
Ν. 4342/2015 περί Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΦΕΚ Α’ 143/09.11.2015) 

 

Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 

2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 

2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου 

της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω 

της προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις. 

 

  

ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
 

ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 

Άρθρο 2 
 

Σκοπός - αντικείµενο 
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Με το Μέρος Β΄ εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 

2018/2002/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης 

∆εκεµβρίου 2018, σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την 

ενεργειακή απόδοση (L 328), τον Κανονισµό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση 

της Ενεργειακής Ένωσης και της ∆ράσης για το Κλίµα (L 328) και τον κατ’ 

εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, 

«για την τροποποίηση των παραρτηµάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε το περιεχόµενο των 

περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» (L 

137). 

 

 2. Θεσπίζεται πλαίσιο µέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, 

προκειµένου η Χώρα να συνεισφέρει στην επίτευξη των πρωταρχικών της στόχων 

για το 2030 για τουλάχιστον τριάντα δύο κόµµα πέντε τοις εκατό (32,5%) και να 

προετοιµάσει το έδαφος για βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση µετά από αυτή 

τη χρονολογία. 

 

 3. Θεσπίζονται κανόνες για την άρση των φραγµών στην αγορά ενέργειας, την 

εξάλειψη των αδυναµιών της αγοράς που παρεµποδίζουν την απόδοση στον 

εφοδιασµό και τη χρήση ενέργειας και καθορίζονται ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι 

ενεργειακής απόδοσης και συνεισφορών για το 2030. 

  

 
 



Άρθρο 3 
 

Ορισµοί 
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

 

 1. «Ενέργεια»: όλες οι µορφές ενεργειακών προϊόντων, τα καύσιµα, η θερµότητα, 

η ανανεώσιµη ενέργεια, ο ηλεκτρισµός ή οποιαδήποτε άλλη µορφή ενέργειας, 

όπως ορίζονται στην περ. δ΄ του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1099/2008 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για 

τις στατιστικές ενέργειας (ΕΕ L 304 της 4.11.2008). 

 

 2. «Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας»: η συνολική ενεργειακή ζήτηση της 

Χώρας, εξαιρούµενης της κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων για µη 

ενεργειακούς σκοπούς. 

 

 3. «Τελική κατανάλωση ενέργειας»: όλη η 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. 

 

 4. «Ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή 

ενέργειας προς την εισροή ενέργειας. 

 

 5. «Εξοικονόµηση ενέργειας»: ποσότητα εξοικονοµούµενης ενέργειας, η οποία 

προσδιορίζεται µε τη µέτρηση ή τον κατ’ εκτίµηση υπολογισµό της κατανάλωσης 

ενέργειας πριν και µετά από την υλοποίηση ενός µέτρου βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της σταθερότητας των 

εξωτερικών συνθηκών που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση. 

 

 6. «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης»: αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

λόγω τεχνολογικών αλλαγών, αλλαγών στη συµπεριφορά ή οικονοµικών αλλαγών. 

 

 7. «Ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό όφελος, η χρησιµότητα ή το πλεονέκτηµα 

που προκύπτει από τον συνδυασµό ενέργειας µε ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία 

ή µε δράση η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τις εργασίες, την εγκατάσταση, 

λειτουργία, συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας αυτής, βάσει συµβάσεως και η οποία υπό κανονικές συνθήκες έχει 

αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιµη και µετρήσιµη ή εκτιµώµενη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης ή σε εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας. 

 

 8. «∆ηµόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες αρχές» και «οι αναθέτοντες φορείς», 

όπως ορίζονται στις περ. α΄ και β΄ αντιστοίχως της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147). 

 

 9. «Κεντρική δηµόσια διοίκηση»: οι φορείς, η αρµοδιότητα των διοικητικών 

υπηρεσιών των οποίων εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια και συγκεκριµένα, η 

Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, η Προεδρία της Κυβέρνησης, η Βουλή των Ελλήνων 

και τα Υπουργεία. 

 



 10. «Συνολικό ωφέλιµο εµβαδόν δαπέδου»: το εµβαδόν των δαπέδων κτιρίου ή 

µέρους κτιρίου στο οποίο χρησιµοποιείται ενέργεια για τη ρύθµιση των κλιµατικών 

συνθηκών στο εσωτερικό του. 

 

 11. «Σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης»: το σύνολο των αλληλένδετων ή 

αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός σχεδίου που θέτει στόχο ενεργειακής απόδοσης 

και χαράσσει τη στρατηγική επίτευξης του εν λόγω στόχου. 

 

 12. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο 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. 

 

 13. «∆ιεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από τον ∆ιεθνή 

Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) και διατίθεται στο κοινό. 

 

 14. «Υπόχρεο µέρος»: διανοµέας ενέργειας ή επιχείρηση λιανικής πώλησης 

ενέργειας που δεσµεύεται από το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 

απόδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 9. 

 

 15. «Εξουσιοδοτηθέν µέρος»: νοµικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί από την 

κυβέρνηση ή από άλλο δηµόσιο φορέα εξουσία ανάπτυξης, διαχείρισης ή 

λειτουργίας ενός χρηµατοδοτικού προγράµµατος εξ ονόµατος της κυβέρνησης ή 

του άλλου δηµόσιου φορέα. 

 

 16. «Συµµετέχον µέρος»: επιχείρηση ή δηµόσιος φορέας που δεσµεύεται να 

επιτύχει ορισµένους στόχους βάσει εθελοντικής συµφωνίας, ή καλύπτεται από 

εθνικό κανονιστικό µέσο πολιτικής. 

 

 17. «∆ηµόσια αρχή επιβολής»: φορέας 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 

σήµανσης, της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης. 

 

 18. «Μέτρο πολιτικής»: κανονιστικό, χρηµατοδοτικό, δηµοσιονοµικό, εθελοντικό, 

ή ενηµερωτικό µέσο, το οποίο δηµιουργεί 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. 

 

 19. «Επιµέρους δράση»: δράση η οποία οδηγεί σε βελτιώσεις της ενεργειακής 

απόδοσης που µπορούν να επαληθευθούν και να µετρηθούν ή να εκτιµηθούν και η 

οποία πραγµατοποιείται ως αποτέλεσµα µέτρου πολιτικής. 

 

 20. «∆ιανοµέας ενέργειας»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου 

του διαχειριστή δικτύου διανοµής που είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά ενέργειας, 

µε σκοπό τη διάθεσή της σε τελικούς καταναλωτές και σταθµούς διανοµής που 

πωλούν ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές. 

 

 21. «∆ιαχειριστής συστήµατος διανοµής»: ο «διαχειριστής δικτύου διανοµής» 

όπως ορίζεται στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179). 



 

 22. «Επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

πωλεί ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές. 

 

 23. «Τελικός καταναλωτής»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει ενέργεια 

για δική του τελική χρήση ή για λογαριασµό τελικού χρήστη. 

 

 24. «Τελικός χρήστης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που: 

 

 α. αγοράζει ενέργεια για δική του τελική χρήση, ή 

 

 β. καταναλώνει ενέργεια χωρίς να έχει σύµβαση µε προµηθευτή ενέργειας. 

 

 25. «Πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 

παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή και άλλα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια τελικών καταναλωτών. 

 

 26. «Ενεργειακός έλεγχος»: η συστηµατική διαδικασία µε σκοπό την απόκτηση 

επαρκούς γνώσης των χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή 

µιας οµάδας κτιρίων, µιας βιοµηχανικής ή εµπορικής δραστηριότητας ή 

εγκατάστασης, ή µεταφορικών µέσων, µε την οποία εντοπίζονται και 

προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονοµικώς αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόµησης 

ενέργειας και βάσει της οποίας συντάσσεται έκθεση αποτελεσµάτων. 

 

 27. «Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: 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 (ΕΕL 124 της 20.5.2003), σύµφωνα µε τον οποίο 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 (50) εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατοµµύρια ευρώ. 

 

 28. «Σύµβαση ενεργειακής απόδοσης»: σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του 

δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία επαληθεύεται και 

παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, στο πλαίσιο της οποίας 

πραγµατοποιούνται πληρωµές για επενδύσεις µε αντικείµενο έργο, προµήθεια ή 

υπηρεσία, για µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες συνδέονται µε 

ένα συµβατικώς συµφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή µε 

άλλο συµφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η µείωση του κόστους 

ενέργειας. 

 

 29. «Έξυπνο σύστηµα µέτρησης» ή «ευφυές σύστηµα µέτρησης»: ηλεκτρονικό 

σύστηµα το οποίο είναι ικανό να µετρά την κατανάλωση ενέργειας, παρέχοντας 

περισσότερες πληροφορίες από ένα συµβατικό µετρητή και να µεταδίδει και να 

λαµβάνει δεδοµένα χρησιµοποιώντας µορφότυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

 

 30. «∆ιαχειριστής συστήµατος µεταφοράς»: ο «διαχειριστής συστήµατος 

ενέργειας» όπως ορίζεται στην περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4001/2011. 

 



 31. «Συµπαραγωγή»: η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ή 

µηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο µίας µόνο διαδικασίας. 

 

 32. «Οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση»: η ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις 

ανάγκες θέρµανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά θα ικανοποιούνταν, 

σύµφωνα µε τις συνθήκες της αγοράς, µε διαδικασίες παραγωγής ενέργειας 

διαφορετικές από τη συµπαραγωγή. 

 

 33. «Ωφέλιµη θερµότητα»: θερµότητα που παράγεται στο πλαίσιο διαδικασίας 

συµπαραγωγής, προκειµένου να ικανοποιήσει µια οικονοµικά δικαιολογηµένη 

ζήτηση για θέρµανση ή ψύξη. 

 

 34. «Ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή»: η ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται στο πλαίσιο µιας διαδικασίας συνδεόµενης µε την παραγωγή ωφέλιµης 

θερµότητας και υπολογίζεται, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο 

Παράρτηµα I. 

 

 35. «Συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης»: η συµπαραγωγή που πληροί τα κριτήρια 

του Παραρτήµατος II. 

 

 36. «Ολικός βαθµός απόδοσης»: ο λόγος της ετήσιας ποσότητας παραγόµενης 

ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας και παραγόµενης ωφέλιµης θερµότητας προς 

το ενεργειακό περιεχόµενο των καυσίµων που χρησιµοποιούνται, για την 

παραγωγή θερµότητας στο πλαίσιο διαδικασίας συµπαραγωγής, καθώς και για την 

ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας. 

 

 37. «Λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερµότητα»: ο λόγος της ηλεκτρικής 

ενέργειας από συµπαραγωγή προς την ωφέλιµη θερµότητα, υπό πλήρη κατάσταση 

λειτουργίας συµπαραγωγής, µε χρήση των λειτουργικών δεδοµένων της 

συγκεκριµένης µονάδας. 

 

 38. «Μονάδα συµπαραγωγής»: µονάδα που µπορεί να λειτουργεί ως µονάδα 

συµπαραγωγής. 

 

 39. «Μονάδα συµπαραγωγής µικρής κλίµακας»: η µονάδα συµπαραγωγής µε 

εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη από ένα µεγαβάτ (1 MWe). 

 

 40. «Μονάδα συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας»: η µονάδα συµπαραγωγής 

µε µέγιστη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη από πενήντα κιλοβάτ (50 kWe). 

 

 41. «Συντελεστής δόµησης»: ο λόγος της συνολικής επιφάνειας δόµησης προς το 

εµβαδόν οικοπέδου ή γηπέδου σε µία συγκεκριµένη περιοχή. 

 

 42. «Αποδοτικό σύστηµα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης»: σύστηµα 

τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης που χρησιµοποιεί τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό 

(50%) ανανεώσιµη ενέργεια, είτε πενήντα τοις εκατό (50%) απορριπτόµενη 

θερµότητα, είτε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) συµπαραγόµενη θερµότητα, 

είτε συνδυαστικά πενήντα τοις εκατό (50%) από τις παραπάνω µορφές θερµότητας 

και ανανεώσιµης ενέργειας. 

 

 43. «Αποδοτική θέρµανση και ψύξη»: η επιλογή θέρµανσης και ψύξης η οποία, 

συγκρινόµενη µε ένα σενάριο βάσης αντιπροσωπευτικό της συνήθους 



δραστηριότητας, µειώνει κατά τρόπον µετρήσιµο τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας 

που απαιτείται για την παραγωγή µίας µονάδας παρεχόµενης ενέργειας εντός των 

ορίων ενός συστήµατος κατά τρόπον οικονοµικώς αποδοτικό σύµφωνα µε την 

αξιολόγηση της ανάλυσης κόστουςοφέλους που αναφέρεται στο άρθρο 15, 

λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την εξόρυξη, τη µετατροπή, 

τη µεταφορά και τη διανοµή. 

 

 44. «Αποδοτική ατοµική θέρµανση και ψύξη»: η επιλογή ατοµικής θέρµανσης και 

ψύξης η οποία, συγκρινόµενη µε την αποδοτική τηλεθέρµανση και τηλεψύξη, 

µειώνει κατά τρόπο µετρήσιµο τη χρήση πρωτογενούς µη ανανεώσιµης ενέργειας 

που απαιτείται για την παραγωγή µίας µονάδας παρεχόµενης ενέργειας εντός των 

ορίων ενός συστήµατος ή απαιτεί τη χρήση ίδιας πρωτογενούς µη ανανεώσιµης 

ενέργειας, αλλά µε µικρότερο κόστος, λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια που 

χρειάζεται για την εξόρυξη, τη µετατροπή, τη µεταφορά και τη διανοµή. 

 

 45. «Ουσιαστική ανακαίνιση»: ανακαίνιση της οποίας το κόστος υπερβαίνει το 

πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους επένδυσης νέας συγκρίσιµης µονάδας. 

 

 46. «Φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης»: πάροχος υπηρεσιών στον τοµέα της 

ζήτησης ενέργειας, ο οποίος συνδυάζει πολλαπλά βραχείας διάρκειας φορτία 

καταναλωτών προς πώληση ή εκπλειστηριασµό σε οργανωµένες αγορές ενέργειας. 

 

 47. «Ανταγωνιστική διαδικασία»: η διαδικασία κατά την οποία υποβάλλονται, 

κατόπιν της προκήρυξης του άρθρου 20Α, προσφορές για παρεµβάσεις βελτίωσης 

ενεργειακής απόδοσης που κατατάσσονται µε βάση τον λόγο κόστους / οφέλους 

της προσφοράς µε σκοπό την ένταξη των συµµετεχόντων σε καθεστώς ενίσχυσης 

µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού της προκήρυξης. 

 

Άρθρο 4 
 

Στόχος ενεργειακής απόδοσης 
(άρθρο 3 και άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας  2012/27/ΕΕ) 

 

 1. [Καταργείται] 

 

 2. [Καταργείται] 

 

 3. [Καταργείται] 

 

 4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον γενικό έλεγχο και την 

αρµοδιότητα επίβλεψης της υλοποίησης των ενεργειών για την επίτευξη του 

εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης. 

 

 5. [Καταργείται] 

 

 6. [Καταργείται] 

 

 7. Η ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης για την επίτευξη των 

στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, που ισοδυναµεί µε δέκα έξι κόµµα 

πέντε (16,5) εκατοµµύρια Τόνους Ισοδύναµου Πετρελαίου (ΤΙΠ) τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας, όπως καθορίζεται στην ενότητα 2.4.1 του Κεφαλαίου 2 

του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (Β΄ 4893/2019), κοινοποιείται 



στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως µέτρα για την ενδεικτική εθνική συνεισφορά 

ενεργειακής απόδοσης στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων ορίζονται στην ενότητα 

3.4 του Kεφαλαίου 3 του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα, η 

ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του ∆ηµόσιου, του τριτογενή 

τοµέα και των βιοµηχανικών µονάδων, το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασµό µε 

αποδοτική θέρµανση - ψύξη από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

 
***  Οι παρ. 1, 2, 3, 5 και 6  καταργήθηκαν και η παρ.7 προστέθηκε  µε το άρθρο 5 Ν.4843/2021, 

ΦΕΚ Α` 193/20.10.2021. 

  

Άρθρο 5 
 

Εθνικά Σχέδια ∆ράσης Ενεργειακής  Απόδοσης (ΕΣ∆ΕΑ) 
(Άρθρο 24 παρ. 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 
 *** Το άρθρο 5  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ   

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Άρθρο 6 
 

Ανακαίνιση κτιρίων 
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 
*** Το άρθρο 6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ   

 

 

 

 

Άρθρο 7 
 

Υποδειγµατικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα 
(άρθρο 5 και άρθρο 20 της παρ. 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Κάθε χρόνο ανακαινίζεται το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εµβαδού 

δαπέδου θερµαινόµενων ή ψυχόµενων κτιρίων που είναι ιδιοκτησίας της κεντρικής 

δηµόσιας διοίκησης και καταλαµβάνονται από αυτή, προκειµένου να πληρωθούν οι 

ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ΄ εφαρµογή του 

άρθρου 4 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42), και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι 

τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει από την 

1η Ιανουαρίου 2014. 

 

 2. Το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται επί του συνολικού εµβαδού 

δαπέδου των κτιρίων µε συνολικό ωφέλιµο εµβαδόν δαπέδου µεγαλύτερο από 

διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα (250 τ.µ.) που είναι ιδιοκτησίας της 

κεντρικής δηµόσιας διοίκησης και καταλαµβάνονται από αυτή, τα οποία την 1η 

Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 

έχουν τεθεί κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013. 



 

 3. Κατά την εφαρµογή µέτρων για την ανακαίνιση των κτιρίων σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στις παρ. 1 και 2, το κτίριο θεωρείται ως σύνολο, στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισµός, η λειτουργία και η συντήρηση. 

 

 4. [Καταργείται] 

 

 5. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες κτιρίων: 

 

 α. Κτίρια επισήµως προστατευόµενα ως µέρος συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή 

λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα, 

εντός παραδοσιακών οικισµών κτίρια και µνηµεία, στον βαθµό που η συµµόρφωση 

προς ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά 

τρόπον µη αποδεκτό τον χαρακτήρα ή την εµφάνισή τους. 

 

 β. Κτίρια των ενόπλων δυνάµεων που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας, για 

τα οποία απαιτείται η διασφάλιση και διατήρηση του χαρακτήρα του απορρήτου 

της εθνικής άµυνας και ασφάλειας. Στα παραπάνω δεν περιλαµβάνονται οι ενιαίοι 

χώροι διαβίωσης, τα κτίρια γραφείων και διοίκησης που προορίζονται για τις 

ένοπλες δυνάµεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής άµυνας. 

 

 γ. Κτίρια που χρησιµοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές 

δραστηριότητες. 

 

 6. Όταν ανακαινίζεται περισσότερο από το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού 

εµβαδού δαπέδου των κτιρίων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 της κεντρικής 

δηµόσιας διοίκησης σε ένα δεδοµένο έτος, το πλεονάζον συνυπολογίζεται στο 

ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία (3) προηγούµενα ή 

επόµενα έτη. 

 

 7. Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 

2 της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης συνυπολογίζονται: 

 

 α) τα νέα κτίρια που καταλαµβάνονται και είναι ιδιοκτησίας της και τα οποία 

αντικαθιστούν συγκεκριµένα κτίρια της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης που 

κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγούµενων ετών και, 

 

 β) τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη 

διάρκεια των δύο (2) προηγούµενων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων 

κτιρίων. 

 

 8. [Καταργείται] 

 

 9. Η ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της 

Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια 

υπουργεία, έχει την ευθύνη κατάρτισης καταλόγου των κτιρίων που αναφέρονται 

στις παρ. 1 και 2, λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παρ. 5. Ο κατάλογος 

περιλαµβάνει το εµβαδόν δαπέδου σε τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) και την ενεργειακή 

απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδοµένα. 

 



 10. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κατάλληλη επικαιροποίηση των 

δεδοµένων και των σχετικών στοιχείων που προκύπτουν. 

 

 11. [Καταργείται] 

 

 12. Με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των ∆ηµάρχων, για τα κτίρια 

αρµοδιότητάς τους: 

 

 α) Εκπονείται Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ), σύµφωνα µε το 

πρότυπο που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. Το ΣΕΑΚ περιέχει παρουσίαση των χαρακτηριστικών του κτιριακού 

αποθέµατος, προτεραιοποίηση του κτιριακού αποθέµατος όσον αφορά στην 

αναγκαιότητα δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσής τους, τεχνοοικονοµική 

ανάλυση επεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, καθορισµό στόχου και 

πλάνου επίτευξης στόχου εξοικονόµησης ενέργειας. Το ΣΕΑΚ υποβάλλεται, έως 

την 31η.12.2022, στη ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναθεωρείται ανά τέσσερα (4) 

έτη. 

 

 β) Καθιερώνεται σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο περιλαµβάνει 

ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο του ΣΕΑΚ. 

 

 γ) Στον βαθµό που είναι οικονοµικά εφικτό, εφαρµόζονται τα σχέδια ενεργειακής 

απόδοσης, χρησιµοποιώντας ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία και µέσα, καθώς και 

παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών µέσω σύναψης συµβάσεων ενεργειακής 

απόδοσης. 

 

 Τα ΣΕΑΚ είναι προαπαιτούµενα για την ένταξη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης 

σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων τους που 

αναφέρονται σε αυτά. Το προηγούµενο εδάφιο δεν καταλαµβάνει αιτήσεις που 

έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες αξιολογούνται 

σύµφωνα µε το ισχύον κατά την δηµοσίευση της πρόσκλησης νοµικό πλαίσιο και 

τους όρους αυτής. 

 

 13. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον γενικό έλεγχο και την 

αρµοδιότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1. 

 

 14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα κτίρια που 

χρησιµοποιούνται από τον δηµόσιο τοµέα όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις συστήµατος 

ενεργειακής διαχείρισης, προσδιορίζονται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και οι 

σχετικές αρµοδιότητες των ενεργειακών υπευθύνων και ρυθµίζεται κάθε άλλο 

σχετικό ζήτηµα. Στην περίπτωση που η απόφαση αφορά κτίρια που 

χρησιµοποιούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εκδίδεται 

κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών µε το 

ίδιο περιεχόµενο. 

 

 

 

 



Άρθρο 8 
 

Ενεργειακή απόδοση στις αγορές από δηµόσιους φορείς 
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Οι δηµόσιοι φορείς αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονοµική αποδοτικότητα, 

την οικονοµική σκοπιµότητα, τη γενικότερη βιωσιµότητα, την τεχνική 

καταλληλότητα και τον επαρκή ανταγωνισµό, σύµφωνα µε το Παράρτηµα III. 

 

 2. Οι δηµόσιοι φορείς µπορούν, κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων παροχής 

υπηρεσιών µε σηµαντικό ενεργειακό περιεχόµενο, να εκτιµούν κατά πόσον υπάρχει 

δυνατότητα σύναψης µακροχρόνιων συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες 

επιφέρουν µακροπρόθεσµη εξοικονόµηση ενέργειας. 

 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρµογής των 

Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, ιδίως οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 

παροχής υπηρεσιών. 

 

 3. Η υποχρέωση της παρ. 1 εφαρµόζεται στις συµβάσεις των ενόπλων δυνάµεων, 

εφόσον η εφαρµογή της δεν προσκρούει στις δραστηριότητες των ενόπλων 

δυνάµεων. Η υποχρέωση δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις προµήθειας 

στρατιωτικού εξοπλισµού, όπως ορίζεται στον ν. 3978/2011 (Α΄ 137), σχετικά µε 

τον συντονισµό των διαδικασιών σύναψης ορισµένων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή 

αναθέτοντες φορείς στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας. 

