνση (οδός, αρ.)
Ταχ.Κωδ

Πόλη/Κοινότητα

Τηλέφωνο

Τηλεομοιότυπο

Ηλεκτρ. ταχυδρομείο

Ιστοσελίδα

[V
Παρακαλώ δηλώστε υπεύθυνα ότι ο αιτών πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας διαθέτει ικανότητα/επάρκεια στα εξής:
1 .Επάρκεια σε τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές και νομικές ικανότητες για διαπραγμάτευση και σύναψη των πιο κατάλληλων
συμβολαίων ενεργειακής απόδοσης με τους πελάτες
2. Ικανότητα εκτέλεσης του έργου όσον αφορά την αγορά, εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση υλικών και εξοπλισμού και τη
συντήρηση τους καθώς και την παρακολούθηση και μέτρηση των επιτυγχανόμενων
εξοικονομήσεων
3. Επαρκή γνώση της αγοράς και των τιμών των υλικών και του εξοπλισμού που αφορά τις επεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας, ικανότητες ανάλυσης του κόστους της επένδυσης και των αναμενόμενων εσόδων και κερδών και ικανότητες
αξιολόγησης των ρίσκων και των μέσων κάλυψης τους
4. Επάρκεια χειρισμού/εξασφάλισης της χρηματοδότησης των επεμβάσεων
5. Δυνατότητα να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες με εγγυημένη απόδοση μέσω της υπογραφής της ΣΕΑ με ταυτόχρονη
ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων για την επίτευξη των συμφωνημένων

στόχων
Παρακαλώ επισυνάψτε:
1.

Απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής στο μητρώο.

2.

Αντίγραφο άδειας παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας σε ισχύ που του έχει παραχωρηθεί από το κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο είναι μόνιμα εγκατεστημένος.3

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πιο πάνω στοιχεία καθώς και οι πληροφορίες που αναφέρονται στα επισυνημμένα έγγραφα
είναι αληθή και ορθά. Δηλώνω επίσης ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών των περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά
την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμων και των Κανονισμών ή/και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει
αυτών, τους οποίους και αναλαμβάνω να εφαρμόζω πλήρως.

Απαιτείται μόνο από ενωσιακούς παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον κανονισμό 14
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Ονοματεπώνυμο Διευθυντή ή Εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (για νομικά πρόσωπα)

Ονοματεπώνυμο Αιτητή (για φυσικά πρόσωπα)

Υπογραφή.
Ημερομηνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Κανονισμοί 3, 13 και 14)

Τέλη (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τέλος εξέτασης αίτησης για εγγραφή στο μητρώο και έκδοση πρώτης άδειας
Τέλος ανανέωσης της άδειας παρόχου ενεργειακής υπηρεσίας

200 ευρώ
100 ευρώ.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα
Ετήσια συνδρομή: €68,00.

Cyprus Legal Portal - http //www leginet eu/

