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Αριθμός 488
Oι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το
Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 9(2)(ια) του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, αφού
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως
τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2009 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2021
_____________________
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 9(2)(ια)
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της Ε.Ε.:
L 315,
14.11.2012,
σ. 1.

Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία
2012/27/ΕE 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 αυτή τροποποιήθηκε με την πράξη της
Ευρωπαίκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2018/2002/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για
την ενεργειακή απόδοση»,

31(I) του 2009
53(I) του 2012
56(Ι) του 2014
149(I) του 2015
109(Ι) του 2021
…(Ι) του 2021.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 9 του περί της
Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη)
Κανονισμοί του 2021.
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Ερμηνεία.

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια«Ανταλλαγή» σημαίνει τη διαδικασία κατά την οποία επιτρέπεται σε Υπόχρεο Μέρος να λαμβάνει
από Τρίτα Μέρη ή/και άλλο Υπόχρεο Μέρος πλεόνασμα Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας που
έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή·
«Διαρκείς Ετήσιες Εξοικονομήσεις Ενέργειας» σημαίνει την εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει
από μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχουν εφαρμοστεί σε προηγούμενα έτη και
εξαρτώνται από τη διάρκεια ζωής τους∙
«Διάρκεια Ζωής Μέτρων» σημαίνει τη χρονική περίοδο, σε έτη, κατά την οποία προκύπτουν Νέες
Εξοικονομήσεις Ενέργειας και Διαρκείς Ετήσιες Εξοικονομήσεις Ενέργειας από την εφαρμογή των
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης∙
«Εκκαθάριση» σημαίνει τη διαδικασία η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό 8ꞏ
«Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης» σημαίνει το ελάχιστο ποσοστό επί τοις εκατό (%) του
Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους που οφείλει να εκπληρώνει το Υπόχρεο Μέρος σε
ένα Έτος Αναφοράς και το οποίο καθορίζεται σε σχετικό Διάταγμα∙
«ενεργειακό προϊόν» σημαίνει την ηλεκτρική ενέργεια ή τα πετρελαϊκά προϊόντα, εξαιρουμένων των
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις αερομεταφορές και τη ναυτιλία∙
«Εξαγορά» σημαίνει την εξαγορά Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό 11ꞏ
«Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης» σημαίνει το σχέδιο δράσης των Υπόχρεων Μερών το οποίο
προβλέπεται στον Κανονισμό 7ꞏ
«Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος» σημαίνει το μέρος του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου που πρέπει να
επιτευχθεί από τα Υπόχρεα Μέρη ανά ενεργειακό προϊόν, για κάθε έτος και το οποίο καθορίζεται σε
σχετικό Διάταγμα∙
«Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους» σημαίνει το μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού
Στόχου που ανατίθεται στο Υπόχρεο Μέρος∙
«Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης» σημαίνει ποσοστό επί τοις εκατό (%) του Ετήσιου Σωρευτικού
Στόχου που έχει εκπληρώσει το Υπόχρεο Μέρος σε ένα Έτος Αναφοράς∙
«Έτος Αναφοράς» σημαίνει το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ανατίθεται στα Υπόχρεα Μέρη ο
Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους∙
«Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης» ή «Καθεστώς» σημαίνει την επιβολή
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης στα Υπόχρεα Μέρη, με το οποίο διασφαλίζεται ότι
επιτυγχάνεται μέρος του σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση κατά τη
χρονική περίοδο εφαρμογής του Καθεστώτος∙
«Κόστος Συμμόρφωσης» σημαίνει το κόστος που εκφράζεται σε ευρώ ανά χιλιότονο ισοδύναμου
πετρελαίου (ktoe), το οποίο ισοδυναμεί με το ποσό που απαιτείται για δράσεις που επιτυγχάνουν
εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση ύψους ενός ktoe και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονικής εφαρμογής του Καθεστώτος∙

Παράρτημα Ι.