 

 4. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, κατά την αγορά δέσµης προϊόντων η οποία 

καλύπτεται στο σύνολό της από το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 12400/1108/2.9.2011 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 2301), οι 

δηµόσιοι φορείς κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 3, µπορούν να 

διατυπώνουν την απαίτηση ώστε η συνολική 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. 

 

 5. Κατά τη σύναψη: 

 

 α) σύµβασης αγοράς κτιρίου από δηµόσιους φορείς, το οποίο προορίζεται για 

στέγαση των υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα, απαιτείται το κτίριο να ανήκει, 

λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42), από 1ης.1.2022, 

τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β΄, όπως αυτή καθορίζεται στον 

Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 2367/2017) και από 1η.1.2026 να 

είναι σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Ειδικά, για τους φορείς της 

κεντρικής δηµόσιας διοίκησης, το κτίριο απαιτείται να είναι σχεδόν µηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας από 1η.1.2022 και εφεξής, 

 

 β) νέας σύµβασης µίσθωσης από δηµόσιους φορείς, το κτίριο απαιτείται να ανήκει 

τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β΄ από 1ης.1.2023 και να είναι σχεδόν 

µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1ης.1.2026 και ειδικά, για φορείς της 



κεντρικής δηµόσιας διοίκησης, το κτίριο απαιτείται να ανήκει τουλάχιστον στην 

ενεργειακή κατηγορία Β΄ από 1ης.1.2023 και να είναι σχεδόν µηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας από 1ης.1.2026, 

 

 γ) σύµβασης αγοράς ή νέας σύµβασης µίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση 

υπηρεσιών σε παραµεθόριες περιοχές ιδίως αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής 

Άµυνας, υπηρεσιών ενισχυτικών δυνάµεων του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη, µουσείων, δηµόσιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, δηµόσιων βιβλιοθηκών, 

Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και δηµοσίων νοσοκοµείων, απαιτείται το 

κτίριο να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ΄, εφόσον αυτό δεν 

είναι πρακτικώς ανέφικτο, οικονοµικώς ασύµφορο και δεν παρακωλύει την άσκηση 

των αρµοδιοτήτων των οικείων υπηρεσιών. 

 

 Για την εφαρµογή της περ. β΄ και ειδικά για την κεντρική δηµόσια διοίκηση, από 

1η.1.2023, ισχύουν τα κάτωθι: 

 

 γα) Στη διακήρυξη προβλέπεται η ενεργειακή κατηγορία ή και άλλος ισοδύναµος 

ενεργειακός δείκτης, όπως ο ειδικός δείκτης πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας. 

Στο περιεχόµενο της διακήρυξης και της σύµβασης µίσθωσης, ως όρος 

αναπροσαρµογής του µισθώµατος προβλέπεται και η ενεργειακή κατηγορία του 

κτιρίου ή η ικανότητα ενεργειακής αναβάθµισης αυτού µέσω συγκεκριµένων 

παρεµβάσεων. 

 

 γβ) Στην περίπτωση που το κτίριο ανήκει σε ανώτερη της Β΄ ενεργειακή 

κατηγορία, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 

12 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76) σχετικά µε τη διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού, η 

προσφορά δεν κρίνεται απαράδεκτη και δεν αξιολογείται αποκλειστικά µε αµιγώς 

οικονοµικά κριτήρια. Η ανώτερη της ελάχιστης υποχρεωτικής ενεργειακής 

κατηγορίας συνυπολογίζεται στο ύψος του µισθώµατος, το οποίο καταβάλλεται 

προσαυξηµένο κατά ποσοστό, που προκύπτει από µεθοδολογία που προβλέπεται σε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η προσφορά κτιρίου ανώτερης της Β΄ 

ενεργειακής κατηγορίας, και υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά αυτή δεν 

αξιολογείται ως οικονοµικώς ασύµφορη από την αρµόδια Επιτροπή Στέγασης του 

Υπουργείου Οικονοµικών, αξιολογείται ως καταλληλότερη. 

 

 γγ) Στις περιπτώσεις που η δηµοπρασία αποβεί άγονη ή το αποτέλεσµά της κριθεί 

ασύµφορο από την Επιτροπή Στέγασης, λόγω αδυναµίας εξεύρεσης κτιρίου 

ενεργειακής κατηγορίας Β΄ µε οικονοµικά αποδοτικούς όρους για το Ελληνικό 

∆ηµόσιο κατ’ επιταγή της αρχής της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 

διενεργείται επαναληπτική δηµοπρασία, στο πλαίσιο της οποίας δύναται να γίνεται 

αποδεκτή προσφορά για κτίριο έως και Γ΄ ενεργειακής κατηγορίας, µε πρόβλεψη 

πως το µίσθωµα αποµειώνεται αντιστοίχως κατά ποσοστό, που προβλέπεται στην 

κοινή απόφαση της υποπερ. γβ΄. 

 

 γδ) Αν διενεργηθούν δύο (2) τουλάχιστον επαναληπτικές δηµοπρασίες και 

αποβούν άγονες ή ασύµφορες, επιτρέπεται η διενέργεια νέας δηµοπρασίας, στο 

πλαίσιο της οποίας δύναται να υποβληθούν προσφορές και για κτίρια κατώτερης 

της Γ΄ ενεργειακής κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), επί του οποίου αναγράφονται οι 

αναγκαίες παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης του κτιρίου, µε τις οποίες 

προκύπτει δυνητική ενεργειακή κατηγορία υψηλότερη ή ίση µε τη Γ΄. 



 

 γε) Εφόσον ως µειοδότης της διαγωνιστικής διαδικασίας της υποπερ. γδ΄ 

αναδειχθεί ο προσφέρων κτίριο κατώτερης της Γ΄ ενεργειακής κατηγορίας, τότε 

στο Πρακτικό Καταλληλότητας υποδεικνύονται οι εργασίες που απαιτούνται για την 

ενεργειακή αναβάθµισή του και στους όρους της σύµβασης µίσθωσης του άρθρου 

15 του ν. 3130/2003, προβλέπονται ρητώς η υποχρέωσή του για υλοποίηση των 

αναγραφόµενων στο ΠΕΑ παρεµβάσεων µε τις οποίες προκύπτει δυνητική 

ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου υψηλότερη ή ίση µε Γ΄, καθώς και η προθεσµία 

διενέργειας αυτών. ∆ύναται να συνταχθεί Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής - 

απόδοσης µισθωµένου κτιρίου, µόνον στην περίπτωση που έχουν εκτελεσθεί οι 

αναγκαίες εργασίες, όπως αυτές αναγράφονται στο Πρακτικό Καταλληλότητας και 

έχουν συνοµολογηθεί στη σύµβαση µίσθωσης. 

 

 γστ) Ειδικά για τις περιπτώσεις επιτρεπτής µίσθωσης χωρίς δηµοπρασία, µε 

απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003, 

πλην της περ. β΄ αυτής, προκρίνεται η επιλογή κτιρίου όσο το δυνατόν 

υψηλότερης ενεργειακής κατηγορίας, λαµβάνεται υπόψιν η ενεργειακή κατηγορία 

αυτού ή άλλος ισοδύναµος ενεργειακός δείκτης, που διασφαλίζει την υψηλότερη 

δυνατή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, και δύναται να προβλέπεται όρος στη 

σύµβαση µίσθωσης αναφορικά µε την ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ή την 

υποχρέωση παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης, εφόσον αυτό: 

 

 γστα) δεν καθιστά πρακτικώς αδύνατη λόγω αδυναµίας εύρεσης κτιρίου, τη 

στέγαση των οικείων υπηρεσιών, 

 

 γστβ) δεν παρακωλύει την άσκηση της διοικητικής δράσης και την εξυπηρέτηση 

της δηµόσιας υπηρεσίας, 

 

 γστγ) δεν αντίκειται στην αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 

καθιστώντας το µίσθωµα οικονοµικώς ασύµφορο για το δηµόσιο. 

 

 γζ) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 του ν. 3130/2003, περί πρόωρης λύσης της 

µίσθωσης από το ∆ηµόσιο, για τις περιπτώσεις µίσθωσης ακινήτου, στο οποίο 

υλοποιήθηκαν παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

στο Πρακτικό Καταλληλότητας και τους όρους της οικείας σύµβασης µίσθωσης, το 

∆ηµόσιο δύναται να προβεί σε πρόωρη λύση της µίσθωσης για τους 

προβλεπόµενους λόγους, αλλά αποζηµιώνοντας ευλόγως τον εκµισθωτή, 

λαµβάνοντας υπόψη το κόστος των αντιστοίχων παρεµβάσεων. 

 

 Για τον έλεγχο εφαρµογής του παρόντος, προβλέπεται η καταχώριση όλων των 

αναγκαίων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την ενεργειακή κατηγορία του 

ακινήτου ή τις εργασίες και παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης αυτού στην 

ηλεκτρονική πλατφόρµα «Building Cert», η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). 

 



Άρθρο 9 
 

Υποχρέωση εξοικονόµησης ενέργειας, καθεστώτα επιβολής της 
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά µέτρα πολιτικής 

(άρθρο 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
 

 1. Θεσπίζεται εθνικός σωρευτικός στόχος εξοικονόµησης ενέργειας στην τελική 

χρήση για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2030, ο οποίος βασίζεται σε νέες ετήσιες εξοικονοµήσεις ενέργειας που 

υπολογίζονται ως το µηδέν κόµµα οχτώ τοις εκατό (0,8%) της µέσης ετήσιας 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας της τελευταίας τριετούς περιόδου και ισοδυναµεί 

µε εφτά κόµµα τρία (7,3) εκατοµµύρια Τόνους Ισοδυνάµου Πετρελαίου (ΤΙΠ). Οι 

νέες ετήσιες εξοικονοµήσεις ενέργειας µε την ίδια µεθοδολογία υπολογισµού 

εξακολουθούν να υφίστανται για δεκαετείς περιόδους µετά από το 2030. 

 

 2. Ο υπολογισµός της ποσότητας εξοικονόµησης ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια 

της περιόδου 2021-2030 και η κατανοµή νέων εξοικονοµήσεων για την ίδια 

περίοδο αποτυπώνονται στον Πίνακα 9, στην ενότητα 3.4.7 του Κεφαλαίου 3 του 

Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) (Β΄ 4893/2019). 

 

 3. Για την επίτευξη του στόχου της παρ. 1 συνυπολογίζεται η εξοικονόµηση 

ενέργειας που προκύπτει από µέτρα πολιτικής τα οποία είτε έχουν θεσπιστεί πριν 

από την 31η ∆εκεµβρίου 2020 είτε θεσπίζονται µετά από την 31η ∆εκεµβρίου 

2020, εφόσον τα µέτρα αυτά συντελούν σε νέες επιµέρους δράσεις που 

διεξάγονται µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2020. Η εξοικονόµηση ενέργειας που 

επιτυγχάνεται µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2020 δεν συνυπολογίζεται στην ποσότητα 

απαιτούµενης εξοικονόµησης ενέργειας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2014 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2020. 

 

 4. Η εξοικονόµηση ενέργειας που απορρέει από τα µέτρα πολιτικής που 

αναφέρονται στις παρ. 8 έως 14 υπολογίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα V. 

 

 5. Η εξοικονόµηση ενέργειας της παρ. 1 επιτυγχάνεται µε την καθιέρωση 

καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης σύµφωνα µε τις παρ. 8 

έως 12, µε τη λήψη εναλλακτικών µέτρων πολιτικής, τα οποία προβλέπονται στο 

ΕΣΕΚ, ή µε συνδυασµό των ανωτέρω. 

 

 6. Στο ΕΣΕΚ προβλέπονται µέτρα πολιτικής για την καταπολέµηση της 

ενεργειακής ένδειας και η εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης, µε το οποίο εξειδικεύονται 

τα µέτρα και ο µηχανισµός διακυβέρνησης για την παρακολούθηση της υλοποίησης 

των σχεδιαζόµενων µέτρων. 

 

 7. Στο ΕΣΕΚ αναλύεται η µεθοδολογία αποφυγής διπλοµέτρησης της 

εξοικονόµησης ενέργειας σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης των µέτρων πολιτικής 

ή των επιµέρους δράσεων. 

 

 8. Το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης εξασφαλίζει ότι οι 

διανοµείς ενέργειας και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως 

υπόχρεα µέρη σύµφωνα µε την παρ. 9 και δραστηριοποιούνται στην Ελληνική 

Επικράτεια, αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση µέρους των στόχων της παρ. 1. 

 



 9. Το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης της παρ. 8 

επιβάλλεται µε αντικειµενικά κριτήρια σε υπόχρεα µέρη µεταξύ των διανοµέων 

ενέργειας, των εταιρειών λιανικής πώλησης ενέργειας, των διανοµέων καυσίµων 

που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές και των εταιρειών λιανικής πώλησης 

καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές και δραστηριοποιούνται στην 

Ελληνική Επικράτεια. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα 

υπόχρεα µέρη µε δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές ή µε 

πιστοποιηµένες εξοικονοµήσεις ενέργειας που επιτυγχάνουν άλλα µέρη, όπως 

περιγράφεται στην περ. α΄ της παρ. 11. 

 

 10. Η ποσότητα της εξοικονοµούµενης ενέργειας που απαιτείται συνολικά και από 

κάθε υπόχρεο µέρος στο πλαίσιο της υποχρέωσης της παρ. 9, εκφράζεται ως 

κατανάλωση τελικής ενέργειας. Για τη µετατροπή της ενέργειας, εφαρµόζονται οι 

συντελεστές µετατροπής που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV. 

 

 11. Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης: 

 

 α) τα υπόχρεα µέρη προσµετρούν την πιστοποιηµένη εξοικονόµηση ενέργειας που 

επιτυγχάνουν οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα µέρη και, 

 

 β) τα υπόχρεα µέρη προσµετρούν την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτεύχθηκε 

σε ένα συγκεκριµένο έτος σαν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα τέσσερα (4) 

προηγούµενα ή τρία (3) επόµενα έτη, εφόσον η σχετική ηµεροµηνία δεν 

υπερβαίνει τη λήξη της περιόδου επιβολής της υποχρέωσης που καθορίζεται στην 

παρ. 1. 

 

 12. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηµοσιεύεται σε 

ετήσια βάση η εξοικονόµηση ενέργειας κάθε υπόχρεου µέρους στο πλαίσιο του 

καθεστώτος. 

 

 13. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, που εκδίδεται το πρώτο τρίµηνο του εποµένου έτους που ακολουθεί το 

πέρας της περιόδου επιµερισµού του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας, 

διαπιστώνονται οι αποκλίσεις των υπόχρεων µερών µετά από την εκκαθάριση του 

καθεστώτος από τον φορέα διαχείρισης. Με όµοια απόφαση διαπιστώνεται η 

εκπλήρωση του στόχου ή µέρους αυτού από τα υπόχρεα µέρη µε εξαγορά ή 

µεταβίβαση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας Καθεστώτος 

Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης και προσδιορίζεται το κόστος 

εξαγοράς για κάθε Υπόχρεο Μέρος. Το κόστος εξαγοράς βεβαιώνεται ταµειακά και 

εισπράττεται από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.), σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε, ν.δ. 356/1974, A΄ 90) 

και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21. 

 

 14. Μετά το πέρας της χρονικής περιόδου της παρ. 1, εκδίδεται απόφαση του 

αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την οποία 

εγκρίνεται η αποτίµηση επίτευξης του επιµερισµένου στα Υπόχρεα Μέρη στόχου 

εξοικονόµησης ενέργειας. Με όµοια απόφαση εγκρίνεται η αποτίµηση επίτευξης 

του στόχου εξοικονόµησης ενέργειας µετά το πέρας των ενδιάµεσων περιόδων του 

Καθεστώτος, οι οποίες ορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας Καθεστώτος 

Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης. 

 



 15. Όλα τα εναλλακτικά µέτρα πολιτικής πλην των φορολογικών, περιλαµβάνουν 

διαδικασίες µέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης, µε βάση τις οποίες διενεργείται 

τεκµηριωµένη επαλήθευση σε τουλάχιστον ένα στατιστικά σηµαντικό ποσοστό και 

αντιπροσωπευτικό δείγµα των µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που 

εφαρµόζουν τα µέρη που συµµετέχουν ή έχουν εξουσιοδοτηθεί. Η µέτρηση, ο 

έλεγχος και η επαλήθευση πραγµατοποιούνται κατά τρόπον ανεξάρτητο από τα 

µέρη που συµµετέχουν ή έχουν εξουσιοδοτηθεί. Οι ανωτέρω διαδικασίες µέτρησης 

περιγράφονται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ για την περίοδο της παρ. 1. 

 

 

Άρθρο 10 
 

Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης 
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Σε όλους τους τελικούς καταναλωτές παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακών 

ελέγχων υψηλής ποιότητας οι οποίοι είναι οικονοµικώς αποδοτικοί και διακρίνονται 

σε τρεις (3) κατηγορίες ως εξής: 

 

 α) Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες 

τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.), εµπορικά καταστήµατα έως και δύο χιλιάδες 

τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.) και επαγγελµατικά εργαστήρια. 

 

 β) Κατηγορία Β΄: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων 

(2.000 τ.µ.), εµπορικά κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (2.000 

τ.µ.), λοιπά κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τοµέα (όπως σχολικά 

κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία), βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις µε 

συνολική εγκατεστηµένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW), 

καθώς και µεταφορικά µέσα. 

 

 γ) Κατηγορία Γ΄: βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις µε συνολική 

εγκατεστηµένη ισχύ άνω των χιλίων κιλοβάτ (1.000 kW). 

 

 2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διενεργούνται από έναν ή 

περισσότερους ειδικευµένους ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι ανήκουν σε µία από 

τις κατηγορίες: 

 

 α) διπλωµατούχων µηχανικών, µελών του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας 

(ΤΕΕ), σύµφωνα µε τους όρους του π.δ. 99/2018 (Α΄ 187), 

 

 β) πτυχιούχων µηχανικών τεχνολογικής εκπαίδευσης µε ειδικότητα 

ηλεκτρολόγου, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, αυτοµατισµού, 

βιοµηχανικής πληροφορικής, βιοµηχανικού σχεδιασµού, ενεργειακής τεχνολογίας, 

τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, µηχανολόγου, πολιτικού δοµικών 

έργων, 

 

 γ) µηχανικών των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει αναγνώριση 

επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ΄ εφαρµογή της σχετικής ενωσιακής 

και εθνικής νοµοθεσίας, 

 

 δ) ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων και συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού 

εγγεγραµµένων στα οικεία µητρώα. 



 

 Οι ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) ή διαθέτουν πιστοποίηση, όπως εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. 

1 του άρθρου 17, εγγράφονται στο Μητρώο της παρ. 5, σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται σε αυτή. 

 

 3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους ανωτέρω ενεργειακούς 

ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται σε αντίστοιχες τάξεις ως εξής: 

 

 α) Τάξη Α΄: οι διπλωµατούχοι µηχανικοί και οι πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής 

εκπαίδευσης. Οι ενεργειακοί ελεγκτές Α΄ Τάξης δύνανται να διενεργούν 

ενεργειακούς ελέγχους Α΄ Κατηγορίας. 

 

 β) Τάξη Β΄: οι ενεργειακοί ελεγκτές Α΄ Τάξης, εφόσον έχουν αποδεδειγµένα 

διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Α΄ Κατηγορίας, καθώς 

και οι διπλωµατούχοι µηχανικοί και οι πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής 

εκπαίδευσης που διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία, όπως αυτή ορίζεται µε την 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17. 

Οι ενεργειακοί ελεγκτές Β΄ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους 

Α΄ και Β΄ Κατηγορίας. 

 

 γ) Τάξη Γ΄: οι ενεργειακοί ελεγκτές Β΄ Τάξης µε ειδικότητα µηχανολόγου 

µηχανικού, ηλεκτρολόγου µηχανικού, µηχανολόγου - ηλεκτρολόγου µηχανικού, 

χηµικού µηχανικού και µηχανικού ενεργειακής τεχνολογίας, µηχανικού παραγωγής 

και διοίκησης, µεταλλειολόγου µηχανικού, εφόσον έχουν αποδεδειγµένα 

διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Β΄ κατηγορίας και 

διπλωµατούχοι µηχανικοί µε ειδικότητα µηχανολόγου µηχανικού, ηλεκτρολόγου 

µηχανικού, µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού, χηµικού µηχανικού και 

µεταλλειολόγου µηχανικού και µηχανικού παραγωγής και διοίκησης που διαθέτουν 

επαγγελµατική εµπειρία, όπως αυτή ορίζεται µε την απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17. Οι ενεργειακοί ελεγκτές 

Γ΄ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Κατηγορίας. 

 

 4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι µπορεί να διενεργούνται και από εσωτερικούς 

εµπειρογνώµονες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, πιστοποιούνται σύµφωνα µε 

την παρ. 1 του άρθρου 17 και εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών 

της παρ. 5. 

 

 5. Οι ενεργειακοί ελεγκτές, προκειµένου να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους, 

εγγράφονται σε Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής 

βάσης δεδοµένων, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του οποίου υπάγεται στην 

αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης 

Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα 

νοµικά πρόσωπα, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον 

µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας είναι ενεργειακός 

ελεγκτής, µπορούν να εγγράφονται σε ιδιαίτερη µερίδα του Μητρώου Ενεργειακών 

Ελεγκτών. 

 

 6. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο 

Παράρτηµα VΙ. Οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν πρέπει να περιλαµβάνουν ρήτρες που 



εµποδίζουν τη διαβίβαση των ευρηµάτων του ελέγχου σε παρόχους ενεργειακών 

υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση. 

 

 7. Οι εκθέσεις αποτελεσµάτων και γενικές πληροφορίες των ενεργειακών ελέγχων 

υποβάλλονται από τους ενεργειακούς ελεγκτές στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, 

το οποίο καταρτίζεται υπό τη µορφή πληροφοριακού συστήµατος, 

υποστηριζόµενου από ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε διεπαφή ιστού, µε την 

επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των διαβαθµισµένων 

εµπορικά πληροφοριών. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Αρχείου 

Ενεργειακών Ελέγχων υπάγονται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης 

Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών 

µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης των ΜΜΕ, ακόµα και εάν έχουν 

συνάψει προαιρετικές συµφωνίες, για την κάλυψη του κόστους του ενεργειακού 

ελέγχου και της υλοποίησης συστάσεών του που εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική 

απόδοση, εφόσον τα προτεινόµενα µέτρα υλοποιηθούν και µε την επιφύλαξη των 

κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. 

 

 9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία µε τα κατά 

περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία ενθαρρύνει την εκπόνηση: 

 

 α) προγραµµάτων για την ενηµέρωση των ΜΜΕ, µε συγκεκριµένα παραδείγµατα 

και βέλτιστες πρακτικές, για τα συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης στις 

επιχειρήσεις τους και το όφελος από την υιοθέτησή τους, 

 

 β) προγραµµάτων για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών, µέσω κατάλληλων 

συµβουλευτικών υπηρεσιών, ως προς τα πλεονεκτήµατα των ελέγχων αυτών και, 

 

 γ) εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης για τους ενεργειακούς ελεγκτές, 

προκειµένου να διευκολύνεται η αριθµητική επάρκεια των εµπειρογνωµόνων. 

