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ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός - αντικείμενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την 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» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012),
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαίου 2013 «για
την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της
Κροατίας».
2. Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης προκειμένου η χώρα να συνεισφέρει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου
2020 της Ένωσης για είκοσι τοις εκατό (20%) στην ενεργειακή απόδοση και να προετοιμάσει
το έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της
προαναφερόμενης χρονολογίας.
3. Με τον παρόντα νόμο, επίσης, θεσπίζονται ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης
για το 2020, μέτρα για την προώθηση τους και κανόνες που αποσκοπούν στην άρση των
φραγμών στην αγορά ενέργειας και στην υπερνίκηση των αδυναμιών της αγοράς που
παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την εξής έννοια:
1) «Ενέργεια»: όλες οι μορφές ενεργειακών προϊόντων, τα καύσιμα, η θερμότητα, η
ανανεώσιμη ενέργεια, ο ηλεκτρισμός ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ενέργειας, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 περίπτωση δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για τις στατιστικές ενέργειας.
2) «Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας»: η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση,
εξαιρουμένων των μη ενεργειακών χρήσεων.
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.
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5) «Εξοικονόμηση ενέργειας»: ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται
με τη μέτρηση ή/και τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό της κατανάλωσης πριν και μετά 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/και 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 δύναται να περιλαμβάνει τις εργασίες, την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και
έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας αυτής, βάσει συμβάσεως. Η εν λόγω
υπηρεσία υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη με μέτρηση ή
εκτίμηση βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.
8) «Δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες αρχές», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 60/2007
(64 Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005» (οδηγία 2004/18/ΕΚ), σύμφωνα με το οποίο είναι το κράτος, οι αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από
αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
9) «Κεντρική δημόσια διοίκηση»: όλες οι διοικητικές υπηρεσίες των οποίων η αρμοδιότητα
εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως ορίζονται ως «Κεντρική Διοίκηση» στο άρθρο 2
του ν. 3871/2010 (141 Α’) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», και περιλαμβάνουν την
Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις
Ανεξάρτητες Αρχές.
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, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ή το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών και διατίθεται προς δημόσια
χρήση.
13) «Διεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό
Τυποποίησης και διατίθεται στο κοινό.
14) «Υπόχρεο μέρος»: διανομέας ενέργειας ή επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας που
δεσμεύεται από τα εθνικά καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης
που αναφέρονται στο άρθρο 8.
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) «Δημόσια 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 επισήμανσης, 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 επαληθευτούν και να μετρηθούν ή να εκτιμηθούν και η οποία πραγματοποιείται
ως αποτέλεσμα μέτρου πολιτικής.
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20) «Διανομέας 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) «Διαχειριστής δικτύου διανομής»: ο «διαχειριστής δικτύου διανομής» όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (179 Α’) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις.» (οδηγία 2009/72/ΕΚ και οδηγία 2009/73/ΕΚ).
22) «Επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί
ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές.
23) «Τελικός καταναλωτής»: το δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που καταναλώνει ενέργεια για δική του τελική χρήση.
24) «Επιχείρηση ενεργειακών υπηρεσιών» ή «ΕΕΥ»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει
ενεργειακές υπηρεσίες ή και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε
εγκαταστάσεις ή κτίρια τελικών καταναλωτών.
25) «Ενεργειακός έλεγχος»: η συστηματική διαδικασία με σκοπό την απόκτηση επαρκούς
γνώσης του υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου
ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης,
καθώς και ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών, με την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται
ποσοτικά οι οικονομικώς αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, και με την
οποία συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων.
26) «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, σύμφωνα με τον
οποίο η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων αποτελείται από επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών
δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
27) «Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: συμβατική συμφωνία που καταρτίζεται εγγράφως
μεταξύ του δικαιούχου και της Επιχείρησης Ενεργειακών Υπηρεσιών, η οποία επαληθεύεται
και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας
πραγματοποιούνται πληρωμές για επενδύσεις (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 εξοικονόμηση χρημάτων.
28) «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 είναι ικανό να μεταδίδει και να λαμβάνει
δεδομένα χρησιμοποιώντας μορφότυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
29) «Διαχειριστής συστήματος μεταφοράς»: ο «διαχειριστής συστήματος μεταφοράς» όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4001/2011.
30) «Συμπαραγωγή»: η ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ή μηχανικής ενέργειας
στο πλαίσιο μίας μόνο διαδικασίας.
31) «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.
32) «Ωφέλιμη θερμότητα»: θερμότητα που παράγεται στο πλαίσιο διαδικασίας συμπαραγωγής,
προκειμένου να ικανοποιήσει μια οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη.
33) «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 άρθρο 25 παράρτημα I.
34) «Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης»: η συμπαραγωγή που πληροί τα κριτήρια του άρθρου
25 παράρτημα II.
35) «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.
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36) «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.
37) «Μονάδα συμπαραγωγής»: μονάδα που δύναται να λειτουργεί ως μονάδα συμπαραγωγής.
38) «Μονάδα συμπαραγωγής μικρής κλίμακας»: η μονάδα συμπαραγωγής με εγκατεστημένη
ηλεκτρική ισχύ μικρότερη από ένα μεγαβάτ (1 MWe).
39) «Μονάδα συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας»: η μονάδα συμπαραγωγής με μέγιστη
ηλεκτρική ισχύ μικρότερη από πενήντα κιλοβάτ (50 kWe).
40) «Συντελεστής δόμησης»: ο λόγος του εμβαδού του δαπέδου ενός κτιρίου προς το εμβαδόν
οικοπέδου σε ένα συγκεκριμένο έδαφος.
41) «Αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης»: σύστημα τηλεθέρμανσης και
τηλεψύξης που χρησιμοποιεί τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ανανεώσιμη ενέργεια,
πενήντα τοις εκατό (50%) απορριπτόμενη θερμότητα, εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)
συμπαραγόμενη θερμότητα ή πενήντα τοις εκατό (50%) συνδυασμού αυτής της ενέργειας
και θερμότητας.
42) «Αποδοτική θέρμανση και ψύξη»: η επιλογή θέρμανσης και ψύξης η οποία, συγκρινόμενη με
ένα βασικό σενάριο συνήθους δραστηριότητας, μειώνει κατά τρόπο μετρήσιμο τη χρήση
πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή μίας μονάδας παρεχόμενης
ενέργειας εντός των ορίων ενός συστήματος κατά τρόπο οικονομικώς αποδοτικό, σύμφωνα
με την αξιολόγηση της ανάλυσης κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο άρθρο 14,
λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την εξόρυξη, τη μετατροπή, τη
μεταφορά και τη διανομή.
43) «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.
44) «Ουσιαστική ανακαίνιση»: ανακαίνιση της οποίας το κόστος υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) του κόστους επένδυσης νέας συγκρίσιμης μονάδας.
45) «Φορέας συγκέντρωσης»: πάροχος υπηρεσιών στον τομέα της ζήτησης ο οποίος συνδυάζει
πολλαπλά βραχείας διάρκειας φορτία καταναλωτών προς πώληση ή εκπλειστηριασμό σε
οργανωμένες αγορές ενέργειας.
46) «Λευκά Πιστοποιητικά»: πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από ανεξάρτητους
πιστοποιημένους φορείς που πιστοποιούν και επιβεβαιώνουν την εξοικονόμηση ενέργειας
που προκύπτει ως αποτέλεσμα εφαρμογής μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 3
Στόχος ενεργειακής απόδοσης
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από το παράρτημα της Οδηγίας
2012/13/ΕΕ και άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσπίζεται
ενδεικτικός εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το
2020.
2. Για τον καθορισμό του στόχου της παραγράφου 1 συνεκτιμώνται:
α) ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 δεν θα υπερβαίνει τα
χίλια τετρακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (1.483
εκατομμύρια ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας ή τα χίλια ογδόντα έξι εκατομμύρια τόνους
ισοδύναμου πετρελαίου (1.086 εκατομμύρια ΤΙΠ) τελικής ενέργειας.
β) τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο,
γ) τα μέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου
εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.
3855/2010,
δ) τα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε άλλα κράτη μέλη και σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3. Κατά τον καθορισμό του στόχου, μπορεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές συνθήκες
που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, όπως
α) οι οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας
β) η εξέλιξη και πρόβλεψη του ΑΕΠ
γ) αλλαγές στις εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας
δ) η ανάπτυξη όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η δέσμευση και αποθήκευση
διοξειδίου του άνθρακα, και
ε) η έγκαιρη δράση
4. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) μεριμνά για την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης
προόδου για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και υποβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.
5. To περιεχόμενο των εκθέσεων της παραγράφου 4 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις
πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 25, παράρτημα XIII μέρος 1.
6. Το ΥΠΕΚΑ έχει τον γενικό έλεγχο και την αρμοδιότητα επίβλεψης της υλοποίησης των
ενεργειών για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 4
Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)
(Άρθρο 24 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου του άρθρου 3 η Διεύθυνση Ενεργειακών
Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης
Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ).
2. Τα ΕΣΔΕΑ εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, μετά από εισήγηση
της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ. Το πρώτο ΕΣΔΕΑ
υποβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος του έτους 2014 και τα επόμενα έως τις 30
Απριλίου ανά τριετία.
3. Τα ΕΣΔΕΑ:
α) καλύπτουν σημαντικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την αναμενόμενη
ή/και επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στον
τομέα του εφοδιασμού, της μεταφοράς και της διανομής ενέργειας, καθώς και της τελικής
χρήσης ενέργειας,
β) συμπληρώνονται από επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της αναμενόμενης συνολικής
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 2020, καθώς και εκτίμηση των επιπέδων
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 25,
παράρτημα XIII μέρος 1,
γ) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 25,
παράρτημα XIII.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 5
Ανακαίνιση κτιρίων
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την εκπόνηση
έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την
ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος που αποτελείται από κατοικίες και εμπορικά
κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά.
2. Η έκθεση εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και υποβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος
του 2014, ενώ στη συνέχεια αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη και υποβάλλεται ως μέρος των
ΕΣΔΕΑ.
3. Η έκθεση περιλαμβάνει:
α) ανασκόπηση του εθνικού κτιριακού αποθέματος που βασίζεται, ανάλογα με την
περίπτωση, σε στατιστική δειγματοληψία,
β) εξεύρεση οικονομικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις ανάλογα με το
είδος του κτιρίου και την κλιματική ζώνη,
γ) πολιτικές και μέτρα για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων
κτιρίων, περιλαμβανομένων των σταδιακών ριζικών ανακαινίσεων,
δ) μια προοπτική για τον προσανατολισμό μελλοντικών επενδυτικών αποφάσεων των
ιδιωτών, του κατασκευαστικού τομέα και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
ε) την εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και των γενικότερων ωφελειών
με βάση συγκεκριμένα στοιχεία και μεθοδολογία.
Άρθρο 6
Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς
(άρθρο 5 και άρθρο 20 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του ν. 4122/2013 (42 Α’) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και λοιπές διατάξεις.» (οδηγία 2010/31/ΕΕ), από την 1η Ιανουαρίου 2014, ανακαινίζεται κάθε
χρόνο το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και
ψυχομένων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια
διοίκηση, προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013.
2. Το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των
κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου μεγαλύτερο από πεντακόσια τετραγωνικά
μέτρα (500 τ.μ.) που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια
διοίκηση, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις εθνικές απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013. Το
όριο αυτό μειώνεται σε διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.) από τις 9 Ιουλίου
2015.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών η παραπάνω υποχρέωση είναι δυνατό να
εκτείνεται και σε κτίρια ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από διοικητικές υπηρεσίες σε
επίπεδο κατώτερο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό
του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με
συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.)
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και από τις 9 Ιουλίου 2015 άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.)
που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση ή από τις εν
λόγω διοικητικές υπηρεσίες και τα οποία από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του άρθρου 4 του ν. 4122/2013.
4. Κατά την εφαρμογή μέτρων για τη συνολική ανακαίνιση των κτιρίων που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3, το κτίριο θεωρείται ως σύνολο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το
κέλυφος, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και η συντήρηση.
5. Τα κτίρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 με τη χαμηλότερη ενεργειακή
απόδοση αποτελούν προτεραιότητα στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπου αυτά είναι
οικονομικώς αποδοτικά και τεχνικώς εφικτά.
6. Από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες κτιρίων:
α) μνημεία και κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή
λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός
παραδοσιακών οικισμών κτίρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το
χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους,
β) κτίρια των ενόπλων δυνάμεων ή που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας για τα
οποία απαιτείται η διασφάλιση και διατήρηση του χαρακτήρα του απορρήτου της εθνικής
άμυνας και ασφάλειας, με εξαίρεση των ενιαίων χώρων διαβίωσης ή των κτιρίων με
γραφεία 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.
7. Εάν ανακαινίζεται περισσότερο από το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού
δαπέδου των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 σε ένα δεδομένο έτος,
το πλεονάζον δύναται να συνυπολογίζεται στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε
από τα τρία προηγούμενα ή επόμενα έτη.
8. Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3
δύναται επίσης να συνυπολογίζονται:
α) τα νέα κτίρια που καταλαμβάνονται και είναι ιδιόκτητα και τα οποία αντικαθιστούν
συγκεκριμένα κτίρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 που κατεδαφίσθηκαν
κατά τη διάρκεια των δύο 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.
9. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τα
αρμόδια υπουργεία, μεριμνά για την κατάρτιση καταλόγου των κτιρίων που αναφέρονται
στις παραγράφους 1, 2 και 3, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παραγράφου 6. Ο
κατάλογος περιλαμβάνει το εμβαδόν δαπέδου σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και την
ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδομένα, εφόσον είναι διαθέσιμα.
10. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ και δύναται να αναπροσαρμόζεται
με κατάλληλη επικαιροποίηση των δεδομένων και των σχετικών στοιχείων που προκύπτουν.
11. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1, με ευθύνη των Γενικών
Γραμματέων των φορέων στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα κτίρια του καταλόγου
της παραγράφου 10, αποστέλλονται έως την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στη Διεύθυνση
Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ ολοκληρωμένες προτάσεις με τα προς ανακαίνιση
κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 5.
12. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
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Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ εγκρίνεται ο κατάλογος της ετήσιας υποχρέωσης
της παραγράφου 1, βάσει και των προτάσεων της παραγράφου 11, τα μέτρα
χρηματοδότησης για την υλοποίηση των προτάσεων καθώς επίσης και η εναλλακτική
δυνατότητα ετήσιων συμβολών στο Πράσινο Ταμείο με ποσό ισοδύναμο προς τις
επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των υποχρεώσεων αυτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20.
13. Κατά τη θέσπιση χρηματοοικονομικών κινήτρων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου, τα κτίρια της
παραγράφου 9 αποτελούν προτεραιότητα.
14. Με ευθύνη των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων και Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Δημάρχων και των Διοικήσεων των φορέων του
στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων και των οργανισμών κατοικίας
κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου, για τα κτίρια αρμοδιότητάς τους:
α) εκπονείται σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, μεμονωμένο ή ως μέρος ενός ευρύτερου
κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου, το οποίο περιέχει συγκεκριμένους στόχους και
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,
β) καθιερώνεται σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει ενεργειακές
επιθεωρήσεις, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου τους,
