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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 210/2014 
Απ. 4773, 15.4.2014    

Απιθμόρ 210 
Οι πεπί  ηηρ Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ  καηά ηην  Τελική  Φπήζη  και  ηιρ  Δνεπγειακέρ  Υπηπεζίερ  (Πάποσοι 

Δνεπγειακών Υπηπεζιών) Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι  εκδόθηκαν από ηο  Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει 
ηος άπθπος 9 ηυν πεπί ηηρ Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ καηά ηην Τελική Φπήζη και ηιρ Δνεπγειακέρ Υπηπεζίερ 
Νόμυν ηος 2009 έυρ 2014, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, 
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ 
Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη  Νόμος, 
Νόμος (Ν. 99  ηος 1989  όπυρ  ηποποιήθηκε με  ηοςρ  Νόμοςρ 227  ηος  1990  μέσπι 3(Ι) ηος 2010. 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΔΛΙΚΗ ΥΡΗΗ  

ΚΑΙ ΣΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ   ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2009 ΔΩ 2014 
_______________ 

Καλνληζκνί  δπλάκεη  ηνπ άξζξνπ 9 

    

 Πξννίκην. 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα 
ηεο ΔΔ.: L 315, 
14.11.2012, 
ζ. 1. 

Γηα ζθνπνχο  ελαξκφληζεο, κεηαμχ άιισλ, κε ηα Άξζξα 16(1), 18(1)(α)(i),(γ), δ(i) θαη (ii), (2)(α) θαη (γ), 
Παξάξηεκα ΥΙΙΙ  ηεο πξάμεο ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν˙ «Οδεγία 2012/27/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25

εο 
Οθησβξίνπ 2012, γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 2009/125/ΔΚ θαη 2010/30/ΔΔ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ Οδεγηψλ 2004/8/ΔΚ θαη 
2006/32/ΔΚ», 

    

    
31(Ι) ηνπ 2009 
53(Ι) ηνπ 2012 
56(Ι) ηνπ 2014. 

Σν Τπνπξγηθφ  πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε απηφ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 ησλ 
πεξί ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά ηελ Σειηθή Υξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο Νφκσλ ηνπ 2009 
έσο 2014, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

    

πλνπηηθφο   
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά ηελ Σειηθή Υξήζε  
θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο (Πάξνρνη Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ) Καλνληζκνί ηνπ 2014. 

    

Δξκελεία. 2.-(1)  ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

    

  
 
Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα 
 ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
25.5.2012. 

 «κεηξψν ελεξγεηαθψλ ειεγθηψλ» έρεη ηελ εξκελεία πνπ απνδίδεηαη ζε απηφ απφ ηνλ Καλνληζκφ 2 ησλ 
πεξί ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά ηελ Σειηθή Υξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο (Δλεξγεηαθνί 
Διεγθηέο) Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη∙ 

 «κεηξψν πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ» ζεκαίλεη ην κεηξψν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 3, ζην 
νπνίν θαηαρσξνχληαη φινη νη πάξνρνη ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ην νπνίν είλαη δεκνζηνπνηεκέλν ζην 
δηαδίθηπν∙ 

   

31(Ι) ηνπ 2009 
53(Ι) ηνπ 2012 
56(Ι) ηνπ 2014. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά ηελ Σειηθή Υξήζε θαη ηηο  Δλεξγεηαθέο Τπε-
ξεζίεο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

    

  
  12(Ι) ηνπ 2006 
  91(Ι) ηνπ 2010 
 4 0(Ι) ηνπ 2011 
176(Ι) ηνπ 2011 
 75(Ι) ηνπ 2012. 

 
   11(Ι) ηνπ 2006 
   39(Ι) ηνπ 2011 
 175(Ι) ηνπ 2011 
112(Ι) ηνπ 2012. 
 
 

«θνξέαο ηνπ  δεκφζηνπ ηνκέα» ζεκαίλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο απηνί 
νξίδνληαη ζηνλ πεξί  ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, 
Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη, ή ζηνλ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ 
θαη Τπεξεζηψλ ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ Μεηαθνξψλ θαη ησλ Σαρπδξνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη˙ 
 

    (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ εξκελεχνληαη 
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνπο φξνπο απηνχο απφ ην Νφκν. 
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Δγγξαθή 
θπζηθψλ θαη  
λνκηθψλ 
πξνζψπσλ  
ζην  κεηξψν 
πάξνρσλ  
ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παξάξηεκα Ι. 
           
 
 
 
 
 
 
Κεθ. 116 
     77 ηνπ 1977 
 54(1) ηνπ 2011 
146(Ι) ηνπ 2011. 

3. -(1) Η αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ, δχλαηαη λα 
εγγξάθεη ζην κεηξψν πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 7, ππφ ηνλ φξν  φηη απηφ εξγνδνηεί ή ζπκβάιιεηαη κε θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη άδεηα ελεξγεηαθνχ ειεγθηή ζχκθσλα κε ηνπο πεξί ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο 
θαηά ηελ Σειηθή Υξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο (Δλεξγεηαθνί Διεγθηέο) Καλνληζκνχο, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

(2) Καηά ηελ εγγξαθή παξφρνπ ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο, νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δχλαηαη ν πάξνρνο 
ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο λα παξέρεη ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο είλαη αλάινγνη ησλ θαηεγνξηψλ γηα ηηο νπνίεο ην 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν εξγνδνηείηαη ή ζπκβάιιεηαη κε ηνλ πάξνρν ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο, 
θαηέρεη άδεηα ελεξγεηαθνχ ειεγθηή, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά ηελ Σειηθή 
Υξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο (Δλεξγεηαθνί Διεγθηέο) Καλνληζκνχο, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

