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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 4978 Παρασκεσή, 2 Δεκεμβρίοσ 2016 2275 

      

Αριθμός 344 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2009 ΜΔΥΡΗ 2015 

___________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8(δ) 

 
31(Η) ηνπ 2009 
53(Η) ηνπ 2012 
56(Η) ηνπ 2014 

149(I) ηνπ 2015. 

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ πεξί Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Νφκνπ, 
εθδίδεη ην παξφλ Γηάηαγκα.

 

 
πλνπηηθφο  ηίηινο. 
 
Δξκελεία. 

1. Σν παξφλ δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Γηαρεηξηζηέο Δλέξγεηαο) 
Γηάηαγκα ηνπ 2016. 
2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα -  
 
«δηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο» ζεκαίλεη θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν παξαθνινπζεί ηα ζέκαηα ρξήζεο 
ελέξγεηαο ζηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ή ηνλ δεκφζην θνξέα ή ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή  
ζηελ νπνία εξγάδεηαη  θαη αλαιακβάλεη  ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο  δξάζεσλ γηα αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο  απφδνζεο θαη 
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο

. 

«ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο πςειήο απφδνζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ 
απνδίδεηαη ζηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκν

.
  

«εηδηθεπκέλνο εκπεηξνγλψκνλαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεηαη ζηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο 
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκν

.
 

«επηζεσξεηήο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεηαη ζηνλ πεξί Ρχζκηζεο 
ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκν

.
 

«επηζεσξεηήο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεηαη ζηνλ πεξί Ρχζκηζεο 
ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκν

.
 

«έθζεζε επηζεψξεζεο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεηαη ζηνλ πεξί 
Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκν

.
 

«έθζεζε επηζεψξεζεο ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεηαη ζηνλ πεξί 
Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκν

.
 

 
 

 
142(I) ηνπ 2006 

30(I) ηνπ 2009 
210(Η) ηνπ 2012. 
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Αλάζεζε 
θαζεθφλησλ 
δηαρεηξηζηψλ 
ελέξγεηαο.  

«πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ ηνπ απνδίδεηαη ζηνλ πεξί 
Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκν

.
 

 «Νφκνο ζεκαίλεη ηνπο πεξί Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Νφκνπο ηνπ 2009 έσο 2015. 

(2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη ζην παξφλ Γηάηαγκα, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο 
απνδίδεηαη ζην Νφκν θαη ζηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. 

3. – (1) Δπηρείξεζε ή νξγαληζκφο ή δεκφζηνο θνξέαο ή αξκφδηα δεκφζηα αξρή, δχλαηαη λα 
αλαζέζεη ζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ εξγνδνηεί θαζήθνληα δηαρεηξηζηή ελέξγεηαο, γηα λα εθηειεί ηα 
θαζήθνληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.  
 
(2) Σν φλνκα ηνπ δηαρεηξηζηή ελέξγεηαο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ αλαθνηλψλνληαη απφ ηελ 
επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ή ηνλ δεκφζην θνξέα ή ηελ  αξκφδηα δεκφζηα αξρή θαη 
θνηλνπνηνχληαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο.  
4.-(1) Οη δηαρεηξηζηέο ελέξγεηαο νθείινπλ λα  παξαθνινπζήζνπλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 
θαηάξηηζεο πνπ θαιχπηεη ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο

.
 

 
Ννείηαη φηη, πξφζσπα πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί σο ελεξγεηαθνί ειεγθηέο θαηεγνξίαο Α θαη 
ελεξγεηαθνί ειεγθηέο θαηεγνξίαο  Β, ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαηά ηελ 
ηειηθή Υξήζε θαη ηηο Δλεξγεηαθέο Τπεξεζίεο (Δλεξγεηαθνί Διεγθηέο) Καλνληζκνχο, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 
παξαθνινχζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη  ζηελ παξάγξαθν (1).  
 
(2) Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξφζεζή 
ηνπο λα δηνξγαλψζνπλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα δηαρεηξηζηέο ελέξγεηαο πνπ λα θαιχπηεη ηα 
ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη  ζηνλ Πίλαθα Η ηνπ Παξαξηήκαηνο,  ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  
 
(3) Ζ ελεκέξσζε πνπ αλαθέξεηαη  ζηελ παξάγξαθν (1) ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο 
γηα ηε ζρεηηθή πείξα θαη ηα αθαδεκατθά πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηψλ,  ην αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ 
πξφγξακκα θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρψξν θαη ηηο εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηεο εθπαίδεπζεο

.
 

 
Ννείηαη φηη, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη: 
 

(α) αιιαγέο ζην αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ζε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη ζε απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζέκαηα  ηνπ 
Πίλαθα Η

.
 