γ) εφαρμόζονται τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, ειδικά
χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, καθώς επίσης και επιχειρήσεις ενεργειακών
υπηρεσιών μέσω σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 7
Ενεργειακή απόδοση κατά τις αγορές από δημόσιους φορείς
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Τα Υπουργεία και οι Ανεξάρτητες Αρχές αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής
ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονομική αποδοτικότητα, την
οικονομική σκοπιμότητα, τη γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και
τον επαρκή ανταγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 25, παράρτημα ΙΙΙ. Η υποχρέωση αυτή
ισχύει για τις συμβάσεις αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων από δημόσιους φορείς,
εφόσον η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή
ανώτερη από τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 6 του π.δ. 60/2007 (64 Α΄), ως εκάστοτε
ισχύουν.
2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται στις συμβάσεις των ενόπλων δυνάμεων,
μόνο στον βαθμό που η εφαρμογή της δεν συγκρούεται με τον χαρακτήρα και την
πρωταρχική επιδίωξη των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάμεων. Η υποχρέωση δεν
εφαρμόζεται στις συμβάσεις προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού όπως ορίζεται στο ν.
3978/2011 (137 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς
της `Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.» (Οδηγία 2009/81/ΕΚ), 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.
3. Οι υπόλοιποι δημόσιοι φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, πλην
των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται αφού λάβουν
δεόντως υπόψη τις εκατέρωθεν αρμοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση και
ακολουθώντας τον υποδειγματικό ρόλο των Υπουργείων και των Ανεξάρτητων Αρχών, να
αγοράζουν μόνο προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορεί να
ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρμογής.
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Οι δημόσιοι φορείς της παρούσας παραγράφου δύνανται, 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 του
Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι
εφαρμογής
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κατά την αγορά δέσμης προϊόντων η οποία
καλύπτεται στο σύνολό της από το άρθρο 11 της υπ΄ αριθμ. 12400/1108 (2301 Β΄)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου για την ένδειξη της κατανάλωσης
ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της
επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά» κοινής
υπουργικής απόφασης, οι δημόσιοι φορείς κατά την έννοια της παραγράφου 8 του άρθρου 2
του παρόντος νόμου, μπορούν να διατυπώνουν την απαίτηση ώστε η συγκεντρωτική
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.
Άρθρο 8
Καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ εκπονεί έκθεση, που
υποβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία ακολουθεί το πλαίσιο που παρατίθεται στο άρθρο
25 παράρτημα V, καθορίζει καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή/και
άλλα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές
και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν την απαιτούμενη ποσότητα
εξοικονόμησης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των παραγράφων 2 και 3.
2. Η ποσότητα νέων εξοικονομήσεων ενέργειας που πραγματοποιείται ετησίως από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ενάμιση τοις
εκατό (1,5%) των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων
των διανομέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, του
μέσου όρου των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013.
3. Για τον υπολογισμό της παραπάνω ποσότητας και με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει
αποδεδειγμένα μείωση μεγαλύτερη από εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της ποσότητας
εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, είναι δυνατό:
α) να εξαιρούνται εν μέρει ή εν όλω οι κατ’ όγκον πωλήσεις ενέργειας που
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές,
β) να χρησιμοποιείται σταδιακή προσέγγιση για την ποσότητα νέων εξοικονομήσεων,
χρησιμοποιώντας τιμές ένα τοις εκατό (1%) για τα έτη 2014 και 2015, ένα και εικοσιπέντε
τοις εκατό (1,25%) για τα έτη 2016 και 2017 και ενάμιση τοις εκατό (1,5%) για τα έτη
2018, 2019 και το 2020,
γ) να εξαιρούνται από τον υπολογισμό το σύνολο ή μέρος των πωλήσεων ενέργειας, κατ’
όγκον, που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες απαριθμούμενες στο
παράρτημα Ι της υπ΄ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 (1931 Β΄) «Σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
«σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του
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Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις.» κοινής
υπουργικής απόφασης (οδηγία 2003/87/ΕΚ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ) να προσμετρούνται οι εξοικονομήσεις ενέργειας που επιτυγχάνονται στους τομείς
μετατροπής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των
αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής
των απαιτήσεων του άρθρου 14 παράγραφοι 5, 6 και 7 περίπτωση β) και του άρθρου 15
παράγραφοι 1 έως 13, 18 και 19,
ε) να προσμετράται η εξοικονόμηση ενέργειας που έχει επιτευχθεί και μπορεί με μετρήσιμα
στοιχεία να επαληθευτεί, από μεμονωμένες νέες δράσεις που εφαρμόστηκαν από τις 31
Δεκεμβρίου 2008 και εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο το 2020.
4. Τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης της παραγράφου 1
επιβάλλονται με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια σε υπόχρεα μέρη μεταξύ των
διανομέων ενέργειας ή/και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας ή/και των
διανομέων καυσίμων κίνησης ή των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καυσίμων κίνησης,
που λειτουργούν στην επικράτεια της χώρας. Το ποσό της εξοικονόμησης ενέργειας για την
εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα μέρη σε τελικούς καταναλωτές
οι οποίοι ορίζονται, κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από τον υπολογισμό που γίνεται βάσει της
παραγράφου 1 ή με πιστοποιημένες εξοικονομήσεις που απορρέουν από άλλα μέρη, όπως
περιγράφεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 7.
5. Η ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας που απαιτείται συνολικά καθώς και από κάθε
υπόχρεο μέρος εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής ενέργειας, με την εφαρμογή των
συντελεστών μετατροπής που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράρτημα IV.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται
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.
7. Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, είναι δυνατό:
α) να συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις εξοικονόμησης ενέργειας που επιβάλλονται,
απαιτήσεις με κοινωνικό σκοπό, όπως η κατά προτεραιότητα υλοποίηση μεριδίου
μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια ή
στην κοινωνική κατοικία,
β) τα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν την πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας που
επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη,
περιλαμβανομένης της προώθησης μέτρων μέσω άλλων εγκεκριμένων από το κράτος
φορέων ή μέσω δημόσιων αρχών, ανεξαρτήτως εάν σε αυτές συμμετέχουν επίσημες
συμπράξεις ή όχι, τα οποία μπορούν να συνδυάζονται με άλλες πηγές χρηματοδότησης
και υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται σαφής, διαφανής και ανοικτή σε όλους τους
παράγοντες της αγοράς διαδικασία έγκρισης και η οποία αποσκοπεί στην
ελαχιστοποίηση του κόστους πιστοποίησης,
γ) τα υπόχρεα μέρη να προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε σε ένα
συγκεκριμένο έτος, σαν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα τέσσερα προηγούμενα ή τρία
επόμενα έτη.
8. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ δύναται να απαιτεί, μία
φορά ετησίως, από τα υπόχρεα μέρη:
α) συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τελικούς καταναλωτές τους
(εντοπίζοντας τις σημαντικές μεταβολές σε σχέση με στοιχεία που υποβλήθηκαν
προηγουμένως),
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β) επίκαιρα
στοιχεία
για
την
κατανάλωση
των
τελικών
καταναλωτών,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των χαρακτηριστικών φορτίου, του
διαχωρισμού πελατών και της γεωγραφικής θέσης των πελατών, τηρώντας παράλληλα
την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των ευαίσθητων ιδιωτικών ή εμπορικών
πληροφοριών, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο.
9. Άπαξ ετησίως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ η εξοικονόμηση ενέργειας κάθε
υπόχρεου μέρους ή κάθε υποκατηγορίας υπόχρεου μέρους, καθώς και συνολικά στο
πλαίσιο του καθεστώτος.
10. Εναλλακτικώς προς τη θέσπιση καθεστώτων επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης,
μπορούν να λαμβάνονται άλλα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας
στους τελικούς καταναλωτές εφόσον αυτά τα μέτρα πολιτικής πληρούν τα κριτήρια των
παραγράφων 12, 13, και 14. Η ετήσια ποσότητα της νέας εξοικονομούμενης ενέργειας που
επιτυγχάνεται μέσω αυτής της προσέγγισης είναι ισοδύναμη με την ποσότητα της νέας
εξοικονομούμενης ενέργειας που απαιτείται στις παραγράφους 1 και 2. Υπό την
προϋπόθεση ότι διατηρείται η ισοδυναμία, τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής
απόδοσης μπορούν να συνδυάζονται με εναλλακτικά μέτρα πολιτικής, για παράδειγμα με
εθνικά προγράμματα ενεργειακής απόδοσης.
11. Τα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 10 μπορούν να
περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα παρακάτω ή συνδυασμούς τους:
α) φόρους στην ενέργεια ή στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), οι οποίοι οδηγούν
στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση,
β) καθεστώτα και μέσα χρηματοδότησης ή φορολογικά κίνητρα που οδηγούν στην
εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχουν ως αποτέλεσμα τη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση,
γ) κανονισμούς ή εθελοντικές συμφωνίες που οδηγούν στην εφαρμογή ενεργειακά
αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση,
δ) πρότυπα και κανόνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
προϊόντων και των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων και των οχημάτων,
εκτός των περιπτώσεων που είναι υποχρεωτικοί και ισχύουν βάσει του εθνικού ή
κοινοτικού δικαίου,
ε) καθεστώτα ενεργειακής επισήμανσης, με την εξαίρεση όσων είναι υποχρεωτικά και
ισχύουν βάσει του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου,
στ) κατάρτιση και εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών προγραμμάτων για
ενεργειακά θέματα, που οδηγεί στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή
τεχνικών και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική
χρήση.
12. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 13, τα κριτήρια (οι προδιαγραφές) για τα μέτρα
πολιτικής που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 17 έχουν ως εξής:
α) τα μέτρα πολιτικής προβλέπουν τουλάχιστον δύο (2) ενδιάμεσες περιόδους έως την 31η
Δεκεμβρίου 2020 και οδηγούν στην επίτευξη των επιδιώξεων που τίθενται στην
παράγραφο 1,
β) καθορίζεται η ευθύνη κάθε εξουσιοδοτηθέντος μέρους, συμμετέχοντος μέρους ή
δημόσιας αρχής επιβολής, αναλόγως της περιπτώσεως,
γ) προσδιορίζεται με διαφάνεια η εξοικονόμηση ενέργειας που πρόκειται να επιτευχθεί,
δ) το ύψος της εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτείται ή που πρόκειται να επιτευχθεί από
το μέτρο πολιτικής εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας τους
συντελεστές μετατροπής που ορίζονται στο άρθρο 25 παράρτημα IV,
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ε) η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τις αρχές που
προβλέπονται στο άρθρο 25 παράρτημα V παράγραφοι 1 και 2,
στ) η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις μεθόδους και τις αρχές που
προβλέπονται στο άρθρο 25 παράρτημα V παράγραφος 3,
ζ) τα συμμετέχοντα μέρη εκπονούν ετήσια έκθεση για την επιτευχθείσα εξοικονόμηση
ενέργειας, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό, και τη δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους,
η) εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και εξετάζονται κατάλληλα μέτρα
εάν η πρόοδος δεν είναι ικανοποιητική,
θ) καθιερώνεται σύστημα ελέγχου το οποίο περιλαμβάνει επίσης ανεξάρτητη επαλήθευση
στατιστικά σημαντικού μέρους των μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
και
ι) δημοσιεύονται ετησίως στοιχεία για τις ανά έτος τάσεις της εξοικονόμησης ενέργειας
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.
13. Οι φόροι που αναφέρονται στην περίπτωση α) της παραγράφου 11 συνάδουν προς τα
κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις α), β), γ), δ), στ), η) και ι) της παραγράφου 12.
Οι κανονισμοί και οι εθελοντικές συμφωνίες που αναφέρονται στην περίπτωση γ) της
παραγράφου 11 συνάδουν προς τα κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις α), β), γ),
δ), ε), ζ), η), θ) και ι) της παραγράφου 12.
14. Τα άλλα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 11 και η δυνατότητα της
παραγράφου 17 οφείλουν να συνάδουν προς τα κριτήρια που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α), β), γ), δ), ε), η), θ) και ι) της παραγράφου 12.
15. Τα μέτρα πολιτικής πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 12, 13 και 14. Στην
έκθεση της παραγράφου 1 καταδεικνύεται ο τρόπος που ικανοποιούνται τα κριτήρια της
παραγράφου 12 για τα μέτρα πολιτικής των παραγράφων 11 και 17. Στην περίπτωση
μέτρων πολιτικής διαφορετικών από τα παραπάνω, στην ίδια έκθεση εξηγείται με ποιο
τρόπο επιτυγχάνεται ισότιμο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, παρακολούθησης και
επαλήθευσης. Σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης του αντίκτυπου των μέτρων πολιτικής ή
των επιμέρους δράσεων δεν θα μετράται διπλά η εξοικονόμηση ενέργειας.
16. Η εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από τις παραγράφους 1, 2, 3, 11 και 17
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράρτημα V παράγραφοι 1 και 2.
17. Είναι δυνατό τα υπόχρεα μέρη να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, συμβάλλοντας ετησίως στο Πράσινο Ταμείο με ποσό ισοδύναμο προς τις
επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των υποχρεώσεων αυτών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 20.
Άρθρο 9
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
α) διενεργούνται
ανεξάρτητα
από
πιστοποιημένους
ή/και
διαπιστευμένους
εμπειρογνώμονες σύμφωνα με κριτήρια πιστοποίησης με βάση τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 16, ή
β) την εφαρμογή και επίβλεψη των οποίων αναλαμβάνουν ανεξάρτητες αρχές στο πλαίσιο
της εθνικής νομοθεσίας.
2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι σχεδιάζονται για να εντοπίζουν δυνητικά μέτρα βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης, εφαρμόζονται κατά ανεξάρτητο τρόπο σε όλους τους τελικούς
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καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των μικρών οικιακών και εμπορικών πελατών και των
μικρομεσαίων πελατών του βιομηχανικού τομέα και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 (1526 Β΄) «Διαδικασίες, απαιτήσεις και
κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.» κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες ή από
ενεργειακούς ελεγκτές οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι ή/και διαπιστευμένοι με βάση τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 16.
4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν περιλαμβάνουν ρήτρες που εμποδίζουν τη διαβίβαση των
ευρημάτων του ελέγχου σε πιστοποιημένη/διαπιστευμένη επιχείρηση ενεργειακών
υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών δύναται 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.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του
κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού εγκρίνονται:
α) προγράμματα 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) προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών, μέσω κατάλληλων
συμβουλευτικών υπηρεσιών, ως προς τα πλεονεκτήματα των ελέγχων αυτών και
γ) εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση των ενεργειακών ελεγκτών
προκειμένου να διευκολύνεται η αριθμητική επάρκεια των εμπειρογνωμόνων.
7. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο
διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από πιστοποιημένους ή/και
διαπιστευμένους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ενεργειακούς ελεγκτές έως και τις 5
Δεκεμβρίου 2015 και στη συνέχεια να υποβάλλονται ανά τετραετία από την ημερομηνία
διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται
οι λεπτομέρειες για την παρακολούθηση της διενέργειας των ενεργειακών ελέγχων που
αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 7.
9. Οι ενεργειακοί έλεγχοι θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 7 όταν
διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο βάσει της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 κοινής
υπουργικής απόφασης και υλοποιούνται στο πλαίσιο προαιρετικών συμφωνιών που
συνάπτονται μεταξύ οργανώσεων εμπλεκόμενων παραγόντων και ενός φορέα που ορίζεται
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ή άλλων
φορέων στους οποίους εκχωρείται η σχετική ευθύνη με όμοια απόφαση.
10. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής
διαχείρισης - πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή
διεθνή πρότυπα - εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παραγράφου 7, υπό τον όρο ότι το εν
λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει της υπ’ αριθμ.
Δ6/Β/ΥΚ/11038/8.7.1999 κοινής υπουργικής απόφασης.
11. Οι ενεργειακοί έλεγχοι δύνανται να είναι μεμονωμένοι ή να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου
περιβαλλοντικού ελέγχου. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν αξιολόγηση του τεχνικώς και
οικονομικώς εφικτού της σύνδεσης με υφιστάμενο ή σχεδιαζόμενο δίκτυο τηλεθέρμανσης ή
τηλεψύξης.
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12. Η πρόσβαση στους συμμετέχοντες στην αγορά που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες
βασίζεται σε διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών δύναται να θεσπίζονται
καθεστώτα στήριξης και παροχής κινήτρων για την υλοποίηση των συστάσεων από
ενεργειακούς ελέγχους και συναφή μέτρα.
Άρθρο 10
Μέτρηση
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας που έχουν την
ευθύνη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού
αερίου, τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού χρήσης για οικιακή κατανάλωση,
υποχρεούνται να παρέχουν σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ατομικούς
μετρητές που απεικονίζουν την πραγματική ενεργειακή τους κατανάλωση και παρέχουν
πληροφορίες για τον πραγματικό χρόνο χρήσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) κατά την αντικατάσταση υφιστάμενου μετρητή, 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 ή σε ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή
κτιριακής μονάδας, κατά την έννοια εδαφίου 12 του άρθρου 2 του ν.4122/2013.
2. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ευφυή συστήματα μέτρησης της τελικής
κατανάλωσης φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, οι διανομείς ενέργειας, οι
διαχειριστές δικτύων διανομής και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας:
α) μεριμνούν ώστε τα συστήματα μέτρησης να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές
πληροφορίες για τον πραγματικό χρόνο χρήσης και ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