«Κόστος Εξαγοράς» σημαίνει το χρηματικό ισοδύναμο για την Εξαγορά της υποχρέωσης του
Υπόχρεου Μέρους, ο τρόπος υπολογισμού του οποίου καθορίζεται στο Παράρτημα I∙
«Μεταφορά» σημαίνει τη διαδικασία κατά την οποία η υποχρέωση που απορρέει από το
ανεκπλήρωτο μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους μετακυλίεται σε άλλο έτος
εκτός του Έτους Αναφοράς και, σε κάθε περίπτωση, εντός της χρονικής περιόδου εφαρμογής του
Καθεστώτος∙

Παράρτημα ΙΙ.

«Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης» σημαίνει τον μηχανισμό ελέγχου και επαλήθευσης της
πραγματικής εφαρμογής των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ο οποίος προβλέπεται
στο Παράρτημα ΙΙꞏ

Παράρτημα ΙΙΙ.

«Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης» σημαίνει τον μηχανισμό μέτρησης και
παρακολούθησης των υλοποιηθέντων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ο οποίος
προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙꞏ
«Μονάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας» σημαίνει την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται με
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση, τα οποία έχουν ελεγχθεί και
επαληθευτεί από την αρμόδια αρχή και η οποία αντιστοιχεί σε ένα χιλιότονο ισοδύναμου πετρελαίου
(ktoe)∙
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«Νέες Εξοικονομήσεις Ενέργειας» σημαίνει τις εξοικονομήσεις ενέργειας που προκύπτουν κατά το
έτος εφαρμογής των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης∙
«Νόμος» σημαίνει τον περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμο∙
«Οριζόντια Μέτρα» σημαίνει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
λόγω συμπεριφορικών αλλαγών τα αποτελέσματα των οποίων υπολογίζονται κατόπιν εκτίμησης·
«Ποσότητα Εξαγοράς» σημαίνει τις Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας επί των οποίων
εφαρμόζεται το Κόστος Εξαγοράς για τον υπολογισμό του ποσού της Εξαγοράς∙
«πρόσωπο» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο∙
«Συνολικός Σωρευτικός Στόχος» σημαίνει τη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση
που πρέπει να επιτευχθεί από Υπόχρεα Μέρη κατά τη χρονική περίοδο εφαρμογής του Καθεστώτος
και η οποία καθορίζεται σε Διάταγμα∙
«Συνολικός Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους» σημαίνει το σύνολο των Ετήσιων Σωρευτικών
Στόχων Υπόχρεου Μέρους καθ’ όλη τη χρονική περίοδο εφαρμογής του Καθεστώτοςꞏ
«Τεχνικά Μέτρα» σημαίνει μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης λόγω
τεχνολογικών αλλαγώνꞏ
«Τρίτα Μέρη» σημαίνει τον πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλο νομικό πρόσωπο που υλοποιεί
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
(2) Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια που
τους αποδίδεται στον Νόμο.
Πεδίο
εφαρμογής
των παρόντων
Κανονισμών.

3. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του
άρθρου 4Α, του εδαφίου (6) του άρθρου 19 και στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου.

Αρμοδιότητες
αρμόδιας αρχής.

4. Η αρμόδια αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α)

Τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας και της περιόδου ισχύος του Καθεστώτος∙

(β)

τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των Υπόχρεων Μερών∙

(γ)

τον καθορισμό των Υπόχρεων Μερών και τη δημοσίευση του Ετήσιου Σωρευτικού
Στόχου Υπόχρεου Μέρους και του Ελάχιστου Ετήσιου Ποσοστού Συμμόρφωσης∙

(δ)

τον καθορισμό της χρονικής εφαρμογής του Καθεστώτος∙

(ε)

την παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης κάθε Υπόχρεου Μέρους∙

(στ)

τον καθορισμό του Κόστους Συμμόρφωσης και του Κόστους Εξαγοράς∙

(ζ)

τη δημοσιοποίηση και επικαιροποίηση ενδεικτικού καταλόγου επιλέξιμων μέτρων
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης∙

(η)

την αξιολόγηση, έγκριση και παρακολούθηση των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης, τα οποία προτείνονται από τα Υπόχρεα Μέρη∙

(θ)