       (3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 14, ε αξκφδηα αξρή εγγξάθεη θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν ζην κεηξψν πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, κφλν αλ ην πξφζσπν απηφ έρεη ππνβάιεη ζηελ 
αξκφδηα αξρή, αίηεζε γηα εγγξαθή, κε βάζε ην έληππν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

       (4) Ννκηθά πξφζσπα εγγξάθνληαη ζην κεηξψν πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ πιεξνχλ 
ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

     (α) Πξνθεηκέλνπ πεξί πξνζσπηθήο επηρείξεζεο ηνπ αηηεηή, απηφο πξέπεη λα πιεξνί φιεο ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη  λα πιεξνί 
φια ηα πξνζφληα γηα εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν ελεξγεηαθψλ ειεγθηψλ ή λα έρεη ζπκβιεζεί κε 
ελεξγεηαθφ ειεγθηή θαη ε επαγγεικαηηθή επσλπκία ηεο εηαηξείαο ηνπ λα είλαη εγγεγξακκέλε 
δπλάκεη ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

    (β)  πξνθεηκέλνπ πεξί νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο απηή πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλε 
δπλάκεη ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη πξέπεη νη ζπλέηαηξνη ηεο λα 
είλαη εγγεγξακκέλνη ελεξγεηαθνί ειεγθηέο ή λα έρεη ζπκβιεζεί κε ελεξγεηαθφ ειεγθηή∙ 

 (γ)   πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε κεηνρέο απηή πξέπεη - 

                 (i) λα είλαη εγγεγξακκέλε δπλάκεη ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙ 

         Κεθ. 113. 
     19 ηνπ 1963 
     21 ηνπ 1967 
     27 ηνπ 1967 
       9 ηνπ 1968 
     76 ηνπ 1977 
    17 ηνπ 1979 
   105 ηνπ 1985 
   198 ηνπ 1986 
     19 ηνπ 1990 
  46(Ι) ηνπ 1992 
  96(Ι) ηνπ 1992 
  41(Ι) ηνπ 1994 
  15(Ι) ηνπ 1995 
  21(Ι) ηνπ 1997 
  82(Ι) ηνπ 1999 
149(Ι) ηνπ 1999 
    2(Ι) ηνπ 2000 
135(Ι) ηνπ 2000 
151(Ι) ηνπ 2000 
  76(Ι) ηνπ 2001 
  70(Ι) ηνπ 2003 
167(Ι) ηνπ 2003 
  92(Ι) ηνπ 2004 
  24(Ι) ηνπ 2005 
129(Ι) ηνπ 2005 
130(Ι) ηνπ 2005 
  98(Ι) ηνπ 2006 
124(Ι) ηνπ 2006 
  70(Ι) ηνπ 2007 
  71(Ι) ηνπ 2007 
131(Ι) ηνπ 2007 
186(Ι) ηνπ 2007 
  87(Ι) ηνπ 2008 
  41(Ι) ηνπ 2009 



681 
 

  49(Ι) ηνπ 2009 
  99(Ι) ηνπ 2009 
  42(Ι) ηνπ 2010 
  60(Ι) ηνπ 2010 
  88(Ι) ηνπ 2010 
  53(Ι) ηνπ 2011 
53Α(Ι) ηνπ 2011 
117(Ι) ηνπ 2011 
145(Ι) ηνπ 2011 
157(Ι) ηνπ 2011 
198(Ι) ηνπ 2011 
  64(Ι) ηνπ 2012 
  98(Ι) ηνπ 2012 
190(Ι) ηνπ 2012 
203(Ι) ηνπ 2012 
    6(Ι) ηνπ 2013 
  90(Ι) ηνπ 2013. 
 

                 (ii) λα έρεη ζην δπλακηθφ ηεο ή λα έρεη ζπκβιεζεί κε ηνπιάρηζηνλ έλα ελεξγεηαθφ ειεγθηή.  

  

 (5) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1), ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα εγγξάθεη ζην κεηξψν 
πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ νπνηνδήπνηε ίδξπκα έρεη σο έλα απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηνπ 
ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη εξγνδνηεί ή έρεη ζπκβιεζεί κε ηνπιάρηζηνλ έλα εγγεγξακκέλν 
ελεξγεηαθφ ειεγθηή. 

  

 
 
Παξάξηεκα ΙΙ. 

(6)  Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη  απφ - 
 

     (α) απφδεημε πιεξσκήο ηέινπο εγγξαθήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ∙ 

  

 (β) θσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ γηα θπζηθφ πξφζσπν ή αληίγξαθν 
πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ή ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο ή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
ηδξχκαηνο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε∙ 

  

            (γ) θαηάινγν φισλ ησλ αηφκσλ πνπ εξγνδνηεί ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ή ζπκβάιινληαη 
κε απηφλ, ηα νπνία έρνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ΔΑ θαη 
ζηνλ νπνίν θαηάινγν - 

            
(i) πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ζρέζε εξγαζίαο/ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνλ πάξνρν ελεξγεηαθήο 

ππεξεζίαο, ηα επαγγεικαηηθά θαη αθαδεκατθά ηνπο πξνζφληα, ε πξνεγνχκελε 
επαγγεικαηηθή ηνπο πείξα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο∙ 

 
(ii)    πεξηιακβάλεηαη δήισζε/βεβαίσζε ησλ πξνζψπσλ πνπ εξγνδνηεί ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο 

ππεξεζίαο ή ζπκβάιινληαη κε απηφλ, φηη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο αθνξνχλ είλαη νξζά∙ 
 

(iii)  φζνλ αθνξά ηνπο ελεξγεηαθνχο ειεγθηέο νη νπνίνη εξγνδνηνχληαη ή ζπκβάιινληαη κε ηνλ 
πάξνρν ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο αλαθέξνληαη θαη νη αληίζηνηρεο άδεηεο πνπ ηνπο έρνπλ 
ρνξεγεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή καδί κε ηνπο αξηζκνχο εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν 
ελεξγεηαθψλ ειεγθηψλ.  