λειτουργίας που προβλέπονται από τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς για τα
συστήματα αυτά,
β) διασφαλίζουν την ασφάλεια των έξυπνων μετρητών και των ανταλλαγών δεδομένων,
καθώς και την ιδιωτικότητα των τελικών καταναλωτών, σύμφωνα με την υφιστάμενη
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας,
γ) όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν αιτήματος του τελικού καταναλωτή,
διασφαλίζουν ότι ο ή οι μετρητές μπορούν να 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
ευχερώς, κατανοητή μορφή που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να συγκρίνουν
παρόμοιες προσφορές,
ε) παρέχουν κατάλληλες συμβουλές και πληροφορίες στους καταναλωτές κατά το χρόνο
εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, κυρίως σχετικά με το σύνολο των δυνατοτήτων τους
όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων του μετρητή και την παρακολούθηση της
κατανάλωσης ενέργειας.
3. Στην περίπτωση που η θέρμανση και η ψύξη ή το ζεστό νερό ενός κτιρίου παρέχονται από
δίκτυο τηλεθέρμανσης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια, εγκαθίσταται
συσκευή μέτρησης της κατανάλωσης θερμότητας ή ζεστού νερού στον εναλλάκτη
θερμότητας ή στο σημείο διανομής.
4. Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρμανση/ψύξη παρέχεται από
κεντρική πηγή ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια, εγκαθίστανται
ατομικοί μετρητές κατανάλωσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για τη μέτρηση της
κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη ή για ζεστό νερό σε κάθε μονάδα, εφόσον αυτό είναι
τεχνικά εφικτό και οικονομικώς αποδοτικό.
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5. Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρμανση/ψύξη παρέχεται από
δίκτυο τηλεθέρμανσης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί κάθε μονάδα ξεχωριστά,
εγκαθίστανται ατομικοί μετρητές κατανάλωσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 για τη μέτρηση
της κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη ή για ζεστό νερό σε κάθε μονάδα, εφόσον αυτό είναι
τεχνικά εφικτό και οικονομικώς αποδοτικό.
6. Σε περίπτωση που η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς
αποδοτική, για τη μέτρηση της θερμότητας, πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικοί
κατανεμητές κόστους θερμότητας για τη μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε
θερμαντικό σώμα, εκτός εάν η εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θερμότητας
δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αναζητούνται
εναλλακτικές, οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι για τη μέτρηση της κατανάλωσης
θερμότητας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από
εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ, καθορίζονται τα
κριτήρια υποχρεωτικής εγκατάστασης ατομικών μετρητών ή κατανεμητών κόστους
θερμότητας, βάσει ανάλυσης τεχνικής εφικτότητας και οικονομικής αποδοτικότητας.
Άρθρο 11
Τιμολόγηση
(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 οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις
λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, να
παρέχουν πληροφορίες τιμολόγησης ακριβείς και βασιζόμενες στην πραγματική
κατανάλωση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράρτημα VII περίπτωση 1.1. Η υποχρέωση αυτή
μπορεί να εκπληρώνεται από σύστημα τακτικής ανάγνωσης της κατανάλωσης στον μετρητή
από τους τελικούς καταναλωτές, την οποία θα κοινοποιούν στον διανομέα ενέργειας ή
επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας. Μόνο εάν ο τελικός καταναλωτής δεν έχει
γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα αυτής της μέτρησης για δεδομένη περίοδο, η τιμολόγηση
θα βασίζεται σε τεκμαρτή ή σε κατ’ αποκοπή κατανάλωση.
2. Τα ευφυή συστήματα μέτρησης πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς τιμολόγησης,
με βάση την πραγματική κατανάλωση. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές τη δυνατότητα
εύκολης πρόσβασης σε συμπληρωματικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ελέγχουν
οι ίδιοι λεπτομερώς 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) λεπτομερή στοιχεία για τον χρόνο χρήσης για οιαδήποτε 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 οφείλουν, ανεξάρτητα
από την εγκατάσταση ή μη ευφυούς συστήματος μέτρησης:
α) στο βαθμό που είναι διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή τιμολόγηση και το
ιστορικό της κατανάλωσης των τελικών καταναλωτών, να τα διαθέτουν κατόπιν
αιτήματος του τελικού καταναλωτή, σε επιχείρηση ενεργειακών υπηρεσιών οριζόμενο
από τον τελικό καταναλωτή,
β) να προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές την επιλογή ηλεκτρονικών τιμολογιακών
πληροφοριών και τιμολόγησης και να παρέχουν, εάν οι πελάτες το ζητήσουν, σαφείς και
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κατανοητές εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε ο λογαριασμός τους, ιδίως
στην περίπτωση που οι λογαριασμοί δεν βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση,
γ) να παρέχουν στον λογαριασμό κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί
καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με
το άρθρο 25 παράρτημα VII,
δ) να μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του τελικού καταναλωτή, οι
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα τιμολόγια δεν θα θεωρούνται αίτημα προς
πληρωμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές ενεργειακών
πόρων προσφέρουν ευέλικτες ρυθμίσεις για τις πληρωμές,
ε) να 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 οφείλουν να
παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές ατελώς όλους τους λογαριασμούς και τις
πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για την
κατανάλωσή τους.
5. Παρά την παράγραφο 4, η κατανομή του κόστους των πληροφοριών τιμολόγησης για την
ατομική κατανάλωση θέρμανσης και ψύξης σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών
χρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10, γίνεται αφιλοκερδώς. Τα κόστη που προκύπτουν από
την ανάθεση αυτού του καθήκοντος σε τρίτο μέρος, όπως σε πάροχο υπηρεσιών ή σε
τοπικό προμηθευτή ενέργειας, τα οποία καλύπτουν τη μέτρηση, την κατανομή και τον
λογιστικό υπολογισμό της πραγματικής ατομικής κατανάλωσης σε κτίρια αυτού του είδους,
μπορούν να μετακυλίονται στους τελικούς καταναλωτές, υπό τον όρο ότι τα κόστη αυτά είναι
λογικά.
Άρθρο 12
Ενημέρωση των καταναλωτών και πρόγραμμα ενθάρρυνσης
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για τη λήψη
ενδεδειγμένων μέτρων για την προώθηση και τη διευκόλυνση της αποδοτικής χρήσης της
ενέργειας από μικρούς καταναλωτές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, τα
οποία αποτελούν μέρος των ΕΣΔΕΑ.
2. Τα μέτρα της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
α) μέσα και πολιτικές για την υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφορών, όπως:
αα) φορολογικά κίνητρα,
αβ) πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δάνεια ή επιδοτήσεις,
αγ) παροχή πληροφοριών,
αδ) υποδειγματικά έργα,
αε) δραστηριότητες στο χώρο εργασίας,
β) τρόποι και μέσα για τη συμμετοχή των καταναλωτών και των οργανώσεων των
καταναλωτών στην ενδεχόμενη ανάπτυξη έξυπνων μετρητών και ευφυών συστημάτων
μέτρησης, μέσω της γνωστοποίησης:
βα) οικονομικώς αποδοτικών αλλαγών εύκολης εφαρμογής στη χρήση της ενέργειας,
ββ) πληροφοριών για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 13
Κυρώσεις
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Στα υπόχρεα μέρη που δε συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 8, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
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επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κριτήρια ανάλογα της
υποχρέωσης του καθεστώτος επιβολής της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
2. Στα υπόχρεα μέρη που δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 8, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ.
3. Στις επιχειρήσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 που δεν συμμορφώνονται με τη σχετική
υποχρέωση, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ.
4. Στους διανομείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που δε συμμορφώνονται
με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
5. Για το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος
άρθρου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που
προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη.
6. Η διαδικασία επιβολής των προστίμων, η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με όμοια απόφαση μπορεί να
αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο των προστίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ
Άρθρο 14
Προώθηση της απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη
(άρθρο 14 και παράγραφος 6 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά 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 άρθρο 25 παράρτημα VIII και λαμβάνει πλήρως υπόψη την
ανάλυση του εθνικού δυναμικού συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης που αναφέρεται στην
οδηγία 2004/8/ΕΚ.
2. Η περιεκτική αξιολόγηση της παραγράφου 1 εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κοινοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η αξιολόγηση επικαιροποιείται και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά
πενταετία, ύστερα από αίτημα της. Στην περίπτωση που έχει ήδη εκπονηθεί ισοδύναμη
αξιολόγηση, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Με αποφάσεις των αρμοδίων Υπουργών ή Περιφερειαρχών θεσπίζονται μέτρα που
συντελούν ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο η
δυνατότητα χρήσης αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, και ιδίως εκείνων που
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χρησιμοποιούν συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα
ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών αγορών θερμότητας.
4. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Διεύθυνση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για τη διενέργεια ανάλυσης
κόστους-οφέλους, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής και:
α) καλύπτει όλη την επικράτεια και βασίζεται στις κλιματολογικές συνθήκες, στην
οικονομική σκοπιμότητα και στην τεχνική καταλληλότητα σύμφωνα με το άρθρο 25
παράρτημα IX μέρος 1,
β) δύναται 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 υπ’
αριθμ.
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006
(1225
Β’)
«Εκτίμηση
των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.» κοινής υπουργικής απόφασης (οδηγία
2001/42/ΕΚ), στις περιπτώσεις έργων για τα οποία απαιτείται Στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίμηση.
5. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και η ανάλυση που
αναφέρεται στην παράγραφο 4 εντοπίσουν δυνατότητες υλοποίησης της συμπαραγωγής
υψηλής απόδοσης ή/και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης τα οφέλη των
οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ, με την οποία θεσπίζονται μέτρα για την ανάπτυξη αποδοτικών
υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ή/και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και τη χρήση θέρμανσης και ψύξης από απορριπτόμενη
θερμότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 7 και 14.
6. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και η ανάλυση που
αναφέρεται στην παράγραφο 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 παράγραφο 7, δεν εφαρμόζονται οι
απαιτήσεις αυτής της παραγράφου .
7. Ανάλυση κόστους-οφέλους διενεργείται, από τους φορείς λειτουργίας των παρακάτω
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράρτημα IX μέρος 2 υποχρεωτικά όταν:
α) σχεδιάζεται μια νέα θερμική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με συνολική ονομαστική
θερμική ισχύ άνω των είκοσι μεγαβάτ (20 MW), προκειμένου να αξιολογηθεί το κόστος
και τα οφέλη από τη λειτουργία της εγκατάστασης ως εγκατάστασης συμπαραγωγής
υψηλής απόδοσης.
β) μια υφιστάμενη θερμική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με συνολική ονομαστική
θερμική ισχύ άνω των είκοσι μεγαβάτ (20 MW) ανακαινίζεται ουσιαστικά, προκειμένου να
αξιολογηθεί 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 αξιολογηθεί το κόστος
και τα οφέλη από την χρησιμοποίηση 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.
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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 αξιολογηθεί το
κόστος και τα οφέλη από την χρησιμοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας από
κοντινές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαμβάνει οικονομική ανάλυση, σύμφωνα με το άρθρο 25
παράρτημα IX μέρος 2, Με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ, θεσπίζονται
κατευθυντήριες αρχές για τη μέθοδο, τις υποθέσεις 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 τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθμ. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/07.11.2011 (2516 Β’)
«Μέτρα και όροι για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς
− Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29457/1511/2005 (B΄ 992) κοινής υπουργικής απόφασης,
του Π.Δ. 51/2007 (Α΄ 54) και του Π.Δ. 148/2009 (Α΄ 190), σε συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της οδηγίας 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 200/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ,
2004/35/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.» κοινής υπουργικής
απόφασης (οδηγία 2009/31/ΕΚ), όπως ισχύει, δεν θεωρείται ανακαίνιση για τους σκοπούς
των περιπτώσεων β), γ) και δ) της παραγράφου 7.
9. Η ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στα στοιχεία γ) και δ) της παραγράφου 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 παραγράφου 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 ετών,
β) οι εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας,
γ) οι εγκαταστάσεις που πρέπει να βρίσκονται κοντά σε χώρο αποθήκευσης σε
γεωλογικούς σχηματισμούς που έχουν εγκριθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. Η.Π.
48416/2037/Ε.103/07.11.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από
εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ καθορίζεται
διαδικασία επαλήθευσης για το κριτήριο εξαίρεσης που αναφέρεται στην περίπτωση α) της
παραγράφου 10.
12. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά
από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας
της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ καθορίζονται τα
κατώτατα όρια, εκπεφρασμένα 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 διατάξεις των περιπτώσεων γ) και δ) της παραγράφου 7.
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13.Τα όρια της παραγράφου 12 και οι εξαιρέσεις της παραγράφου 10 κοινοποιούνται από τη
Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ενώ καθώς τυχόν
μεταγενέστερες αλλαγές που επέρχονται σε αυτές
κοινοποιούνται εκ νέου.
14. Η υπουργική απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/06.12.2000 (1498 Β’) «Κανονισμός Αδειών
Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Έκδοση 1).» που εκδόθηκε κατ΄
εξουσιοδότηση του άρθρου 28 του ν. 2773/1999 (286 Α΄) «Απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», η
υπουργική απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 (2373 Β’) «Κανονισμός Αδειών
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).» που
εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3468/2006 (129 Α΄)
«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» και η υπουργική
απόφαση 483/35/Φ.15/17.01.2012 (158 Β’) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και
διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του
Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την
προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» που έχει εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση
της παραγράφου 8 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (143 Α΄) «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», μπορούν να τροποποιούνται έτσι ώστε κατά
την έγκριση αδειών:
α) να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της περιεκτικής αξιολόγησης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1,
β) να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 7, και
γ) να λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της ανάλυσης κόστους- οφέλους που αναφέρεται
στην παράγραφο 7.
15. Με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά περίπτωση, δύναται να καθορίζονται εξαιρέσεις για
μεμονωμένες εγκαταστάσεις από την απαίτηση, βάσει των κριτηρίων αδειοδότησης που
αναφέρονται στην παράγραφο 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 παράγραφοι 7 έως 15 εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες καλύπτονται από την υπ’
αριθμ. 36060/1155/Ε.103/16.06.2013 (1450 B’) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της
οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος
της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου
2010.» κοινή υπουργική απόφαση (οδηγία 2010/75/ΕΕ) 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, και της παραγωγής και των δικτύων τηλεθέρμανσης
υπάγεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση.
18. Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Διεύθυνση
Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας
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και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνούν για την εκπόνηση ετησίων εκθέσεων, οι
οποίες υποβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους και περιλαμβάνουν
στατιστικά στοιχεία για:
α) την εθνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από συμπαραγωγή υψηλής
και χαμηλής απόδοσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 25 παράρτημα Ι, 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 άρθρου 25 παράστημα ΙΙ.
Άρθρο 15
Μετατροπή, μεταφορά και διανομή ενέργειας
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την άσκηση των κανονιστικών καθηκόντων της
που προβλέπονται στο ν. 4001/2011, λαμβάνει δεόντως υπόψη την ενεργειακή απόδοση
στις αποφάσεις της για τη λειτουργία των υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας.
2. Η ΡΑΕ, μέσω της ανάπτυξης των τιμολογίων και των κανονιστικών ρυθμίσεων των
συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκδίδονται
κατ΄ εξουσιοδότηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4001/2011 και λαμβάνοντας υπόψη το
κόστος και τα οφέλη κάθε μέτρου, προβλέπει κίνητρα για τους διαχειριστές συστήματος
μεταφοράς και διαχειριστές δικτύων διανομής ώστε να διαθέτουν υπηρεσίες συστήματος
στους χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.
3. Οι εν λόγω υπηρεσίες συστήματος μπορούν να καθορίζονται από τους διαχειριστές
συστήματος μεταφοράς και διαχειριστές δικτύων διανομής και σε κάθε περίπτωση δεν
πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια του συστήματος ή/και των δικτύων.
4. Για την ηλεκτρική ενέργεια, η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις δικτύου
διανομής και τα τιμολόγια δικτύου, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 25 παράρτημα X,
λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές και τους κώδικες που εκπονούνται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2009.
5. Οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανομής αερίου και
ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλουν στη ΡΑΕ έως την 30η Απριλίου 2015:
α) εκτίμηση του δυναμικού 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 υλοποίηση τους.
6. Η ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και
προσθήκες, εκδίδει με αποφάσεις της έως την 30η Ιουνίου 2015 τα προγράμματα μέτρων και