 

 10. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο, που 

διεξάγεται ανά τετραετία µε ανεξάρτητο και οικονοµικώς αποδοτικό τρόπο, βάσει 

των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ, από ενεργειακούς 

ελεγκτές. 

 

 11. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρµόζουν σύστηµα ενεργειακής 

διαχείρισης πιστοποιηµένο από ανεξάρτητο φορέα, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 

ISO 50001, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παρ. 10, υπό τον όρο ότι το εν 

λόγω σύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων 

κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ. 

 

 12. Οι ενεργειακοί έλεγχοι περιλαµβάνουν αξιολόγηση του τεχνικώς και 

οικονοµικώς εφικτού της σύνδεσης µε υφιστάµενο ή σχεδιαζόµενο δίκτυο 

τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης. 

 

 13. Η πρόσβαση στους συµµετέχοντες στην αγορά που παρέχουν ενεργειακές 

υπηρεσίες βασίζεται σε διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια. 

 



 14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να θεσπίζονται 

καθεστώτα στήριξης και παροχής κινήτρων για την υλοποίηση των συστάσεων από 

ενεργειακούς ελέγχους και συναφή µέτρα, µε την επιφύλαξη των κανόνων περί 

κρατικών ενισχύσεων. 

 

 15. Για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 10, τον έλεγχο του όρου εξαίρεσης 

της παρ. 11 και τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών 

ελέγχων, αρµόδια είναι τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων 

Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, σύµφωνα µε διαδικασία που καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση 

της παρ. 1 του άρθρου 17. 

 

 16. Για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του ελεγκτικού έργου τους, τα Τµήµατα 

Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να επικουρούνται από 

ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας καθορίζονται τα προσόντα των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, οι 

κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η 

διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος αποζηµίωσής 

τους, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις 

και τα χρηµατικά πρόστιµα που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η διαδικασία και οι 

προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος, η διαβάθµισή 

τους και τα κριτήρια επιµέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των 

κυρώσεων και οι προθεσµίες άσκησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

 

 17. Η ιδιότητα του ενεργειακού ελεγκτή είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του 

δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου 

(ν.π.δ.δ.), µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου. 

 

Άρθρο 11 
 

Μέτρηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Μέτρηση και 
επιµερισµός του κόστους για θέρµανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής 

χρήσης 
(άρθρα 9, 9α, 9β και 9γ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας, όταν 

έχουν την ευθύνη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης µετρητών 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, διαθέτουν σε ανταγωνιστική τιµή στους 

τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ατοµικούς 

µετρητές που αναγράφουν την ενεργειακή κατανάλωσή τους και παρέχουν 

πληροφορίες για τον χρόνο χρήσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

 α) κατά την αντικατάσταση µετρητή ή µετά από ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή 

κτιριακής µονάδας, κατά την έννοια του δωδέκατου εδαφίου του άρθρου 2 του ν. 

4122/2013 (Α΄42), εκτός αν αυτό είναι τεχνικώς αδύνατο ή δεν είναι οικονοµικώς 

αποδοτικό σε σχέση µε τις εκτιµώµενες δυνατότητες µακροπρόθεσµης 

εξοικονόµησης ενέργειας, 

 

 β) όταν πραγµατοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο. 

 



 2. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ευφυή συστήµατα µέτρησης της τελικής 

κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οι διανοµείς ενέργειας και 

οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας: 

 

 α) µεριµνούν, ώστε τα συστήµατα µέτρησης να παρέχουν στους τελικούς 

καταναλωτές πληροφορίες για τον πραγµατικό χρόνο χρήσης και να πληρούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας που προβλέπονται από τους ισχύοντες τεχνικούς 

κανονισµούς για τα συστήµατα αυτά, 

 

 β) εγγυώνται την ασφάλεια των έξυπνων µετρητών και των ανταλλαγών 

δεδοµένων και την ιδιωτικότητα των τελικών καταναλωτών, σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων, L 

119) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137), 

 

 γ) όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν αιτήµατος του τελικού 

καταναλωτή, διασφαλίζουν ότι οι µετρητές λαµβάνουν υπόψη την ηλεκτρική 

ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο από τις εγκαταστάσεις του τελικού 

καταναλωτή, 

 

 δ) διασφαλίζουν ότι, εάν οι τελικοί καταναλωτές υποβάλλουν σχετικό αίτηµα, τα 

δεδοµένα µέτρησης της παραγωγής ή της κατανάλωσής τους ηλεκτρικής 

ενέργειας, διατίθενται στους ίδιους ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό του 

τελικού καταναλωτή, σε κατανοητή µορφή που θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

για να συγκρίνουν παρόµοιες προσφορές, 

 

 ε) παρέχουν συµβουλές και πληροφορίες στους καταναλωτές κατά τον χρόνο 

εγκατάστασης έξυπνων µετρητών, ως προς τις δυνατότητές τους όσον αφορά στη 

χρήση των ενδείξεων του µετρητή και την παρακολούθηση της κατανάλωσης 

ενέργειας. 

 

 3. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας 

τηλεθέρµανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού, όταν έχουν την ευθύνη 

εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης µετρητών ενέργειας, διαθέτουν σε 

ανταγωνιστική τιµή στους τελικούς καταναλωτές ενέργειας µετρητές που 

αναγράφουν την ενεργειακή κατανάλωσή τους. 

 

 Εάν σε ένα κτίριο παρέχεται θέρµανση, ψύξη ή ζεστό νερό οικιακής χρήσης από 

κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλά κτίρια ή από σύστηµα τηλεθέρµανσης ή 

τηλεψύξης, εγκαθίσταται µετρητής στον εναλλάκτη θερµότητας ή στο σηµείο 

διανοµής. 

 

 4. Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρµανση ή η ψύξη 

παρέχεται από κεντρική πηγή ή από σύστηµα τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης, 

εγκαθίστανται ατοµικοί µετρητές για τη µέτρηση της κατανάλωσης για θέρµανση ή 

ψύξη ή για ζεστό νερό οικιακής χρήσης σε κάθε κτιριακή µονάδα, όπου αυτό είναι 

τεχνικά εφικτό και οικονοµικά αποδοτικό µε κριτήριο την αναλογικότητα προς τη 

δυνητική εξοικονόµηση ενέργειας. 

 

 Αν η χρήση ατοµικών µετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονοµικώς αποδοτική 

για τη µέτρηση της κατανάλωσης θέρµανσης σε κάθε κτιριακή µονάδα, 

χρησιµοποιούνται ατοµικοί κατανεµητές κόστους θέρµανσης για τη µέτρηση της 

κατανάλωσης θέρµανσης σε κάθε θερµαντικό σώµα, όπου η εγκατάσταση των εν 



λόγω κατανεµητών κόστους θέρµανσης είναι οικονοµικώς αποδοτική. Στις 

περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατόν να εξετάζονται εναλλακτικές και οικονοµικώς 

αποδοτικές µέθοδοι µέτρησης της κατανάλωσης θέρµανσης. 

 

 Τα γενικά κριτήρια, οι µέθοδοι και οι διαδικασίες καθορισµού της αδυναµίας 

τεχνικής εφαρµογής και της έλλειψης οικονοµικής αποδοτικότητας 

δηµοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

 5. Σε νέες πολυκατοικίες και σε κατοικήσιµα τµήµατα νέων κτιρίων πολλαπλών 

χρήσεων, κατά τα προβλεπόµενα στον ν. 4122/2013 (Α΄ 42), που διαθέτουν 

κεντρική πηγή θέρµανσης για ζεστό νερό οικιακής χρήσης ή τροφοδοτούνται από 

συστήµατα τηλεθέρµανσης, τοποθετούνται ατοµικοί µετρητές για ζεστό νερό 

οικιακής χρήσης, κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παρ. 4. 

 

 6. Για τους σκοπούς των παρ. 3 έως και 5, οι µετρητές και οι ατοµικοί 

κατανεµητές κόστους θέρµανσης που εγκαθίστανται είναι συσκευές µε δυνατότητα 

εξ αποστάσεως ανάγνωσης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονοµικά 

αποδοτικό σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των παρ. 4 και 5. 

 

 7. Μετρητές και κατανεµητές κόστους θέρµανσης που δεν παρέχουν τη 

δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως, αλλά έχουν ήδη εγκατασταθεί, 

εξοπλίζονται µε τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως ή αντικαθίστανται µε 

συσκευές που παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης το αργότερο 

έως την 1η Ιανουαρίου 2027, όπου αυτό είναι οικονοµικά αποδοτικό. 

 

  

Άρθρο 12 
 

Πληροφορίες τιµολόγησης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία που 
αφορούν στη µέτρηση και την τιµολόγηση για το φυσικό αέριο και την 

ηλεκτρική ενέργεια 
(άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Στις περιπτώσεις που οι τελικοί καταναλωτές δεν διαθέτουν τα ευφυή 

συστήµατα µέτρησης που αναφέρονται στο άρθρο 59 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) 

οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να 

παρέχουν πληροφορίες τιµολόγησης, ακριβείς και βασιζόµενες στην πραγµατική 

κατανάλωση, σύµφωνα µε την περ. α΄ του Παραρτήµατος VII, εφόσον αυτό είναι 

τεχνικά δυνατόν και οικονοµικά σκόπιµο. 

 

 2. Τα ευφυή συστήµατα µέτρησης παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς 

τιµολόγησης, µε βάση την πραγµατική κατανάλωση. Οι διανοµείς ενέργειας και οι 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές 

τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ελέγχουν οι 

ίδιοι το ιστορικό της κατανάλωσής τους και οι οποίες περιλαµβάνουν: 

 

 α) σωρευτικά στοιχεία τουλάχιστον για τα τρία (3) προηγούµενα έτη ή για την 

περίοδο από την έναρξη της σύµβασης προµήθειας εάν αυτή είναι µικρότερη, τα 

οποία αντιστοιχούν στις χρονικές περιόδους για τις οποίες υπάρχουν συχνά 

τιµολογιακές πληροφορίες, 

 



 β) στοιχεία για τον χρόνο χρήσης για οποιαδήποτε ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα και 

έτος, τα οποία κοινοποιούνται στον τελικό καταναλωτή µέσω του διαδικτύου ή της 

διεπαφής του µετρητή τουλάχιστον για το διάστηµα των τελευταίων 

εικοσιτεσσάρων (24) µηνών ή για την περίοδο από την έναρξη της σύµβασης 

προµήθειας, εάν αυτή είναι µικρότερη. 

 

 3. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας, 

ανεξάρτητα από την εγκατάσταση ή µη ευφυούς συστήµατος µέτρησης: 

 

 α) διαθέτουν κατόπιν αιτήµατος του τελικού καταναλωτή, σε πάροχο ενεργειακών 

υπηρεσιών οριζόµενο από τον τελικό καταναλωτή, στοιχεία που αφορούν στην 

ενεργειακή τιµολόγηση και το ιστορικό της κατανάλωσης των τελικών 

καταναλωτών, στον βαθµό που αυτά είναι διαθέσιµα, 

 

 β) προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές την επιλογή ηλεκτρονικών 

τιµολογιακών πληροφοριών και τιµολόγησης και παρέχουν, εάν οι πελάτες το 

ζητήσουν, σαφείς και κατανοητές εξηγήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο προέκυψε 

ο λογαριασµός τους, ιδίως στην περίπτωση που οι λογαριασµοί δεν βασίζονται 

στην πραγµατική κατανάλωση, 

 

 γ) παρέχουν στον λογαριασµό κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί 

καταναλωτές να έχουν πλήρη γνώση του τρέχοντος ενεργειακού κόστους, 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII, 

 

 δ) προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήµατος του τελικού καταναλωτή, οι πληροφορίες 

που περιέχονται στα τιµολόγια δεν θεωρούνται αίτηµα προς πληρωµή και 

εξασφαλίζουν ότι οι προµηθευτές ενεργειακών πόρων προσφέρουν ευέλικτες 

ρυθµίσεις για τις πληρωµές, 

 

 ε) παρέχουν πληροφορίες και εκτιµήσεις του ενεργειακού κόστους στους 

καταναλωτές εφόσον τις ζητούν, εγκαίρως και σε κατανοητή µορφή, ώστε να 

µπορούν να συγκρίνουν παρόµοιες προσφορές. 

 

 4. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας 

παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατελώς λογαριασµούς και πληροφορίες για 

την κατανάλωση ενέργειας και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για την 

κατανάλωσή τους, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII. 

 

 5. [Καταργείται] 

 

 6. [Καταργείται]. 

 

 



Άρθρο 12Α 
 

Πληροφορίες τιµολόγησης και κατανάλωσης για τη θέρµανση, την ψύξη 
και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης - Κόστος πρόσβασης στη µέτρηση και 
στις πληροφορίες τιµολόγησης και κατανάλωσης για τη θέρµανση, την 

ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης 
(άρθρα 10α και 11α της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Όπου έχουν εγκατασταθεί µετρητές και κατανεµητές κόστους θέρµανσης, οι 

προµηθευτές ενέργειας διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες τιµολόγησης και 

κατανάλωσης είναι αξιόπιστες και ακριβείς και βασίζονται στην πραγµατική 

κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεµητή κόστους θέρµανσης, σύµφωνα µε τις 

παρ. 1 και 2 του Παραρτήµατος VIΙα για όλους τους τελικούς καταναλωτές. 

 

 Για τους τελικούς χρήστες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που κατοικούν σε 

µονοκατοικία ή σε διαµέρισµα πολυκατοικίας ή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων που 

τροφοδοτείται µε θέρµανση, ψύξη ή ζεστό νερό οικιακής χρήσης από κεντρική 

πηγή και δεν έχουν άµεση ή ατοµική σύµβαση µε τον προµηθευτή ενέργειας, η 

ανωτέρω πληροφόρηση παρέχεται από το συµβαλλόµενο µέρος έναντι του 

προµηθευτή ενέργειας του κτιρίου, όπως τον ιδιοκτήτη, την ένωση ιδιοκτητών, τον 

διαχειριστή του κτιρίου, ή την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης. 

 

 2. Οι προµηθευτές ενέργειας: 

 

 α) παρέχουν, µετά από αίτηση του τελικού χρήστη και σε πάροχο ενεργειακών 

υπηρεσιών τον οποίο αυτός υποδεικνύει, τις πληροφορίες που αφορούν στην 

ενεργειακή τιµολόγηση και το ιστορικό της κατανάλωσης ή τις ενδείξεις του 

κατανεµητή κόστους θέρµανσης των τελικών χρηστών, 

 

 β) παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές την επιλογή παροχής των πληροφοριών 

τιµολόγησης και των λογαριασµών µε ηλεκτρονικό τρόπον, 

 

 γ) συµπεριλαµβάνουν µε σαφείς όρους στους λογαριασµούς ή µαζί µε αυτούς, 

στις περιπτώσεις που βασίζονται στην πραγµατική κατανάλωση ή στις ενδείξεις του 

κατανεµητή κόστους θέρµανσης, κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 3 του 

Παραρτήµατος VIIα. 

 

 Κατά την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων λαµβάνεται ειδική µέριµνα για 

την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδοµένων των τελικών χρηστών 

σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 

95/46/ ΕΚ» (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων, L 119) και τον ν. 

4624/2019 (Α΄ 137). 

 

 3. Οι προµηθευτές ενέργειας παρέχουν στους τελικούς χρήστες δωρεάν όλους 

τους λογαριασµούς τους και τις πληροφορίες τιµολόγησης της κατανάλωσης 

ενέργειας και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία της κατανάλωσής τους. 

 

 4. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, η κατανοµή του κόστους των πληροφοριών 

τιµολόγησης για την ατοµική κατανάλωση θέρµανσης, ψύξης και ζεστού νερού 



οικιακής χρήσης σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων, γίνεται 

σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 11. Το κόστος που προκαλούν η 

µέτρηση, η κατανοµή και ο λογιστικός υπολογισµός της πραγµατικής ατοµικής 

κατανάλωσης σε κτίρια αυτού του είδους και προκύπτει από την ανάθεση αυτής 

της υποχρέωσης σε τρίτο µέρος, όπως σε πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό 

προµηθευτή ενέργειας, µπορεί να µετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές, υπό 

τον όρο ότι είναι εύλογο. 

 

  

Άρθρο 13 
 

Ενηµέρωση των καταναλωτών και πρόγραµµα ενθάρρυνσης 
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Η ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της 

Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την ενηµέρωση των 

καταναλωτών σχετικά µε την προώθηση και τη διευκόλυνση της αποδοτικής 

χρήσης της ενέργειας από µικρούς καταναλωτές ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων 

των νοικοκυριών. 

 

 2. Οι δράσεις ενηµέρωσης της παρ. 1 αφορούν σε ένα ή περισσότερα από τα 

παρακάτω: 

 

 3. α) µέσα και πολιτικές για την υποστήριξη της αλλαγής συµπεριφορών, όπως: 

 

 αα) φορολογικά κίνητρα, µε την επιφύλαξη των κανόνων των κρατικών 

ενισχύσεων, 

 

 ββ) πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, δάνεια ή επιδοτήσεις, µε την επιφύλαξη των 

κανόνων των κρατικών ενισχύσεων, 

 

 γγ) παροχή πληροφοριών, 

 

 δδ) υποδειγµατικά έργα, 

 

 εε) δράσεις στον χώρο εργασίας, 

 

 β) τρόπους και µέσα για τη συµµετοχή των καταναλωτών και των οργανώσεων 

των καταναλωτών στην ανάπτυξη έξυπνων µετρητών, µέσω της γνωστοποίησης: 

 

 αα) οικονοµικώς αποδοτικών αλλαγών εύκολης εφαρµογής στη χρήση της 

ενέργειας, 

 

 ββ) πληροφοριών για τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης. 

 

 



Άρθρο 14 
 

Κυρώσεις 
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Στα υπόχρεα µέρη που δεν συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρου 9, 

µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας επιβάλλεται πρόστιµο, το οποίο µπορεί να ανέρχεται έως το 

διπλάσιο του κόστους εξαγοράς, όπως ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας 

Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης (Β΄ 4237/2019). 

 

 2. Στις επιχειρήσεις της παρ. 10 του άρθρου 10 που δεν συµµορφώνονται µε τις 

υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στην ίδια παράγραφο και στις επιχειρήσεις 

της παρ. 11 του άρθρου 10 που δεν πληρούν τον σχετικό όρο και δεν 

συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση της 

παρ. 1 του άρθρου 17, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση των Τµηµάτων Επιθεώρησης 

Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε 

χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 

 

 3. Στους διανοµείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που δεν 

συµµορφώνονται µε τα άρθρα 11 και 12, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση των κατά περίπτωση 

αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται 

πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 

ευρώ. 

 

 4. Στους ενεργειακούς ελεγκτές του άρθρου 10, όταν διαπιστωθεί ότι: 

 

 α) αναγράφουν ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των εκθέσεων των 

ενεργειακών ελέγχων, 

 

 β) υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία στις γενικές πληροφορίες ή δικαιολογητικά στο 

αρχείο των ενεργειακών ελέγχων, 

 

 γ) προβαίνουν σε άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού ελεγκτή αντίθετα 

µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως εξειδικεύονται στην απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17, 

 

 δ) δεν τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας, όπως εξειδικεύονται στην απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17, 

 

 ε) συντρέχουν στο πρόσωπό τους νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, κατά 

το άρθρο 10, 

 

 στ) παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκδιδόµενες κατ΄ 

εξουσιοδότηση κανονιστικές πράξεις, επιβάλλονται µε απόφαση του αρµόδιου 

οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση των 

Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωµάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου 



Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εξής διοικητικές 

κυρώσεις: 

 

 στα) χρηµατικό πρόστιµο ύψους από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες 

(10.000) ευρώ ή, 

 

 στβ) αποκλεισµός του ενεργειακού ελεγκτή από τους ενεργειακούς ελέγχους για 

περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη ή, 

 

 στγ) οριστικός αποκλεισµός του ενεργειακού ελεγκτή από τους ενεργειακούς 

ελέγχους. 

 

 Στις κυρώσεις των υποπερ. στβ) και στγ) µπορεί σωρευτικά να επιβάλλεται ως 

συµπληρωµατική ποινή χρηµατικό πρόστιµο. Κάθε κύρωση που επιβάλλεται 

καταγράφεται στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών της παρ. 5 του άρθρου 10. 

 

 5. Για την επιβολή των κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη ιδίως το είδος και η 

βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, ο βαθµός 

υπαιτιότητας και η υποτροπή του παραβάτη, κατόπιν προηγούµενης ακρόασης του 

ενδιαφερόµενου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). 

 

 6. Κατά της απόφασης µε την οποία επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται ενδικοφανής 

προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσµίας 

τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της σχετικής 

απόφασης και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 

 

 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε. δύναται να αναπροσαρµόζεται το 

κατώτερο και ανώτερο όριο των χρηµατικών προστίµων που αναφέρονται στις 

παρ. 2 και 3 και να εξειδικεύεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την είσπραξή 

τους. Τα επιβαλλόµενα χρηµατικά πρόστιµα βεβαιώνονται ταµειακά και 

εισπράττονται από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.), σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε, ν.δ. 356/1974, A΄ 90) 

και αποτελούν έσοδα του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21 

του παρόντος. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ 
 

Άρθρο 15 
 

Προώθηση της απόδοσης στη θέρµανση και ψύξη 
(άρθρο 14 και άρθρο 24 της παρ. 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και 

Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την 

ευθύνη για την εκπόνηση περιεκτικής αξιολόγησης του δυναµικού υλοποίησης της 

συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρµανσης και 

τηλεψύξης, η οποία περιλαµβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο 



Παράρτηµα VIII και λαµβάνει υπόψη την ανάλυση του δυναµικού συµπαραγωγής 

υψηλής απόδοσης που αναφέρεται στον ν. 3734/2009 (Α΄ 8). 

 

 2. Η περιεκτική αξιολόγηση της παρ. 1 εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κοινοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας 

και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως την 

31η ∆εκεµβρίου 2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση επικαιροποιείται 

και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά πενταετία, ύστερα από αίτηµά της. 

Αν έχει ήδη εκπονηθεί ισοδύναµη αξιολόγηση, αυτή κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

 

 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά 

περίπτωση αρµόδιων Υπουργών ή Περιφερειαρχών θεσπίζονται µέτρα για τη χρήση 

σε κεντρικό ή τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο αποδοτικών συστηµάτων θέρµανσης 

και ψύξης, εκεί όπου χρησιµοποιείται συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης και σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη τοπικών ή περιφερειακών αγορών θερµότητας. 

 

 4. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρ. 1, η ∆ιεύθυνση 

Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 

Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την 

ανάλυση κόστους - οφέλους, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και: 

 

 α) καλύπτει όλη την Επικράτεια και βασίζεται στις κλιµατικές συνθήκες, την 

οικονοµική σκοπιµότητα και την τεχνική καταλληλότητα σύµφωνα µε το Μέρος III 

του Παραρτήµατος VIII, 

 

 β) µπορεί να διευκολύνει τον εντοπισµό των πιο αποδοτικών λύσεων από άποψη 

πόρων και κόστους για την εκπλήρωση των απαιτήσεων θέρµανσης και ψύξης, 

 

 γ) αποτελεί τµήµα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βάσει 

της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Β΄ 1225) µε την 

οποία ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σχεδίων και προγραµµάτων (L 197) στις περιπτώσεις έργων για τα 

οποία απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση. 