τον έλεγχο των υποβληθέντων Ετήσιων Σχεδίων Συμμόρφωσης των Υπόχρεων
Μερών και την αποστολή παρατηρήσεων στα Υπόχρεα Μέρη∙

(ι)

τον έλεγχο και την επαλήθευση της εκτιμηθείσας εξοικονόμησης ενέργειας από τα
μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της Ανταλλαγής,
Εκκαθάρισης και Μεταφοράς∙

(ια)

την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και δημοσιοποίηση των μεθοδολογιών υπολογισμού
της εξοικονομηθείσας ενέργειας και την τροποποίηση του πληροφοριακού
συστήματος μέτρησης και παρακολούθησηςꞏ

(ιβ)

τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του μηχανισμού ελέγχου, της
επαλήθευσης, μέτρησης και παρακολούθησηςꞏ
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(ιγ)

τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου της εμπορικής συναλλαγής των Μονάδων
Εξοικονόμησης Ενέργειαςꞏ και

(ιδ)

τη δημοσιοποίηση ετησίως της εξοικονόμησης ενέργειας κάθε Υπόχρεου Μέρους,
καθώς και συνολικά στο πλαίσιο του Καθεστώτος.

Ανάθεση
αρμοδιοτήτων
σε άλλο
πρόσωπο.

5.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέσει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες της που καθορίζονται
στις παραγράφους (ζ), (θ), (ι) και (ια) του Κανονισμού 4 σε άλλο πρόσωπο με σκοπό να συμβάλει
στη διεκπεραίωση των σκοπών των παρόντων Κανονισμών.

Καθορισμός
Υπόχρεων
Μερών και
κατανομή
του Ετήσιου
Σωρευτικού Στόχου
Υπόχρεου
Μέρους.

6.-(1) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου, καθορίζει τα Υπόχρεα Μέρη για την εφαρμογή
του Καθεστώτος μέχρι το τέλος Ιουνίου του προηγούμενου έτους από το Έτος Αναφοράς και τους
κατανέμει τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο Υπόχρεου Μέρους:

Νοείται ότι, για το έτος κατά το όποιο τίθενται σε ισχύ οι παρόντες Κανονισμοί, ο Υπουργός
δύναται, κατ’ εξαίρεση, με Διάταγμά του να καθορίζει τα Υπόχρεα Μέρη για την εφαρμογή του
Καθεστώτος κατά το Έτος Αναφοράς.
(2) Ως Υπόχρεα Μέρη για κάθε ενεργειακό προϊόν, επιλέγονται οι διανομείς ενέργειας, οι οποίοι
ταυτόχρονα κατέχουν σωρευτικά κατ’ ελάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της πωληθείσας
ενέργειας κατά την τελική κατανάλωση με ελάχιστες πωλήσεις ενέργειας ίσης με δεκαπέντε (15)
χιλιοτόνους ισοδύναμου πετρελαίου.
(3) Οι διανομείς ενέργειας που τελούν υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση
εξαιρούνται από την υποχρέωση για εκπλήρωση του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου.
(4) Ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος κατανέμεται στα Υπόχρεα Μέρη, βάσει επικαιροποιημένων
στοιχείων πωλήσεων τους για το έτος “ν-2”, όπου “ν” είναι το Έτος Αναφοράς.
(5) Ο Ετήσιος Σωρευτικός Στόχος Υπόχρεου Μέρους κατανέμεται στα Υπόχρεα Μέρη που
επιλέχθηκαν με βάση το ποσοστό της πωληθείσας ενέργειας κάθε Υπόχρεου Μέρους, στο σύνολο
των πωλήσεων ενέργειας όλων των Υπόχρεων Μερών στον ίδιο τομέα ηλεκτρικής ενέργειας ή
πετρελαϊκών προϊόντων.
(6) Η εκπλήρωση του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους δύναται να
πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης είτε από τα
Υπόχρεα Μέρη, είτε από Τρίτα Μέρη.
(7)

Τα Υπόχρεα Μέρη αναλαμβάνουν(α)

την υποχρέωση για εκπλήρωση του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου και τήρηση των
προβλεπόμενων διαδικασιών στο πλαίσιο του Καθεστώτος.