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επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή δικτύου και έχει την
αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
7. Είναι δυνατόν να εγκρίνονται από το ΥΠΕΚΑ ή τη ΡΑΕ κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4001/2011, 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. Κατά την έγκριση των τιμολογίων πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς και στα δίκτυα
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο ν.
4001/2011, η ΡΑΕ 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
ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη συμμετοχή της ανταπόκρισης στη ζήτηση, στις αγορές
εξισορρόπησης και στην παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Η ΡΑΕ μεριμνά για την παροχή
κινήτρων στους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και στους διαχειριστές δικτύων
διανομής προκειμένου να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και της
λειτουργίας των υποδομών και, στο πλαίσιο του. ν. 4001/2011, διασφαλίζει ότι τα τιμολόγια
παρέχουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τη δυνατότητα να βελτιώνουν τη
συμμετοχή των καταναλωτών στην αποδοτικότητα του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης
της ανταπόκρισης στη ζήτηση ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες.
9. Με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 10 του ν. 3468/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, όταν είναι υπεύθυνοι για την κατανομή των φορτίων των
εγκαταστάσεων παραγωγής, στην επικράτειά τους:
α) εγγυώνται τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής
απόδοσης,
β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
γ) κατά την κατανομή φορτίου εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, δίνουν προτεραιότητα
στην ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, στον βαθμό που το
επιτρέπει η ασφαλής λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από
γνώμη της ΡΑΕ καθορίζονται λεπτομερώς οι κανόνες που αφορούν την κατάταξη των
διαφόρων προτεραιοτήτων πρόσβασης και κατανομής των φορτίων οι οποίες χορηγούνται
στα συστήματα ηλεκτρισμού. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται διαβαθμίσεις μεταξύ και
εντός των διαφόρων τύπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής υψηλής
απόδοσης, όταν παρέχεται κατά προτεραιότητα πρόσβαση ή κατανομή φορτίων για
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ώστε να μην εμποδίζεται η κατά προτεραιότητα
πρόσβαση ή κατανομή ενέργειας από μεταβλητής παραγωγής ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
11. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων
διανομής οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο
25 παράρτημα XI.
12. Στους Κώδικες Διαχείρισης Συστήματος, Δικτύου και Δικτύου μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι 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
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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 εις βάθος έλεγχο.
13. Η ΡΑΕ δύναται να απαιτεί από τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και τους
διαχειριστές δικτύων διανομής να μειώνουν τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη χρήσης
συστήματος προκειμένου να ενθαρρύνουν την εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής
υψηλής απόδοσης πλησίον 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 (85΄Α) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες
διατάξεις σε θέµατα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.»
15. Η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι πόροι που προέρχονται από την πλευρά της ζήτησης, όπως η
απόκριση στη ζήτηση, συμμετέχουν, παράλληλα με την πλευρά της προσφοράς, στις
αγορές χονδρικού και λιανικού εμπορίου.
16. Η ΡΑΕ, υπό τους όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνικών περιορισμών,
διασφαλίζει ότι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και δικτύων διανομής, κατά την
εκπλήρωση των απαιτήσεων για την εξισορρόπηση και τις βοηθητικές υπηρεσίες,
αντιμετωπίζουν
τους
παρόχους
ανταπόκρισης
στην
ενεργειακή
ζήτηση,
συμπεριλαμβανομένων των φορέων συγκέντρωσης, με αμερόληπτο τρόπο, με βάση τις
τεχνικές ικανότητές τους.
17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από
εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της
Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ, υπό τους όρους
των εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνικών περιορισμών, προωθείται η πρόσβαση και η
συμμετοχή της ανταπόκρισης στη ζήτηση, στην εξισορρόπηση, στην εφεδρεία και σε άλλες
αγορές υπηρεσιών συστήματος. Η ΡΑΕ σε συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων
μεταφοράς και δικτύων, τους παρόχους υπηρεσιών στον τομέα της ζήτησης, και τους
καταναλωτές, δύναται να ορίσει τεχνικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή στις αγορές υπηρεσιών
συστήματος, με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις των συγκεκριμένων αγορών και τις
δυνατότητες ανταπόκρισης στη ζήτηση. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαμβάνουν τη
συμμετοχή των φορέων συγκέντρωσης.
18. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ενθαρρύνει τους
φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 22, να βελτιώσουν τα μέσα ετήσια καθαρά λειτουργικά τους ποσοστά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
Συστήματα αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
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1. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσπίζονται έως την 31η
Δεκεμβρίου 2014, όπου απαιτείται, διαφανή και αξιόπιστα προς τους καταναλωτές
καθεστώτα πιστοποίησης ή/και διαπίστευσης ή/και ισοδύναμα καθεστώτα επαγγελματικών
προσόντων για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακών ελέγχων, τους
διαχειριστές ενέργειας και τους εγκαταστάτες σχετικών με την ενέργεια στοιχείων κτιρίου κτιριακής μονάδας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίνονται
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, τους ενεργειακούς
ελεγκτές, τους διαχειριστές ενέργειας και τους εγκαταστάτες σχετικών με την ενέργεια
στοιχείων κτιρίου - κτιριακής μονάδας.
3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή τα κατά περίπτωση
αρμόδια Υπουργεία δημοσιοποιούν επαρκώς τα καθεστώτα πιστοποίησης ή/και
διαπίστευσης ή/και τα ισοδύναμα καθεστώτα επαγγελματικών προσόντων της παραγράφου
1 και μεριμνούν ώστε οι τελικοί καταναλωτές να γνωρίζουν την ύπαρξή τους.
Άρθρο 17
Πληροφόρηση και κατάρτιση
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την ενημέρωση
όλων των ενδιαφερομένων συντελεστών της αγοράς, όπως οι καταναλωτές, οι οικοδόμοι, οι
μηχανικοί, οι περιβαλλοντικοί και ενεργειακοί ελεγκτές, καθώς και οι εγκαταστάτες στοιχείων
κτιρίου – κτιριακής μονάδας, για τους διαθέσιμους μηχανισμούς ενεργειακής απόδοσης, και
το υφιστάμενο νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο. Μεριμνά επίσης για την παροχή
πληροφοριών στις τράπεζες και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις δυνατότητες
συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συμπράξεων ιδιωτικού/δημοσίου
τομέα, όσον αφορά την χρηματοδότηση μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
2. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά, με τη συμμετοχή
των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών
αρχών, για την προώθηση κατάλληλων πρωτοβουλιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
κατάρτισης ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για τα οφέλη και τις πρακτικές πτυχές που
προκύπτουν από την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 18
Ενεργειακές υπηρεσίες
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την προώθηση
της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτή των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και, μέσω του διαδικτυακού χώρου του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών
Υπηρεσιών (ΕΕΥ) (http://www.escoregistry.gr/) που τηρεί στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.
Δ6/Β/13280/2011 (1228 Β΄) «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο,
Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις.» υπουργικής απόφασης και συγκεκριμένα:
α) διαδίδει πληροφορίες που περιλαμβάνουν:
αα) τις διαθέσιμες συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) και τις ρήτρες που πρέπει να
περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίζονται η
εξοικονόμηση ενέργειας και τα δικαιώματα των τελικών καταναλωτών,
αβ) τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα κίνητρα, τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια για τη
στήριξη έργων παροχής υπηρεσιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης,
β) ενθαρρύνει την ανάπτυξη σημάτων ποιότητας, μεταξύ άλλων, από εμπορικές ενώσεις,
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γ) δημοσιοποιεί και επικαιροποιεί τακτικά στον διαδικτυακό χώρο του Μητρώου ΕΕΥ
κατάλογο των διαθέσιμων επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τα
κριτήρια εγγραφής σε αυτό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ6/Β/13280/2011 υπουργική
απόφαση,
δ) υποστηρίζει την ανάληψη από τον δημόσιο τομέα προσφορών ενεργειακών υπηρεσιών,
κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων:
δα) παρέχοντας στον διαδικτυακό χώρο του Μητρώου ΕΕΥ υποδείγματα ΣΕΑ τα οποία
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο 25 παράρτημα
XII,
δβ) παρέχοντας στον διαδικτυακό χώρο του Μητρώου ΕΕΥ πληροφορίες σχετικά με
βέλτιστες πρακτικές για ΣΕΑ, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν, ανάλυση
κόστους-οφέλους χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον κύκλο
ζωής.
ε) πραγματοποιεί ποιοτική επανεξέταση στο πλαίσιο του ΕΣΔΕΑ που αφορά την
υφιστάμενη και τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.
2. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΚΑ μεριμνά για την ορθή
λειτουργία της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό:
α) εντοπίζει και δημοσιοποιεί 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 προτύπων υπηρεσιών
ενεργειακής απόδοσης για τον εντοπισμό ή/και την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να συσταθεί ανεξάρτητος μηχανισμός διαμεσολάβησης, για τη
διαχείριση καταγγελιών και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από ΣΕΑ.
Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται τα προσόντα των διαμεσολαβητών, 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, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται να καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας
ανεξάρτητων μεσαζόντων για την τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς ενεργειακών
υπηρεσιών από την πλευρά τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς.
5. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να απέχουν
από οποιεσδήποτε 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, μεταξύ
άλλων με αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την αγορά ή με κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης.
Άρθρο 19
Άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών δύναται να λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα για την άρση των ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών φραγμών στην
ενεργειακή απόδοση με την επιφύλαξη των γενικών αρχών και των διατάξεων που διέπουν
την ιδιοκτησία και τις μισθώσεις ακινήτων, κυρίως όσον αφορά την κατανομή κινήτρων
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μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών κτηρίων ή μεταξύ ιδιοκτητών, με σκοπό να διασφαλιστεί
ότι τα συγκεκριμένα μέρη δεν αποτρέπονται από την πραγματοποίηση επενδύσεων
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τις οποίες θα είχαν ειδάλλως πραγματοποιήσει, από
το γεγονός ότι ατομικά δεν αποκομίζουν όλα τα οφέλη ή λόγω έλλειψης κανόνων
επιμερισμού του κόστους και των οφελών μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων εθνικών
κανόνων και μέτρων για τη διευθέτηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τη
συνιδιοκτησία,
2. Με αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών δύναται να λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα για την άρση των ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών φραγμών στην
ενεργειακή απόδοση, με την επιφύλαξη των γενικών αρχών και των διατάξεων που διέπουν
την ιδιοκτησία και τις μισθώσεις ακινήτων, του Δημοσίου περιλαμβανομένων, κυρίως όσον
αφορά τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές για τις κρατικές
προμήθειες και τον ετήσιο προϋπολογισμό και λογιστική, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι
μεμονωμένοι δημόσιοι φορείς δεν αποτρέπονται από την πραγματοποίηση επενδύσεων για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ελαχιστοποίηση του κόστους του
αναμενόμενου κύκλου ζωής και από τη χρησιμοποίηση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης
και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών τρίτων μερών σε μακροπρόθεσμη συμβατική βάση.
3. Τα εν λόγω μέτρα άρσης των φραγμών δύναται να περιλαμβάνουν παροχή κινήτρων,
κατάργηση ή τροποποίηση νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ή έγκριση
κατευθυντήριων γραμμών και ερμηνευτικών ανακοινώσεων ή απλοποίηση διοικητικών
διαδικασιών, καθώς επίσης, να συνδυαστούν με την παροχή εκπαίδευσης, επιμόρφωσης
και ειδικών πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας για την ενεργειακή απόδοση.
4. Η εκτίμηση των φραγμών και των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πρώτο ΕΣΔΕΑ του άρθρου 4.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά
περίπτωση αρμόδιου υπουργού, δύναται να θεσπίζονται χρηματοοικονομικά μέσα ή και
κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και για την
ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών. Η απόφαση αυτή, πριν την υπογραφή και τη
θέση της σε ισχύ, κοινοποιείται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με
όμοια απόφαση χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 (EE L 379/5) για 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.
Άρθρο 20
Ενεργειακή απόδοση και χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη μέσω του Πράσινου
Ταμείου
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τους
κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς και με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεριμνά για τη δημιουργία ή τη χρήση
υπαρχόντων μηχανισμών χρηματοδότησης για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη συγκέντρωση διαφόρων χρηματοδοτικών
ροών.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (182 Α’) «Χρηματοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες δια
τάξεις» προστίθενται οι περιπτώσεις (ζ) και (η), ως εξής:
«ζ) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της Οδηγίας
27/2012/ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο.»
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«η) Τα έσοδα που προκύπτουν από τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής δυνάμει της απόφασης
αριθ. 406/2009/ΕΚ».
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 4503/23.11.2012 (3184 Β΄) «Καταγραφή,
συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός
διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδάφ. β΄ του Ν. 3889/2010
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών
Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182/Α΄).» υπουργικής απόφασης 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.»
Άρθρο 21
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 άρθρου 25 παράρτημα IV.
Άρθρο 22
Καταργούμενες – Τροποποιούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 6, 8, 9 εκτός των παραγράφων 5 και 6, 11, 12, 13, 14, 15 του ν.
3855/2010.
β) Τα άρθρα 4, 5, 6 εκτός της παραγράφου 4, 7 και 11 του ν. 3734/2009.
γ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.
2. Η υπ’ αριθμ. 36060/1155/Ε.103/13.06.2013 υπουργική απόφαση τροποποιείται βάσει του
παρόντος νόμου, έτσι ώστε κατά την υποβολή εκθέσεων του άρθρου 57, και με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, να περιλαμβάνονται
πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που
πραγματοποιούν καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ πενήντα μεγαβάτ
(50 MW) και άνω, με βάση τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί
σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση.
3. Το άρθρο 18 του νόμου 3855/2010 (Α’ 95) αντικαθίσταται ως εξής (Α’ 95)
“Άρθρο 18
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
1. Ως επισπεύδον Υπουργείο για τη χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, βάσει των
ρυθμίσεων της κοινοτικής νομοθεσίας, ορίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, το οποίο στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του, συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και τη
λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων
για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
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2. Για την πραγματοποίηση του συντονιστικού έργου του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, την εναρμόνιση των πολιτικών που ασκούνται από τα συναρμόδια
Υπουργεία, καθώς επίσης τη χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων συστήνεται ενδεκαμελής
Διυπουργική Επιτροπή. Η Επιτροπή αποτελείται από:
α)
Ένα (1) μέλος, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας.
β)
Ένα (1) μέλος, ως Αντιπρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
γ)
Δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας.
δ)
Ένας (1) μέλος, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
ε)
Δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
στ) Δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Εσωτερικών.
ζ)
Δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων.
3. Στη Διυπουργική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον
κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων
ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή εκπρόσωποι
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, εκπρόσωποι
Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων ή άλλων αντίστοιχων Συνδέσμων ή Ενώσεων ή
Επιμελητηρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου,
εκπρόσωποι οργανώσεων Προστασίας Περιβάλλοντος ή Συλλόγων Καταναλωτών.
4. Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής προτείνονται από τα Υπουργεία που εκπροσωπούν και
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, καθορίζονται θέματα
λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
πραγματοποίηση του έργου της. Με την πιο πάνω απόφαση ορίζεται η γραμματειακή
υποστήριξη της Επιτροπής που αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με τον αναπληρωτή του, καθώς και η νομική υποστήριξη
της Επιτροπής που αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που
υπηρετεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
5. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διυπουργικής
Επιτροπής συγκροτούνται σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο επί μέρους ομάδες εργασίας
προκειμένου να συνδράμουν τη Διυπουργική Επιτροπή στο έργο της, στα επιμέρους θέματα
των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων που άπτονται της αρμοδιότητας των Υπουργείων
τους.
6. Η Διυπουργική Επιτροπή έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α)
την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων
Συμβάσεων και την υποβολή προτάσεων για τη χάραξη εθνικής πολιτικής μέσα σε
προθεσμία δεκαοχτώ (18) μηνών από την έναρξη της λειτουργίας της. Το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών.
β)
την έγκαιρη ενημέρωση των προμηθευτών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων,
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γ)
δ)
ε)
στ)