 

 5. Αν από την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παρ. 1 και την ανάλυση κόστους 

- οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 4 προκύπτουν δυνατότητες υλοποίησης της 

συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή της αποδοτικής τηλεθέρµανσης και 

τηλεψύξης, τα οφέλη των οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, εκδίδεται απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 

Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση θεσπίζονται 

µέτρα για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδοµών τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ή 

για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και τη χρήση 

θέρµανσης και ψύξης από απορριπτόµενη θερµότητα και ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, σύµφωνα µε τις παρ. 1, 2, 7 και 14. 

 



 6. Αν η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παρ. 1 και η ανάλυση κόστους - 

οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 4 δεν εντοπίσουν δυνατότητες τα οφέλη των 

οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, περιλαµβανοµένου του διοικητικού κόστους για τη 

διεξαγωγή της ανάλυσης κόστους- 

οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 7, δεν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της παρ. 5. 

 

 7. Ανάλυση κόστους - οφέλους διενεργείται, από τους φορείς λειτουργίας των 

παρακάτω εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX, υποχρεωτικά, όταν: 

 

 α) σχεδιάζεται µια νέα θερµική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής µε συνολική 

ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), προκειµένου να 

αξιολογηθούν το κόστος και τα οφέλη από τη λειτουργία της εγκατάστασης ως 

εγκατάστασης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, 

 

 β) ανακαινίζεται ουσιαστικά µια υφιστάµενη θερµική εγκατάσταση 

ηλεκτροπαραγωγής µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των είκοσι µεγαβάτ 

(20 MW), προκειµένου να αξιολογηθούν το κόστος και τα οφέλη από τη µετατροπή 

της σε συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

 

 γ) σχεδιάζεται ή ανακαινίζεται ουσιαστικά βιοµηχανική εγκατάσταση µε συνολική 

ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW) που παράγει 

απορριπτόµενη θερµότητα σε χρήσιµα επίπεδα θερµοκρασίας, προκειµένου να 

αξιολογηθούν το κόστος και τα οφέλη από τη χρήση της απορριπτόµενης 

θερµότητας για την κάλυψη οικονοµικά αιτιολογηµένης ζήτησης, µεταξύ άλλων 

µέσω συµπαραγωγής και από τη σύνδεση αυτής της εγκατάστασης σε δίκτυο 

τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, 

 

 δ) σχεδιάζεται ένα νέο δίκτυο τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ή όταν σε 

υφιστάµενο δίκτυο προβλέπεται νέα εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας µε 

συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), ή όταν 

υφιστάµενη εγκατάσταση αυτών των χαρακτηριστικών πρόκειται να ανακαινιστεί 

ουσιαστικά, προκειµένου να αξιολογηθούν το κόστος και τα οφέλη από τη χρήση 

της απορριπτόµενης θερµότητας από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται 

σε µικρή απόσταση. 

 

 Η ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαµβάνει οικονοµική ανάλυση, σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα IX. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από 

εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας 

και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

θεσπίζονται κατευθυντήριες αρχές για τη µέθοδο, τις παραδοχές και τον χρονικό 

ορίζοντα της οικονοµικής ανάλυσης. 

 

 8. Η τοποθέτηση εξοπλισµού για τη δέσµευση διοξειδίου του άνθρακα που 

παράγεται σε εγκαταστάσεις καύσης µε σκοπό την αποθήκευσή του σε 

γεωλογικούς σχηµατισµούς σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην κοινή απόφαση 

των Υπουργών Αναπληρωτή Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπό στοιχεία Η.Π. 

48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β΄ 2516) µε την οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό 

δίκαιο η Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά µε την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε 

γεωλογικούς σχηµατισµούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 



2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του 

Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1013/2006 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009), δεν θεωρείται 

ανακαίνιση για τους σκοπούς των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 7. 

 

 9. Η ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 7 

απαιτείται να διεξάγεται σε συνεργασία µε τις εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη 

λειτουργία των δικτύων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης. 

 

 10. Από την υποχρέωση της παρ. 7 εξαιρούνται: 

 

 α) οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη της ζήτησης σε περιόδους 

αιχµής ή την παραγωγή εφεδρικής ενέργειας που προορίζονται να λειτουργούν 

λιγότερο από χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες ετησίως κατά µέσο όρο για περίοδο 

πέντε (5) ετών, 

 

 β) οι εγκαταστάσεις που πρέπει να βρίσκονται κοντά σε χώρο αποθήκευσης σε 

γεωλογικούς σχηµατισµούς που έχουν εγκριθεί δυνάµει της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Αναπληρωτή Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπό στοιχεία Η.Π. 

48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β΄ 2516), 

 

 γ) οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, ονοµαστικής θερµικής ισχύος άνω των είκοσι 

µεγαβάτ (20 MW), για τις οποίες ο λόγος της ετήσιας απορριπτόµενης θερµότητας 

(µετρούµενης σε γιγαβατώρες - GWh) προς την απόσταση (µετρούµενη σε 

χιλιόµετρα - km) από το δίκτυο τηλεθέρµανσης/τηλεψύξης είναι µικρότερος από 

1,5. 

 

 11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση 

της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και 

Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται 

διαδικασία επαλήθευσης για το κριτήριο εξαίρεσης που αναφέρεται στην περ. α΄ 

της παρ. 10. 

 

 12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση 

της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και 

Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

καθορίζονται τα κατώτατα όρια, εκφρασµένα ως ποσά της διαθέσιµης χρήσιµης 

απορριπτόµενης θερµότητας, ως ζήτηση για θερµότητα ή ως αποστάσεις µεταξύ 

των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και των δικτύων τηλεθέρµανσης, για την 

εξαίρεση µεµονωµένων εγκαταστάσεων από τις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 7. 

 

 13. Τα κατώτατα όρια της παρ. 12 και οι εξαιρέσεις της παρ. 10 κοινοποιούνται 

από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταγενέστερες 

αλλαγές που επέρχονται σε αυτές κοινοποιούνται εκ νέου. 

 

 14. Κατά την έγκριση των αδειών που προβλέπονται στις αποφάσεις του 

Υπουργού Ανάπτυξης υπό στοιχεία ∆5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/6.12.2000 (Β΄ 1498), 

του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπό στοιχεία 

ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 (Β΄ 2373) και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπό στοιχεία 483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β΄ 158), 

εκτός των όσων ορίζονται σε αυτές: 



 

 α) λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της περιεκτικής αξιολόγησης που 

αναφέρεται στην παρ. 1, 

 

 β) διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 4, και 

 

 γ) λαµβάνεται υπόψη το αποτέλεσµα της ανάλυσης κόστους - οφέλους που 

αναφέρεται στην παρ. 7. 

 

 15. Με αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά περίπτωση, µπορεί να καθορίζονται 

εξαιρέσεις για µεµονωµένες εγκαταστάσεις από την απαίτηση, βάσει των κριτηρίων 

αδειοδότησης που αναφέρονται στην παρ. 14, να θέτουν σε εφαρµογή επιλογές 

των οποίων τα οφέλη υπερβαίνουν το κόστος, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί 

νοµικοί, ιδιοκτησιακοί ή οικονοµικοί λόγοι να το πράττουν. Οι εξαιρέσεις αυτές 

αποστέλλονται από τις αρµόδιες Γενικές Γραµµατείες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε 

αιτιολογηµένη κοινοποίηση της απόφασης εντός τριών (3) µηνών από την 

ηµεροµηνία της λήψης της. 

 

 16. Οι παρ. 7 έως και 15 εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες καλύπτονται 

από την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής υπό στοιχεία 36060/ 1155/Ε.103/16.6.2013 (Β΄ 1450), µε την οποία 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών 

εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης, L 334), µε την 

επιφύλαξη των απαιτήσεών της. 

 

 17. Κάθε διαθέσιµη στήριξη της συµπαραγωγής υπόκειται στον όρο ότι η 

παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης 

και η απορριπτόµενη θερµότητα χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά για να επιτευχθεί 

εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας. Η δηµόσια στήριξη της συµπαραγωγής, της 

παραγωγής και των δικτύων τηλεθέρµανσης υπάγεται στους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση. 

 

 18. Η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας και η ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών 

και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών 

Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν την ευθύνη για 

την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται από τη Γενική 

Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους και 

περιλαµβάνουν στατιστικά στοιχεία για: 

 

 α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας από συµπαραγωγή 

υψηλής και χαµηλής απόδοσης σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος I, 

σε σχέση µε το συνολικό δυναµικό παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας, 

 

 β) το δυναµικό συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και για τα 

καύσιµα που χρησιµοποιούνται στη συµπαραγωγή, 

 



 γ) την παραγωγή και το δυναµικό τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης σε σχέση µε τη 

συνολική παραγωγή και το δυναµικό θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, και 

 

 δ) την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή 

συµπαραγωγής σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος II. 

 

 

Άρθρο 16 
 

Μετατροπή, µεταφορά και διανοµή ενέργειας 
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την άσκηση των κανονιστικών 

αρµοδιοτήτων της που προβλέπονται στον ν. 4001/2011, λαµβάνει υπόψη την 

ενεργειακή απόδοση για τη λειτουργία των υποδοµών φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 2. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεών της κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 

4001/2011, οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη των τιµολογίων και στα συστήµατα 

µεταφοράς και δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και λαµβάνοντας υπόψη το 

κόστος και τα οφέλη κάθε µέτρου, προβλέπει κίνητρα για τους διαχειριστές 

συστήµατος µεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανοµής, ώστε να 

διαθέτουν υπηρεσίες συστήµατος στους χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να 

εφαρµόζουν µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης ευφυών δικτύων. 

 

 3. Οι υπηρεσίες συστήµατος της παρ. 2 µπορούν να καθορίζονται από τους 

διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανοµής και σε 

κάθε περίπτωση δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια του συστήµατος 

ή/και των δικτύων. 

 

 4. Για την ηλεκτρική ενέργεια, η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι κανονιστικές ρυθµίσεις 

δικτύου και τα τιµολόγια δικτύου πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήµατος X, 

λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές και τους κώδικες που 

εκπονούνται σύµφωνα µε τον υπ΄ αρ. 714/2009 Κανονισµό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά µε τους όρους 

πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και 

την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1228/2003 (L 211). 

 

 5. Οι διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής 

αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλουν στη ΡΑΕ έως την 30ή Απριλίου 

2016, έκθεση η οποία περιλαµβάνει: 

 

 α) εκτίµηση του δυναµικού αύξησης ενεργειακής απόδοσης των οικείων 

υποδοµών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη µεταφορά, τη 

διανοµή, τη διαχείριση φορτίου και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη σύνδεση 

µε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των 

δυνατοτήτων πρόσβασης σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας πολύ µικρής 

κλίµακας, 

 



 β) συγκεκριµένα µέτρα και επενδύσεις για την επίτευξη οικονοµικώς αποδοτικών 

βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης στην υποδοµή δικτύου, µε χρονοδιάγραµµα 

για την υλοποίησή τους. 

 

 6. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, γνωµοδοτεί στον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειµένου έως την 30ή Ιουνίου 2016 µε απόφασή 

του να εγκριθούν προγράµµατα µέτρων και επενδύσεων βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης στην υποδοµή δικτύου τους. Τα ως άνω προγράµµατα 

λαµβάνονται υπόψη από τους ∆ιαχειριστές ∆ικτύων κατά την κατάρτιση των 

Προγραµµάτων Ανάπτυξης των δικτύων τους, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 108 του ν. 4001/2011. 

 

 7. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4001/2011, µπορεί να εγκρίνονται από τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στοιχεία συστηµάτων και τιµολογιακών 

δοµών που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς για τη µεταφορά και διανοµή 

ενέργειας µέσω δικτύου, µε την προϋπόθεση ότι οι ενδεχόµενες διαταραχές στο 

σύστηµα µεταφοράς και διανοµής είναι οι ελάχιστες δυνατές και δεν είναι 

δυσανάλογες προς τους κοινωνικούς σκοπούς. 

 

 8. Η ΡΑΕ, κατά την έγκριση των τιµολογίων πρόσβασης στο σύστηµα µεταφοράς 

και στα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

καθορίζεται στο άρθρο 140 του ν. 4001/2011, διασφαλίζει ότι δεν υφίστανται σε 

αυτά κίνητρα που αποβαίνουν σε βάρος της συνολικής απόδοσης, 

συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγής, της µεταφοράς, 

της διανοµής και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ή που παρεµποδίζουν τη 

συµµετοχή της απόκρισης στη ζήτηση, στις αγορές εξισορρόπησης και στην 

παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, 

σύµφωνα µε τον ν. 4001/2011 παρέχει κίνητρα στους διαχειριστές συστήµατος 

µεταφοράς και στους διαχειριστές δικτύων διανοµής, προκειµένου να βελτιώνουν 

την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και της λειτουργίας των υποδοµών και 

διασφαλίζει ότι τα τιµολόγια παρέχουν στους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τη 

δυνατότητα να βελτιώνουν τη συµµετοχή των καταναλωτών στην αποδοτικότητα 

του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της απόκρισης στη ζήτηση ανάλογα µε τις 

εγχώριες συνθήκες. 

 

 9. [Καταργήθηκε] 

 

 10. [Καταργήθηκε] 

 

 11. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς και οι διαχειριστές 

δικτύων διανοµής οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στο Παράρτηµα XI. 

 

 12. Οι φορείς εκµετάλλευσης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης µπορούν να 

προσφέρουν υπηρεσίες εξισορρόπησης και άλλες λειτουργικές υπηρεσίες σε 

επίπεδο διαχειριστών συστήµατος µεταφοράς ή διαχειριστών δικτύων διανοµής, 

όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό µε τον τρόπο λειτουργίας της 

εγκατάστασης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι διαχειριστές συστήµατος 

µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 

υπηρεσίες αποτελούν µέρος µιας διαδικασίας υποβολής προσφορών για παροχή 

υπηρεσιών που είναι διαφανής, αµερόληπτη και ανοικτή σε έλεγχο σε βάθος. 



Λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω προβλέπονται στους σχετικούς κώδικες 

διαχείρισης συστήµατος και δικτύων. 

 

 13. Η ΡΑΕ µπορεί να απαιτεί από τους διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και 

τους διαχειριστές δικτύων διανοµής να µειώνουν τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη 

χρήσης δικτύων προκειµένου να ενθαρρύνουν την εγκατάσταση µονάδων 

συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης πλησίον των σηµείων ζήτησης. 

 

 14. Για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή 

υψηλής απόδοσης µε το σύστηµα µεταφοράς ή τα δίκτυα διανοµής, ισχύουν κατ΄ 

αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85). 

 

 15. Η ΡΑΕ κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της µεριµνά για τη δηµιουργία 

συνθηκών που επιτρέπουν, στο µέτρο του δυνατού, και µε κάθε πρόσφορο µέσο, 

τη συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ενδεχόµενων πόρων από την 

πλευρά της ζήτησης, όπως η απόκριση στη ζήτηση. Σχετικές προβλέψεις 

ενσωµατώνονται στους σχετικούς Κώδικες διαχείρισης συστήµατος και δικτύων. 

 

 16. Η ΡΑΕ, υπό τους όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνικών 

περιορισµών, διασφαλίζει, µέσω προβλέψεων στους κώδικες, ότι οι διαχειριστές 

συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων διανοµής, κατά την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων για την εξισορρόπηση παραγωγής - φορτίου και τις βοηθητικές 

υπηρεσίες, αντιµετωπίζουν αµερόληπτα όσους παρέχουν υπηρεσίες απόκρισης 

στην ενεργειακή ζήτηση, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων σωρευτικής 

εκπροσώπησης µε βάση τις τεχνικές δυνατότητές τους. 

 

 17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση 

της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και 

Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τους 

όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνικών περιορισµών και 

λαµβάνοντας υπόψη τους κώδικες διαχείρισης συστήµατος και δικτύων, 

προωθούνται η πρόσβαση και η συµµετοχή όσων παρέχουν υπηρεσίες απόκρισης 

στην ενεργειακή ζήτηση, στην εξισορρόπηση παραγωγής - φορτίου, στην εφεδρεία 

και σε άλλες αγορές υπηρεσιών συστήµατος. Η ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης των 

∆ιαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων και σε συνεργασία µε τους 

παρόχους υπηρεσιών στον τοµέα της ζήτησης και τους τελικούς καταναλωτές, 

εγκρίνει τεχνικές ρυθµίσεις για τη συµµετοχή στις αγορές υπηρεσιών συστήµατος, 

µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις των συγκεκριµένων αγορών και τις δυνατότητες 

απόκρισης στη ζήτηση. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαµβάνουν τη συµµετοχή των 

φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης. 

 

 18. Στις εκθέσεις που υποβάλλονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε υπό στοιχεία 

36060/1155/Ε.103/14.6.2013 (Β΄ 1450) και µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του 

άρθρου 7 αυτής, περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τα επίπεδα ενεργειακής 

απόδοσης των εγκαταστάσεων που πραγµατοποιούν καύση καυσίµων µε συνολική 

ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των πενήντα µεγαβάτ (50 MW), µε βάση τις σχετικές 

βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω 

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και 



την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

15ης Ιανουαρίου 2008 (ΕΕ L 24 της 29.1.2008) σχετικά µε την ολοκληρωµένη 

πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

µπορεί µε απόφασή του να καθορίσει όρους, προϋποθέσεις και κίνητρα, ώστε οι 

φορείς εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 

να βελτιώσουν τα µέσα ετήσια καθαρά λειτουργικά τους ποσοστά. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 

Άρθρο 17 
 

Συστήµατα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης 
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζεται διαφανές 

και αξιόπιστο προς τους καταναλωτές καθεστώς πιστοποίησης και ισοδύναµο 

καθεστώς επαγγελµατικών προσόντων ενεργειακών ελεγκτών και καθορίζονται τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι φορείς ελέγχου και οι διαδικασίες για την εγγραφή 

τους στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία τήρησης του ανωτέρω Μητρώου, η διαδικασία διενέργειας και υποβολής 

των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, η διαδικασία 

αξιολόγησης των εκθέσεων αποτελεσµάτων των ενεργειακών ελέγχων και κάθε 

άλλο σχετικό ζήτηµα. Με όµοια απόφαση δύναται να τροποποιούνται οι κατηγορίες 

των ενεργειακών ελέγχων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, τα προσόντα 

εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών που ορίζονται στην παρ. 2 του ίδιου 

άρθρου, οι τάξεις ενεργειακών ελεγκτών, που ορίζονται στην παρ. 3 του ίδιου 

άρθρου, και να τίθενται πρόσθετοι όροι για την άσκηση της δραστηριότητας 

ενεργειακού ελεγκτή σε σχέση µε τους προβλεπόµενους στο π.δ. 99/2018 (Α΄ 

187). 

 

 2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να θεσπίζονται 

καθεστώτα πιστοποίησης των υπευθύνων εγκατάστασης (εγκαταστατών) σχετικών 

µε την ενέργεια στοιχείων κτιρίου - κτιριακής µονάδας, όπως ορίζονται στην παρ. 

8 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42). 

 

 3. [Καταργείται]. 

 

Άρθρο 18 

 
Πληροφόρηση και κατάρτιση 

(άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
 

 1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρεί ειδικόν διαδικτυακό χώρον 

για την ενηµέρωση των πολιτών και των ενδιαφεροµένων συντελεστών της 

αγοράς, όπως οι καταναλωτές, οι οικοδόµοι, οι µηχανικοί, οι ενεργειακοί ελεγκτές 

και οι εγκαταστάτες στοιχείων κτιρίου - κτιριακής µονάδας, οι τράπεζες και άλλοι 

Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωµών κατά την έννοια του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), για 

τους διαθέσιµους µηχανισµούς ενεργειακής απόδοσης, το υφιστάµενο νοµικό και 



οικονοµικό πλαίσιο, τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς και τα προγράµµατα 

κατάρτισης, καθώς και κάθε άλλο µέτρο στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος 

νόµου, µε την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των 

εµπορικά διαβαθµισµένων πληροφοριών. 

 

 2. Οι φορείς της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης υποχρεούνται να αναρτούν στους 

επίσηµους διαδικτυακούς χώρους που διατηρούν, πληροφοριακό υλικό σχετικά µε 

τα έργα ενεργειακής αναβάθµισης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, κατ’ 

εφαρµογή του άρθρου 7. 

 

 3. [Καταργείται]. 

 

Άρθρο 19 
 

Ενεργειακές υπηρεσίες 
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Για την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση των 

Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην αγορά αυτή: 

 

 α) Καταχωρίζεται στον διαδικτυακό χώρο του Μητρώου Επιχειρήσεων 

Ενεργειακών Υπηρεσιών (http://www.escoregistry.gr/), που τηρείται σύµφωνα µε 

την υπό στοιχεία ∆ΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.6.2018 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2672), πληροφοριακό υλικό που περιλαµβάνει: 

 

 αα) τις διαθέσιµες Συµβάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΣΕΑ) και τις ρήτρες που 

πρέπει να περιλαµβάνονται στις εν λόγω συµβάσεις προκειµένου να διασφαλίζονται 

η εξοικονόµηση ενέργειας και τα δικαιώµατα των τελικών καταναλωτών, 

 

 ββ) τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα κίνητρα, τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια για 

τη στήριξη έργων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης, 

 

 γγ) κατάλογο των διαθέσιµων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίοι 

πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών 

Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία ∆ΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.6.2018 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

 

 δδ) υποδείγµατα ΣΕΑ, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, τα οποία περιλαµβάνουν 

τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτηµα XII, 

 

 εε) βέλτιστες πρακτικές για ΣΕΑ, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, οι οποίες 

περιλαµβάνουν, εφόσον υπάρχει, ανάλυση κόστους-οφέλους που θα βασίζεται 

στον κύκλο ζωής. 

 

 β) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενθαρρύνει την ανάπτυξη σηµάτων 

ποιότητας από εµπορικές ενώσεις. 

 

 γ) [Καταργείται]. 

 

 2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την ορθή 

λειτουργία της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτή των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων και για τον σκοπό αυτόν: 



 

 α) Εντοπίζει και δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του σηµεία επαφής στα οποία οι 

τελικοί καταναλωτές µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τις 

ενεργειακές υπηρεσίες. 

 

 β) Λαµβάνει, όπου απαιτείται, µέτρα για την άρση των κανονιστικών και µη 

κανονιστικών φραγµών που παρεµποδίζουν τη σύναψη ΣΕΑ και άλλων πρότυπων 

υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης για τον εντοπισµό ή την εφαρµογή µέτρων 

εξοικονόµησης ενέργειας. 

 

 γ) Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να συσταθεί ανεξάρτητος µηχανισµός 

διαµεσολάβησης, για τη διαχείριση καταγγελιών και την εξωδικαστική επίλυση 

διαφορών που ανακύπτουν από ΣΕΑ. 

 

 Με το παραπάνω διάταγµα καθορίζονται τα προσόντα των διαµεσολαβητών, οι 

κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η 

διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος της 

αποζηµίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

 

 δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να καθοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας 

ανεξάρτητων µεσαζόντων για την τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς ενεργειακών 

υπηρεσιών από την πλευρά τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς. 