  

 (6)  Η αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ, δχλαηαη -  

   

  (α)  λα εγθξίλεη ην  ζρεηηθφ αίηεκα, ή  

    

   Να απνξξίςεη ην ζρεηηθφ αίηεκα, παξαζέηνληαο επαξθή αηηηνιφγεζε γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο˙ 
ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αξκφδηα αξρή παξέρεη ζην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, ην δηθαίσκα λα 
ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε, λννπκέλνπ φηη ην πξφζσπν απηφ ηελ ηθαλνπνηήζεη φηη έιαβε φια ηα 
θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα κελ πθίζηαληαη πιένλ νη ιφγνη ηεο απφξξηςεο. 

   

Σήξεζε  
κεηξψνπ  
πάξνρσλ 
 ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ. 

4.-(1)   Η ηήξεζε  θαη δηαρείξηζε ηνπ κεηξψνπ πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή. 
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138(Ι) ηνπ 2001 
  37(Ι) ηνπ 2003 
105(Ι) ηνπ 2012. 

 
(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα  (Πξνζηαζία  
ηνπ  αηφκνπ) Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ηα  ζηνηρεία  ηνπ κεηξψνπ 
 πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ  ππεξεζηψλ ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα ζην δηαδίθηπν ή είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ, 
πεξηνξίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

  

  (α) ην νλνκαηεπψλπκν  ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία ζε ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ∙ 

    

  (β) ζηελ εκπνξηθή επσλπκία, αλ πθίζηαηαη∙ 

    

  (γ) ζηελ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε∙ 
 

  (δ) ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, φπσο ηειέθσλν, ηειεκνηφηππν θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν∙ 

  
(ε) ζηνλ αξηζκφ ηνπ κεηξψνπ ελεξγεηαθνχ ειεγθηή πνπ εξγνδνηεί ή έρεη ζπκβιεζεί κε ηνλ πάξνρν 

ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο θαη ε θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν ελεξ-  
γεηαθνχ ειεγθηή. 

Έθδνζε άδεηαο. 

 

 

 

Παξάξηεκα Ι. 

5. Η αξκφδηα αξρή, κεηά ηελ εγγξαθή  παξφρνπ ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ζην κεηξψν πάξνρσλ 
ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, εθδίδεη ζρεηηθή άδεηα, ε νπνία παξακέλεη ζε ηζρχ, γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ 
έρεη εθδνζεί, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη ιφγνη βάζε ησλ νπνίσλ έρεη παξαρσξεζεί άδεηα απφ 
ηελ αξκφδηα αξρή:  

         Ννείηαη φηη, ν πάξνρνο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ νθείιεη λα ελεκεξψλεη  άκεζα ηελ αξκφδηα αξρή 
εάλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι, βάζεη 
ησλ νπνίσλ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί άδεηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ηξνπνπνηεζνχλ, πεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο απνρψξεζεο ή αληηθαηάζηαζεο ελεξγεηαθνχ ειεγθηή πνπ εξγνδνηείηαη ή ζπκβάιιεηαη κε ηνλ 
πάξνρν ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο. 

  

      

Αξκνδηφηεηεο  
ηεο Δπηηξνπήο  
Δλεξγεηαθψλ 
Διεγθηψλ  
ζε ζρέζε κε ηνπο 
παξφρνπο 
ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ. 
Παξάξηεκα Ι. 
 
 

6.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ πξνλνηψλ ηνπ Καλνληζκνχ 13 ησλ πεξί Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά ηελ 
Σειηθή Υξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο (Δλεξγεηαθνί Διεγθηέο) Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ε Δπηηξνπή Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ ζπκβνπιεχεη ηελ αξκφδηα αξρή 
γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα - 
  

(α)   ηελ αμηνιφγεζε αηηήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δήισζεο ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην 
Παξάξηεκα Ι θαη ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 7, πνπ ππνβάιινληαη 
ζηελ αξκφδηα αξρή γηα εγγξαθή ζην κεηξψν πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
ππνβνιή γλσκνδφηεζεο ζηελ αξκφδηα αξρή γηα εγγξαθή ή κε ζην κεηξψν∙ 

 

(β)   ηελ αμηνιφγεζε  θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξερφκελσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ 
πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ΔΑ∙ 

 

(γ)  ηελ αλαλέσζε, ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο παξφρνπ ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ∙ 
  

(δ)  ηελ εμέηαζε παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν 
πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο θαη ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζηελ αξκφδηα αξρή∙ 

  

(ε)   νπνηαδήπνηε άιια ζέκαηα αθνξνχλ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

(2) Η Δπηηξνπή Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ (1), δχλαηαη, αλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν, λα θαιεί ζε ζπλέληεπμε δηεπθξηληζηηθνχ ραξαθηήξα φια ή κεξηθά απφ ηα ζηειέρε ή/θαη 
ζπλεξγάηεο ηνπ παξφρνπ ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ή/θαη λα δεηά επηπξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά. 