(β)

το οικονομικό βάρος της υποχρέωσης χωρίς συμμετοχή του κράτους. και

(γ)

την υποχρέωση υποβολής ετησίως στην αρμόδια αρχή στατιστικών δεδομένων που
αφορούν τις πωλήσεις τους.

(8) Σε περίπτωση που εταιρεία παύσει να λειτουργεί ή να δραστηριοποιείται, το ανεκπλήρωτο
μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου της μεταφέρεται στην ετήσια κατανομή του Ετήσιου
Σωρευτικού Στόχου κατά το επόμενο Έτος Αναφοράς, αναδιανεμημένο στα Υπόχρεα Μέρη του
αντίστοιχου τομέα ηλεκτρικής ενέργειας ή πετρελαϊκών προϊόντων σύμφωνα με τις πωλήσεις τους.
Ετήσιο Σχέδιο
Συμμόρφωσης
των Υπόχρεων
Μερών.

7.-(1) Το Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης αποτελεί το σχέδιο δράσης των Υπόχρεων Μερών για την
εκπλήρωση της υποχρέωσής τους.
(2) Τα Υπόχρεα Μέρη έως το τέλος Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους από το Έτος
Αναφοράς, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή για έλεγχο, το Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης, το οποίο
αξιολογείται και οριστικοποιείται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του.
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(3) (α)

Τα Υπόχρεα Μέρη δύναται να εκπληρώσουν τον Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο τους με
μεταφερόμενο υπόλοιπο ή με Εξαγορά ή με Ανταλλαγή ή με υλοποίηση μέτρων
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή με συνδυασμό των ανωτέρω.

(β)

Η συνεισφορά των Τεχνικών Μέτρων δεν δύναται να είναι μικρότερη από το τριάντα
τοις εκατό (30%) του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους, η δε
συνεισφορά των Οριζόντιων Μέτρων δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του Συνολικού Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους.

(4) Μετά την οριστικοποίηση του Ετήσιου Σχεδίου Συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή ενημερώνει
κάθε Υπόχρεο Μέρος αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης που ακολουθούνται.
(5) Το Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης περιλαμβάνει τη δήλωση ανάληψης υποχρέωσης του
Υπόχρεου Μέρους, τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, την περιγραφή τους, καθώς και
τεκμηρίωση όλων των τεχνικών θεμάτων σχετικών με αυτά σύμφωνα με το σχεδιότυπο που
δημοσιοποιεί η αρμόδια αρχή και η δήλωση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του Υπόχρεου Μέρους.
(6) Τα Υπόχρεα Μέρη δύναται να τροποποιούν το υποβληθέν Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης
κατά την πορεία υλοποίησης αυτού.
(7) Η αρμόδια αρχή ελέγχει, αξιολογεί και εγκρίνει κάθε φορά το τροποποιημένο Ετήσιο Σχέδιο
Συμμόρφωσης.
Διαδικασία
Εκκαθάρισης.