 

 3. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας απέχουν 

από δραστηριότητες που ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και την 

προµήθεια ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, ή να παρεµποδίσουν την ανάπτυξη αγορών παρόµοιων υπηρεσιών ή 

µέτρων, µε αποκλεισµό, µεταξύ των άλλων, των ανταγωνιστών από την αγορά ή 

µε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. 

 

 
Άρθρο 20 

 
Άλλα µέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης 

(παράγραφος 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
 

1.  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά 

περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, και µε την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να θεσπίζονται 

χρηµατοοικονοµικά µέσα ή και κίνητρα και να δηµιουργούνται ή να 

χρησιµοποιούνται υπάρχοντες µηχανισµοί χρηµατοδότησης για µέτρα βελτίωσης 

της ενεργειακής απόδοσης προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη 

συγκέντρωση διαφόρων χρηµατοδοτικών ροών. Με όµοια απόφαση χορηγούνται 

ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 

1407/2013 της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2013 (ΕΕ L 352 της 24.12.2013) 

σχετικά µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και την 

ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και καθορίζεται το περιεχόµενο των 

ενισχύσεων, η διαδικασία, τα όργανα και οι προϋποθέσεις καταβολής τους, καθώς 

και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 



 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται Επιτροπή 

για τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου ανταγωνιστικών διαδικασιών στην 

ενεργειακή απόδοση, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. 

 

 

Άρθρο 20Α 
 

∆ιενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης 

 

 1. Θεσπίζεται σχήµα ανταγωνιστικών διαδικασιών για την προώθηση δράσεων 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 

προσφορών προκηρύσσεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας στην οποία καθορίζονται ο προϋπολογισµός ενίσχυσης της 

προκήρυξης, οι όροι της ανταγωνιστικής διαδικασίας, η ηµεροµηνία διεξαγωγής 

της, τα κριτήρια συµµετοχής και αξιολόγησης, οι επιλέξιµες παρεµβάσεις βελτίωσης 

της ενεργειακής απόδοσης, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης αυτών, η διαδικασία 

καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης, το ύψος του τέλους συµµετοχής του οποίου 

η καταβολή υπέρ του Φορέα Υλοποίησης της ανταγωνιστικής διαδικασίας αποτελεί 

προϋπόθεση συµµετοχής σε αυτή, το ανταποδοτικό τέλος για τη διεξαγωγή της 

ανταγωνιστικής διαδικασίας και τη διαχείριση της οικονοµικής ενίσχυσης που 

καταβάλλεται από τους επιλεγέντες συµµετέχοντες και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

 

 2. Ως Φορέας Υλοποίησης, αρµόδιος για τη διενέργεια της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την υπογραφή κάθε σχετικής 

σύµβασης και τη χορήγηση της ενίσχυσης ορίζεται ο ∆ιαχειριστής ΑΠΕ και 

Εγγυήσεων Προέλευσης (∆ΑΠΕΕΠ ΑΕ). Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών 

που υποβάλλουν οι συµµετέχοντες στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας 

ορίζεται η τιµή προσφοράς (προϋπολογισµός ανά εξοικονοµούµενη µονάδα τελικής 

ενέργειας), εκπεφρασµένη σε ευρώ ανά Τόνο Ισοδυνάµου Πετρελαίου (€/ΤΙΠ), 

επιλέγονται δε οι συµµετέχοντες µε τις χαµηλότερες τιµές προσφοράς µέχρι 

εξαντλήσεως του προϋπολογισµού ενίσχυσης της προκήρυξης. Μετά την επιλογή 

της προσφοράς του στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας, κάθε δικαιούχος 

λαµβάνει οικονοµική ενίσχυση για την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνει, 

υπολογιζόµενη ως ποσοστό ενίσχυσης επί του προϋπολογισµού προσφοράς, το 

οποίο καθορίζεται στην προκήρυξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας της παρ. 1. Η 

καταβολή της οικονοµικής ενίσχυσης δύναται να περιλαµβάνει προκαταβολή, 

γίνεται δε στο πλαίσιο του µηχανισµού ελέγχου και επαλήθευσης των 

υλοποιηθεισών παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

 

 Για την έγκριση της χρηµατοδότησης κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας που 

χρηµατοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασµό της παρ. 2 του άρθρου 21, 

ακολουθείται η διαδικασία της απόφασης που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της 

παρ. 5 του ως άνω άρθρου. 

 

 3. Για τον έλεγχο της υλοποίησης των παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης από τους επιλεχθέντες συµµετέχοντες αρµόδιος ορίζεται ο ∆ΑΠΕΕΠ και 

για την επαλήθευση της υλοποίησης των παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης αρµόδιο ορίζεται το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ή άλλο τρίτο µέρος. Στην προκήρυξη της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας της παρ. 1 καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου και επαλήθευσης των 



υλοποιηθεισών παρεµβάσεων και ορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους. Η 

καταβολή του ανταποδοτικού τέλους κατανέµεται στους κατά περίπτωση 

αρµοδίους φορείς. 

 

 4. Οι συµµετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία προσκοµίζουν τις ακόλουθες 

απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές, το ύψος των οποίων ορίζεται στην προκήρυξη 

της παρ. 1: 

 

 α) για τη συµµετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για 

παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και 

 

 β) για την εγγύηση καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παρεµβάσεων, εφόσον η 

προσφορά τους επιλεγεί προς ενίσχυση. 

 

 Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

προκήρυξη των ανταγωνιστικών διαδικασιών της παρ. 1. 

 

 

Άρθρο 21 

 
Χρηµατοδοτική και τεχνική υποστήριξη µέσω Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής 

Απόδοσης 
(παράγραφος 4 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού συστήνεται 

Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων και 

άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, για την ανάπτυξη της αγοράς 

παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση ενεργειών µε 

κοινωνικό χαρακτήρα, όπως η κατά προτεραιότητα υλοποίηση µέτρων ενεργειακής 

απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια ή στην κοινωνική 

κατοικία. Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται κυρίως από εισφορές των διανοµέων 

ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανοµής και των επιχειρήσεων λιανικής 

πώλησης ενέργειας κατά την έννοια του παρόντος νόµου, καθώς επίσης και από 

έσοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Με το ανωτέρω 

διάταγµα καθορίζονται η διαδικασία σύστασης, οργάνωσης, διοίκησης και 

λειτουργίας του Ταµείου, οι πόροι, ο τρόπος και η διαδικασία χρηµατοδότησής του, 

καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

 

 2. Μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΤΕΑΠ), για τη 

χρηµατοδότηση προγραµµάτων και άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, καθώς και δράσεων για την ανάπτυξη της αγοράς παροχής ενεργειακών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χρησιµοποιείται το 

νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Πράσινο Ταµείο, το οποίο 

ιδρύθηκε µε το άρθρο 19 του ν. δ. 1262/1972 (Α` ` 194) και µετονοµάσθηκε µε 

την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3889/2010 (Α` 182). Οι πόροι της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελούν έσοδα του Πράσινου Ταµείου και 

αποδίδονται σε αυτό, σε ειδικό λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης των πόρων του 

Πράσινου Ταµείου που αφορούν στους σκοπούς του παρόντος, ο οποίος τηρείται 

στην Τράπεζα της Ελλάδος, και ειδικότερα στον λογαριασµό υπό την επωνυµία 

«Πράσινο Ταµείο - Ταµείο ∆ιαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης». 

 



 3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 προστίθεται περίπτωση ζ` 

ως εξής: 

 

 «ζ) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή της ενσωµάτωσης της Οδηγίας 

27/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2012 (ΕΕ L 315 της 14.11.2012 στο εσωτερικό δίκαιο.». 

 

 4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 4503/23.11.2012 (Β` 3184), η 4η 

οµάδα πόρων, αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «4η) Πόροι αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, που κατευθύνονται εν γένει σε προγράµµατα και δράσεις σχετικά µε 

την εξυπηρέτηση των στόχων προώθησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

εξοικονόµησης ενέργειας και εν γένει βιώσιµης χρήσης της ενέργειας, είτε σε 

δράσεις τοπικής εµβέλειας στις περιοχές εγκατάστασης ή διέλευσης δικτύων 

ενεργειακών υποδοµών είτε σε συνολικότερες δράσεις µείωσης των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου.» 

 

5. Στο άρθρο 3 του ν. 3889/2010 (Α` 182) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

 

 5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος και 

για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ν. 4342/2015 όπως ισχύει, κάθε θέµα που 

αφορά τη διαχείριση του εν λόγω λογαριασµού, τη διαδικασία, τον τρόπο 

µεταφοράς και τα κριτήρια είσπραξης, κατανοµής και απόδοσης των πόρων του, 

και κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά στους πόρους του Ειδικού Λογαριασµού 

υπό την επωνυµία «Πράσινο Ταµείο - Ταµείο ∆ιαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης» 

ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν 

εισήγησης της ∆ιεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας. 

 

 

Άρθρο 22 
 

Συντελεστές µετατροπής 
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 Για τους σκοπούς της σύγκρισης της εξοικονόµησης ενέργειας και της µετατροπής 

σε συγκρίσιµη µονάδα ισχύουν οι συντελεστές µετατροπής του Παραρτήµατος IV. 

 

 
 
 
 

Άρθρο 23 
 

Παραρτήµατα 
 

 Τα Παραρτήµατα I έως XIII αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου, 

τα οποία µπορούν να τροποποιούνται, σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στο 

ενωσιακό δίκαιο µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 

κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού. 



 

 

 ΜΕΡΟΣ Γ` 

 
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 
Άρθρο 24 

 
Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

 

 Το άρθρο 18 του ν. 3855/2010 (Α`95) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «Άρθρο 18 

 

 Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

 

 1. Ως επισπεύδουσα υπηρεσία για τη χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την εκπόνηση 

Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την προώθηση των Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων, 

βάσει των ρυθµίσεων της ενωσιακής νοµοθεσίας, ορίζεται η Γενική Γραµµατεία 

Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισµού. Η ανωτέρω Γενική Γραµµατεία στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, 

συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες των συναρµόδιων Υπουργείων και φορέων του 

δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την προώθηση των απαραίτητων νοµοθετικών 

ρυθµίσεων και για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων που απαιτούνται για την 

εφαρµογή των σχετικών διατάξεων για τις Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις. 

 

 2. Για την πραγµατοποίηση του συντονιστικού έργου του Υπουργείου Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού, την εναρµόνιση των πολιτικών που ασκούνται από τα 

συναρµόδια Υπουργεία, καθώς επίσης τη χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την 

εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την προώθηση των Πράσινων ∆ηµόσιων 

Συµβάσεων συστήνεται ενδεκαµελής Επιτροπή, που αποτελείται από: 

 

 α) Ένα (1) µέλος, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, από το Υπουργείο 

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

 

 β) Ένα (1) µέλος, ως Αντιπρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

 γ) ∆ύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από το Υπουργείο Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

 

 δ) Ένας (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

 

 ε) Ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από το Υπουργείο Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 



 

 στ) ∆ύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από το Υπουργείο Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 

 ζ) ∆ύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 

 η) Ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας. 

 

 3. Στην Επιτροπή µπορεί να καλούνται, αναλόγως του θέµατος και εφόσον 

κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση 

Υπουργείων ή άλλων φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα ή 

πανεπιστηµιακών και επιστηµονικών ιδρυµάτων και οργανισµών ή συνδέσµων, 

ενώσεων και επιµελητηρίων ή οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος ή 

συλλόγων καταναλωτών. 

 

 4. Τα µέλη της Επιτροπής προτείνονται από τα Υπουργεία που εκπροσωπούν και 

ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Με 

την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, 

καθορίζονται θέµατα λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε 

σχετικό θέµα για την εκτέλεση του έργου της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 

2690/1999. Με την απόφαση αυτή για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής 

ορίζεται ένας υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε 

τον αναπληρωτή του. 

 

 5. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από απλή γνώµη 

της Επιτροπής συγκροτούνται σε κάθε αρµόδιο Υπουργείο επιµέρους οµάδες 

εργασίας προκειµένου να παρέχουν τη συνδροµή τους στο έργο της Επιτροπής και 

στα επιµέρους θέµατα των Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων που άπτονται της 

αρµοδιότητας των Υπουργείων τους. 

 

 6. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

 

 α) την εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την προώθηση των Πράσινων ∆ηµόσιων 

Συµβάσεων και την υποβολή προτάσεων για τη χάραξη εθνικής πολιτικής µέσα σε 

προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη της λειτουργίας της. Το Εθνικό 

Σχέδιο ∆ράσης εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

 

 β) την έγκαιρη ενηµέρωση των προµηθευτών των δηµοσίων φορέων, καθώς και 

άλλων ενδιαφεροµένων, 

 

 γ) την εξέταση σύνταξης περιβαλλοντικών κριτηρίων ή την υιοθέτηση αυτών που 

έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

 

 δ) την επιλογή προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα εφαρµοστούν 

περιβαλλοντικά κριτήρια, 

 

 ε) την αξιολόγηση, την παρακολούθηση της εφαρµογής και την επικαιροποίηση 

της εθνικής πολιτικής και του Σχεδίου ∆ράσης στη χώρα µας, 

 



 στ) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και 

τον αρµόδιο Υπουργό κάθε αναγκαίας νοµοθετικής ρύθµισης και τροποποίησης του 

υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, καθώς και της λήψης των 

αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων για τις Πράσινες 

∆ηµόσιες Συµβάσεις και την πραγµατοποίηση του σκοπού τους, 

 

 ζ) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και τον 

αρµόδιο Υπουργό της πρόσκλησης ειδικών εµπειρογνωµόνων και επιστηµόνων οι 

οποίοι ασχολούνται µε την έρευνα σε θέµατα που άπτονται του σκοπού της 

Επιτροπής µε σκοπό την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξή της, 

 

 η) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και τον 

αρµόδιο Υπουργό, της ανάθεσης µελετών και προγραµµάτων, για την προώθηση 

της εφαρµογής των Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων και του έργου της Επιτροπής, 

της οργάνωσης ή συµµετοχής σε σεµινάρια, προγράµµατα, διαλέξεις ή δηµόσιες 

συζητήσεις για την ενηµέρωση, την ανάπτυξη και διάδοση των αρχών και 

εφαρµογών των Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων. 

 

 7. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής, καθώς και των επιµέρους Οµάδων Εργασίας 

που προβλέπεται ότι µπορεί να συσταθούν, γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου 

εργασίας χωρίς αµοιβή.» 

 

Άρθρο 25 
 

Σχέδιο ∆ράσης Αντιµετώπισης της Ενεργειακής Ένδειας - Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδεται Σχέδιο 

∆ράσης για την Αντιµετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας. Στο Σχέδιο αποτυπώνονται 

δράσεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και απορρέουν 

από την εφαρµογή του παρόντος, καθώς και άλλα µέτρα κοινωνικής πολιτικής ή 

τιµολόγησης ενέργειας. Η παρούσα ισχύει από την 26η Σεπτεµβρίου 2021. 

 

 2. (Καταργείται) 

 

 3. (Καταργείται). 

 

 

  

*** Με το άρθρο 22 του Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α’) τροποποιήθηκε η 
παρ.7 του άρθρου 6 του ν.1512/1985 ως εξής: 

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

∆ικαιοσύνης, καθορίζεται τεχνικός κανονισµός, που αναφέρεται στον τρόπο 

κατανοµής δαπανών κεντρικής θέρµανσης σε κτίρια που περιλαµβάνουν 

περισσότερες της µιας οριζόντιες ιδιοκτησίες, η σύνταξη της σχετικής µελέτης που 

υποβάλλεται στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, ο εφαρµοζόµενος τύπος και οι 

λεπτοµέρειες εφαρµογής των παρ. 4, 5 και 6. Με την ίδια απόφαση θεσπίζονται 

διαφανείς, δηµοσίως διαθέσιµοι εθνικοί κανόνες περί κατανοµής του κόστους της 

κατανάλωσης θέρµανσης, ψύξης ή ζεστού νερού οικιακής χρήσης σε 

πολυκατοικίες ή κτίρια πολλαπλών χρήσεων που διαθέτουν τηλεθέρµανση ή 

τηλεψύξη ή εφόσον σε τέτοια κτίρια είναι διαδεδοµένα τα κοινόχρηστα 



συστήµατα ψύξης ή θέρµανσης, προκειµένου να διασφαλίζονται η διαφάνεια και 

η ακρίβεια του καταµερισµού της ατοµικής κατανάλωσης. Όπου ενδείκνυται, οι 

κανόνες αυτοί περιλαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές για τον τρόπο κατανοµής 

του κόστους της ενέργειας: 

α) για ζεστό νερό οικιακής χρήσης, 

β) για θερµότητα που εκλύεται από την κεντρική εγκατάσταση του κτιρίου µε 

σκοπό τη θέρµανση των κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα κλιµακοστάσια και οι 

διάδροµοι είναι εξοπλισµένοι µε θερµαντικά σώµατα, 

γ) για θέρµανση ή ψύξη διαµερισµάτων. 

 

 

 

Άρθρο 26 
 

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας 
 

 1. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο 

έχει οριστεί ως Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν 

στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην 

ορθολογική χρήση ενέργειας, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 

2244/1994 (Α` 168), όπως ισχύει, ορίζεται και ως το Εθνικό Κέντρο για την 

υποστήριξη της εφαρµογής της εθνικής πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης και την προώθηση των Α.Π.Ε., σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος. 

 

 2. Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των σκοπών του και για τις ανάγκες του παρόντος 

νόµου, έχει τις ακόλουθες, ιδίως υποχρεώσεις: 

 

 α) παρέχει υπηρεσίες τεχνικού εµπειρογνώµονα σε δηµόσιους φορείς για την 

προώθηση της ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων τους, 

 

 β) παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δηµόσιους φορείς, σχετικά µε το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση των δράσεών τους για την αύξηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε κτίρια ή άλλες λειτουργίες της αρµοδιότητάς τους, 

 

 γ) προβαίνει σε δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και τεχνικής κατάρτισης, 

 

 δ) υποστηρίζει τεχνικά και επιστηµονικά τις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην εκπόνηση των µελετών και στη σύνταξη 

σχεδίων δράσης και εκθέσεων, όπως ορίζεται αναλυτικά στις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3855/2010, στο πλαίσιο εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεων που απορρέουν εν γένει από την εθνική και ενωσιακή 

νοµοθεσία που σχετίζεται µε ζητήµατα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, 

εξοικονόµησης, ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής. 

 

 3. Οι δαπάνες για τις δράσεις του παρόντος άρθρου µπορεί να θεωρηθούν 

επιλέξιµες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή 

άλλων µέτρων πολιτικής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει η 

σχετική νοµοθεσία της Ένωσης. 

 

4. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο επίτευξης των 

σκοπών του και για την υλοποίηση των δράσεων της παραγράφου 2, δύναται να 

συνάπτει Προγραµµατικές Συµβάσεις µε το ∆ηµόσιο ή και µε φορείς του δηµόσιου 



τοµέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, όπως ισχύει, καθώς και µε 

∆.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α ` του Ν. 3429/2005, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις 

των παραγράφων 2Α και 3 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Α` 87), µε 

αντίστοιχη απεικόνιση στους προϋπολογισµούς τους. 

  

 

 *** Με το άρθρο 29 του Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α’) προστέθηκαν 
εξουσιοδοτικές διατάξεις ως εξής: 
 

 

                  Άρθρο 29 
                   Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Για την εφαρµογή του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), µε απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζεται Κανονισµός Λειτουργίας 

Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, µε τον οποίο 

καθορίζονται η περίοδος εφαρµογής του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης, ο συνολικός σωρευτικός στόχος του, το µεθοδολογικό 

πλαίσιο για την επιλογή των υπόχρεων µερών και τον επιµερισµό του στόχου 

εξοικονόµησης ενέργειας σε αυτά, η περιοδικότητα σε έτη του επιµερισµού του 

στόχου, το κόστος συµµόρφωσης, το κόστος εξαγοράς, οι διαδικασίες που 

απαιτούνται για την υλοποίηση του καθεστώτος επιβολής, οι τρόποι εκπλήρωσης 

του σωρευτικού στόχου, η δυνατότητα µεταφοράς πλεονασµάτων από την περίοδο 

2014-2020 στην περίοδο 2021-2030, το σύστηµα µέτρησης, ελέγχου και 

επαλήθευσης των µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρµόζουν 

τα υπόχρεα µέρη, µε βάση το οποίο εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα στατιστικά 

σηµαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγµα τους, ο φορέας διαχείρισης του 

καθεστώτος επιβολής και η µεθοδολογία υπολογισµού των κυρώσεων, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται η 

µεθοδολογία υπολογισµού και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους 

Ενεργειακούς Ελεγκτές και στις επιχειρήσεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 10 

του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 14. Με 

όµοια απόφαση ορίζονται η µεθοδολογία υπολογισµού και η διαδικασία επιβολής 

κυρώσεων στους διανοµείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 

σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015. 

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να 

τροποποιούνται τα απαιτούµενα προσόντα εγγραφής των Ενεργειακών 

Επιθεωρητών στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών που ορίζονται στο άρθρο 52 

του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), όσα ορίζονται σχετικά µε το Μητρώο και το Αρχείο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 54 του ν. 4409/2016, τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 55 του ν. 4409/2016 και να τίθενται πρόσθετοι όροι για 

την άσκηση της δραστηριότητας ενεργειακού επιθεωρητή κατά παρέκκλιση κάθε 

αντίθετης διάταξης. 

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι 

διαδικασίες, οι αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες καθώς και ο τρόπος ηλεκτρονικής 

καταχώρισης στην οικεία πλατφόρµα «Building Cert», για την εφαρµογή της παρ. 

5 του άρθρου 8 του ν. 4342/2015. Ειδικότερα, προβλέπεται για την περίπτωση 



µισθώσεων, η µεθοδολογία υπολογισµού του ποσοστού προσαύξησης και 

αποµείωσης του µισθώµατος, ορίζεται η ελάχιστη ενεργειακή κατηγορία του 

ακινήτου ως όρος  του παραδεκτού των προσφορών στο πλαίσιο της δηµοπρασίας 

ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών των φορέων της κεντρικής δηµόσιας 

διοίκησης και ως κριτήριο αξιολόγησης µε συγκεκριµένο, βάσει αλγορίθµου, 

συντελεστή βαρύτητας, η επιφάνεια και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κτιρίων που 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση της κατά περίπτωση προβλεπόµενης 

ενεργειακής κατηγορίας, και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Στην ίδια απόφαση 

δύναται να προβλέπεται εξαίρεση για κτίρια κάτω από ένα ελάχιστο όριο 

επιφάνειας πεντακοσίων (500) τ.µ., να εξειδικεύονται οι περιπτώσεις απαλλαγών 

από την υποχρέωση ενεργειακής κατηγορίας τόσο κατά την αγορά όσο και κατά τη 

µίσθωση κτιρίων, να προβλέπονται εναλλακτικοί, ισοδύναµοι ενεργειακοί δείκτες 

και να καθορίζονται οι παρεµβάσεις και τα µέτρα ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων 

χαµηλότερης ενεργειακής κατηγορίας. 

 

 

*** Με το άρθρο 30 του Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α’) προστέθηκαν 
καταργούµενες διατάξεις ως εξής: 

 
                               Καταργούµενες διατάξεις 

 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 

 

1. Το άρθρο 5 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), περί των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης 

Ενεργειακής Απόδοσης. 