ζ)

η)

την εξέταση σύνταξης περιβαλλοντικών κριτηρίων ή την υιοθέτηση αυτών που έχουν
εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
την επιλογή προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα εφαρμοστούν
περιβαλλοντικά κριτήρια,
την αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρμογής και επικαιροποίηση της εθνικής
πολιτικής και του Σχεδίου Δράσης στη χώρα μας,
την εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 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 Δημόσιες Συμβάσεις και
την πραγματοποίηση του σκοπού τους,
την εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 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,
την εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και τον αρμόδιο
Υπουργό, της ανάθεσης μελετών και προγραμμάτων, για την προώθηση της
εφαρμογής των Πράσινων Δημόσιων 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 Δημόσιων Συμβάσεων.

7. Οι συνεδριάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής, καθώς και των επί μέρους Ομάδων Εργασίας
που προβλέπεται ότι μπορεί να συσταθούν, γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
χωρίς αμοιβή. “
Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατηρούνται οι εξουσιοδοτικές πράξεις του
άρθρου 6 του ν. 3734/2009.
Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 25
Παραρτήματα
Tα παραρτήματα I έως ΧΙII αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου, τα οποία
δύνανται να τροποποιούνται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στο ενωσιακό δίκαιο με
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ
(Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Μέρος Ι
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 κύριων
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 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 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 ΙΙ, υπό
τον όρο ότι η υπολογιζόμενη ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή είναι μικρότερη ή ίση με
τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας:
Τύπος μονάδας
Αεριοστρόβιλος συνδυασμένου
κύκλου με ανάκτηση θερμότητας
Ατμοστρόβιλος αντίθλιψης
Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης —
απομάστευσης
Αεριοστρόβιλος με ανάκτηση
θερμότητας
Μηχανή εσωτερικής καύσης