8.-(1) Η διαδικασία Εκκαθάρισης διενεργείται από την αρμόδια αρχή και έχει ως σκοπό τον
προσδιορισμό της θετικής ή αρνητικής απόκλισης του Υπόχρεου Μέρους και ολοκληρώνεται τον
Φεβρουάριο του επόμενου έτους από το Έτος Αναφοράς.
(2) Η αρμόδια αρχή αποστέλλει σε κάθε Υπόχρεο Μέρος ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων, στην
οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με την αξιολόγηση των μέτρων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης που υλοποιήθηκαν, τον βαθμό επίτευξης του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου
Υπόχρεου Μέρους και τις τυχόν αποκλίσεις τους, τις δράσεις ελέγχου που υλοποιήθηκαν, καθώς και
τα αποτελέσματα της διαδικασίας Εκκαθάρισης.
(3) Ως αρνητική απόκλιση Υπόχρεου Μέρους ορίζεται το μέρος του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου
Υπόχρεου Μέρους το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί, ενώ ως θετική απόκλιση ορίζεται το πλεόνασμα
του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους που έχει επιτευχθεί.
(4) Σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης, τα Υπόχρεα Μέρη υποχρεούνται όπως τροποποιήσουν
τα υποβληθέντα Ετήσια Σχέδια Συμμόρφωσης για συμπερίληψη επιπρόσθετων μέτρων βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την κάλυψη των αποκλίσεων που τους έχει γνωστοποιηθεί.
(5) Υπόχρεα Μέρη τα οποία έχουν καλύψει το Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης, χωρίς
να έχουν καλύψει το Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης, δύναται να προμηθευτούν μέσω Ανταλλαγής
ή/και να εξαγοράσουν ή/και να μεταφέρουν τις υπολειπόμενες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας.
(6) Υπόχρεα Μέρη τα οποία δεν έχουν καλύψει το Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης
υποχρεούνται να προβούν σε Εξαγορά ή Ανταλλαγή του υπολειπόμενου μέχρι την κάλυψη του
Ελάχιστου Ετήσιου Ποσοστού Συμμόρφωσης στόχου τους:
Νοείται ότι, η Ποσότητα Εξαγοράς υπολογίζεται ως οι υπολειπόμενες Μονάδες Εξοικονόμησης
Ενέργειας έως την κάλυψη του Ελάχιστου Ετήσιου Ποσοστού Συμμόρφωσης.
(7) Για την εξαγορά των υπολειπόμενων Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας έως τον Ετήσιο
Σωρευτικό Στόχο Υπόχρεου Μέρους, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 11.
(8) Σε περίπτωση θετικής απόκλισης του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους, οι
πλεονάζουσες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας δύναται να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση
του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους επόμενου Έτους Αναφοράς ή για την κάλυψη
αρνητικής απόκλισης του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου προηγούμενου Έτους Αναφοράς.

Μεταφερόμενο
υπόλοιπο.

9.-(1) Τα Υπόχρεα Μέρη δύναται να προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε
σε ένα συγκεκριμένο έτος εντός της χρονικής εφαρμογής του Καθεστώτος, ωσάν να είχε επιτευχθεί
σε ένα από τα τέσσερα (4) προηγούμενα ή τρία (3) επόμενα έτη.
(2) Το μεταφερόμενο υπόλοιπο του Έτους Αναφοράς δηλώνεται από τα Υπόχρεα Μέρη στο
Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης.
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Ανταλλαγή.

10.-(1) Στην περίπτωση Ανταλλαγής, τα Υπόχρεα Μέρη δηλώνουν στο
Συμμόρφωσής τους τις ανταλλασσόμενες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας:

Ετήσιο

Σχέδιο

(2) Οι ανταλλασσόμενες Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας πιστοποιούνται από την
αρμόδια αρχή προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε Ανταλλαγή.
(3) Τα Υπόχρεα Μέρη προβαίνουν στην Ανταλλαγή, αφού γνωστοποιήσουν στην αρμόδια αρχή
το ύψος των ανταλλασσόμενων Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω του Ετήσιου Σχεδίου
Συμμόρφωσης.
(4) Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή εξαγορασμένων Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας, καθώς
και η περαιτέρω ανταλλαγή Μονάδων Εξοικονόμησης Ενέργειας που προέρχονται από Ανταλλαγή.
(5) Οι εμπορικοί όροι της συμφωνίας για Ανταλλαγή αφορούν αποκλειστικά τα συμβαλλόμενα
μέρη.
Εξαγορά.

11.-(1) Τα Υπόχρεα Μέρη δηλώνουν στο Ετήσιο Σχέδιο Συμμόρφωσης τις Μονάδες Εξοικονόμησης
Ενέργειας που προτίθενται να εξαγοράσουν.
(2) Η αρμόδια αρχή υπολογίζει το ποσό Εξαγοράς και γνωστοποιεί στο Υπόχρεο Μέρος το
ακριβές ποσό.
(3) Η Εξαγορά από το Υπόχρεο Μέρος διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την ημέρα
γνωστοποίησής του.

Παράρτημα Ι.