 
(β) αληηθαηάζηαζε  εθπαηδεπηή,  εάλ θαηά ηε θξίζε ηεο, ε πείξα ή/θαη ηα αθαδεκατθά 
πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηή δελ είλαη ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπ Πίλαθα Η, γηα ηα νπνία ζα 
εθπαηδεχζεη. 

 
(4) Ζ αξκφδηα αξρή, αθνχ ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη  βεβαησζεί φηη έγηλαλ νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
δήηεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (3), δεκνζηεχεη αλαθνίλσζε, αλαθέξνληαο ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ δηεμάγνπλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα δηαρεηξηζηέο ελέξγεηαο. 
 
(5) Οη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπαίδεπζεο, παξέρνπλ ζηνπο 
εθπαηδεπφκελνπο ζρεηηθή βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 
 

Δθπαίδεπζε 
δηαρεηξηζηψλ 
ελέξγεηαο. 
Πίλαθαο Η. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Η): 
25.5.2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίλαθαο Η. 
 
 
Πίλαθαο Η. 

Δθπαηδεχζεηο πνπ 
έγηλαλ πξηλ ηελ 
εκεξνκελία 
έθδνζεο ηνπ 
Γηαηάγκαηνο.  
Πίλαθαο Η.   

5. - (1) Δθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί πνπ δηεμήγαγαλ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξηλ ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο,  δχλαληαη λα ππνβάινπλ γξαπηφ αίηεκα πξνο ζηελ αξκφδηα 
αξρή γηα αλαγλψξηζε ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο σο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο δηαρεηξηζηψλ 
ελέξγεηαο, πνπ λα ηζνδπλακεί κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (4) θαη πνπ 
πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πίλαθα Η.  
 
(2) Αηηήκαηα  ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (1), δχλαηαη λα ππνβάιινληαη γηα δηάζηεκα κέρξη ελφο 
έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο.  
 

Καζήθνληα ησλ 
δηαρεηξηζηψλ 
ελέξγεηαο. 
Πίλαθαο ΗΗ. 

6. Ο δηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο εθηειεί ηνπιάρηζηνλ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα ΗΗ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Πίλαθαο Η  

(Παξάγξαθνη 4 θαη 5) 
Ζ εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ελέξγεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη γεληθή αλαθνξά ηνπιάρηζηνλ επί ησλ αθφινπζσλ 
ζεκάησλ:  
 

1. Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ, ηελ ελεξγεηαθή 
ζήκαλζε ησλ ζπλδεφκελσλ κε ηελ ελέξγεηα πξντφλησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξί Δλεξγεηαθήο 
Απφδνζεο Νφκνπο, ζηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ θηηξίσλ Νφκνπο θαη  ζηνπο 
πεξί ηεο Έλδεημεο ηεο Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο θαη Λνηπψλ Πφξσλ απφ ηα πλδεφκελα κε ηελ Δλέξγεηα 
Πξντφληα Νφκνπο, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 
 

2. Κέιπθνο θηηξίνπ: Ζ ζεκαζία ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπ θειχθνπο γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 
θαη γηα βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο. Ζ ζεκαζία ηεο ζθίαζεο γηα απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο.  
 

3. πζηήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη ζέξκαλζεο: Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο ξχζκηζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 
ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  
 

4. πζηήκαηα θσηηζκνχ: Απνδνηηθνί ιακπηήξεο θαη ζπζηήκαηα θσηηζκνχ, ν ξφινο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ.  
 

5. Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο, ηερλνινγίεο 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο: Σχπνη ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγέο ζε θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο/δηεξγαζίεο θαη 
ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ.  
 

6. πιινγή θαη παξαθνινχζεζε δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα

.
 Καηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ελέξγεηαο, ζπζρέηηζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε δεδνκέλα πνπ ηελ επεξεάδνπλ, 
φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο, ε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 

7. Δπεμήγεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ, ηεο έθζεζεο επηζεψξεζεο 
ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο επηζεψξεζεο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο σο εξγαιεία 
αμηνιφγεζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ θαη αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 
Καζνδήγεζε γηα  ηα ζρεηηθά κεηξψα αδεηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ. 
 

8. Δπεμήγεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ελεξγεηαθψλ ειέγρσλ ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη αχμεζε 
ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε θηίξηα, βηνκεραλίεο θαη ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ. Καζνδήγεζε γηα  ηα 
ζρεηηθά κεηξψα αδεηνδνηεκέλσλ πξνζψπσλ. 
 

9. Δλεξγεηαθή ζήκαλζε ησλ ζπλδεφκελσλ κε ηελ ελέξγεηα πξντφλησλ. Δπεμήγεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 
ελεξγεηαθήο ζήκαλζεο, θαζνδήγεζε, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ηζηνζειίδεο. 
 

10. Μέηξα αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ γηα νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο.  
 

11. Δπεμήγεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη  ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο. Δλεξγεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο,  θαζνξηζκφο ζηφρσλ θαη δξάζεσλ. 
 

12. Δπεμήγεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρέζεο θφζηνπο – νθέινπο  γηα ηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ γηα νιφθιεξν ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν δσήο ηνπο. 
 

13. Δπεμήγεζε ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαβαζκίζεσλ/επελδχζεσλ 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο: Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα

.
 Δηδηθά δαλεηνδνηηθά πξντφληα, δηαζέζηκα 

ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα. 
 

14. Δπεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Παξφρσλ Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ πκβάζεσλ 
Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα πινπνίεζε 
επελδχζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Καζνδήγεζε γηα  ηα ζρεηηθά κεηξψα αδεηνδνηεκέλσλ 
πξνζψπσλ. 

 
Ζ εθπαίδεπζε δπλαηφ λα πεξηιακβάλεη αηνκηθή εξγαζία  ε νπνία λα έρεη ζρέζε κε ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπ 
εθπαηδεπφκελνπ ή άιιν παξφκνην ρψξν εξγαζίαο

.
  

 
Ννείηαη φηη, νη εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπο λα εκπινπηίδνπλ ηα πξνζθεξφκελα εθπαηδεπηηθά 
πξνγξάκκαηα κε πξφζζεηεο ελφηεηεο, αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην εηδηθφ πεδίν δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
ή/θαη νξγαληζκψλ ή/θαη ησλ δεκφζησλ θνξέσλ ή/θαη ησλ αξκνδίσλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ πξνηίζεληαη λα 
ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ κέζσ εθπξνζψπσλ ηνπο, έηζη ψζηε νη δηαρεηξηζηέο ελέξγεηαο λα δηεπθνιχλνληαη πεξηζζφηεξν 
ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
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Πίλαθαο ΗΗ  

(Παξάγξαθνο 6) 

O δηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο νθείιεη λα εθηειεί ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα θαζήθνληα:  
1. Καηαγξάθεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ  κηα θνξά αλά έηνο 

θαη ηε ζπζρεηίδεη, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ παξαγσγή, ηηο εμσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Σελ ζπγθξίλεη 
κε άιιεο πξνεγνχκελεο θαηαλαιψζεηο ηεο  ίδηα πεξηφδνπ θαη εμάγεη ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ αχμεζε 
ή ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  
 

2. Δλεκεξψλεη ηε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζε ή ηνπ νξγαληζκνχ ή ηνπ δεκφζηνπ θνξέα ή ηεο  αξκφδηαο 
δεκφζηαο αξρήο γηα ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ πηζαλφλ λα έρεη ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη 
αλαλεψζηκψλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ελέξγεηαο. 
 

3. Καηαγξάθεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο,  εληνπίδεη ηνλ 
πξνβιεκαηηθφ εμνπιηζκφ πνπ πηζαλφ λα ζπαηαιά ελέξγεηα θαη παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ ζπληήξεζεο.  
 

4. Πξνσζεί εηζεγήζεηο ζηε δηεχζπλζε  γηα  εθαξκνγή απιψλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη γηα ιήςε 
κέηξσλ αιιαγήο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ γηα απνθπγή ηεο ελεξγεηαθήο  ζπαηάιεο. Γηα πξνψζεζε 
εηζεγήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ  ή/θαη  γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 
επηινγή ησλ πην νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ επελδχζεσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, πξνηηκά λα 
αλαδεηεί ππεξεζίεο κεραληθνχ θαη εηδηθφηεξα  ελεξγεηαθνχ ειεγθηή ή εηδηθεπκέλνπ εκπεηξνγλψκνλα ή 
επηζεσξεηή ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ή επηζεσξεηή ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 
Ννείηαη φηη, φιεο νη εηζεγήζεηο πνπ ζα πξνσζνχληαη πξνο ηε δηεχζπλζε, ζα πξέπεη  φπνπ είλαη δπλαηφ, λα 
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο δηαζέζηκνπο  νηθνλνκηθνχο, αλζξψπηλνπο θαη ηερλνινγηθνχο πφξνπο. 

 
5. Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεσλ  ή/θαη επελδχζεσλ πνπ εγθξίλεη ε δηεχζπλζε 

θαη ελεκεξψλεη ηνπιάρηζηνλ αλά ηξηκελία ηε δηεχζπλζε θαη φιν ην πξνζσπηθφ γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη 
επηηχρεη ζε ζρέζε κε ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Όπνπ απαηηείηαη, πξνσζεί δηνξζσηηθέο 
ελέξγεηεο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο  κε ηε δηεχζπλζε. 

___________________ 
 

Έγηλε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 2016. 
ΓΗΧΡΓΟ  ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΖ, 

Τπνπξγφο Δλέξγεηαο,  Δκπνξίνπ, 
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 
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