
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4441, 15.4.2014  Ν. 56(Ι)/2014 

56(Ι)/2014 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 
 
 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της ΕΕ.: L 315, 
14.11.2012, 
σ. 1, 
L 113, 
25.4.2013, 
σ. 24. 

Για σκοπούς  εναρμόνισης, μεταξύ άλλων, με τα άρθρα 2(24), 

2(27) της πράξης της  Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο∙ «Οδηγία 

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 

διορθώθηκε, 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
31(Ι) του 2009 
53(Ι) του 2012. 
 
 

1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενεργειακής 

Απόδοσης κατά τη Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη Τελική Χρήση και τις 

Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμους του 2009 και 2012 (που στο εξής 

θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ενεργειακής 

Απόδοσης κατά τη Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες 

Νόμοι του 2009 έως 2014. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 
 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

(α) Με την αντικατάσταση από αυτό του όρου και του ορισμού 

«Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)» με τον ακόλουθο 

νέο όρο και ορισμό: 

 

«“πάροχος ενεργειακής υπηρεσίας” σημαίνει το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή άλλα μέτρα 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή οίκημα 
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τελικού καταναλωτή.»∙ 

  

 (β) με την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, 

του ακόλουθου  νέου όρου και του ορισμού του: 

 

  «“Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης” ή “ΣΕΑ” σημαίνει τη 

σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του δικαιούχου και 

παρόχου μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, η οποία 

επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας  πραγματοποιούνται 

πληρωμές για επενδύσεις (έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας) για 

το μέτρο αυτό, οι οποίες συνδέονται με ένα συμβατικώς 

συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή με 

άλλο συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η 

εξοικονόμηση χρημάτων∙». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 2 αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (2A), (2B) και (2Γ): 

 

«(2Α) Oι πάροχοι ενεργειακής υπηρεσίας παρέχουν στην 

αρμόδια αρχή  πληροφορίες, για σκοπούς παρακολούθησης 

και ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργειακής 

απόδοσης, στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9. 

 

(2Β) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια αρχή με 

βάση το εδάφιο (2Α) και δυνατόν να περιλαμβάνουν δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, θεωρούνται εμπιστευτικού 

χαρακτήρα και τηρούνται γι’ αυτές οι διατάξεις του περί 

Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε 
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τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

 

(2Γ) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην αρμόδια αρχή με 

βάση το εδάφιο (2Α), και δυνατόν να περιλαμβάνουν εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες, θεωρούνται εμπιστευτικές.»∙ 

  

 (β) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού, ως ακολούθως: 

 

(i) με την προσθήκη, στην υποπαράγραφο (ii) της 

παραγράφου (β) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «της 

υποπαραγράφου (i)» (δεύτερη γραμμή), της ακόλουθης 

φράσης «ή κατά την έννοια του εδαφίου (2Γ)» ∙ 

 

(ii)   με την προσθήκη, στην υπο-υποπαράγραφο (αα) της 

υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (β) αυτού, αμέσως 

μετά τη φράση «με βάση το εδάφιο (1)» (δεύτερη 

γραμμή), της φράσης «ή με βάση το εδάφιο (2Α)». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ζ) 

αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των 

ακόλουθων νέων παραγράφων (η) και (θ): 

 

      «(η) τον καθορισμό των ελάχιστων προνοιών των ΣΕΑ∙ 

 

        (θ) τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών 

αναφορικά με τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών.». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 10  
του βασικού 
νόμου. 

5. To εδάφιο (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «του εδαφίου (1)» της φράσης «ή του εδαφίου (2Α)»∙ 
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(β) με την αντικατάσταση του κόμματος στο τέλος της παραγράφου 

(ε) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (στ): 

 

           «(στ) παραβιάζει οποιεσδήποτε διατάξεις  Κανονισμών ή/και 

Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου,».  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 11  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «του εδαφίου (1)», της φράσης «ή του εδαφίου (2Α)» ∙ 

  

 (β) με την αντικατάσταση του κόμματος στο τέλος της παραγράφου 

(ε) αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (στ): 

 

«(στ) παραβιάζει οποιεσδήποτε διατάξεις Κανονισμών ή/και 

Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου,». 

  

Τροποποίηση του 
Παραρτήματος 
 του βασικού 
νόμου. 
 

Παράρτημα. 
 

7. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

(α) Με την αντικατάσταση, δίπλα από τη λέξη «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ» 

αυτού, της φράσης «Παράβαση των άρθρων 5(1), 5(2), 5(3), 6(1) 

ή/και 7(1) του Νόμου και των όρων της άδειας», με την ακόλουθη 

νέα φράση:  

 

«Παράβαση των άρθρων 5(1), 5(2), 5(3), 6(1), 6(2Α) ή/και 7(1) 

του Νόμου ή/και οποιωνδήποτε διατάξεων Κανονισμών ή/και 

Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου (να γίνεται 
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ρητή αναφορά στις σχετικές διατάξεις των  Κανονισμών ή/και 

Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου)»∙ 

 

(β) με την προσθήκη, στην πρώτη παράγραφο που ακολουθεί της 

λέξης «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ» αυτού, αμέσως μετά τη φράση «του 

άρθρου του Νόμου», της ακόλουθης νέας φράσης: «ή/και 

οποιωνδήποτε διατάξεων Κανονισμών ή/και Διαταγμάτων 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