(4) Ο τρόπος υπολογισμού του Κόστους Εξαγοράς και του Κόστους Συμμόρφωσης προβλέπεται
στο Παράρτημα I.
(5) Τα έσοδα που προκύπτουν από το Κόστος Εξαγοράς κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της
Δημοκρατίας.

20 (Ι) του 2014
123(I) του 2016
133(I) του 2016
159(I) του 2017.
Μηχανισμός
Ελέγχου και
Επαλήθευσης.
Παράρτημα ΙΙ.
Μηχανισμός
Μέτρησης και
Παρακολούθησης.

Παράρτημα ΙΙΙ.
Στατιστικά
δεδομένα.

(6) O Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις του Υπουργού στο πλαίσιο του
καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού και τηρουμένων των διατάξεων του περί της
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, δύναται να περιλάβει προτάσεις
για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες Κανονισμούς.
12.-(1) Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης αποσκοπεί στον αποτελεσματικό έλεγχο και στην
αξιόπιστη επαλήθευση της πραγματικής εφαρμογής των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
(2) Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης περιλαμβάνει την εφαρμογή τριών (3)
διαφορετικών σταδίων τα οποία προβλέπονται στο Παράρτημα II.
13.-(1) Ο Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης αποσκοπεί στην αποτελεσματική μέτρηση
και παρακολούθηση των υλοποιηθέντων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία
υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
(2) Οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Μηχανισμού Μέτρησης και Παρακολούθησης
πραγματοποιούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης, το
οποίο λειτουργεί και συντηρεί η αρμόδια αρχή και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IIΙ.
14.-(1) Κάθε Υπόχρεο Μέρος, κατόπιν αιτήσεως από την αρμόδια αρχή, υποβάλλει συγκεκριμένα
στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα και τους πελάτες τους.

Παράρτημα IV.

(2) Τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία ανά Υπόχρεο Μέρος περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
IV.

Διοικητικό
πρόστιμο.
Παράρτημα Ι.

15. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αναφορικά με τoν Ετήσιο Σωρευτικό Στόχο
Υπόχρεου Μέρους, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει σε Υπόχρεο Μέρος διοικητικό πρόστιμο
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του Νόμου, και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που
αναφέρεται στο Παράρτημα Ι.
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Συντελεστές
προσαύξησης.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
4.9.2015.