Προκαθορισμένος λόγος
ηλεκτρικής ενέργειας προς
θερμότητα, C
0,95
0,45
0,45
0,55
0,75

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).
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δ) Το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων υπολογίζεται με βάση τον πίνακα μετατροπής του
άρθρου 25 παράρτημα IV.
Μέρος II
Οι τεχνολογίες συμπαραγωγής που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 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 2 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 2008/952/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί
καθορισμού αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση και εφαρμογή του
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

1

EE L 338 της 17.12.2008, σ.55
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Παράρτημα ΙΙ 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 Ι 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 υπ’
αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.8786/14.05.2010 (646 Β’) υπουργική απόφαση,
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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 I, 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. Δ6/Φ1/οικ.8786/14.05.2010 (646 Β’)
υπουργική απόφαση.
δ) Για τις μονάδες συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση 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 υπ’ αρίθμ. 2400/1108 (2301 Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση (οδηγία 2010/30/ΕΕ), 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 (14
Α’) «Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με
ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70).» (οδηγία
2009/125/ΕΚ) που εγκρίθηκε μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, να αγοράζει
αποκλειστικά προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται προς τα κριτήρια αναφοράς για την
ενεργειακή απόδοση που προσδιορίζονται στο εν λόγω π.δ. ,
γ) να αγοράζει προϊόντα εξοπλισμού γραφείου που καλύπτονται από την απόφαση
2006/1005/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 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 εξοπλισμό2 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 παραμέτρους3. 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 συμβάσεων 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 εξ
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 5, 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, ή 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 (42 Α’) (οδηγία
2010/31/ΕΕ).

2
3

ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 24
ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 46
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
(Παράρτημα IV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Ενεργειακό προϊόν
1 kg oπτάνθρακας
1 kg λιθάνθρακας
1 kg μπρικέτες λιγνίτης
1 kg μαύρος λιγνίτης
1 kg λιγνίτης
1 kg ασφαλτούχος σχιστόλιθος
1 kg τύρφη
1 kg μπριγκέτες τύρφης
1 kg μαζούτ 1500
(υψηλού θείου)
1 kg ντίζελ
1 kg βενζίνη
1 kg παραφίνη
1 kg υγραέριο
1
1 kg φυσικό αέριο
1 kg υγροποιημένο φυσικό αέριο
1 kg ξύλο (25 % υγρασία)
1 kg συσφαιρώματα / μπρικέτες
ξύλου
1 kg απόβλητα
1 MJ προκύπτουσα θερμότητα
1 kWh ηλεκτρική ενέργεια

kJ (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
28500
17200-30700
20000
10500-21000
5600-10500
8000-9000
7800-13800
16000-16800

koe (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
0,676
0,411-0,733
0,478
0,251-0,502
0,134-0,251
0,191-0,215
0,186-0,330
0,382-0,401

kWh (καθαρή
θερμογόνος δύναμη)
7,917
4,778-8,528
5,556
2,917-5,833
1,556-2,917
2,222-2,500
2,167-3,833
4,444-4,667

40000

0,955

11,111

42300
44000
40000
46000
47200
45190
13800

1,01
1,051
0,955
1,099
1,126
1,079
0,33

11,75
12,222
11,111
12,778
13,1
12,553
3,833

16800

0,401

4,667

7400-10700
1000
3600

0,177-0,256
0,024
0,086

2,056-2,972
0,278
2
1

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. Για την
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε kWh μπορεί να εφαρμόζεται ο προκαθορισμένος συντελεστής 2,5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1, 2, 3, 10, 11, 15 ΚΑΙ 17
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20
(Παράρτημα V της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Μέθοδοι για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας για τους σκοπούς των
παραγράφων 1, 2, 3, 17 και των περιπτώσεων β), γ), δ), ε) και στ) της παραγράφου 11 του
άρθρου 8.
Τα υπόχρεα, συμμετέχοντα ή εξουσιοδοτηθέντα μέρη ή οι δημόσιες αρχές επιβολής
μπορούν να χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους για τον
υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας:
α) προβλεπόμενη εξοικονόμηση, αναφορικά με τα αποτελέσματα προηγούμενων
ενεργειακών βελτιώσεων σε παρόμοιες εγκαταστάσεις υπό ανεξάρτητη παρακολούθηση.
Η γενική προσέγγιση ονομάζεται «εκ των προτέρων»,
β) καταμετρημένη εξοικονόμηση, όπου η εξοικονόμηση από την εγκατάσταση ενός μέτρου,
ή μιας δέσμης μέτρων, προσδιορίζεται με την καταγραφή της πραγματικής μείωσης στη
χρήση ενέργειας, λαμβάνοντας κατάλληλα υπόψη παράγοντες όπως η προσθετικότητα,
ο βαθμός πληρότητας, τα επίπεδα παραγωγής και οι κλιματικές συνθήκες, που μπορούν
να επηρεάσουν την κατανάλωση. Η γενική προσέγγιση ονομάζεται «εκ των υστέρων»,
γ) κλιμακωτή εξοικονόμηση, όπου χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις μηχανικού για την
εξοικονόμηση. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον όταν είναι δύσκολη
ή δυσανάλογα δαπανηρή η απόκτηση ισχυρών δεδομένων από μετρήσεις για
συγκεκριμένη εγκατάσταση, π.χ. αντικατάσταση ενός συμπιεστή ή ηλεκτρικού κινητήρα
διαφορετικής κατάταξης σε kWh από ό,τι εκείνος για τον οποίο υπάρχουν ανεξάρτητες
μετρήσεις όσον αφορά την εξοικονόμηση, ή όταν οι εκτιμήσεις διεξάγονται βάσει εθνικών
μεθοδολογιών και κριτηρίων αναφοράς από ειδικευμένους ή πιστοποιημένους
εμπειρογνώμονες οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα από τα υπόχρεα, συμμετέχοντα ή
εξουσιοδοτηθέντα μέρη,
δ) εξοικονόμηση σύμφωνα με έρευνα, όπου προσδιορίζεται η ανταπόκριση των
καταναλωτών σε συμβουλές, ενημερωτικές εκστρατείες, καθεστώτα επισήμανσης ή
πιστοποίησης ή «έξυπνες» μετρήσεις. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται
μόνο για εξοικονόμηση που προκύπτει από αλλαγές στη συμπεριφορά των
καταναλωτών. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση που προκύπτει από την
εγκατάσταση υλικών μέτρων εξοικονόμησης.
2. Κατά τον προσδιορισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, όσον αφορά ένα μέτρο ενεργειακής
απόδοσης, για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 2, 3, 17 και των περιπτώσεων β), γ), δ),
ε) και στ) της παραγράφου 11 του άρθρου 8 εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:
α) πιστώσεις μπορούν να δίνονται μόνον για εξοικονόμηση που υπερβαίνει τα ακόλουθα
επίπεδα:
αα) τα πρότυπα επιδόσεων της Ένωσης για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά
αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα κατόπιν της εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 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 Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά
οχήματα4 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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 τις
εκπομπές, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση
των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα5, αντίστοιχα,