2. Το Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΙΧ του ν. 4342/2015, περί των γενικών αρχών 

ανάλυσης κόστους - οφέλους των µέτρων για την προαγωγή της απόδοσης στη 

θέρµανση και στη ψύξη. 

3. Το Παράρτηµα ΧΙΙΙ του ν. 4342/2015, περί του γενικού πλαισίου υποβολής 

εκθέσεων των κρατών µελών για την επίτευξη των εθνικών στόχων ενεργειακής 

απόδοσης. 

4. Η υπό στοιχεία ∆6/Β/οικ.11038/08.07.1999 (Β΄ 1526) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

∆ηµοσίων Έργων, περί ενεργειακών επιθεωρήσεων. 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

(Παράρτηµα I της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
 

 Μέρος I 

 Γενικές αρχές 

 

 Οι τιµές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της ηλεκτρικής ενέργειας από 

συµπαραγωγή προσδιορίζονται βάσει της αναµενόµενης ή της πραγµατικής 

λειτουργίας της µονάδας υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Για µονάδες 

συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας ο υπολογισµός µπορεί να βασίζεται σε 

πιστοποιηµένες τιµές. 

 

 α) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή θεωρείται ίση µε τη 

συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της µονάδας που µετράται στο 

σηµείο εξόδου των κυρίων γεννητριών, 

 

 αα) σε µονάδες συµπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ) και η) από τους 

αναφερόµενους στο µέρος II µε ολικό ετήσιο βαθµό απόδοσης τουλάχιστον ίσο µε 

εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), και 

 

 αβ) σε µονάδες συµπαραγωγής τύπου α) και γ) από τους αναφερόµενους στο 

µέρος II, µε ολικό ετήσιο βαθµό απόδοσης τουλάχιστον ίσο µε ογδόντα τοις εκατό 

(80%). 

 

 β) Σε µονάδες συµπαραγωγής τύπου β), δ), ε), στ), ζ) και η) από τους 

αναφερόµενους στο µέρος II µε ολικό ετήσιο βαθµό απόδοσης µικρότερο από 

εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και σε µονάδες συµπαραγωγής τύπου α) και γ) 

από τους αναφερόµενους στο µέρος II µε ολικό ετήσιο βαθµό απόδοσης µικρότερο 

από ογδόντα τοις εκατό (80%), η συµπαραγωγή υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 

ακόλουθο τύπο: 

 

 ECHP = HCHP*C  

 

 όπου: 

 

 ECHP η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή, 

 

 HCHP η ποσότητα ωφέλιµης θερµότητας από συµπαραγωγή (υπολογιζόµενη για 

τον σκοπό αυτό ως η συνολική παραγωγή θερµότητας µείον τη θερµότητα που 

παράγεται από χωριστούς λέβητες ή από την απαγωγή ενεργού ατµού από τον 

ατµολέβητα, που βρίσκεται πριν από τον ατµοστρόβιλο), 

 

 C ο λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερµότητα. 

 

 Ο υπολογισµός της ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή πρέπει να βασίζεται 

στον πραγµατικό λόγο της ηλεκτρικής ενέργειας προς τη θερµότητα. Εάν δεν είναι 

γνωστός ο πραγµατικός λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερµότητα µιας µονάδας 

συµπαραγωγής, µπορούν να χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες προκαθορισµένες 

τιµές, ιδίως για στατιστικούς σκοπούς, για µονάδες τύπου α), β), γ), δ) και ε) από 



τους αναφερόµενους στο µέρος II, υπό τον όρο ότι η υπολογιζόµενη ηλεκτρική 

ενέργεια από συµπαραγωγή είναι µικρότερη ή ίση µε τη συνολική παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας της µονάδας: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 γ) Εάν µέρος του ενεργειακού περιεχοµένου των καυσίµων που χρησιµοποιούνται 

στη διαδικασία συµπαραγωγής ανακτάται σε χηµικά προϊόντα και ανακυκλώνεται, 

το µέρος αυτό αφαιρείται από την ποσότητα των χρησιµοποιούµενων καυσίµων 

πριν από τον υπολογισµό του ολικού βαθµού απόδοσης που αναφέρεται στις 

περιπτώσεις α) και β). 

 

 δ) Το ενεργειακό περιεχόµενο των καυσίµων υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 

µετατροπής του παραρτήµατος IV. 

 

 Μέρος II 

 

 Οι τεχνολογίες συµπαραγωγής που καλύπτονται από τον παρόντα νόµο είναι: 

 

 α) Αεριοστρόβιλος συνδυασµένου κύκλου µε ανάκτηση θερµότητας 

 

 β) Ατµοστρόβιλος αντίθλιψης 

 

 γ) Ατµοστρόβιλος συµπύκνωσης - αποµάστευσης 

 

 δ) Αεριοστρόβιλος µε ανάκτηση θερµότητας 

 

 ε) Μηχανή εσωτερικής καύσης 

 

 στ) Μικροστρόβιλος 

 

 ζ) Μηχανή Stirling 

 

 η) Κυψέλη καυσίµου 

 

 θ) Ατµοµηχανή 

 

 ι) Οργανικός κύκλος Rankine 

 



 ια) Κάθε άλλος τύπος τεχνολογίας ή συνδυασµός αυτών που εµπίπτουν στον 

ορισµό που διατυπώνεται στο άρθρο 3 περίπτωση 30. 

 

 Κατά την υλοποίηση και εφαρµογή των γενικών αρχών για τον υπολογισµό της 

ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή, χρησιµοποιούνται οι αναλυτικές 

κατευθυντήριες γραµµές που θεσπίστηκαν µε την απόφαση του Υπουργού 

 

 Ανάπτυξης µε αριθµό ∆5-ΗΛ/Γ/Φ 1/οικ. 15641/14.07.2009 (Β 1420) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/749/21.03.2012 (Β 

889) και την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής µε αριθµό ∆5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 23278/23.11.2012 (Β 3108). 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

(Παράρτηµα II της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
 

 Οι τιµές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της απόδοσης της 

συµπαραγωγής και της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας προσδιορίζονται 

βάσει της αναµενόµενης ή της πραγµατικής λειτουργίας της µονάδας υπό 

κανονικές συνθήκες χρήσης. 

 

 α) Συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης 

 

 Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, η συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης πρέπει 

να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

 αα) η συµπαραγωγή από µονάδες συµπαραγωγής αποδίδει εξοικονόµηση 

πρωτογενούς ενέργειας υπολογιζόµενη σύµφωνα µε την περίπτωση β) σε 

τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) συγκριτικά µε τις τιµές αναφοράς για τη 

χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, 

 

 αβ) η παραγωγή από µονάδες συµπαραγωγής µικρής και πολύ µικρής κλίµακας 

που αποδίδει εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας µπορεί να θεωρηθεί 

συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης. 

 

 β) Υπολογισµός της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας 

 

 Η ποσότητα της εξοικονοµούµενης πρωτογενούς ενέργειας που αποδίδεται από 

συµπαραγωγή και ορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα I υπολογίζεται µε βάση τον 

ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όπου: 

 

 PES η εξοικονοµούµενη πρωτογενής ενέργεια, 

 

 CHP Ηη η θερµική απόδοση της συµπαραγωγής, η οποία ορίζεται ως η ετησίως 

παραγόµενη ωφέλιµη θερµότητα διαιρούµενη διά του ενεργειακού περιεχοµένου 

των καυσίµων που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή του συνόλου της 

παραγόµενης ωφέλιµης θερµότητας και της ηλεκτρικής ενέργειας από 

συµπαραγωγή, 

 

 Ref Ηη η τιµή απόδοσης αναφοράς για χωριστή παραγωγή θερµότητας, 



 

 CHP Εη η ηλεκτρική απόδοση της συµπαραγωγής, η οποία ορίζεται ως η ετησίως 

παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή διαιρούµενη διά του 

ενεργειακού περιεχοµένου των καυσίµων που χρησιµοποιήθηκαν για την 

παραγωγή του συνόλου της παραγόµενης ωφέλιµης θερµότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας από συµπαραγωγή. Εάν µια µονάδα συµπαραγωγής παράγει µηχανική 

ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή µπορεί να 

προσαυξηθεί κατά µια πρόσθετη ποσότητα που αντιπροσωπεύει την ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας που ισοδυναµεί µε την ποσότητα µηχανικής ενέργειας. Αυτή 

η πρόσθετη ποσότητα δεν δηµιουργεί δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης 

σύµφωνα µε την ∆6/Φ1/οικ.8786/14.05.2010 (Β 646) απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

 

 Ref Εη η τιµή απόδοσης αναφοράς για χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

 

 γ) Υπολογισµοί εξοικονόµησης ενέργειας µε χρήση εναλλακτικών µεθόδων 

υπολογισµού. 

 

 Η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας από παραγωγή θερµότητας, ηλεκτρικής 

και µηχανικής ενέργειας, όπως αναφέρονται κατωτέρω, µπορεί να υπολογίζεται 

χωρίς εφαρµογή του παραρτήµατος Ι προκειµένου να αποκλείονται οι ποσότητες 

θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας της ίδιας διαδικασίας που δεν παράγονται 

από συµπαραγωγή. Η παραγωγή αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως συµπαραγωγή 

υψηλής απόδοσης υπό τον όρο ότι πληροί τα κριτήρια απόδοσης της περίπτωσης 

α) του παρόντος παραρτήµατος και, προκειµένου περί µονάδων συµπαραγωγής µε 

ηλεκτρική ισχύ άνω των είκοσι πέντε µεγαβάτ (25 MW), η συνολική απόδοση 

υπερβαίνει το εβδοµήντα τοις εκατό (70%). Ο προσδιορισµός όµως της ποσότητας 

ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή που παράγεται στο πλαίσιο αυτής της 

παραγωγής, για τη χορήγηση εγγυήσεων προέλευσης και για στατιστικούς 

σκοπούς, πρέπει να καθορίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα I. 

 

 Εάν η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας για µια διαδικασία υπολογίζεται µε τις 

εναλλακτικές µεθόδους που αναφέρονται ανωτέρω, η εξοικονόµηση πρωτογενούς 

ενέργειας υπολογίζεται µε τον τύπο της περίπτωσης β) του παρόντος 

παραρτήµατος, αντικαθιστώντας: «CHP Ηη» µε «Ηη» και «CHP Εη» µε «Εη», 

όπου: Ηη η θερµική απόδοση της διαδικασίας, η οποία ορίζεται ως η ετησίως 

παραγόµενη θερµότητα διαιρούµενη διά του ενεργειακού περιεχοµένου των 

καυσίµων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του συνόλου της παραγόµενης 

θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 Εη η ηλεκτρική απόδοση της διαδικασίας, οριζόµενη ως η ετησίως παραγόµενη 

ηλεκτρική ενέργεια διαιρούµενη διά του ενεργειακού περιεχοµένου καυσίµων που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του συνόλου της παραγόµενης θερµότητας 

και ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν µια µονάδα συµπαραγωγής παράγει µηχανική 

ενέργεια, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή µπορεί να 

προσαυξηθεί κατά µια πρόσθετη ποσότητα που αντιπροσωπεύει την ποσότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας που ισοδυναµεί µε την ποσότητα µηχανικής ενέργειας. Αυτή 

η πρόσθετη ποσότητα δεν δηµιουργεί δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων προέλευσης 

σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. ∆6/Φ1/οικ.8786/14.05.2010 (Β 646) απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 



 δ) Για τις µονάδες συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακάς ο υπολογισµός της 

εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας µπορεί να βασίζεται σε πιστοποιηµένα 

στοιχεία. 

 

 ε) Τιµές απόδοσης αναφοράς για χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 

 Οι εναρµονισµένες τιµές απόδοσης αναφοράς συνίστανται σε έναν πίνακα τιµών 

που διαφοροποιούνται µε κατάλληλους παράγοντες, όπως το έτος κατασκευής και 

οι τύποι καυσίµων, και πρέπει να βασίζονται σε µια καλά τεκµηριωµένη ανάλυση η 

οποία λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, τα δεδοµένα λειτουργικής χρήσης σε 

πραγµατικές συνθήκες, το µείγµα καυσίµων και τις κλιµατικές συνθήκες, καθώς και 

τις εφαρµοζόµενες τεχνολογίες συµπαραγωγής. Οι τιµές απόδοσης αναφοράς για 

την χωριστή παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τον 

τύπο που παρατίθεται στην περίπτωση β) καθορίζουν τη λειτουργική απόδοση της 

χωριστής παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία καλείται να 

υποκαταστήσει η συµπαραγωγή. 

 

 Οι τιµές απόδοσης αναφοράς υπολογίζονται σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές: 

 

 εα) Για τις µονάδες συµπαραγωγής η σύγκριση µε τη χωριστή παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στην αρχή ότι συγκρίνονται οι ίδιες κατηγορίες 

καυσίµων. 

 

 εβ) Κάθε µονάδα συµπαραγωγής συγκρίνεται µε τη βέλτιστη διαθέσιµη και 

οικονοµικώς δικαιολογηµένη τεχνολογία της αγοράς για την χωριστή παραγωγή 

θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος κατασκευής της µονάδας 

συµπαραγωγής. 

 

 εγ) Οι τιµές απόδοσης αναφοράς για µονάδες συµπαραγωγής ηλικίας άνω των 

δέκα (10) ετών καθορίζονται βάσει των τιµών αναφοράς µονάδων ηλικίας δέκα 

(10) ετών. 

 

 εδ) Οι τιµές απόδοσης αναφοράς για την χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και θερµότητας αντικατοπτρίζουν τις κλιµατικές διαφορές µεταξύ κρατών µελών. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
(Παράρτηµα III της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 Η Κεντρική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση που αγοράζει 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 την κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 12400/1108/2.9.2011 (Β 2301), να 

αγοράζει αποκλειστικά προϊόντα που πληρούν το κριτήριο σύµφωνα µε το οποίο 

ανήκουν στην 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 το π.δ. 

7/2011 (Α 14) «Καθορισµός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού όσον αφορά τα 

συνδεόµενα µε ενέργεια προϊόντα σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 

2009/125/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και τροποποίηση 

του π.δ. 32/2010 (70 Α`)» που εγκρίθηκε µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόµου, να αγοράζει αποκλειστικά προϊόντα τα οποία συµµορφώνονται προς τα 

κριτήρια αναφοράς για την ενεργειακή απόδοση που προσδιορίζονται στο εν λόγω 

προεδρικό διάταγµα, 

 

 γ) να αγοράζει 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 αγοράζει 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 απαιτεί, στις οικείες προσκλήσεις σύναψης συµβάσεών παροχής 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 µόνον για τα νέα προϊόντα που αγοράζουν οι 



πάροχοι υπηρεσιών εν µέρει ή έξ’ ολοκλήρου για τον σκοπό της παροχής της 

συγκεκριµένης υπηρεσίας, 

 

 στ) να αγοράζει ή συνάπτει νέες συµφωνίες µίσθωσης αποκλειστικά για κτίρια που 

πληρούν τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, εκτός εάν σκοπός της αγοράς 

είναι: 

 

 στα) η ανάληψη ριζικής ανακαίνισης ή η κατεδάφισης, 

 

 στβ) σε περίπτωση δηµόσιων φορέων, η µεταπώληση του κτιρίου χωρίς να 

χρησιµοποιηθεί για ίδιους σκοπούς του δηµόσιου φορέα, ή 

 

 στγ) η διατήρηση του κτιρίου ως επισήµως προστατευόµενο τµήµα συγκεκριµένου 

περιβάλλοντος, η 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 11 του ν. 

4122/2013. 

 

 

                                                         



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
 

(Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 [1]. 93% µεθάνιο. 

 

 [2]. Ισχύει όταν η εξοικονόµηση ενέργειας υπολογίζεται σε όρους πρωτογενούς 

ενέργειας µε χρήση µιας προσέγγισης από τη βάση στην κορυφή µε γνώµονα την 

τελική κατανάλωση ενέργειας σε kWh εφαρµόζεται ο προκαθορισµένος 

συντελεστής δύο κόµµα ένα (2,1). 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 

 
(Παράρτηµα V της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 1. Μέθοδοι για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας εκτός εκείνης που 

προκύπτει από φορολογικά µέτρα, για τους σκοπούς του άρθρου 9. 

 

 Τα υπόχρεα, τα συµµετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα µέρη ή οι δηµόσιες αρχές 

επιβολής µπορούν να χρησιµοποιούν τις ακόλουθες µεθόδους για τον υπολογισµό 

της εξοικονόµησης ενέργειας: 

 

 α) «προβλεπόµενη εξοικονόµηση», µε βάση τα αποτελέσµατα ανεξάρτητου 

ελέγχου προηγούµενων ενεργειακών βελτιώσεων σε παρόµοιες εγκαταστάσεις. Η 

γενική προσέγγιση ονοµάζεται «εκ των προτέρων», 

 

 β) «καταµετρηµένη εξοικονόµηση», όταν η εξοικονόµηση από την εφαρµογή 

µέτρου ή δέσµης µέτρων προσδιορίζεται µε την καταγραφή της πραγµατικής 

µείωσης της χρήσης ενέργειας, λαµβανοµένων υπόψη παραγόντων όπως η 

προσθετικότητα, ο βαθµός πληρότητας, τα επίπεδα παραγωγής και οι καιρικές 

συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάζουν την κατανάλωση. Η γενική προσέγγιση 

ονοµάζεται «εκ των υστέρων», 

 

 γ) «κλιµακωτή εξοικονόµηση», όταν χρησιµοποιούνται εκτιµήσεις µηχανικού για 

την εξοικονόµηση. Αυτή η προσέγγιση χρησιµοποιείται όταν είναι δύσκολη ή 

δυσανάλογα δαπανηρή η εξαγωγή έγκυρων δεδοµένων από µετρήσεις σε 

συγκεκριµένη εγκατάσταση, ιδίως η αντικατάσταση συµπιεστή ή ηλεκτρικού 

κινητήρα διαφορετικής κατάταξης σε κιλοβατώρες (kWh) από εκείνον για τον 

οποίο υπάρχουν ανεξάρτητες µετρήσεις όσον αφορά στην εξοικονόµηση, ή όταν οι 

εκτιµήσεις αυτές διεξάγονται βάσει εθνικών µεθοδολογιών και κριτηρίων αναφοράς 

από ειδικευµένους ή πιστοποιηµένους εµπειρογνώµονες, οι οποίοι εργάζονται 

ανεξάρτητα από τα υπόχρεα, τα συµµετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα 

εµπλεκόµενα µέρη, 

 

 δ) «εξοικονόµηση σύµφωνα µε έρευνα», όταν προσδιορίζεται η ανταπόκριση των 

καταναλωτών σε συµβουλές, ενηµερωτικές εκστρατείες, καθεστώτα επισήµανσης ή 

πιστοποίησης ή «έξυπνες» µετρήσεις. Η προσέγγιση αυτή χρησιµοποιείται για 

εξοικονόµηση που προκύπτει από αλλαγές στη συµπεριφορά των καταναλωτών. 

∆εν χρησιµοποιείται για εξοικονόµηση που προκύπτει από την εγκατάσταση 

τεχνικών µέτρων εξοικονόµησης. 

 

 2. Για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας από µέτρο ενεργειακής 

απόδοσης για τους σκοπούς του άρθρου 9, εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

 

 α) Η εξοικονόµηση αποδεικνύεται συµπληρωµατική εκείνης που θα είχε επιτευχθεί 

χωρίς τη δραστηριότητα των υπόχρεων, των συµµετεχόντων ή των 

εξουσιοδοτηθέντων µερών ή των αρµόδιων δηµόσιων αρχών επιβολής. Για τον 

υπολογισµό της εξοικονόµησης που χαρακτηρίζεται ως συµπληρωµατική, 

εξετάζεται πώς θα εξελίσσονταν η χρήση και η ζήτηση ενέργειας χωρίς τη λήψη 

του συγκεκριµένου µέτρου πολιτικής λαµβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τους εξής 



παράγοντες: τάσεις κατανάλωσης ενέργειας, αλλαγές στη συµπεριφορά των 

καταναλωτών, τεχνολογική πρόοδος και αλλαγές που οφείλονται σε άλλα µέτρα 

που εφαρµόζονται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. 

 

 β) Ως εξοικονόµηση που προκύπτει από την εφαρµογή υποχρεωτικού ενωσιακού 

δικαίου θεωρείται η εξοικονόµηση που θα είχε προκύψει ούτως ή άλλως και δεν 

δηλώνεται ως εξοικονόµηση ενέργειας για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 9. 

Κατά παρέκκλιση από την εν λόγω υποχρέωση, η εξοικονόµηση που αφορά στην 

ανακαίνιση υφιστάµενων κτιρίων µπορεί να δηλώνεται ως εξοικονόµηση ενέργειας 

για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 9, µε την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται 

το κριτήριο της σηµαντικότητας που αναφέρεται στην περ. η της παρ. 3 του 

παρόντος παραρτήµατος. Εξοικονόµηση που προκύπτει από την εφαρµογή εθνικών 

ελάχιστων απαιτήσεων που έχουν θεσπιστεί για νέα κτίρια πριν από την έναρξη 

ισχύος του ν. 4122/2013 (Α΄ 42) µπορεί να δηλώνεται ως εξοικονόµηση ενέργειας 

για τους σκοπούς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 9, µε την προϋπόθεση ότι 

διασφαλίζεται το κριτήριο της σηµαντικότητας που αναφέρεται στην περ. η΄ της 

παρ. 3 του παρόντος παραρτήµατος και ότι η εν λόγω εξοικονόµηση έχει 

κοινοποιηθεί στα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση. 

 

 γ) Λαµβάνεται υπόψη µόνο η εξοικονόµηση που υπερβαίνει τα ακόλουθα επίπεδα: 

 

 γα) τα πρότυπα επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκποµπές από τα 

καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά 

οχήµατα κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 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 ΕΕ για τη µείωση των εκποµπών CO2 από 

ελαφρά οχήµατα (EE L 140) και του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 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 στις εκποµπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης 

της Ένωσης για τη µείωση των εκποµπών CO2 από ελαφρά οχήµατα (L 145), 

 

 γβ) τις απαιτήσεις που αφορούν στην απόσυρση από την αγορά ορισµένων 

προϊόντων που συνδέονται µε την ενέργεια κατ’ εφαρµογή εκτελεστικών µέτρων 

δυνάµει του π.δ. 7/2011 (Α΄ 14). 

 

 δ) Ακολουθούνται πολιτικές µε σκοπό να ενθαρρύνονται υψηλότερα επίπεδα 

ενεργειακής απόδοσης προϊόντων, εξοπλισµού, µεταφορικών συστηµάτων, 

οχηµάτων και καυσίµων, κτιρίων και δοµικών στοιχείων, διαδικασιών ή αγορών. 

 

 ε) Τα µέτρα που προάγουν την εγκατάσταση τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας µικρής κλίµακας επί ή εντός κτιρίων λαµβάνονται υπόψη για την 

εκπλήρωση εξοικονόµησης ενέργειας που απαιτείται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 

9, εφόσον συντελούν σε εξοικονόµηση ενέργειας που µπορεί να επαληθευθεί και 

να µετρηθεί ή να εκτιµηθεί. Ο υπολογισµός της εξοικονόµησης ενέργειας είναι 

σύµφωνος µε τις απαιτήσεις του παραρτήµατος. 

