
Ο ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 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 

E.E.: L 114, 

27.4.2006, 

σ. 64. 

«Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου 

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. 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης 

κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμος του 2009. 
  
Ερμηνεία.  2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια - 
  
 «αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο που εξουσιοδοτείται γενικά ή ειδικά από αυτήν για την εφαρμογή 

του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και των διαταγμάτων που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού˙ 
  
 «βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης» σημαίνει τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση, λόγω τεχνολογικών, 

συμπεριφορικών ή/και οικονομικών αλλαγών· 
  
 «διανομέας ενέργειας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4200, 3/4/2009 31(I)/2009



2 
 

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 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· 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

33(Ι) του 2003 

234Α(Ι) του 2004 

139(Ι) του 2005 

162(Ι) του 2006 

 43(Ι) του 2007. 

«ενέργεια» σημαίνει όλες τις μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου 

(συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου και του 

υγραερίου), κάθε καυσίμου που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη 

(συμπεριλαμβανομένης της τηλεθέρμανσης και της τηλεψύξης), του 

άνθρακα και του λιγνίτη, της τύρφης, των καυσίμων κίνησης (πλην των 

καυσίμων αεροσκαφών και των καυσίμων πλοίων), και της βιομάζας, όπως 

ορίζεται στον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο· 

 «ενεργειακή απόδοση» σημαίνει το λόγο της εκροής επιδόσεων, 
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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· 
  
 «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· 
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 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
  
 «Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο 

παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή στο οίκημα ενός χρήστη, και, στο πλαίσιο 

αυτό, αναλαμβάνει κάποιον οικονομικό κίνδυνο. Η πληρωμή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών βασίζεται (εν όλω ή εν μέρει) στην επίτευξη των 

βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών 

συμφωνούμενων κριτηρίων επίδοσης· 
  
 «εταιρεία λιανικής πώλησης ενέργειας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που πωλεί ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές· 
  
 «Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 

άρθρου 9 του παρόντος Νόμου· 
  
 «κατηγορία» σημαίνει οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που καθορίζονται 

βάσει κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (δ) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 9· 
  
 «μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης» σημαίνει όλες τις δράσεις 

που κανονικά οδηγούν σε επαληθεύσιμη ή μετρήσιμη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης· 
  
 «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 
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ευρώ (€2.000.000)· 
  
 «τελικός καταναλωτής» 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 
  
 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
  
Σκοπός. 3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να ενισχυθεί η οικονομικώς 

αποτελεσματική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση 

ως ακολούθως: 
  
  (α) Με την παροχή νομικών πλαισίων για την άρση των 

υφιστάμενων φραγμών και ατελειών της αγοράς που 

παρεμποδίζουν την αποδοτική τελική χρήση της ενέργειας· και 
   
  (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. 
  
Πεδίο 

εφαρμογής. 
4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται -  

   
  (α) στους παροχείς μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 

στους διανομείς ενέργειας, στους διαχειριστές συστημάτων 

διανομής και στις εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας∙  
   
 

 

 (β) στους τελικούς καταναλωτές. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που 
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132(Ι) του 2004 

102(Ι) του 2006. 

 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι του περί Θέσπισης 

Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων 

Θερμοκηπίου Νόμου∙  
   
  (γ)  στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά μόνον στο μέτρο που η εφαρμογή 

του δεν έρχεται σε σύγκρουση με τη φύση και τον κύριο στόχο 

των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάμεων και με την 

εξαίρεση του υλικού που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 

στρατιωτικούς σκοπούς. 
  
Άδεια για 

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. 
  
 

 

156(Ι) του 2002. 

     (2) Ενεργειακές υπηρεσίες και η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών που 

γίνονται ή/και παρέχονται για την εξοικονόμηση ενέργειας διενεργούνται 

μόνο από ΕΕΥ οι οποίες είναι διαπιστευμένες με βάση τον περί 

Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο και οι 

οποίες έχουν εξασφαλίσει άδεια με βάση το εδάφιο (1). 
  