4
5

ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1
ΕΕ L 145 της 31.5.2011, σ. 1
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αβ) τις απαιτήσεις της Ένωσης που αφορούν την απόσυρση από την αγορά ορισμένων
συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων κατόπιν της εφαρμογής του π.δ. 7/2011
(14 Α’) (οδηγία 2099/125/ΕΚ), και
β) για να συνυπολογισθούν οι κλιματικές διακυμάνσεις μεταξύ περιοχών, μπορεί να
επιλεχθεί να προσαρμοσθεί η εξοικονόμηση προς μια σταθερή τιμή, ή να οριστούν
διαφορετικές τιμές εξοικονόμησης ενέργειας αναλόγως των θερμοκρασιακών
διακυμάνσεων μεταξύ περιοχών,
γ) οι δραστηριότητες του υπόχρεου, συμμετέχοντος ή εξουσιοδοτηθέντος μέρους πρέπει
αποδεδειγμένα να οδηγούν στην επίτευξη της δηλούμενης εξοικονόμησης,
δ) η εξοικονόμηση από επιμέρους δράση δεν μπορεί να δηλωθεί από περισσότερα του
ενός μέρη,
ε) κατά τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής
της εξοικονόμησης. Αυτό επιτυγχάνεται υπολογίζοντας την εξοικονόμηση εκάστης
επιμέρους δράσης μεταξύ της ημερομηνίας εφαρμογής της και της 31ης Δεκεμβρίου
2020. Εναλλακτικά, δύναται να θεσπίζεται διαφορετική μέθοδο η οποία επιτυγχάνει
τουλάχιστον την αυτή συνολική εξοικονόμηση. Κατά τη χρήση άλλων μεθόδων,
διασφαλίζεται ότι η συνολική εξοικονομούμενη ενέργεια η οποία υπολογίζεται βάσει των
άλλων μεθόδων, δεν υπερβαίνει το σύνολο της εξοικονόμησης ενέργειας που θα
προέκυπτε από τον υπολογισμό τους όταν λαμβάνεται υπόψη η εξοικονόμηση εκάστης
μεμονωμένης δράσης μεταξύ της ημερομηνίας εφαρμογής της και της 31ης Δεκεμβρίου
2020. Περιγράφεται λεπτομερώς στο πρώτο ΕΣΔΕΑ σύμφωνα με το παράρτημα XIII
ποιες άλλες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν και ποιες διατάξεις ελήφθησαν για να
διασφαλιστεί η εν λόγω δεσμευτική απαίτηση υπολογισμού, και
στ) επιτρέπονται οι μεμονωμένες ή ομαδικές ενέργειες των υπόχρεων, συμμετεχόντων ή
εξουσιοδοτηθέντων μερών, που έχουν ως στόχο τη διατηρήσιμη μετατροπή προϊόντων,
εξοπλισμού ή αγορών για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης,
και
ζ) κατά την προώθηση της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης, πρέπει να
διατηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την
εγκατάσταση των μέτρων. Εάν δεν υφίστανται τέτοιες προδιαγραφές, το ΥΠΕΚΑ μεριμνά
σε συνεργασία με τα υπόχρεα, συμμετέχοντα ή εξουσιοδοτηθέντα μέρη για τη θέσπισή
τους.
3. Κατά τον προσδιορισμό της εξοικονόμησης ενέργειας όσον αφορά μέτρα πολιτικής
υλοποιούμενα δυνάμει της περίπτωσης α) της παραγράφου 11 του άρθρου 8 εφαρμόζονται
οι ακόλουθες αρχές:
α) πιστώσεις διατίθενται μόνον για εξοικονόμηση ενέργειας από φορολογικά μέτρα που
υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των καυσίμων, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ν. 3336/2005 (96 Α’) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την
Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις.» (οδηγία 2003/96/ΕΚ),ή του ν. 3763/2009 (80
Α’) «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/74/EK, διατάξεων των
Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου,
ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.» (οδηγία 2006/112/ΕΚ),
β) για τον υπολογισμό του αντίκτυπου θα χρησιμοποιούνται πρόσφατα και
αντιπροσωπευτικά επίσημα στοιχεία σχετικά με την ελαστικότητα των τιμών, και
γ) η εξοικονόμηση ενέργειας από συνοδευτικά μέτρα φορολογικής πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένων φορολογικών κινήτρων ή πληρωμής σε ταμείο, θα υπολογίζεται
χωριστά.
4. Κοινοποίηση της μεθοδολογίας
Στην υποβληθείσα έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 περιγράφεται λεπτομερής
μεθοδολογία που προτείνεται για τη λειτουργία του καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης και για τους σκοπούς των παραγράφων 11 και 17 του άρθρου 8. Με
εξαίρεση την περίπτωση των φόρων, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με:
α) τα υπόχρεα, συμμετέχοντα ή εξουσιοδοτηθέντα μέρη ή τις δημόσιες αρχές επιβολής,
β) τους στοχευόμενους τομείς,
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γ) το επίπεδο του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας ή την αναμενόμενη εξοικονόμηση που
πρέπει να επιτευχθεί συνολικά και κατά τις ενδιάμεσες περιόδους,
δ) τη διάρκεια της περιόδου υποχρέωσης και των ενδιάμεσων περιόδων,
ε) τις επιλέξιμες κατηγορίες μέτρων,
στ) τη μεθοδολογία υπολογισμού, περιλαμβανομένου του τρόπου προσδιορισμού της
προσθετικότητας και της σημαντικότητας και με τις μεθοδολογίες και τα κριτήρια
αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις εκτιμήσεις μηχανικού,
ζ) τη διάρκεια ζωής των μέτρων,
η) την προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των κλιματικών
διακυμάνσεων εντός της χώρας,
θ) τις ποιοτικές προδιαγραφές,
ι) τα πρωτόκολλα παρακολούθησης και επαλήθευσης και με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η
ανεξαρτησία τους από τα υπόχρεα, συμμετέχοντα ή εξουσιοδοτηθέντα μέρη,
ια) τα πρωτόκολλα ελέγχου, και
ιβ) τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να τηρηθεί η απαίτηση της
παραγράφου 2 του άρθρου 8.Στην περίπτωση των φόρων, η κοινοποίηση αυτή
περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με:
ιγ) τους στοχευόμενους τομείς και τμήμα των φορολογουμένων,
ιδ) τη δημόσια αρχή επιβολής,
ιε) την αναμενόμενη εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχθεί,
ιστ) τη διάρκεια ισχύος του φορολογικού μέτρου και τις ενδιάμεσες περιόδους, και
ιζ) τη μεθοδολογία υπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης
ελαστικότητας των τιμών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(Παράρτημα IV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Οι ενεργειακοί έλεγχοι που αναφέρονται στο άρθρο 9 βασίζονται στις 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,
περιλαμβανομένων και των μεταφορών,
γ) βασίζονται, όπου είναι δυνατόν, σε ανάλυση κόστους κύκλου ζωής (LCCA) και όχι σε απλές
περιόδους αποπληρωμής (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 την πιθανή
εξοικονόμηση.
Τα χρησιμοποιούμενα στους ενεργειακούς ελέγχους δεδομένα αποθηκεύονται ώστε να είναι
δυνατή η εκ των υστέρων ανάλυση της απόδοσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
(Παράρτημα VII της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Ελάχιστες απαιτήσεις τιμολόγησης
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, διαφορετικά δύο φορές ανά έτος. Το
φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται μόνο για μαγειρική δύναται 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 Διαδίκτυο, 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ
(Παράρτημα VIII της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η περιεκτική αξιολόγηση του δυναμικού υλοποίησης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και
της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 14 περιλαμβάνει:
α) περιγραφή της ζήτησης θέρμανσης και ψύξης,
β) πρόβλεψη για τον τρόπο με τον οποίον η ζήτηση αυτή θα μεταβληθεί την επόμενη
δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα την εξέλιξη της ζήτησης στα κτίρια και στους
διάφορους τομείς της βιομηχανίας,
γ) χάρτη της εθνικής επικράτειας, όπου προσδιορίζονται, προστατεύοντας παράλληλα τις
ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες:
γα) τα σημεία ζήτησης θέρμανσης και ψύξης, όπου συμπεριλαμβάνονται:
γαα) οι δήμοι και τα αστικά συγκροτήματα με συντελεστή δόμησης τουλάχιστον 0,3,
και
γαβ) οι βιομηχανικές ζώνες με συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας για
θέρμανση και ψύξη άνω των είκοσι γιγαβατωρών (20 GWh)·
γβ) οι υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
γγ) τα εν δυνάμει σημεία παροχής θέρμανσης και ψύξης, όπου συμπεριλαμβάνονται:
γγα) οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συνολική ετήσια
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άνω των είκοσι γιγαβατωρών (20 GWh), και
γγβ) οι μονάδες καύσης αποβλήτων,
γγγ) οι υφιστάμενες και οι σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, με χρήση
των αναφερομένων στο παράρτημα I μέρος ΙΙ τεχνολογιών, και οι
εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης.
δ) προσδιορισμό της ζήτησης θέρμανσης και ψύξης που θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της οικιστικής συμπαραγωγής
πολύ μικρής κλίμακας, καθώς και με τηλεθέρμανση και τηλεψύξη,
ε) προσδιορισμό του δυναμικού πρόσθετης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, ακόμη και
με ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και κατασκευή εγκαταστάσεων νέας
γενεάς και βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή άλλων μονάδων παραγωγής
απορριπτόμενης θερμότητας,
στ) προσδιορισμό των δυναμικών ενεργειακής απόδοσης των υποδομών τηλεθέρμανσης
και τηλεψύξης,
ζ) οι στρατηγικές, οι πολιτικές και τα μέτρα που δύνανται να ληφθούν έως το 2020 και έως
το 2030 για την αξιοποίηση του δυναμικού που αναφέρεται στην περίπτωση ε) ώστε να
καλυφθεί η ζήτηση που αναφέρεται στην περίπτωση δ), όπου συμπεριλαμβάνονται,
εφόσον απαιτείται, προτάσεις:
ζα) για την αύξηση του μεριδίου της συμπαραγωγής στην παραγωγή θέρμανσης και
ψύξης και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
ζβ) για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης για την
προώθηση της ανάπτυξης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της χρήσης
θέρμανσης και ψύξης από απορριπτόμενη θερμότητα και ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας,
ζγ) για να ενθαρρύνεται η τοποθέτηση των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής
θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής
απορριπτόμενης θερμότητας σε περιοχές όπου η μέγιστη ποσότητα διαθέσιμης
απορριπτόμενης θερμότητας ανακτάται για την κάλυψη της υπάρχουσας ή της
προβλεπόμενης ζήτησης για θέρμανση και ψύξη,
ζδ) για να ενθαρρύνεται η τοποθέτηση των νέων οικιστικών ζωνών ή των νέων
βιομηχανικών μονάδων οι οποίες καταναλώνουν θερμότητα κατά τις οικείες
διαδικασίες παραγωγής σε περιοχές όπου η διαθέσιμη απορριπτόμενη θερμότητα,
όπως ορίζεται στην περιεκτική αξιολόγηση, μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη της
ζήτησης για θέρμανση και ψύξη· Εν προκειμένω, θα μπορούσαν να
περιλαμβάνονται προτάσεις που ευνοούν τη συγκέντρωση πολλών μεμονωμένων
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μονάδων στην ίδια τοποθεσία προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αντιστοιχία
μεταξύ ζήτησης και παροχής θέρμανσης και ψύξης,
ζε) για να ενθαρρύνεται η σύνδεση των εγκαταστάσεων παραγωγής θερμότητας και
ηλεκτρικής ενέργειας, των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής απορριπτόμενης
θερμότητας, των εγκαταστάσεων καύσης αποβλήτων και άλλων εγκαταστάσεων
μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια με το τοπικό δίκτυο τηλεθέρμανσης ή
τηλεψύξης,
ζστ) για να ενθαρρύνεται η σύνδεση των οικιστικών ζωνών και των βιομηχανικών
μονάδων που καταναλώνουν θερμότητα κατά τις οικείες διαδικασίες παραγωγής με
το τοπικό δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης,
η) το μερίδιο της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, το εγκατεστημένο δυναμικό και την
πρόοδο που έχει συντελεσθεί βάσει του ν.3734/2009 (8 Α’),
θ) εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας,
ι) εκτίμηση των μέτρων δημόσιας στήριξης για θέρμανση και ψύξη, εφόσον υπάρχουν, με
αναφορά στον ετήσιο προϋπολογισμό και προσδιορισμό της δυνατότητας ενισχύσεων.
Δεν θίγεται η χωριστή κοινοποίηση των καθεστώτων δημόσιας στήριξης σχετικά με την
αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων.
2. Στον βαθμό που κρίνεται σκόπιμο, η συνολική αξιολόγηση μπορεί να απαρτίζεται από
δέσμη περιφερειακών ή τοπικών σχεδίων και στρατηγικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ
(Παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Μέρος Ι
Γενικές αρχές της ανάλυσης κόστους-οφέλους
Σκοπός της εκπόνησης αναλύσεων κόστους - οφέλους, όσον αφορά μέτρα για την προαγωγή
της απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
14, είναι να παρασχεθεί βάση για τη λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό ποιοτικών
προτεραιοτήτων όσον αφορά τους περιορισμένους πόρους σε επίπεδο κοινωνίας.
Η ανάλυση κόστους - οφέλους μπορεί να καλύπτει αξιολόγηση είτε έργου ή δέσμης έργων για
ευρύτερη τοπική, περιφερειακή ή εθνική αξιολόγηση, προκειμένου να προσδιοριστεί η
οικονομικώς αποδοτικότερη και επωφελέστερη επιλογή θέρμανσης ή ψύξης για δεδομένη
γεωγραφική περιοχή ενόψει του προγραμματισμού στον τομέα της θέρμανσης.
Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του άρθρου 14
περιλαμβάνουν οικονομική ανάλυση που καλύπτει κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες.
Οι αναλύσεις κόστους-οφέλους περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες και εκτιμήσεις:
α) Καθορισμός ορίων συστήματος και γεωγραφικών ορίων
Το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω αναλύσεων κόστους-οφέλους καθορίζει το σχετικό
ενεργειακό σύστημα. Τα γεωγραφικά όρια καλύπτουν μια κατάλληλη σαφώς
προσδιορισμένη γεωγραφική περιοχή, π.χ. συγκεκριμένη περιφέρεια ή αστική περιοχή,
ώστε να μην επιλέγονται λύσεις που δεν είναι οι βέλτιστες ανά έργο.
β) Ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιλογών ζήτησης και παροχής
Η ανάλυση κόστους-οφέλους λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς πόρους παροχής που
είναι διαθέσιμοι εντός των ορίων συστήματος και των γεωγραφικών ορίων,
χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της απορριπτόμενης
θερμότητας από εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικές
εγκαταστάσεις και ανανεώσιμη ενέργεια, καθώς και τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις της
ζήτησης για θέρμανση και ψύξη.
γ) Διαμόρφωση βασικού σεναρίου
Σκοπός του βασικού σεναρίου είναι να χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς, σε σύγκριση με το
οποίο αξιολογούνται τα εναλλακτικά σενάρια.
δ) Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων
Εξετάζονται όλες οι σχετικές εναλλακτικές δυνατότητες σε σχέση με το βασικό σενάριο.
Σενάρια που δεν είναι εφικτά για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους ή λόγω εθνικών κανόνων
ή χρονικών περιορισμών, μπορούν να αποκλείονται στα πρώτα στάδια της ανάλυσης
κόστους-οφέλους, εφόσον αυτό αιτιολογείται βάσει προσεκτικών, σαφών και καλά
τεκμηριωμένων εκτιμήσεων.
Μόνον η συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, η αποδοτική τηλεθέρμανση και τηλεψύξη ή οι
επιλογές αποδοτικής ατομικής θέρμανσης και ψύξης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
στην ανάλυση κόστους-οφέλους ως εναλλακτικά σενάρια σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.
ε) Μέθοδος για τον υπολογισμό της ωφέλειας στη σχέση κόστους-αποτελέσματος
εα) Το συνολικό μακροπρόθεσμο κόστος και τα οφέλη των επιλογών θέρμανσης και ψύξης
αξιολογούνται και συγκρίνονται.
εβ) Κριτήριο αξιολόγησης είναι το κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας (NPV).
εγ) Ο χρονικός ορίζοντας επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να περιλαμβάνεται όλο το συναφές
κόστος και τα οφέλη των σεναρίων. Παραδείγματος χάριν, για μια μονάδα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί με φυσικό αέριο ο χρονικός ορίζοντας θα μπορούσε
να είναι εικοσιπέντε (25) έτη, για ένα σύστημα τηλεθέρμανσης τριάντα (30) έτη, ενώ για
τον εξοπλισμό θέρμανσης όπως οι καυστήρες, είκοσι (20) έτη.
στ) Υπολογισμός και πρόβλεψη τιμών και άλλες υποθέσεις για την οικονομική ανάλυση.
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στα) Τα κράτη μέλη παρέχουν υποθέσεις, για τον σκοπό των αναλύσεων κόστους-οφέλους,
σχετικά με τις τιμές των μειζόνων συντελεστών εισροών και εκροών και το
προεξοφλητικό επιτόκιο.
στβ) Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην οικονομική ανάλυση για τον
υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας επιλέγεται σύμφωνα με ευρωπαϊκές ή
εθνικές κατευθυντήριες γραμμές6.
στγ) Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς προβλέψεις της εξέλιξης
των τιμών της ενέργειας, εφόσον αυτό είναι εφικτό στο εθνικό ή/και
περιφερειακό/τοπικό πλαίσιο.
στδ) Οι τιμές που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση πρέπει να αντικατοπτρίζουν
το πραγματικό κοινωνικοοικονομικό κόστος και τα οφέλη και θα πρέπει να
περιλαμβάνουν το εξωτερικό κόστος, όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι
επιπτώσεις στην υγεία, στο μέτρο του δυνατού, δηλαδή εφόσον υφίσταται ήδη τιμή
αγοράς ή όταν περιλαμβάνεται ήδη στην ευρωπαϊκή ή την εθνική νομοθεσία.
ζ) Οικονομική ανάλυση: Κατάλογος στοιχείων
Για τις οικονομικές αναλύσεις λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.
Κατά τη λήψη αποφάσεων αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη το κόστος και η
εξοικονόμηση ενέργειας από την αυξημένη ευελιξία στον ενεργειακό εφοδιασμό και από την
πλέον βέλτιστη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένου και του
κόστους που αποφεύγεται και της εξοικονόμησης από μειωμένες επενδύσεις υποδομών
στην ανάλυση των σεναρίων.
Το κόστος και τα οφέλη που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
ζα) Οφέλη
ζαα) Αξία της παραγωγής προς τον καταναλωτή (θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια)
ζαβ) Εξωτερικά οφέλη όπως περιβαλλοντικά και οφέλη υγείας, στον βαθμό του
δυνατού.
ζβ) Κόστος
ζβα) Κόστος κεφαλαίου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
ζββ) Κόστος κεφαλαίου των συνδεδεμένων ενεργειακών δικτύων
ζβγ) Μεταβλητό και πάγιο λειτουργικό κόστος
ζβδ) Κόστος ενέργειας
ζβε) Κόστος για το περιβάλλον και την υγεία, στο μέτρο του δυνατού
η) Ανάλυση ευαισθησίας
Περιλαμβάνεται ανάλυση ευαισθησίας ώστε να αξιολογούνται τα κόστη και τα οφέλη έργου ή
ομάδας έργων με βάση τις διάφορες τιμές της ενέργειας, τα προεξοφλητικά επιτόκια και
άλλους μεταβλητούς συντελεστές που επηρεάζουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα των
υπολογισμών.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια των
αναλύσεων κόστους-οφέλους δυνάμει του άρθρου 14. Τα κράτη μέλη δύνανται να
απαιτήσουν να διενεργούν την οικονομική ανάλυση και την ανάλυση ισολογισμού αρμόδιες
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές ή οι φορείς εκμετάλλευσης μεμονωμένων
μονάδων. Παρέχουν τις αναλυτικές μεθοδολογίες και υποθέσεις σύμφωνα με το παρόν
παράρτημα και καθορίζουν και δημοσιοποιούν τις διαδικασίες για την οικονομική ανάλυση.
Μέρος ΙΙ
Αρχές για τον σκοπό του άρθρου 14 παράγραφοι 7 και 14
Οι αναλύσεις κόστους - οφέλους παρέχουν πληροφορίες για τα μέτρα που αναφέρονται στις
παραγράφους 7 και 14 του άρθρου 14:
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
6