16.-(1) Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του Ετήσιου Σωρευτικού Στόχου Υπόχρεου Μέρους, οι
Μονάδες Εξοικονόμησης Ενέργειας που προέρχονται από την υλοποίηση Τεχνικών Μέτρων ή/και
Οριζόντιων Μέτρων σε ευάλωτους καταναλωτές όπως αυτοί ορίζονται στο περί Καθορισμού της
Ενεργειακής Φτώχειας και των Κατηγοριών Ευάλωτων Καταναλωτών και των Μέτρων
Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Φτώχειας και Προστασίας των Ευάλωτων Καταναλωτών Διάταγμα,
λογίζονται με συντελεστή προσαύξησης 1,5.
(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να ορίσει σε Διάταγμα συντελεστή προσαύξησης και σε άλλες
ομάδες καταναλωτών για αντιμετώπιση της ανισότητας στην κατανάλωση ενέργειας λόγω
κοινωνικής κατάστασης ή/και γεωγραφικής τοποθεσίας ή/και προώθησης μέτρων και πολιτικών που
καθορίζονται στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.
(3)
O συντελεστής προσαύξησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δεν δύναται να είναι
μεγαλύτερος από 1,5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(Κανονισμοί 8(5), 8(6), 11(4) και 15)
Κόστος Εξαγοράς – Κόστος Συμμόρφωσης
1. Το Κόστος Συμμόρφωσης ορίζεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.250.000) ανά ktoe.
2. Στην περίπτωση του Κανονισμού 8(5), το Κόστος Εξαγοράς είναι ίσο με το Κόστος Συμμόρφωσης.
3. Στην περίπτωση του Κανονισμού 8(6), το Κόστος Εξαγοράς υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
Κ.Ε. = Κ.Σ. + [(Ε.Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Σ.)/ Ε.Ε.Π.Σ.]* Κ.Σ.,
όπου:
Κ.Ε.= Κόστος Εξαγοράς σε ευρώ/ktoe
Κ.Σ.= Κόστος Συμμόρφωσης σε ευρώ/ktoe
Ε.Π.Σ. = Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης
Ε.Ε.Π.Σ. = Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Συμμόρφωσης και εφόσον ισχύει ότι Ε.Π.Σ.<Ε.Ε.Π.Σ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
(Κανονισμός 12(2))
Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης
Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης αποσκοπεί στον αποτελεσματικό έλεγχο και στην αξιόπιστη επαλήθευση της
πραγματικής εφαρμογής των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα
Μέρη στο πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
Ο Μηχανισμός Ελέγχου και Επαλήθευσης περιλαμβάνει την εφαρμογή τριών (3) διαφορετικών σταδίων. Στο πρώτο
στάδιο προβλέπεται η διενέργεια προκαταρτικών ελέγχων στο πλαίσιο των οποίων τα Υπόχρεα Μέρη υποβάλλουν
ξεχωριστά για κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που έχει υλοποιηθεί συγκεκριμένα έγγραφα και στοιχεία,
ώστε να τεκμηριώνεται η υλοποίησή τους. Η ενημέρωση των Υπόχρεων Μερών για το είδος των απαιτούμενων
εγγράφων και στοιχείων πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή μετά την υποβολή και τον έλεγχο του Ετήσιου Σχεδίου
Συμμόρφωσης.
Η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων μετά την υποβολή των υλοποιηθέντων
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην αρμόδια αρχή. Επιπρόσθετα, η αρμόδια αρχή ελέγχει μεταξύ άλλων
την ορθότητα της μέτρησης της εξοικονομηθείσας ενέργειας και τις εκτιμώμενες τιμές, την εμφάνιση ενδεχόμενων
ακραίων εκτιμήσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την ενδεχόμενη διπλομέτρηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο των
υλοποιηθέντων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Τέλος, η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση των Υπόχρεων Μερών με το κριτήριο της σημαντικότητας και της
προσθετικότητας στο πλαίσιο 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, και οποιασδήποτε τροποποίησης ή αναθεώρησής της.
Στο δεύτερο στάδιο προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή το δείγμα στο οποίο θα εφαρμοστούν εκτενέστερες
διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης. Η κατάρτιση του δείγματος περιλαμβάνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά: α)
συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν κριθεί από την αρμόδια αρχή ως μη αξιόπιστες από τα αποτελέσματα του
προκαταρκτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου, β) συγκεκριμένες παρεμβάσεις οι
οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας αρχής και γ) έναν στατιστικά
σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων, ώστε τελικά το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό στο σύνολο κάθε υλοποιηθέντος
μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Στο τρίτο στάδιο για το επιλεγμένο δείγμα η αρμόδια αρχή δύναται να διενεργήσει ενδελεχείς ελέγχους για κάθε μέτρο
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ξεχωριστά.
Κάθε Υπόχρεο Μέρος υποχρεούται να παρέχει διευκρινίσεις και να υποβάλλει συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία
εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια αρχή.
Η αρμόδια αρχή οφείλει να ελέγχει την τήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υλοποιηθέντων παρεμβάσεων για
κάθε μέτρο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έτσι όπως έχουν δηλωθεί στο Σχέδιο Επίτευξης του Ετήσιου Στόχου
και να επιβεβαιώσει τη διασφάλιση της δηλωθείσας ποιότητας για τα υλοποιηθέντα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης.
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση και των τριών (3) σταδίων του Μηχανισμού Ελέγχου και Επαλήθευσης η αρμόδια αρχή
εφαρμόζει τα αποτελέσματα του ελέγχου στο σύνολο των παρεμβάσεων κάθε υλοποιηθέντος μέτρου βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης, ώστε να προσδιοριστεί η επαληθευμένη εξοικονόμηση ενέργειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
(Κανονισμός 13(2))
Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης
Ο Μηχανισμός Μέτρησης και Παρακολούθησης αποσκοπεί στην αποτελεσματική μέτρηση και παρακολούθηση των
υλοποιηθέντων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υλοποιούνται από τα Υπόχρεα Μέρη στο
πλαίσιο εφαρμογής του Καθεστώτος.
Οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Μηχανισμού Μέτρησης και Παρακολούθησης ορίζονται από την αρμόδια αρχή.
Η υποβολή των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος
μέτρησης και παρακολούθησης είτε με άλλα μέσα που ορίζει η αρμόδια αρχή.
Η μέτρηση της εξοικονομηθείσας ενέργειας από τα επιλέξιμα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης γίνεται από
τους τύπους υπολογισμού που έχει αναπτύξει ή εγκρίνει η αρμόδια αρχή.
Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί σκόπιμη η προσθήκη νέου μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης από ένα
Υπόχρεο Μέρος, υποβάλλεται κατάλληλο αίτημα στην αρμόδια αρχή για έγκριση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Κανονισμός 14(2))
Υποβαλλόμενα στατιστικά δεδομένα από τα Υπόχρεα Μέρη
Ενεργειακό προϊόν

