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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  
ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟ 

 
 

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

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 114, 
27.04.2006,  
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. 
 
 
31(Ι) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενεργειακής 
Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον 
περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις 
Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμο του 2009 (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ενεργειακής 
Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες 
Νόμοι του 2009 και 2012. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού, 
στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 

  
  «Επιτροπή  Ενεργειακών Ελεγκτών» σημαίνει την 

Επιτροπή η οποία συνίσταται με βάση Κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ζ), του εδαφίου (2) 
του άρθρου 9. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3.   Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 
  
 (α)  Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 
  
  «(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 
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από την αρμόδια αρχή.» και 
  
 (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 
  
  «(3)  Ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται μόνο από 

ειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές οι οποίοι έχουν 
εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια αρχή.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο νέο άρθρο 8: 

  
 «Διατάγματα. 8.  Ο Υπουργός, με διάταγμά του που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 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.». 

     
Τροποποίηση  
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (στ) αυτού, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (ζ): 

  
  «(ζ)  τη σύσταση Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών και 

τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της, των καθηκόντων 
της, τον τρόπο λειτουργίας της και τη διαδικασία λήψης 
των αποφάσεών της:». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Κλ.Χ/ΕΠ. 
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