 

 στ) Όσον αφορά σε πολιτικές που επιταχύνουν τη χρήση πιο αποδοτικών 

προϊόντων και οχηµάτων, η εξοικονόµηση λαµβάνεται πλήρως υπόψη, εφόσον 

αποδεικνύεται ότι η εν λόγω αντικατάσταση λαµβάνει χώρα πριν λήξει ο µέσος 

αναµενόµενος κύκλος ζωής των προϊόντων ή των οχηµάτων ή πριν από τη συνήθη 



αντικατάσταση των προϊόντων ή των οχηµάτων και η εξοικονόµηση δηλώνεται 

µόνο για την περίοδο µέχρι τη λήξη του µέσου αναµενόµενου κύκλου ζωής των 

προϊόντων ή των οχηµάτων που πρόκειται να αντικατασταθούν. 

 

 ζ) Όταν προωθείται η λήψη µέτρων ενεργειακής απόδοσης, διασφαλίζεται, όπου 

συντρέχει περίπτωση, ότι διατηρούνται ή, εφόσον δεν υφίστανται, θεσπίζονται 

προδιαγραφές ποιότητας για προϊόντα, υπηρεσίες και την εγκαθίδρυση µέτρων. 

 

 η) Για να ληφθούν υπόψη οι κλιµατικές διακυµάνσεις µεταξύ περιοχών, µπορεί να 

επιλέγεται η προσαρµογή της εξοικονόµησης σε µια σταθερή τιµή ή να ορίζονται 

διαφορετικές τιµές εξοικονόµησης ενέργειας σε συνάρτηση µε τις διακυµάνσεις της 

θερµοκρασίας µεταξύ περιοχών. 

 

 θ) Κατά τον υπολογισµό της εξοικονόµησης ενέργειας λαµβάνονται υπόψη ο 

κύκλος ζωής των µέτρων και ο ρυθµός µείωσης της εξοικονόµησης µε την πάροδο 

του χρόνου. Κατά τον εν λόγω υπολογισµό συνυπολογίζεται η εξοικονόµηση που 

επιτυγχάνεται µε κάθε επιµέρους δράση κατά την περίοδο από την ηµεροµηνία 

εφαρµογής της έως την 31η ∆εκεµβρίου 2030, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

 3. Τα µέτρα πολιτικής πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

 α) έχουν ως αποτέλεσµα επαληθεύσιµη εξοικονόµηση ενέργειας κατά την τελική 

χρήση, 

 

 β) καθορίζεται µε σαφήνεια η ευθύνη κάθε συµµετέχοντος µέρους, 

εξουσιοδοτηθέντος µέρους ή δηµόσιας αρχής επιβολής, ανάλογα µε την 

περίπτωση, 

 

 γ) προσδιορίζεται µε διαφάνεια η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται ή 

πρόκειται να επιτευχθεί, 

 

 δ) η ποσότητα της εξοικονόµησης ενέργειας που απαιτείται ή που πρόκειται να 

επιτευχθεί από το µέτρο πολιτικής, εκφράζεται ως κατανάλωση, είτε τελικής είτε 

πρωτογενούς ενέργειας, χρησιµοποιώντας τους συντελεστές µετατροπής που 

ορίζονται στο Παράρτηµα IV, 

 

 ε) παρέχεται και δηµοσιοποιείται ετήσια έκθεση για την εξοικονόµηση ενέργειας 

που επέτυχαν τα εξουσιοδοτηθέντα µέρη, τα συµµετέχοντα µέρη και οι δηµόσιες 

αρχές επιβολής, µαζί µε τα στοιχεία της ετήσιας τάσης εξοικονόµησης ενέργειας, 

 

 στ) γίνεται παρακολούθηση των αποτελεσµάτων και λήψη κατάλληλων µέτρων, 

εάν η πρόοδος δεν είναι ικανοποιητική, 

 

 ζ) η εξοικονόµηση ενέργειας από επιµέρους δράση δεν δηλώνεται από 

περισσότερα του ενός µέρη, 

 

 η) αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες του συµµετέχοντος µέρους, του 

εξουσιοδοτηθέντος µέρους ή της δηµόσιας αρχής επιβολής είχαν σηµαντική 

συµβολή στην επίτευξη της δηλούµενης εξοικονόµησης ενέργειας. 

 

 4. Για τον προσδιορισµό της εξοικονόµησης ενέργειας από φορολογικά µέτρα 

εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές: 



 

 α) λαµβάνεται υπόψη µόνο η εξοικονόµηση ενέργειας από φορολογικά µέτρα που 

υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των καυσίµων, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις των ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, Α΄ 265) και ν. 

2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, Α΄ 248), 

 

 β) η ελαστικότητα των τιµών για τον υπολογισµό των επιπτώσεων των 

ενεργειακών φορολογικών µέτρων αντιπροσωπεύει την ανταπόκριση της ζήτησης 

ενέργειας στις µεταβολές των τιµών και υπολογίζεται µε βάση τις πρόσφατες και 

αντιπροσωπευτικές επίσηµες πηγές στοιχείων, 

 

 γ) η εξοικονόµηση ενέργειας από συνοδευτικά µέσα φορολογικής πολιτικής, 

περιλαµβανοµένων των φορολογικών κινήτρων ή της πληρωµής σε ταµείο, 

υπολογίζεται χωριστά. 

 

 5. Κοινοποίηση της µεθοδολογίας. 

 

 Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2018 «για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 

Ένωσης και της ∆ράσης για το Κλίµα, για την τροποποίηση των Κανονισµών (ΕΚ) 

αρ. 663/2009 και (ΕΚ) αρ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, των Οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 

2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, των Οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συµβουλίου και 

για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΕ) αρ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (EE L 328), κοινοποιείται στην Επιτροπή η 

λεπτοµερής µεθοδολογία για τη λειτουργία του καθεστώτος επιβολής της 

υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και τα εναλλακτικά µέτρα. Με εξαίρεση την 

περίπτωση φορολόγησης, η εν λόγω κοινοποίηση περιλαµβάνει λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε: 

 

 α) το επίπεδο της εξοικονόµησης ενέργειας που αναµένεται να επιτευχθεί 

συνολικά κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η ∆εκεµβρίου 

2030, 

 

 β) τα υπόχρεα, τα συµµετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα µέρη ή τις δηµόσιες 

αρχές επιβολής, 

 

 γ) τους τοµείς δράσης, 

 

 δ) τα µέτρα πολιτικής και τις επιµέρους δράσεις, περιλαµβανοµένης της 

αναµενόµενης συνολικής ποσότητας σωρευτικής εξοικονόµησης ενέργειας για κάθε 

µέτρο, 

 

 ε) τη διάρκεια της περιόδου υποχρέωσης για το καθεστώς επιβολής της 

υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, 

 

 στ) τις δράσεις που προβλέπονται µε το µέτρο πολιτικής, 

 

 ζ) τη µεθοδολογία υπολογισµού, το πώς προσδιορίστηκαν η προσθετικότητα και η 

σηµαντικότητα και ποιες µεθοδολογίες και κριτήρια αναφοράς χρησιµοποιούνται 

για την προβλεπόµενη και κλιµακωτή εξοικονόµηση, 



 

 η) τον κύκλο ζωής των µέτρων και τον τρόπο υπολογισµού τους ή σε τι 

βασίζονται, 

 

 θ) την προσέγγιση που θα χρησιµοποιηθεί για την αντιµετώπιση των κλιµατικών 

διακυµάνσεων, 

 

 ι) τα συστήµατα παρακολούθησης και επαλήθευσης των µέτρων και µε ποιο τρόπο 

διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους από τα υπόχρεα, τα συµµετέχοντα ή τα 

εξουσιοδοτηθέντα µέρη, 

 

 ια) στην περίπτωση φορολόγησης: 

 

 ιαα) τους στοχευόµενους τοµείς και την κατηγορία φορολογουµένων, 

 

 ιαβ) τη ∆ηµόσια Αρχή επιβολής, 

 

 ιαγ) την εξοικονόµηση που αναµένεται να επιτευχθεί, 

 

 ιαδ) τη διάρκεια ισχύος του φορολογικού µέτρου και 

 

 ιαε) τη µεθοδολογία υπολογισµού, περιλαµβανοµένης της χρησιµοποιούµενης 

ελαστικότητας των τιµών και του τρόπου µε τον οποίο έχει προκύψει.» 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
(Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 Οι ενεργειακοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 βασίζονται οι 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, καθώς και των µεταφορών, 

 

 γ) βασίζονται, όπου είναι δυνατόν, σε ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (Life Cycle 

Cost Analysis - LCCA) και όχι σε απλές περιόδους αποπληρωµής (Simple Payback 

Periods 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. 

 

 Οι ενεργειακοί έλεγχοι επιτρέπουν λεπτοµερείς και επικυρωµένους υπολογισµούς 

των προτεινόµενων µέτρων ώστε να παρέχονται σαφείς πληροφορίες ως προς το 

δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας. 

 

 Τα χρησιµοποιούµενα στους ενεργειακούς ελέγχους δεδοµένα αποθηκεύονται 

ώστε να είναι δυνατή η έκτων υστέρων ανάλυση της απόδοσης. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 

(Παράρτηµα VII της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
 

 

 

 α) Τιµολόγηση µε βάση την πραγµατική κατανάλωση. 

 

 Προκειµένου οι τελικοί καταναλωτές να µπορούν να ρυθµίζουν την ενεργειακή 

τους κατανάλωση, η τιµολόγηση θα πρέπει να γίνεται µε βάση την πραγµατική 

κατανάλωση τουλάχιστον άπαξ ετησίως, οι δε πληροφορίες για την τιµολόγηση θα 

πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον ανά τρίµηνο εφόσον έχουν ζητηθεί ή οι 

καταναλωτές έχουν επιλέξει να λαµβάνουν ηλεκτρονική τιµολόγηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ή τους 

καταναλωτές, διαφορετικά δύο φορές ανά έτος. Το φυσικό αέριο που 

χρησιµοποιείται µόνο για µαγειρική µπορεί να εξαιρείται από την απαίτηση αυτή, 

 

 β) Ελάχιστες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον λογαριασµό. 

 

 Οι ακόλουθες πληροφορίες διατίθενται στους τελικούς καταναλωτές µε σαφή και 

κατανοητό τρόπο στους λογαριασµούς, συµβάσεις, συναλλαγές και αποδείξεις τους 

ή συνοδεύουν τα προαναφερθέντα στους σταθµούς διανοµής: 

 

 βα) οι τρέχουσες πραγµατικές τιµές και η πραγµατική κατανάλωση ενέργειας, 

 

 ββ) συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης του τελικού καταναλωτή προς την 

κατανάλωσή του κατά την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους, κατά προτίµηση 

υπό µορφή διαγράµµατος, 

 

 βγ) τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων των τελικών καταναλωτών, των 

οργανισµών ενέργειας ή συναφών οργανισµών, µαζί µε διευθύνσεις ιστοτόπων, 

από τους οποίους µπορούν να αντλούνται πληροφορίες για τα διαθέσιµα µέτρα 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συγκρίσεις των χαρακτηριστικών των 

τελικών χρηστών και αντικειµενικές τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισµό 

χρήσης ενέργειας. 

 

 Επιπλέον, όταν είναι δυνατό και σκόπιµο, οι συγκρίσεις µε τον µέσο κανονικό ή 

υποδειγµατικό τελικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας χρήστη διατίθενται στους 

τελικούς καταναλωτές µε σαφή και κατανοητό τρόπο στους λογαριασµούς, 

συµβάσεις, συναλλαγές και αποδείξεις τους ή συνοδεύουν τα προαναφερθέντα ή 

σηµατοδοτούνται στους σταθµούς διανοµής. 

 

 γ) Συµβουλές ενεργειακής απόδοσης που επισυνάπτονται στους λογαριασµούς και 

άλλες µορφές ενηµέρωσης των τελικών καταναλωτών. 

 

 Κατά την αποστολή των συµβάσεων και των τροποποιήσεών τους, καθώς και 

στους λογαριασµούς που λαµβάνουν οι καταναλωτές ή σε ιστότοπους που 

απευθύνονται σε µεµονωµένους καταναλωτές, οι διανοµείς ενέργειας και οι 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να ενηµερώνουν τους πελάτες 



τους µε σαφή και κατανοητό τρόπο, παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας των 

ανεξάρτητων κέντρων παροχής συµβουλών στους καταναλωτές, οργανισµών 

ενέργειας ή συναφών οργανισµών, καθώς και τις διευθύνσεις τους στο ∆ιαδίκτυο, 

όπου µπορούν να λαµβάνουν συµβουλές για τα διαθέσιµα µέτρα ενεργειακής 

απόδοσης, τα µέτρα σύγκρισης για την ενεργειακή τους κατανάλωση και τις 

τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών κατανάλωσης ενέργειας που µπορούν να 

χρησιµεύσουν για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας των εν λόγω συσκευών. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙα 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

 

 1. Τιµολόγηση µε βάση την πραγµατική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του 

κατανεµητή κόστους θέρµανσης. 

 

 Προκειµένου να είναι σε θέση οι τελικοί καταναλωτές να ρυθµίζουν οι ίδιοι την 

ενεργειακή τους κατανάλωση, η τιµολόγηση πραγµατοποιείται µε βάση την 

πραγµατική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεµητή κόστους θέρµανσης 

τουλάχιστον µία φορά ετησίως. 

 

 2. Ελάχιστη συχνότητα τιµολόγησης ή πληροφόρηση κατανάλωσης. 

 

 Εφόσον εγκαθίστανται εξ αποστάσεως αναγνώσιµοι µετρητές ή κατανεµητές 

κόστους θέρµανσης, οι πληροφορίες τιµολόγησης ή κατανάλωσης οι οποίες 

βασίζονται στην πραγµατική κατανάλωση ή τις ενδείξεις των κατανεµητών κόστους 

θέρµανσης παρέχονται στους τελικούς χρήστες τουλάχιστον ανά τρίµηνο κατόπιν 

αίτησης ή όταν οι τελικοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να λαµβάνουν ηλεκτρονική 

τιµολόγηση, άλλως δύο (2) φορές ετησίως. 

 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2022, εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως 

αναγνώσιµοι µετρητές ή κατανεµητές κόστους θέρµανσης, οι πληροφορίες 

τιµολόγησης ή κατανάλωσης οι οποίες βασίζονται στην πραγµατική κατανάλωση ή 

στις ενδείξεις των κατανεµητών κόστους θέρµανσης παρέχονται στους τελικούς 

χρήστες τουλάχιστον µηνιαίως. Μπορούν επίσης να διατίθενται µέσω του 

διαδικτύου και να επικαιροποιούνται όσο συχνά επιτρέπεται από τις συσκευές και 

τα συστήµατα µέτρησης που χρησιµοποιούνται. Η θέρµανση και η ψύξη 

επιτρέπεται να εξαιρούνται από την εν λόγω απαίτηση εκτός των εποχών 

θέρµανσης και ψύξης. 

 

 3. Ελάχιστες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον λογαριασµό. 

 

 Πληροφορίες που διατίθενται στους τελικούς χρήστες µε σαφείς και κατανοητούς 

όρους στους λογαριασµούς ή µαζί µε αυτούς στις περιπτώσεις που βασίζονται στην 

πραγµατική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεµητή κόστους θέρµανσης: 

 

 α) οι τρέχουσες πραγµατικές τιµές και η πραγµατική κατανάλωση ενέργειας ή το 

συνολικό κόστος θέρµανσης και οι ενδείξεις του κατανεµητή κόστους θέρµανσης, 

 

 β) πληροφορίες για το µείγµα καυσίµων που χρησιµοποιείται, και για τους 

τελικούς χρήστες τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης και περιγραφή των διαφορετικών 

φόρων, εισφορών και τιµολογίων. Για συστήµατα τηλεθέρµανσης µε συνολική 

ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των είκοσι (20) µεγαβατώρων (MW), οι 

πληροφορίες περιλαµβάνουν και τις ετήσιες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, 

 

 γ) συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης των τελικών χρηστών µε την 

κατανάλωση κατά την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους, υπό µορφή 

διαγράµµατος, µε διορθωµένα τα στοιχεία των κλιµατικών διακυµάνσεων για τη 

θέρµανση και την ψύξη, 

 



 δ) τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανώσεων των τελικών καταναλωτών, των 

οργανισµών ενέργειας ή συναφών οργανισµών, µαζί µε διευθύνσεις ιστοτόπων, 

από τους οποίους µπορούν να αντλούνται πληροφορίες για τα διαθέσιµα µέτρα 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συγκρίσεις των χαρακτηριστικών των 

τελικών χρηστών και αντικειµενικές τεχνικές προδιαγραφές για τον εξοπλισµό 

χρήσης ενέργειας, 

 

 ε) πληροφορίες για τις σχετικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, τις υπηρεσίες 

διαµεσολάβησης ή εναλλακτικούς µηχανισµούς επίλυσης διαφορών, 

 

 στ) συγκρίσεις µε τον µέσο κανονικό ή υποδειγµατικό τελικό καταναλωτή της 

ίδιας κατηγορίας χρήστη. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών τιµολογίων, οι 

συγκρίσεις αυτές µπορούν να διατίθενται στο διαδίκτυο και τούτο να επισηµαίνεται 

στους λογαριασµούς. 

 

 Οι λογαριασµοί που δεν βασίζονται στην πραγµατική κατανάλωση ή τις ενδείξεις 

του κατανεµητή κόστους θέρµανσης περιλαµβάνουν σαφή και κατανοητή εξήγηση 

του τρόπου µε τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό που αναφέρεται στον λογαριασµό 

και τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περ. δ΄ και ε΄. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ 

 
(Παράρτηµα VIII της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

  

Η περιεκτική αξιολόγηση του εθνικού δυναµικού θέρµανσης και ψύξης που 

αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 περιλαµβάνει και βασίζεται στα ακόλουθα: 

 

 Μέρος I 

 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ 

 

 1. Ζήτηση θέρµανσης και ψύξης εκπεφρασµένη ως εκτιµώµενη ωφέλιµη ενέργεια 

και ποσοτικοποιηµένη κατανάλωση τελικής ενέργειας σε γιγαβατώρες (GWh) ανά 

έτος και ανά τοµέα: 

 

 α) οικιστικός, 

 

 β) υπηρεσιών, 

 

 γ) βιοµηχανικός, 

 

 δ) κάθε τοµέας που καταναλώνει πάνω από το πέντε τοις εκατό (5%) της 

συνολικής εθνικής ζήτησης για ωφέλιµη θέρµανση και ψύξη. 

 

 2. Προσδιορισµός ή, στην περίπτωση της υποπερ. αα΄ της περ. α΄, προσδιορισµός 

ή εκτίµηση, της υφιστάµενης παροχής θέρµανσης και ψύξης: 

 

 α) ανά τεχνολογία, σε γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος, εντός των τοµέων που 

αναφέρονται στην παρ. 1, όπου είναι δυνατόν, κάνοντας διάκριση µεταξύ της 

ενέργειας από ορυκτές και της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές: 

 

 αα) που παρέχεται επιτόπου στις εγκαταστάσεις, σε οικιστικές ζώνες και τόπους 

παροχής υπηρεσιών µε τους εξής τρόπους: 

 

 - λέβητες παραγωγής µόνον θερµότητας, 

 

 - συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

 

 - αντλίες θερµότητας, 

 

 - άλλες επιτόπιες τεχνολογίες και πηγές, 

 

 αβ) που παρέχεται επιτόπου στις εγκαταστάσεις, εκτός τόπων παροχής υπηρεσιών 

και οικιστικών ζωνών, µε τους εξής τρόπους: 

 

 - λέβητες παραγωγής µόνον θερµότητας, 

 

 - συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

 

 - αντλίες θερµότητας, 

 



 - άλλες επιτόπιες τεχνολογίες και πηγές, 

 

 αγ) που παρέχεται εκτός εγκαταστάσεων µε τους εξής τρόπους: 

 

 - συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

 

 - απορριπτόµενη θερµότητα, 

 

 - άλλες επιτόπιες τεχνολογίες και πηγές, 

 

 β) προσδιορισµός των εγκαταστάσεων που παράγουν απορριπτόµενη θερµότητα ή 

απορριπτόµενο ψύχος και της δυνητικής παροχής θέρµανσης ή ψύξης από τις 

εγκαταστάσεις αυτές, σε γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος: 

 

 βα) εγκαταστάσεις θερµικής ηλεκτροπαραγωγής που παρέχουν ή µετεξοπλίζονται 

ώστε να παρέχουν απορριπτόµενη θερµότητα συνολικής ονοµαστικής θερµικής 

ισχύος άνω των πενήντα (50) µεγαβατωρών (MW), εγκαταστάσεις συµπαραγωγής 

θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιούν τεχνολογίες οι οποίες 

αναφέρονται στο παράρτηµα I µέρος II, συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος 

άνω των είκοσι (20) µεγαβατωρών (MW), 

 

 ββ) µονάδες καύσης αποβλήτων, 

 

 βγ) εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές συνολικής 

ονοµαστικής θερµικής ισχύος άνω των είκοσι (20) µεγαβατωρών (MW), εκτός των 

εγκαταστάσεων παραγωγής θερµότητας ή ψύξης µε χρήση ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές που αναφέρονται στις υποπερ. βα΄ και ββ΄ της περ. β΄ της 

παρ. 2, 

 

 βδ) βιοµηχανικές εγκαταστάσεις συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος άνω των 

είκοσι (20) µεγαβατωρών (MW), που µπορούν να παρέχουν απορριπτόµενη 

θερµότητα, 

 

 γ) αναφερόµενο µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και από απορριπτόµενη 

θερµότητα ή απορριπτόµενο ψύχος στην κατανάλωση τελικής ενέργειας του τοµέα 

τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, σύµφωνα µε την 

Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

11ης ∆εκεµβρίου 2018 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες 

πηγές» (L 328). 

 

 3. Χάρτης του συνόλου της εθνικής επικράτειας στον οποίο προσδιορίζονται ενώ 

παράλληλα προστατεύονται ευαίσθητες εµπορικές πληροφορίες τα εξής: 

 

 α) οι περιοχές ζήτησης θέρµανσης και ψύξης που προκύπτουν από την ανάλυση 

της παρ. 1, βάσει συνεπών κριτηρίων για την εστίαση σε περιοχές υψηλής 

ενεργειακής πυκνότητας εντός δήµων ή αστικών κέντρων, 

 

 β) τα υφιστάµενα σηµεία παροχής θέρµανσης και ψύξης που αναφέρονται στην 

περ. β΄ της παρ. 2 και οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις µεταφοράς τηλεθέρµανσης, 

 

 γ) τα σχεδιαζόµενα σηµεία παροχής θέρµανσης και ψύξης που αναφέρονται στην 

περ. β΄ της παρ. 2 και οι εγκαταστάσεις µεταφοράς τηλεθέρµανσης. 



 

 4. Πρόβλεψη των τάσεων της ζήτησης για θέρµανση και ψύξη, σε γιγαβατώρες 

(GWh), ώστε να διατηρηθεί µια προοπτική για τα επόµενα τριάντα (30) έτη, 

λαµβάνοντας υπόψη τις προβολές για τα επόµενα δέκα (10) έτη, τη µεταβολή της 

ζήτησης στα κτίρια και σε τοµείς της βιοµηχανίας, τις επιπτώσεις των πολιτικών και 

των στρατηγικών που σχετίζονται µε τη διαχείριση της ζήτησης, όπως οι 

µακροπρόθεσµες στρατηγικές ανακαίνισης κτιρίων σύµφωνα µε το άρθρο 2Α του 

ν. 4122/2013 (Α΄ 42). 