 
(3) Ο  Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπή Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ δχλαηαη, λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 
Δπηηξνπήο Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, εάλ, θαηά ηε θξίζε ηνπ, ε παξνπζία 
ηνπ ζα βνεζήζεη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ. 
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Πξνυπνζέζεηο  
ιεηηνπξγίαο ησλ
 πάξνρσλ 
ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ. 
 
 

7. Η αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ, εγθξίλεη αηηήζεηο πνπ 
ππνβάιινληαη απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (3) ηνπ Καλνληζκνχ 3, γηα 
εγγξαθή ζην κεηξψν πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά ππνβάινπλ 
δήισζε, κε ηελ νπνία δεζκεχνληαη φηη έρνπλ: 
  

(α) επάξθεηα ζε ηερληθέο, δηνηθεηηθέο, νξγαλσηηθέο θαη λνκηθέο  ηθαλφηεηεο γηα δηαπξαγκάηεπζε θαη 
ζχλαςε ησλ πην θαηάιιεισλ ζπκβνιαίσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο κε ηνπο πειάηεο∙ 

  

(β) ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φζνλ αθνξά ηελ αγνξά, εγθαηάζηαζε ή/θαη αληηθαηάζηαζε 
πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ 
επηηπγραλφκελσλ εμνηθνλνκήζεσλ∙ 

  

(γ)  επαξθή γλψζε ηεο αγνξάο θαη ησλ ηηκψλ ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ηηο 
επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηθαλφηεηεο αλάιπζεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο θαη ησλ 
αλακελφκελσλ εζφδσλ θαη θεξδψλ θαη ηθαλφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ ξίζθσλ θαη ησλ κέζσλ 
θάιπςεο ηνπο∙ 

     
(δ) ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξηζηνχλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επεκβάζεσλ∙ 

(ε) ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο κε εγγπεκέλε απφδνζε κε ηαπηφρξνλε 
αλάιεςε ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπκθσλεκέλσλ ζηφρσλ. 

    

Δλεξγεηαθέο 
ππεξεζίεο πνπ 
παξέρνληαη απφ 
παξφρνπο 
ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ. 

8. Οη  πάξνρνη ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θαηφπηλ, δηεμαγσγήο ηνπ ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ απφ αδεηνχρν 
ελεξγεηαθφ ειεγθηή θαη ηελ εηνηκαζία ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο απνηειεζκάησλ, παξέρνπλ ελεξγεηαθέο 
ππεξεζίεο κέζσ ΔΑ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, νη νπνίεο αθνξνχλ - 

 (α) ηελ επηινγή θαη εθηέιεζε έξγσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο θαζψο θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ ελεξγεηαθνχ θαη νηθνλνκηθνχ νθέινπο∙ 

(β)  κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο επεκβάζεηο: 

   (i)     Σνπνζέηεζε, αληηθαηάζηαζε, ξχζκηζε ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ∙ 

   (ii)    εγθαηάζηαζε  ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 
ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο∙ 

   (iii)    κεξηθή ή νιηθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο∙ 

 
   (iv)   εγθαηάζηαζε ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξσλ ζπζηεκάησλ   θσηηζκνχ∙ 
 
   (v)    εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο  ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο∙ 
 
   (vi)    νπνηνδήπνηε άιιν κέηξν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο/βειηίσζεο   ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

  

  

 Διάρηζηεο  
πξφλνηεο  
ησλ ΔΑ. 
 

 

9.-(1) ηηο ΔΑ πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ  πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη ηειηθνχ θαηαλαισηή κε 
ζθνπφ ηελ παξνρή ησλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, πεξηιακβάλνληαη πξφλνηεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 
αθφινπζα: 

  (α) Σν ζαθή θαη δηαθαλή θαηάινγν ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ πξέπεη λα 
εθαξκνζηνχλ ή ησλ απνηειεζκάησλ απφδνζεο πνπ  πξέπεη λα επηηεπρζνχλ∙ 

  (β) ηελ εγγπεκέλε εμνηθνλφκεζε πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί κε ηελ  εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο ΔΑ∙  

   (γ) ηε δηάξθεηα θαη ηα ζηάδηα ηεο ΔΑ, ηνπο φξνπο θαη ηελ πξνζεζκία θαηαγγειίαο∙  

  (δ) ην ζαθή  θαη δηαθαλή θαηάινγν ησλ ππνρξεψζεσλ θάζε ζπκβαιιφκελνπ 
κέξνπς, πεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ δηαθαλνληζκνχ  κεηαμχ ησλ κεξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο απφθιηζεο 
απφ ην ζηφρν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ κεηαμχ ησλ κεξψλ ζε πεξίπησζε 
πνπ ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο παχεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο γηα εγγξαθή ζην κεηξψν  
πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ∙  

  (ε) ην ζαθή θαη δηαθαλή θαηάινγν  ησλ θηλδχλσλ πνπ δελ αλαιακβάλεη  ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο 
ππεξεζίαο ∙  
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  (ζη) ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηηεπρζείζαο εμνηθνλφκεζεο∙  

  (δ) ην ζαθή θαη  δηαθαλή θαηάινγν ησλ δξάζεσλ  πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ  
πινπνίεζε ελφο κέηξνπ ή δέζκεο κέηξσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ην ζρεηηθφ θφζηνο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ - 

(i) ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο παξερφκελεο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο∙ 
 
(ii)       ηεο κεζνδνινγίαο εθηίκεζεο ηεο εμνηθνλνκνχκελεο ελέξγεηαο θαη ηεο απνηίκεζεο  ηνπ 

πξνθχπηνληνο νηθνλνκηθνχ νθέινπο∙ 
 
(ii) ηεο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο  ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ∙ 
 
(iv)      ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ 

απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζήο ηνπ∙ 
 
(v) ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο∙ 
 
(vi)       ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ  απνπιεξσκήο. 
  