Ηλεκτρική ενέργεια

Υπόχρεο Μέρος
Έτος Αναφοράς
Επαρχία

1) Λευκωσία, 2) Λεμεσός, 3) Λάρνακα, 4) Πάφος, 5) Αμμόχωστος

Τομέας τελικής
κατανάλωσης

1) Οικιακός, 2) Τριτογενής, 3) Βιομηχανικός, 4) Μεταφορές, 5) Αγροτικός, 6) Λοιπά

Πλήθος μετρητών

Σύνολο μετρητών για κάθε υποκατηγορία

Ετήσιο εύρος
ενέργειας

Κατανάλωση οικιακού τομέα: 1) μικρότερη των 1000 kWh, 2) 1000-2500 kWh, 3) 2500-5000
kWh, 4) 5000-15000 kWh, 5) μεγαλύτερη των 15000 kWh
Κατανάλωση βιομηχανικού τομέα: 1) μικρότερη των 20 MWh, 2) 20-500MWh, 3) 500-2000
MWh, 4) 2000- 20000 MWh, 5) 20000-70000 MWh, 6) 70000-150000 MWh, 7) μεγαλύτερη των
15000 MWh
Κατανάλωση τριτογενή τομέα: 1) μικρότερη των 20 MWh, 2) 20-50 MWh, 3) 50-100 MWh, 4)
100-300 MWh, 5) 300-500 MWh, 6) 500-1000 MWh, 7) μεγαλύτερη των 1000 MWh
Λοιποί τομείς: Χωρίς κατηγοριοποίηση

Είδος τάσης

1) Χαμηλή, 2) Μεσαία, 3) Υψηλή

Κατανάλωση αέργου
ισχύος (MVarh)

Σύνολο κατανάλωσης για κάθε υποκατηγορία

Κατανάλωση
ενέργειας
(MWh)

Σύνολο κατανάλωσης για κάθε υποκατηγορία

Ενεργειακό προϊόν

Πετρελαιοειδή

Υπόχρεο Μέρος
Έτος Αναφοράς
Επαρχία

1) Λευκωσία, 2) Λεμεσός, 3) Λάρνακα, 4) Πάφος, 5) Αμμόχωστος

Τομέας τελικής
κατανάλωσης

1) Οικιακός, 2) Τριτογενής, 3) Βιομηχανικός, 4) Μεταφορές, 5) Αγροτικός, 6) Λοιπά

Τύπος προϊόντος

1) Αμόλυβδη βενζίνη κίνησης (περιλαμβανομένων των προϊόντων 95, 98 και 100 οκτανίων), 2)
Πετρέλαιο κίνησης, 3) Πετρέλαιο θέρμανσης, 4) Υγραέριο, 5) Κηροζίνη θέρμανσης

Διανεμόμενες
ποσότητες
(It, m3, tn)

Σύνολο διανεμηθείσας ποσότητας για κάθε υποκατηγορία