 

 Μέρος II 

 ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 1. Προγραµµατισµένη συνεισφορά στους εθνικούς στόχους και τις επιδιώξεις και 

συνεισφορές της Χώρας που αφορούν στις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής 

Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2018 «για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της ∆ράσης για το Κλίµα …» (L 328), 

µέσω της απόδοσης στη θέρµανση και την ψύξη, ιδίως σε σχέση µε τις περ. 1 έως 

4 της παρ. β) του άρθρου 4 και µε την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ως 

άνω Κανονισµού, προσδιορίζοντας ποιο από τα εν λόγω στοιχεία είναι επιπρόσθετο 

σε σύγκριση µε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) (Β΄ 

4893/2019). 

 

 2. Γενική επισκόπηση των πολιτικών και µέτρων, όπως περιγράφονται στην πλέον 

πρόσφατη έκθεση που υποβάλλεται σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 20, 21 και την παρ. 

α) του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999. 

 

 Μέρος III 

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΨΥΞΗ 

 

 1. Η ανάλυση του οικονοµικού δυναµικού των διαφόρων τεχνολογιών θέρµανσης 

και ψύξης πραγµατοποιείται για το σύνολο της επικράτειας χρησιµοποιώντας την 

ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 15, και ορίζει 

σενάρια για πιο αποδοτικές τεχνολογίες θέρµανσης και ψύξης από ανανεώσιµες 

πηγές, κάνοντας διάκριση µεταξύ ενέργειας από ορυκτές και ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές. 

 

 Εξετάζονται οι ακόλουθες τεχνολογίες: 

 

 α) βιοµηχανική απορριπτόµενη θερµότητα και βιοµηχανικό, απορριπτόµενο 

ψύχος, 

 

 β) καύση αποβλήτων, 

 

 γ) συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

 

 δ) ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η γεωθερµική, η ηλιακή θερµική ενέργεια 

και η βιοµάζα, εκτός από εκείνες που χρησιµοποιούνται για τη συµπαραγωγή 

υψηλής απόδοσης, 

 

 ε) αντλίες θερµότητας, 



 

 στ) µείωση των απωλειών θερµότητας και ψύχους των υφιστάµενων δικτύων 

τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης. 

 

 2. Η εν λόγω ανάλυση του οικονοµικού δυναµικού περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

ενέργειες και εκτιµήσεις: 

 

 α) Εκτιµήσεις: 

 

 αα) Η ανάλυση κόστους-οφέλους για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 15 

περιλαµβάνει οικονοµική ανάλυση που λαµβάνει υπόψη κοινωνικοοικονοµικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και χρηµατοοικονοµική ανάλυση που 

πραγµατοποιείται για την αξιολόγηση των έργων από την πλευρά των επενδυτών. 

Οι οικονοµικές και οι χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις βασίζονται στην καθαρή αξία 

ως κριτήριο για την αξιολόγηση, 

 

 αβ) το βασικό σενάριο χρησιµεύει ως σηµείο αναφοράς, λαµβάνει υπόψη τις 

πολιτικές που ισχύουν κατά τη στιγµή της κατάρτισης της εν λόγω περιεκτικής 

αξιολόγησης και συνδέεται µε δεδοµένα που συλλέγονται σύµφωνα µε το µέρος I 

και την παρ. 2 του µέρους II του παραρτήµατος, 

 

 αγ) σενάρια εναλλακτικά του βασικού σεναρίου λαµβάνουν υπόψη τους στόχους 

για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας του Κανονισµού 

(ΕΕ) 2018/1999. Κάθε σενάριο παρουσιάζει τα ακόλουθα στοιχεία σε σύγκριση µε 

το βασικό σενάριο: 

 

 - το οικονοµικό δυναµικό των τεχνολογιών που εξετάζονται µε τη χρήση της 

καθαρής παρούσας αξίας ως κριτηρίου, 

 

 - τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 

 

 - την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος, 

 

 - τις επιπτώσεις στο µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο εθνικό 

ενεργειακό µείγµα. 

 

 Σενάρια που δεν είναι εφικτά για τεχνικούς ή οικονοµικούς λόγους ή για λόγους 

εθνικής νοµοθεσίας αποκλείονται στα πρώτα στάδια της ανάλυσης κόστους-

οφέλους, εφόσον αυτό αιτιολογείται βάσει σαφών και τεκµηριωµένων εκτιµήσεων. 

 

 Η αξιολόγηση και η λήψη αποφάσεων λαµβάνουν υπόψη το κόστος και την 

εξοικονόµηση ενέργειας, σε κάθε σενάριο που αναλύεται, από την αυξηµένη 

ευελιξία στον ενεργειακό εφοδιασµό και από τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 

των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους που 

αποφεύγεται και της εξοικονόµησης από τη µείωση των επενδύσεων σε υποδοµές. 

 

 β) Κόστος και οφέλη: 

 

 Το κόστος και τα οφέλη που αναφέρονται στην περ. α) της παρ. 8 περιλαµβάνουν 

τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 

 βα) οφέλη: 



 

 - αξία της παραγωγής προς τον καταναλωτή, θερµότητα, ψύξη και ηλεκτρική 

ενέργεια, 

 

 - εξωτερικά οφέλη, όπως περιβαλλοντικά οφέλη, οφέλη σε σχέση µε τις εκποµπές 

αερίων του θερµοκηπίου, και οφέλη υγείας και ασφάλειας, κατά το δυνατόν, 

 

 - επίδραση στην αγορά εργασίας, την ενεργειακή ασφάλεια και την 

ανταγωνιστικότητα. 

 

 ββ) κόστος: 

 

 - κόστος κεφαλαίου εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, 

 

 - κόστος κεφαλαίου των συνδεδεµένων ενεργειακών δικτύων, 

 

 - µεταβλητό και πάγιο λειτουργικό κόστος, 

 

 - κόστος ενέργειας, 

 

 - κόστος για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, 

 

 - κόστος για την αγορά εργασίας, την ενεργειακή ασφάλεια και την 

ανταγωνιστικότητα. 

 

 γ) Σενάρια σχετικά µε το βασικό σενάριο: 

 

 Εξετάζονται όλα τα εναλλακτικά σενάρια που είναι σχετικά µε το βασικό σενάριο, 

συµπεριλαµβανοµένου του ρόλου της αποδοτικής ατοµικής θέρµανσης και ψύξης. 

 

 γα) η ανάλυση κόστους-οφέλους καλύπτει αξιολόγηση είτε έργου είτε δέσµης 

έργων για ευρύτερη τοπική, περιφερειακή ή εθνική αξιολόγηση, ώστε, για λόγους 

προγραµµατισµού, να προσδιοριστεί η οικονοµικώς αποδοτικότερη και 

επωφελέστερη επιλογή θέρµανσης ή ψύξης για µια δεδοµένη γεωγραφική περιοχή, 

σε σύγκριση µε το βασικό σενάριο, 

 

 γβ) παρέχονται οι αναλυτικές µεθοδολογίες και παραδοχές σύµφωνα µε το 

παράρτηµα και καθορίζονται οι διαδικασίες για την οικονοµική ανάλυση. 

 

 δ) Όρια και ολοκληρωµένη προσέγγιση: 

 

 δα) το γεωγραφικό όριο καλύπτει µια σαφώς καθορισµένη γεωγραφική περιοχή, 

 

 δβ) στις αναλύσεις κόστους-οφέλους λαµβάνονται υπόψη οι σχετικοί κεντρικοί ή 

αποκεντρωµένοι πόροι εφοδιασµού που είναι διαθέσιµοι εντός του συστήµατος και 

του γεωγραφικού ορίου, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών που εξετάζονται 

σύµφωνα µε την παρ. 7 του Μέρους III του παραρτήµατος και τις τάσεις και τα 

χαρακτηριστικά της ζήτησης για θέρµανση και ψύξη. 

 

 ε) Παραδοχές: 

 



 εα) Παρέχονται παραδοχές, για τον σκοπό των αναλύσεων κόστους-οφέλους, 

σχετικά µε τις τιµές των µειζόνων συντελεστών εισροών και εκροών και το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, 

 

 εβ) το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται στην οικονοµική ανάλυση για 

τον υπολογισµό της καθαρής παρούσας αξίας επιλέγεται σύµφωνα µε ευρωπαϊκές 

ή εθνικές κατευθυντήριες γραµµές, 

 

 εγ) χρησιµοποιούνται προβλέψεις για την εξέλιξη των τιµών της ενέργειας από το 

µοντέλο «TIMES», όπως αυτές τίθενται υπό επεξεργασία από το Κέντρο 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

 

 εδ) οι τιµές που χρησιµοποιούνται για την οικονοµική ανάλυση αντικατοπτρίζουν 

το κοινωνικοοικονοµικό κόστος και τα οφέλη. Το εξωτερικό κόστος, όπως οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία, περιλαµβάνεται όταν υπάρχει τιµή 

αγοράς ή όταν ήδη περιλαµβάνεται στην ευρωπαϊκή ή την εθνική νοµοθεσία. 

 

 στ) Ανάλυση ευαισθησίας: 

 

 η ανάλυση ευαισθησίας περιλαµβάνεται για την εκτίµηση του κόστους και του 

οφέλους ενός έργου ή µιας οµάδας έργων και βασίζεται σε µεταβλητούς 

παράγοντες που έχουν επίπτωση στα αποτελέσµατα των υπολογισµών, όπως 

διαφορετικές τιµές ενέργειας, επίπεδα ζήτησης, προεξοφλητικά επιτόκια. 

 

 Μέρος IV 

 ∆ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 Επισκόπηση νέων νοµοθετικών και µη νοµοθετικών µέτρων πολιτικής για την 

υλοποίηση του οικονοµικού δυναµικού που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις παρ. 1 

και 2 του Μέρους ΙΙΙ του παραρτήµατος και τις προβλέψεις τους ως προς: 

 

 α) τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, 

 

 β) την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας σε γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος, 

 

 γ) τις επιπτώσεις στο µερίδιο της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, 

 

 δ) τις επιπτώσεις στο µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο εθνικό 

ενεργειακό µείγµα και στον τοµέα της θέρµανσης και της ψύξης, 

 

 ε) τη σύνδεση µε τον εθνικό οικονοµικό προγραµµατισµό και την εξοικονόµηση 

κόστους για τον δηµόσιο προϋπολογισµό και τους συµµετέχοντες στην αγορά, 

 

 στ) εκτιµώµενα µέτρα δηµόσιας στήριξης, εάν υπάρχουν, µε τον ετήσιο 

προϋπολογισµό τους και προσδιορισµό του δυνητικού στοιχείου ενίσχυσης.» 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ 

 
(Παράρτηµα ΙΧ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 Μέρος I 

 Γενικές αρχές της ανάλυσης κόστους-οφέλους 

 
*** Το Μέρος Ι   ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ   

 

 

 Μέρος II 

 Αρχές για τον σκοπό του άρθρου 15 παράγραφοι 7 και 14. 

 

 Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους παρέχουν πληροφορίες για τα µέτρα που 

αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 14 του άρθρου 15. 

 

 Όταν σχεδιάζεται εγκατάσταση αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή 

εγκατάσταση χωρίς ανάκτηση θερµότητας, αντιπαραβάλλονται οι σχεδιαζόµενες 

εγκαταστάσεις ή η σχεδιαζόµενη ανακαίνιση µε ισοδύναµη εγκατάσταση η οποία 

παράγει την ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ή βιοµηχανικής θερµότητας, αλλά 

ανακτά την απορριπτόµενη θερµότητα και παρέχει θερµότητα µέσω δικτύων 

συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή/και αποδοτικής τηλεθέρµανσης και 

τηλεψύξης. 

 

 Εντός συγκεκριµένων γεωγραφικών ορίων κατά την αξιολόγηση λαµβάνεται 

υπόψη η σχεδιαζόµενη εγκατάσταση και τα τυχόν υφιστάµενα ή πιθανά σηµεία 

ζήτησης θέρµανσης και ψύξης τα οποία θα µπορούσαν να εφοδιάζονται από αυτήν, 

λαµβάνοντας υπόψη τις ορθολογικές δυνατότητες (π.χ. τεχνική εφικτότητα και 

απόσταση). 

 

 Τα όρια του συστήµατος ορίζονται ώστε να περιλαµβάνουν τη σχεδιαζόµενη 

εγκατάσταση και τα θερµικά φορτία, όπως το/α κτίριο/α και τις βιοµηχανικές 

διαδικασίες. Εντός των εν λόγω ορίων του συστήµατος, το συνολικό κόστος 

παροχής θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται και για τις δύο . 

περιπτώσεις και αντιπαραβάλλεται. 

 

 Στα θερµικά φορτία περιλαµβάνονται τα υφιστάµενα θερµικά φορτία, όπως οι 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή τα υφιστάµενα συστήµατα τηλεθέρµανσης, και 

επιπλέον, σε αστικές περιοχές, τα θερµικά φορτία και το κόστος που θα υφίσταντο 

εάν ένα σύνολο κτιρίων ή τµήµα της πόλης διέθεταν τα ανωτέρω ή/και 

συνδέονταν σε ένα νέο δίκτυο τηλεθέρµανσης. 

 

 Η ανάλυση κόστους - οφέλους βασίζεται σε περιγραφή της σχεδιαζόµενης 

εγκατάστασης και των εγκαταστάσεων που πρόκειται να αντιπαραβληθούν µε 

αυτήν, η οποία καλύπτει την ηλεκτρική και θερµική ικανότητα, κατά περίπτωση, 

τον τύπο καυσίµου, τη σχεδιαζόµενη χρήση και το σχεδιαζόµενο αριθµό των ωρών 

λειτουργίας ετησίως, την τοποθεσία και τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερµότητας. 

 

 Για τους σκοπούς της αντιπαραβολής, λαµβάνονται υπόψη η ζήτηση θερµικής 

ενέργειας και οι τύποι θέρµανσης και ψύξης που χρησιµοποιούνται από τα κοντινά 



σηµεία ζήτησης θερµότητας. Η αντιπαραβολή καλύπτει το κόστος που αφορά την 

υποδοµή της σχεδιαζόµενης εγκατάστασης και των εγκαταστάσεων που πρόκειται 

να αντιπαραβληθούν. 

 

 Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους για τους σκοπούς του άρθρου 15 παράγραφοι 7, 8 

και 9) περιλαµβάνουν οικονοµική ανάλυση που καλύπτει χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση που αντανακλά τις τρέχουσες συναλλαγές ταµειακών ροών από την 

επένδυση σε µεµονωµένες εγκαταστάσεις και από τη λειτουργία τους. 

 

 Σχέδια µε θετικό πρόσηµο κόστους προς όφελος είναι εκείνα των οποίων το 

άθροισµα των προεξοφλούµενων οφελών στην οικονοµική ανάλυση είναι 

µεγαλύτερο από το άθροισµα του προεξοφλούµενου κόστους (ωφέλεια στη σχέση 

κόστους-αποτελέσµατος). 

 

 Είναι δυνατό να απαιτείται από τις εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων παραγωγής θερµοηλεκτρικής ενέργειας, τις βιοµηχανικές 

εταιρείες, τά δίκτυα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, ή άλλα µέρη που επηρεάζονται 

από τα καθορισµένα όρια συστήµατος και γεωγραφικά όρια, να παρέχουν 

δεδοµένα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην αξιολόγηση του κόστους και των 

οφελών µεµονωµένης εγκατάστασης. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

(Παράρτηµα XI της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
 

 Τα τιµολόγια δικτύου αντικατοπτρίζουν ως προς το κόστος την εξοικονόµηση 

δαπανών στα δίκτυα, που επιτυγχάνεται από την πλευρά της ζήτησης και από 

µέτρα ανταπόκρισης στη ζήτηση και από την αποκεντρωµένη παραγωγή, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξοικονόµησης που οφείλεται στη µείωση του κόστους 

παράδοσης ή στις επενδύσεις σε δίκτυα και στην πλέον βέλτιστη λειτουργία του 

δικτύου. 

 

 Η ρύθµιση και τα τιµολόγια δικτύου δεν παρεµποδίζουν τους διαχειριστές δικτύων 

ή τους λιανοπωλητές ενέργειας να παρέχουν υπηρεσίες συστήµατος στο πλαίσιο 

µέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση, διαχείρισης της ζήτησης και αποκεντρωµένης 

παραγωγής σε οργανωµένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως: 

 

 α) τη µετατόπιση από τους τελικούς καταναλωτές, φορτίου από τις ώρες αιχµής 

στις ώρες εκτός αιχµής, λαµβάνοντας υπόψη τη διαθεσιµότητα ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, ενέργειας από συµπαραγωγή και αποκεντρωµένης παραγωγής, 

 

 β) την εξοικονόµηση ενέργειας, χάρη στην ανταπόκριση αποκεντρωµένων 

καταναλωτών στη ζήτηση, από φορείς συγκέντρωσης ενέργειας, 

 

 γ) τη µείωση της ζήτησης χάρη σε µέτρα ενεργειακής απόδοσης που ελήφθησαν 

από παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, 

 

 δ) τη σύνδεση και κατανοµή πηγών ηλεκτροπαραγωγής σε χαµηλότερα επίπεδα 

τάσης, 

 

 ε) τη σύνδεση πηγών ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκονται σε τόπο πλησιέστερο 

στην κατανάλωση, και 

 

 στ) την αποθήκευση ενέργειας. 

 

 Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «οργανωµένες αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας» περιλαµβάνει τις εξωχρηµατιστηριακές αγορές και τα 

χρηµατιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας για τη διαπραγµάτευση της ενέργειας, της 

ισχύος, υπηρεσιών εξισορρόπησης και παρεπόµενων υπηρεσιών σε όλα τα χρονικά 

πλαίσια, συµπεριλαµβανοµένων των προθεσµιακών αγορών και των ηµερήσιων 

αγορών και ενδοηµερήσιων αγορών. 

 

 Τα τιµολόγια δικτύου ή λιανικής µπορούν να στηρίζουν τη δυναµική τιµολόγηση 

στο πλαίσιο µέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση των τελικών καταναλωτών, όπως: 

 

 α) τιµολόγια αναλόγως του χρόνου χρήσης, 

 

 β) κρίσιµη τιµολόγηση των ωρών αιχµής, 

 

 γ) τιµολόγηση σε πραγµατικό χρόνο, και 

 



 δ) εκπτώσεις στις ώρες αιχµής. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

(Παράρτηµα ΧΙΙ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
 

 Οι διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής: 

 

 

 «α) θεσπίζουν και δηµοσιοποιούν τους τυποποιηµένους κανόνες τους για την 

ανάληψη και τον επιµερισµό του κόστους των τεχνικών προσαρµογών, όπως 

συνδέσεις µε το ηλεκτρικό δίκτυο, ενισχύσεις του δικτύου και εισαγωγή νέων 

δικτύων, βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και κανόνες σχετικά µε την 

αµερόληπτη εφαρµογή των κωδικών δικτύου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, 

προκειµένου να ενταχθούν νέοι παραγωγοί που τροφοδοτούν το διασυνδεδεµένο 

δίκτυο µε ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από συµπαραγωγή υψηλής 

απόδοσης,». 

 

 β) παρέχουν σε κάθε νέο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από 

συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης ο οποίος επιθυµεί να συνδεθεί µε το ηλεκτρικό 

δίκτυο τις απαραίτητες περιεκτικές πληροφορίες, στις οποίες περιλαµβάνονται: 

 

 βα) πλήρης και αναλυτική εκτίµηση του κόστους σύνδεσης 

 

 ββ) λογικό και ακριβές χρονοδιάγραµµα για τη λήψη και επεξεργασία της αίτησης 

σύνδεσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο, 

 

 βγ) εύλογο ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για κάθε προτεινόµενη σύνδεση µε το 

δίκτυο. Η συνολική διαδικασία σύνδεσης µε το δίκτυο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

τους εικοσιτέσσερις (24) µήνες, λαµβάνοντας υπόψη τι είναι ευλόγως εφικτό και 

δεν δηµιουργεί διακρίσεις, 

 

 γ) παρέχουν τυποποιηµένες και απλουστευµένες διαδικασίες σύνδεσης των 

αποκεντρωµένων παραγωγών ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης µε 

σκοπό τη διευκόλυνση της σύνδεσής τους µε το ηλεκτρικό δίκτυο. 

 

 Οι τυποποιηµένοι κανόνες που αναφέρονται στην περίπτωση α) βασίζονται σε 

αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη όλα τα 

κόστη και οφέλη που σχετίζονται µε τη σύνδεση των εν λόγω παραγωγών µε το 

ηλεκτρικό δίκτυο. Οι εν λόγω κανόνες µπορούν να προβλέπουν διαφορετικούς 

τύπους σύνδεσης. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΣΕ 
ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
(Παράρτηµα XIII της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

 α) Σαφής και διαφανής κατάλογος των µέτρων ενεργειακής απόδοσης που πρέπει 

να εφαρµοστούν ή των αποτελεσµάτων ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να 

επιτευχθούν. 

 

 β) Εγγυηµένη εξοικονόµηση ενέργειας που πρέπει να επιτευχθεί µε την εφαρµογή 

των µέτρων της σύµβασης. 

 

 γ) ∆ιάρκεια και στάδια της σύµβασης, όροι και προθεσµία καταγγελίας. 

 

 δ) Σαφής και διαφανής κατάλογος των υποχρεώσεων κάθε συµβαλλόµενου 

µέρους. 

 

 ε) Ηµεροµηνία(-ες) αναφοράς για τον προσδιορισµό της επιτευχθείσας 

εξοικονόµησης ενέργειας. 

 

 στ) Σαφής και διαφανής κατάλογος των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για 

την υλοποίηση ενός µέτρου ή δέσµης µέτρων και, κατά περίπτωση, σχετικό 

κόστος. 

 

 ζ) Υποχρέωση πλήρους εφαρµογής των µέτρων της σύµβασης και τεκµηρίωση 

όλων των τροποποιήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. 

 

 η) Κανονισµοί που ρυθµίζουν τη συµπερίληψη ισοδύναµων απαιτήσεων σε κάθε 

υπεργολαβία µε τρίτους. 

 

 θ) Σαφής και διαφανής παρουσίαση των οικονοµικών επιπτώσεων του έργου και 

κατανοµή του µεριδίου των δύο µερών στην επιτευχθείσα εξοικονόµηση κόστους 

(ήτοι αµοιβή του παρόχου υπηρεσιών). 

 

 ι) Σαφείς και διαφανείς διατάξεις σχετικά µε τη µέτρηση και επαλήθευση της 

επιτευχθείσας εγγυηµένης εξοικονόµησης ενέργειας, τους ποιοτικούς ελέγχους και 

τις εγγυήσεις. 

 

 ια) ∆ιατάξεις που αποσαφηνίζουν τη διαδικασία αντιµετώπισης του 

µεταβαλλόµενου πλαισίου συνθηκών, οι οποίες επηρεάζουν το περιεχόµενο και τα 

αποτελέσµατα της σύµβασης (π.χ. µεταβαλλόµενες τιµές ενέργειας, 

µεταβαλλόµενη ένταση χρήσης της εγκατάστασης κ.α.). 

 

 ιβ) Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις κάθε συµβαλλόµενου 

µέρους και τις κυρώσεις για την παραβίασή τους. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 
(Παράρτηµα XIV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 
 Μέρος Ι 

 Γενικό πλαίσιο για τις ετήσιες εκθέσεις 

 

 

 Μέρος II 

 Γενικό πλαίσιο για τα ΕΣ∆ΕΑ 

 

 
*** Το  Παράρτηµα ΧΙΙΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ   
 

 