(ε) ηελ ππνρξέσζε πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ηεο ΔΑ θαη ηεθκεξίσζε φισλ ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ∙  

(ζ) πξφλνηεο πνπ λα ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξίιεςε ηζνδχλακσλ απαηηήζεσλ ζε θάζε ππεξγνιαβία κε 
ηξίηνπο∙  

(η) ηε ζαθή θαη δηαθαλή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ 
κεξηδίνπ ησλ δχν κεξψλ ζηελ επηηεπρζείζα εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ (φπσο ε ακνηβή ηνπ παξφρνπ 
ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο) ∙  

(θ) ηηο ζαθείο θαη δηαθαλείο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε θαη εμαθξίβσζε ηεο επηηεπρζείζαο 
εγγπεκέλεο εμνηθνλφκεζεο, ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο θαη ηηο εγγπήζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ζπρλφηεηαο ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιιεη ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ζηνλ ηειηθφ 
θαηαλαισηή∙ 

 (ι) ηηο πξφλνηεο πνπ απνζαθελίδνπλ ηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ηνπ κεηαβαιιφκελνπ πιαηζίνπ 
ζπλζεθψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχκβαζεο (δειαδή 
κεηαβαιιφκελεο ηηκέο ελέξγεηαο, κεηαβαιιφκελε έληαζε ρξήζεο ηεο εγθαηάζηαζεο) ∙  

(κ) ηηο ιεπηνκεξείο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο θάζε ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο θαη ηηο 
θπξψζεηο γηα ηελ παξαβίαζή ηνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ - 

   (i)    ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ∙ 

(ii)    ηεο επζχλεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα θαη 
κεηά ηε ιήμε ηεο ΔΑ∙ 

 
(iii)   ηεο ππνρξέσζεο γηα εθπαίδεπζε ή/θαη θαηάξηηζε ή/θαη πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεη ν 

πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε ηνλ 
ελεξγεηαθφ εμνπιηζκφ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί. 

 (2) ηε ΔΑ δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη θαη ηξίηνο σο ρξεκαηνδφηεο ησλ παξερφκελσλ ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ. 

  (3) ε πεξίπησζε πνπ νη παξερφκελεο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο πνπ νξίδνληαη ζηε ΔΑ δελ παξέρνληαη 
άκεζα απφ ηνλ πάξνρν ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο αιιά έκκεζα, δειαδή αλαηίζεηαη ηκήκα εθηέιεζεο ησλ 
ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο, ηφηε ην εχξνο θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο  
αλαθέξνληαη ζηε ΔΑ. 

  (4) Οη παξάγξαθνη (1) θαη (3) εθαξκφδνληαη θαη ζηηο  ΔΑ πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ παξφρνπ 
ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ή πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθνχο φξνπο 
δηαγσληζκνχ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ νη νπνίνη πξνθεξχζζνληαη απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξί  ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ 
Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη,  ή ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο πκβάζεσλ 
Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ ζηνπο Σνκείο ηνπ Ύδαηνο, ηεο Δλέξγεηαο θαη ησλ Μεηαθνξψλ θαη 



685 
 

ησλ Σαρπδξνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη.  

 (5)  Οη πάξνρνη ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε  ζχλαςε ΔΑ κε ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, νθείινπλ λα 
ζέηνπλ ζε ηζρχ, αζθάιεηα επαγγεικαηηθήο επζχλεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν είδνο αζθάιεηαο, ζπκθσλεζεί 
ζηε ΔΑ. 
 

Δπηβεβαίσζε ηνπ  
ελεξγεηαθνχ θαη 
νηθνλνκηθνχ   
νθέινπο. 

10. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ επηηπγραλφκελνπ ελεξγεηαθνχ νθέινπο, νη πάξνρνη ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο ζηάδηα - 
  

(α) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βάζεο αλαθνξάο γηα ηε κέηξεζε θαη αλάιπζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο∙ 
  

(β) ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλακελφκελνπ ελεξγεηαθνχ θαη νηθνλνκηθνχ νθέινπο ιφγσ ησλ 
παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο∙ 

  

(γ) ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο, κέηξεζεο θαη επαιήζεπζεο ηεο πξαγκαηηθήο 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη∙ 

  

(δ) ηε ζχληαμε εθζέζεσλ πξνφδνπ πνπ ππνβάιιεη ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο πξνο ηνλ 
ηειηθφ θαηαλαισηή ζε ζπρλφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ΔΑ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην επίπεδν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ έρεη 
επηηεπρζεί ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε πνπ είραλ αξρηθά νξηζηεί ζηε ΔΑ. 
 

  

Έιεγρνο θαη   
πνηνηηθή 
αμηνιφγεζε. 