      (3) Ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται μόνο από διαπιστευμένους 

ενεργειακούς ελεγκτές οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι με βάση τον περί 

Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο και οι 

οποίοι έχουν εξασφαλίσει άδεια με βάση το εδάφιο (1). 
  
      (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 
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μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 
  
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. 
   
 

 

 

138(Ι) του 2001 

37(Ι) 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 Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. 
  

 

 

 
 

15(Ι) 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. 
 (ii) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός, ο οποίος λαμβάνει εμπορικά 
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ευαίσθητες πληροφορίες κατά την έννοια της υποπαραγράφου (i)  

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: 
  
  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)∙ 
   
  (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 

 (δδ) έναντι ποινικού ανακριτή, ο οποίος διεξάγει ανάκριση, με βάση 

το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου∙ 
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185(Ι) του 2003 

219(Ι) του 2004 

57(Ι) του 2007 

9(Ι) του 2009. 

   
 

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 Δήμευσης Εσόδων 

από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου∙ 

   
 
 

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 

εξουσιοδοτημέ-

νων 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 Δημοκρατίας, ορίζει 

λειτουργούς του Υπουργείου του ως εξουσιοδοτημένους λειτουργούς οι 

οποίοι έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και εξουσίες:  
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  (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. 
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Διατάγματα. 

 
8.  Ο Υπουργός, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, δύναται 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. 

   
Κανονισμοί. 

 
9. -(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 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, 
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  (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. 
  
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∙ 

   

  (δ) παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6∙ 

   

  (ε) εμποδίζει τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς να ασκήσουν 

τις εξουσίες που τους παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) του 

άρθρου 7, 

  

 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 
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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.   

  
Διοικητικό 

πρόστιμο. 
11.-(1)  Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη 

αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο: 

  

  (α) 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∙ 

  

  (δ) παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6∙ 

  

  (ε) ή/και εμποδίζει τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς να 

ασκήσουν τις εξουσίες που τους παρέχονται δυνάμει του 

εδαφίου (1) του άρθρου 7, 

  

  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 δέκα 

χιλιάδες ευρώ (€10.000), ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση 
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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, ενημερώνοντάς 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 απόφασή 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∙ 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4200, 3/4/2009 31(I)/2009



15 
 

  

  (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 Δικαστηρίου 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 Δημοκρατία. 

  
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. 
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      (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∙ 
   
  (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 Δράσης  

Ενεργειακής 

Απόδοσης. 

13.-(1) Η αρμόδια αρχή ετοιμάζει και υποβάλλει προς την Επιτροπή, Σχέδια 

Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης. 

  
       (2) Τα Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, που αναφέρονται στο 

εδάφιο (1), υποβάλλονται στην Επιτροπή ως ακολούθως: 
  
  (α) το δεύτερο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης το αργότερο 

στις 30 Ιουνίου 2011∙ 
  
  (β) το τρίτο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης το αργότερο 

στις 30 Ιουνίου 2014. 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.049.088-2008 
ΚλΧ/ΜΑΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(άρθρο 11) 

 
Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις  

Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμος του 2009 
Ειδοποίηση παράβασης, 
δυνάμει του άρθρου 11(2) 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΗ: 
 
ΟΝΟΜΑ/ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΒΑΤΗ: 

 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
..................................................................................................ΑΔΤ........................... 
 

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ: 
 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:............................................................................................................................................. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:........................................................................................... 

 
ΩΡΑ:................................ 

 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 
(διαγράφεται ότι 
δεν εφαρμόζεται) 

 
Παράβαση των άρθρων 5(1), 5(2), 5(3), 6(1) ή/και 7(1) του Νόμου και των όρων της 
άδειας:  
 

 
Ειδοποιείσθε ότι έχω εύλογη αιτία να πιστεύω ότι έχετε παραβεί τις διατάξεις του άρθρου …… του 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.       
 

 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

 
Ημερομηνία ……….......................... 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.......................................................................... 

  
ΟΝΟΜΑ:..................................................................................... 
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