Για το εθνικό προεξοφλητικό επιτόκιο που επιλέγεται για τον σκοπό της οικονομικής ανάλυσης θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία παρεχόμενα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
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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 κτήριο/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 κτηρίων 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 14 (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, τα 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Παράρτημα XΙ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. 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.
2. 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
επιχειρήσεις 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.
3. 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(Παράρτημα XΙΙ 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 των συνδέσεων με το ηλεκτρικό
δίκτυο και των ενισχύσεων του δικτύου, τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και κανόνες
σχετικά με την αμερόληπτη εφαρμογή των κωδίκων δικτύου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι
προκειμένου να ενταχθούν οι 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 24 μήνες,
λαμβάνοντας υπόψη τι είναι ευλόγως εφικτό και δεν δημιουργεί διακρίσεις,
γ) παρέχουν τυποποιημένες και απλουστευμένες διαδικασίες σύνδεσης των κατανεμημένων
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Παράρτημα XΙΙΙ 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) Διάρκεια 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) Διατάξεις που αποσαφηνίζουν τη διαδικασία αντιμετώπισης του μεταβαλλόμενου πλαισίου
συνθηκών οι οποίες επηρεάζουν το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της σύμβασης (ήτοι
μεταβαλλόμενες τιμές ενέργειας, μεταβαλλόμενη ένταση χρήσης της εγκατάστασης).
ιβ) Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους και τις
κυρώσεις για την παραβίασή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
(Παράρτημα XIV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Μέρος I
Γενικό πλαίσιο για τις ετήσιες εκθέσεις
Οι ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρέχουν τη βάση για την παρακολούθηση
της προόδου προς την επίτευξη των εθνικών στόχων για το 2020. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) εκτίμηση των ακόλουθων δεικτών για το έτος πριν από το προηγούμενο [έτος X7– 2]:
αα) κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας,
αβ) συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας,
αγ) τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα
αγα) βιομηχανία
αγβ) μεταφορές (διάκριση μεταξύ επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, εάν
υπάρχουν)
αγγ) νοικοκυριά
αγδ) υπηρεσίες,
αδ) ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά τομέα
αδα) βιομηχανία
αδβ) υπηρεσίες,
αε) διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών,
αστ)ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ),
αζ) παραγωγή ηλεκτρισμού από θερμική ηλεκτροπαραγωγή,
αη) παραγωγή ηλεκτρισμού από συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού
αθ) παραγωγή θερμότητας από θερμική ηλεκτροπαραγωγή,
αι) παραγωγή θερμότητας από σταθμούς συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού,
συμπεριλαμβανομένης βιομηχανικής απορριπτόμενης θερμότητας,
αια) καύσιμα για την παραγωγή θερμικής ενέργειας,
αιβ) επιβατοχιλιόμετρα (pkm), εάν υπάρχουν,
αιγ) τονοχιλιόμετρα (tkm), εάν υπάρχουν,
αιδ) συνδυασμένα χιλιόμετρα μεταφορών (pkm + tkm), σε περίπτωση που δεν
διατίθενται οι υποπεριπτώσεις αιβ) και αιγ),
αιε) πληθυσμός.
Σε τομείς στους οποίους η κατανάλωση ενέργειας παραμένει σταθερή ή αυξάνεται,
αναλύονται και αξιολογούνται οι σχετικοί λόγοι.
β) επικαιροποίηση των κύριων νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων που εφαρμόστηκαν το
προηγούμενο έτος τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής
απόδοσης για το 2020,
γ) το συνολικό εμβαδόν δαπέδου των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν μεγαλύτερο από
πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα (500 τ.μ.) και από 9ης Ιουλίου 2015 μεγαλύτερο από διακόσια
πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.) ιδιόκτητων και καταλαμβανόμενων από την κεντρική
δημόσια διοίκηση, τα οποία την 1η Ιανουαρίου του έτους που πρέπει να υποβληθεί η
έκθεση, δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο
6 παράγραφος 1,
δ) το συνολικό εμβαδόν δαπέδου των θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι
ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, τα οποία
ανακαινίστηκαν το προηγούμενο έτος κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 1,
ε) την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας από το καθεστώς επιβολής υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης ή/και των μέτρων πολιτικής του άρθρου 8.

7

Όπου X = το τρέχον έτος
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Η πρώτη έκθεση περιλαμβάνει τον εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης της παραγράφου 1 του
άρθρου 3, καθώς και την περίπτωση α) αυτού του μέρους, οι δε επόμενες τις περιπτώσεις α)
έως και ε).
Στις αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 ετήσιες εκθέσεις, δύνανται να
περιλαμβάνονται και πρόσθετοι εθνικοί στόχοι. Αυτοί μπορεί να αφορούν ειδικότερα τους
στατιστικούς δείκτες που απαριθμούνται στην περίπτωση α) αυτού του μέρους ή συνδυασμούς
αυτών, όπως ένταση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας ή τομεακές ενεργειακές εντάσεις.
Μέρος ΙΙ
Γενικό πλαίσιο για τα ΕΣΔΕΑ
Τα ΕΣΔΕΑ που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη εθνικών
στρατηγικών ενεργειακής απόδοσης.
Τα ΕΣΔΕΑ αφορούν τα σημαντικά μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την
αναμενόμενη/επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων στον
τομέα του εφοδιασμού, της μεταφοράς και διανομής ενέργειας, καθώς και της τελικής χρήσης
ενέργειας. Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Στόχοι και στρατηγικές
αα) ο ενδεικτικός εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης για το 2020 του άρθρου 3,
αβ) ο εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας που τίθεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 4 του ν. 3855/2010 (Α’ 95) (οδηγία 2006/32/ΕΚ)
αγ) άλλοι υφιστάμενοι στόχοι ενεργειακής απόδοσης που αφορούν το σύνολο της
οικονομίας ή ειδικούς τομείς.
β) Μέτρα και εξοικονόμηση ενέργειας
Τα ΕΣΔΕΑ παρέχουν πληροφορίες για τα μέτρα που εγκρίθηκαν ή προβλέπεται να
εγκριθούν ενόψει της εφαρμογής των κύριων στοιχείων του παρόντος νόμου και της σχετικής
εξοικονόμησης.
βα) Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
Τα ΕΣΔΕΑ παραθέτουν τα σημαντικά μέτρα που ελήφθησαν και τις σημαντικές δράσεις
που ανελήφθησαν για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε όλους τους τομείς
της οικονομίας. Για κάθε μέτρο ή δέσμη μέτρων/δράσεων παρέχονται εκτιμήσεις της
αναμενόμενης εξοικονόμησης για το 2020 και της εξοικονόμησης που έχει επιτευχθεί
έως τη στιγμή της υποβολής εκθέσεων.
Εφόσον διατίθενται, θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία σχετικά με άλλες
επιπτώσεις/οφέλη των μέτρων (μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βελτίωση
της ποιότητας του αέρα, δημιουργία θέσεων εργασίας κ.λπ.) και ο προϋπολογισμός
εκτέλεσης.
ββ) Τελική εξοικονόμηση ενέργειας
Τα πρώτα και τα δεύτερα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα σε σχέση με την
εκπλήρωση του στόχου της τελικής εξοικονόμησης ενέργειας που ορίζεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3855/2010 (Α’ 95) ( οδηγία 2006/32/ΕΚ). Εάν ο
υπολογισμός/εκτίμηση της εξοικονόμησης ανά μέτρο δεν είναι διαθέσιμα, η μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας σε επίπεδο τομέα αποδεικνύεται με βάση τον συνδυασμό
μέτρων.
Τα πρώτα και τα δεύτερα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν επίσης τη μέτρηση ή/και μεθοδολογία
υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας.
Εάν εφαρμόζεται η «συνιστώμενη μεθοδολογία»8, το ΕΣΔΕΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει
αναφορά σε αυτή.
γ) Δημόσιοι φορείς (άρθρο 6)
Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν κατάλογο των δημόσιων φορέων που έχουν εκπονήσει σχέδιο
ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 6.
δ) Υποχρεώσεις ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 8)

8

Συστάσεις για μεθόδους μέτρησης και επαλήθευσης στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή
απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες
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Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν τους εθνικούς συντελεστές που επελέγησαν σύμφωνα με το
παράρτημα IV.
Το πρώτο ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του εθνικού καθεστώτος που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 ή τα εναλλακτικά μέτρα που εγκρίθηκαν κατ’
εφαρμογή των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 8.
ε) Ενεργειακοί έλεγχοι και καθεστώτα διαχείρισης (άρθρο 9)
Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν:
εα) τον αριθμό των ενεργειακών ελέγχων που διενεργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο,
εβ) τον αριθμό των ενεργειακών ελέγχων που διενεργήθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις την
προηγούμενη περίοδο,
εγ) τον αριθμό των μεγάλων εταιρειών στην επικράτεια των κρατών μελών, με ένδειξη του
αριθμού των εταιρειών που αφορά τις παραγράφους 9 και 12 του άρθρου 9.
στ) Προώθηση της αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης (άρθρο 14)
Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν εκτίμηση της προόδου που έχει συντελεσθεί κατά την εφαρμογή
της περιεκτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14.
ζ) Μεταφορά και διανομή ενέργειας (άρθρο 15)
Το πρώτο ΕΣΔΕΑ και οι επόμενες εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται στη συνέχεια ανά
δέκα (10) έτη περιλαμβάνουν την αξιολόγηση που έχει εκπονηθεί, τα μέτρα και τις
επενδύσεις που έχουν προσδιοριστεί για την αξιοποίηση του δυναμικού ενεργειακής
απόδοσης των υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που αναφέρονται στις
παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 15.
η) Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν τις εκθέσεις ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την
εφαρμογή και ανάπτυξη ανταπόκρισης στη ζήτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15.
θ) Συστήματα αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης (άρθρο 16)
Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία για τα διαθέσιμα συστήματα
αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης ή τα ισοδύναμα συστήματα
επαγγελματικών προσόντων για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακών
ελέγχων και μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
ι) Ενεργειακές υπηρεσίες (άρθρο 18)
Τα ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνουν εσωτερικό σύνδεσμο στον ιστότοπο με τον κατάλογο των
επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση γ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 18.
ια) Άλλα μέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 19)
Το πρώτο ΕΣΔΕΑ περιλαμβάνει κατάλογο των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
και 2 του άρθρου 19.
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