11 .-(1) Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή˙ γηα ην ζθνπφ απηφ νη πάξνρνη ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ 
ππνρξενχληαη: 

  

    (α)  Να πξνζθνκίδνπλ ζηελ αξκφδηα αξρή, φηαλ ηνπο δεηεζεί, ηηο ΔΑ πνπ έρνπλ ζπλάςεη κε 
ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα θαη ζηνηρεία δεηεζνχλ γηα 
ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ∙ 

  

   (β)   λα ηεξνχλ αξρείν φισλ ησλ ελ ηζρχ ΔΑ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο κέρξη θαη γηα 
δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπο, πεξηιακβαλφκελσλ ζρεηηθψλ 
εθζέζεσλ, κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ: 

 
           Ννείηαη φηη, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο αξκφδηαο αξρήο, νη πάξνρνη ελεξγεηαθψλ 

ππεξεζηψλ παξέρνπλ πξφζβαζε ζην αξρείν απηφ ζηελ αξκφδηα αξρή ∙ 
  

(γ)    λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα αξρή εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηνπ εθάζηνηε 
εκεξνινγηαθνχ έηνπο, εηήζηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη  ΔΑ πνπ έρνπλ 
ζπλάςεη ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θάζε 
ζχκβαζεο. 

  

        (2) Οη έιεγρνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) γίλνληαη δεηγκαηνιεπηηθά ή απηεπάγγειηα ή 
θαηφπηλ θαηαγγειίαο. 

 

  

Απαγφξεπζε  
πάξνρσλ 
ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ  
γηα ζχλαςε λέσλ 
ΔΑ. 
  

Αλαλέσζε άδεηαο 
παξφρνπ 
ελεξγεηαθήο 
ππεξεζίαο. 
Παξάξηεκα ΙΙ. 
 

12.-(1) Η αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ, δχλαηαη λα 
απαγνξεχζεη ζε πάξνρν ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ηε ζχλαςε λέσλ ΔΑ ζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ 
αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο, δηαπηζηψζεη φηη ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο παξαβηάδεη ηηο πξφλνηεο 
ηνπ Νφκνπ θαη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

 (2) Η αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ, δχλαηαη λα άξεη 
ηελ απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ (1), φηαλ, θαηά ηε θξίζε ηεο, δηαπηζηψζεη φηη ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο 
ππεξεζίαο έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
  

  

13. -(1) Η άδεηα παξφρνπ ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο αλαλεψλεηαη καδί κε ηελ εηήζηα αλαλέσζε εγγξαθήο 
ζην κεηξψν πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ θάζε 31

ε
 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο, κε ηελ θαηαβνιή 

ηέινπο, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ. 
 
 (2) Οη πάξνρνη ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ νθείινπλ λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν πάξνρσλ 
ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ ΔΑ πνπ ζπλάπηνπλ. 
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Παξάξηεκα Ι. 
 (3) Η Δπηηξνπή Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ δχλαηαη, λα δεηήζεη απφ ηνλ πάξνρν ελεξγεηαθήο 

ππεξεζίαο φπσο επηβεβαηψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Ι, ζην πιαίζην ηεο 
αλαλέσζεο ηεο εγγξαθήο ηνπ. 
 

Δλσζηαθνί 
 Πάξνρνη  
ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ. 
  

Παξάξηεκα Ι.  

14.-(1) Αδεηνδνηεκέλνη ή/θαη πηζηνπνηεκέλνη ζε άιια  θξάηε κέιε  πάξνρνη ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ δχλαληαη λα  εγθαηαζηαζνχλ ζηε Γεκνθξαηία θαη λα παξέρνπλ ελεξγεηαθέο 
ππεξεζίεο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, εθφζνλ εγγξαθνχλ ζην κεηξψν πάξνρσλ 
ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ.  
 
 

(2) Η εγγξαθή απηή γίλεηαη κε αίηεζε ζηελ αξκφδηα αξρή, ε νπνία ππνβάιιεηαη κε 
έληππν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Ι θαη ζπλνδεχεηαη απφ - 

 

 Παξάξηεκα ΙΙ.  (α) απφδεημε πιεξσκήο ηέινπο εγγξαθήο, φπσο  θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ∙ 
 
(β) αληίγξαθν άδεηαο παξφρνπ ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ζε ηζρχ πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί 

απφ άιιν θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνο∙ 
 
(γ) θαηάινγν φισλ ησλ αηφκσλ πνπ εξγνδνηεί ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ή 

ζπκβάιινληαη κε απηφλ, ηα νπνία έρνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ κέζσ ΔΑ, θαη ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη -  

 
    (i) ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο/ζπλεξγαζίαο  ηνπο κε ηνλ πάξνρν 

ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο, ηα επαγγεικαηηθά θαη αθαδεκατθά ηνπο πξνζφληα, ηελ 
πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή πείξα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο∙  

 
    (ii) δήισζε/βεβαίσζε ησλ αηφκσλ φηη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο αθνξνχλ είλαη νξζά∙ 
 
    (iii) αλαθνξηθά κε ηνπο ελεξγεηαθνχο ειεγθηέο νη νπνίνη εξγνδνηνχληαη ή 

ζπκβάιινληαη κε ηνλ ελσζηαθφ πάξνρν ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο, αλαθέξνληαη 
θαη νη αληίζηνηρεο άδεηεο πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
θξάηνπο κέινπο καδί κε ηνπο αξηζκνχο εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν ελεξγεηαθψλ 
ειεγθηψλ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

   

    

  (3)  Γηα ζθνπνχο εγγξαθήο, κε βάζε  ηελ παξάγξαθν (2), ε Δπηηξνπή Δλεξγεηαθψλ 
Διεγθηψλ εμεηάδεη ηελ αίηεζε καδί κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη εηζεγείηαη, 
αλάινγα - 

 

   

  (α) ηελ έληαμε ηνπ παξφρνπ ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο  ζην κεηξψν πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ 
ππεξεζηψλ ή/θαη ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμήο ηνπ φζνλ αθνξά ην πεδίν δξαζηεξηφηεηάο 
ηνπ∙ ή 

(β)   ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο. 
   

  

 (4) Η Δπηηξνπή Δλεξγεηαθψλ Διεγθηψλ δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην πάξνρν ελεξγεηαθήο 
ππεξεζίαο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή/θαη δηθαηνινγεηηθά θαη/ή λα θαιέζεη ηνλ πάξνρν 
ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 

 

   (5) Πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο δχλαηαη λα παξέρεη 
ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζην 
κεηξψν θαη ρσξίο ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο άδεηαο, λννπκέλνπ φηη κεηαθηλείηαη ζηε Γεκνθξαηία 
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη πξνζσξηλά θαη πεξηζηαζηαθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη αζθεί λφκηκα ην επάγγεικα ζην θξάηνο απηφ, κε δηθαίσκα ζην ελ ιφγσ 
θξάηνο κέινο λα παξέρεη ππεξεζίεο αλάινγεο κε απηέο πνπ πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη ζηε 
Γεκνθξαηία. 

  

   (6) Ο πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο πνπ πξνηίζεηαη λα παξάζρεη ππεξεζίεο ζηε Γεκνθξαηία 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (5), πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ νθείιεη λα ελεκεξψζεη 
γξαπηψο ηελ αξκφδηα αξρή˙ ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο πνπ ζπλάπηεη ΔΑ κε ηειηθφ 
θαηαλαισηή ζηε Γεκνθξαηία, ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ΔΑ. 

   (7) Η αξκφδηα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, ην πξνζσξηλφ θαη πεξηζηαζηαθφ ραξαθηήξα ηεο 
παξνρήο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα, ζπρλφηεηα, πεξηνδηθφηεηα 
θαη ην ζπλερή ραξαθηήξα ηεο˙ γηα ζθνπνχο ειέγρνπ, ε αξκφδηα αξρή ηεξεί θαηάινγν ησλ 
πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (5). 

  (8) Πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ππεγθαηεζηεκέλνο ζε θξάηνο κέινο πνπ παξέρεη πξνζσξηλά 
ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (5) ππφθεηηαη ζηηο ηζρχνπζεο απφ ηελ 
Κππξηαθή λνκνζεζία δηαηάμεηο επαγγεικαηηθνχ ή δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, αιιά δελ ππνρξενχηαη λα 
εγγξαθεί  ή λα ζπκκεηέρεη σο κέινο ζε ηνπηθνχο ε άιινπο ζπιιφγνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

(Καλνληζκνί  3,5, 6, 13 θαη 14) 

Αίηεζε γηα εγγξαθή ζην κεηξψν πάξνρσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ 

Α. Σηοισεία εγγπαθήρ ζηο μηηπώο πάποσυν ενεπγειακών ςπηπεζιών 

1. Αν η αίηηζη ςποβάλλεηαι από Φςζικό Ππόζυπο : 

Ολνκαηεπψλπκν……………………………………………..…………ηίηινο (θνο, θα, θιπ)…………… 

Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ.............................................Τπεθνφηεηα........................... 

Υψξα κφληκεο δηακνλήο/εγθαηάζηαζεο.............................................................................. 

  

2. Αν η αίηηζη ςποβάλλεηαι από Νομικό ππόζυπο
1
: 

Δπσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη αξηζκφο εγγξαθήο……………………………………… 

Δίδνο λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζεκεηψζαηε κε √ φηη ηζρχεη): 

  Πξνζσπηθή επηρείξεζε 

  Οκφξξπζκε ή εηεξφξξπζκε  εηαηξεία 

  Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο  επζχλεο 

  Ίδξπκα 

 Υψξα κφληκεο δηακνλήο/εγθαηάζηαζεο.............................................................................. 

 Ονομαηεπώνςμο και ζσέζη επγαζίαρ ηος παπόσος ενεπγειακήρ ςπηπεζίαρ με ηον ενεπγειακό ελεγκηή 

(ζε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο εξγνδνηεί ή ζπκβάιιεηαη κε  πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο 
ελεξγεηαθνχο  ειεγθηέο ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη  επηπξφζζεην αληίγξαθν ηεο παξνχζαο ζειίδαο θαηάιιεια 
ζπκπιεξσκέλν) 

(α) Ολνκαηεπψλπκν ……………………….....………...... ρέζε εξγαζίαο................................... 

(β) Ολνκαηεπψλπκν ……………………….....………...... ρέζε εξγαζίαο................................... 

(γ) Ολνκαηεπψλπκν ……………………….....………...... ρέζε εξγαζίαο................................... 

  

Αξηζκφο εγγξαθήο ζην κεηξψν ελεξγεηαθψλ ειεγθηψλ (α) …………...................... 

(β)........................................... (γ)........................................................................ 

Καηεγνξία ελεξγεηαθνχ ειεγθηή (ζεκεηψζηε φηη ηζρχεη)....................   Α/Β/Γ 

(α).............(β)..............(γ)................................. 

  

Β Καηάλογορ λοιπών πποζώπυν επγοδοηοςμένυν ή ζςμβαλλομένυν με ηον πάποσο ενεπγειακήρ ςπηπεζίαρ
2
 

Παξαθαιψ επηζπλάςηε θαηάινγν φισλ ησλ αηφκσλ πνπ εξγνδνηνχληαη απφ ηνλ πάξνρν ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ή 
ζπκβάιινληαη κε απηφλ ηα νπνία ζα έρνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ΔΑ, ζηνλ 

                                                      
1
 Βεβαησζείηε φηη έρεηε επηζπλάςεη  αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ (θπζηθά πξφζσπα) ή αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ 

εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηδξχκαηνο (λνκηθά πξφζσπα), αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
2
 Ο θαηάινγνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ δήισζε/βεβαίσζε ησλ αηφκσλ πνπ πεξηιακβάλεη, φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

ηνπο αθνξνχλ είλαη νξζά. 
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νπνίν λα θαίλνληαη μεθάζαξα ε ζρέζε εξγαζίαο/ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνλ πάξνρν ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο, ηα 
επαγγεικαηηθά θαη αθαδεκατθά ηνπο πξνζφληα, ε πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή ηνπο πείξα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 
ηνπο. Γηα ελεξγεηαθνχο ειεγθηέο, ζηνλ θαηάινγν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη αληίζηνηρεο άδεηεο πνπ ηνπο έρνπλ 
ρνξεγεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή καδί κε ηνπο αξηζκνχο εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν ελεξγεηαθψλ ειεγθηψλ. 
  

Γ. Σηοισεία επικοινυνίαρ 

  

Ολνκαηεπψλπκν Αηηεηή (γηα θπζηθά πξφζσπα) ή Γηεπζπληή ή Δμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ (γηα λνκηθά πξφζσπα) 
…………………………………………………………………………………………….. 

............................................................... 

Γηεχζπλζε (νδφο, αξ.)………………… ……………………………………………………….......... 
  

Σαρ.Κσδ.…………………Πφιε/Κνηλφηεηα……………………………………............……………... 
  

Σειέθσλν  ……………………………… Σειενκνηφηππν  …………....……............…………... 
  

Ηιεθηξ. ηαρπδξνκείν  ………………........................…………….......................................…. 
  

Ιζηνζειίδα …………………………....................................................................................... 

                                                             

√ 

Παπακαλώ  δηλώζηε ςπεύθςνα όηι ο αιηών πάποσορ ενεπγειακήρ ςπηπεζίαρ διαθέηει ικανόηηηα/επάπκεια ζηα εξήρ: 

1.Δπάξθεηα ζε ηερληθέο, δηνηθεηηθέο, νξγαλσηηθέο θαη λνκηθέο  ηθαλφηεηεο γηα δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχλαςε ησλ πην θαηάιιεισλ 
ζπκβνιαίσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο κε ηνπο πειάηεο…..................……….…………..……………………… 

2. Ιθαλφηεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φζνλ αθνξά ηελ αγνξά, εγθαηάζηαζε ή/θαη αληηθαηάζηαζε πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη ηε 
ζπληήξεζή ηνπο θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ επηηπγραλφκελσλ 
εμνηθνλνκήζεσλ......………..…….................................................................. 

3. Δπαξθή γλψζε ηεο αγνξάο θαη ησλ ηηκψλ ησλ πιηθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ηηο επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο, ηθαλφηεηεο αλάιπζεο ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο θαη ησλ αλακελφκελσλ εζφδσλ θαη θεξδψλ θαη ηθαλφηεηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ ξίζθσλ θαη ησλ κέζσλ θάιπςεο ηνπο……..………………... 

4. Δπάξθεηα ρεηξηζκνχ/εμαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επεκβάζεσλ ...................………….............................................. 

5. Γπλαηφηεηα λα παξέρεη ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο κε εγγπεκέλε απφδνζε κέζσ ηεο ππνγξαθήο ηεο ΔΑ κε ηαπηφρξνλε 
αλάιεςε ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπκθσλεκέλσλ 
ζηφρσλ............................................................................................................ 

Παπακαλώ επιζςνάτηε:  

1.     Απόδειξη πληπυμήρ ηος ηέλοςρ εγγπαθήρ ζηο μηηπώο. 

2.     Ανηίγπαθο άδειαρ παπόσος ενεπγειακήρ ςπηπεζίαρ ζε ιζσύ πος ηος έσει παπασυπηθεί από ηο κπάηορ μέλορ 
ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ζηο οποίο είναι μόνιμα εγκαηεζηημένορ.

3
 

  

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα επηζπλεκκέλα έγγξαθα 
είλαη αιεζή θαη νξζά. Γειψλσ επίζεο φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ πεξί Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά 
ηελ Σειηθή Υξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ ή/θαη Γηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη 
απηψλ, ηνπο νπνίνπο θαη αλαιακβάλσ λα εθαξκφδσ πιήξσο. 
  

                                                      
3
 Απαηηείηαη κφλν απφ ελσζηαθνχο παξφρνπο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 14 
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Ολνκαηεπψλπκν Γηεπζπληή ή Δμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ (γηα λνκηθά πξφζσπα) 
  

................................................................................................................................................................ 
  

Ολνκαηεπψλπκν Αηηεηή (γηα θπζηθά πξφζσπα) 
  

.............................................................................................................................................................. 
   

Τπνγξαθή…………………………………………. 
  

Ηκεξνκελία  .………/…………/………….. 
  

  

  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
  

(Καλνληζκνί 3, 13 θαη 14) 

  

Σέιε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ ΦΠΑ) 
  

  

Σέινο εμέηαζεο αίηεζεο  γηα εγγξαθή ζην κεηξψν θαη έθδνζε πξψηεο άδεηαο…….…  200 επξψ 
  

Σέινο αλαλέσζεο ηεο  άδεηαο παξφρνπ ελεξγεηαθήο ππεξεζίαο ....................................100 επξψ. 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 

http://www.mof.gov.cy/gpo

