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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Ενεργειακές Υπηρεσίες που παρέχονται από Παρόχους Ενεργειακών 

Υπηρεσιών (ΠΕΥ) 

 

Η Υπηρεσία Ενέργειας, ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των Περί της 

Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων (Ν.31(Ι)/2009, Ν.53(Ι)/2012, Ν.56(Ι)/2014, 

Ν.149(Ι)/2015 και Ν.109(Ι)/2021) (ο Νόμος) και των περί της Ενεργειακής Απόδοσης  

κατά την Τελική Χρήση και  τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών 

Υπηρεσιών) Κανονισμών του 2014  (Κ.Δ.Π.210/2014) που εκδίδονται δυνάμει του 

Νόμου υπενθυμίζει τα ακόλουθα: 

 

Οι Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΠΕΥ), κατόπιν διεξαγωγής του ενεργειακού 

ελέγχου από αδειούχο Ενεργειακό Ελεγκτή και της σχετικής έκθεσης αποτελεσμάτων, 

παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες κατόπιν σύναψης σύμβασης ενεργειακής απόδοσης 

(ΣΕΑ) με τον τελικό καταναλωτή. Ο ενεργειακός έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται 

από αδειούχο ενεργειακό ελεγκτή, εντοπίζει, μετά από σχετική επί τόπου επιθεώρηση 

και μετρήσεις, τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και προτείνει τις πιο 

συμφέρουσες λύσεις. 

 

Οι Υπηρεσίες  ενός ΠΕΥ προς τον τελικό καταναλωτή γενικά περιλαμβάνουν: 

 

• Την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, και (συνήθως) τη μέριμνα για τη χρηματοδότηση 

έργων/μέτρων ενεργειακής απόδοσης ή/και ΑΠΕ. 

• Την εγκατάσταση και την συντήρηση του εξοπλισμού που απαιτείται για τα 

έργα. 

• Τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της εξοικονομούμενης 

ενέργειας. 

• Δέσμευση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται. 

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στο κόστος του έργου και εξοφλούνται μέσω 

της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται. Η ΣΕΑ διαρκεί για συγκεκριμένο χρονικό 
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διάστημα και μέσω αυτής καθορίζεται εξ αρχής (μεταξύ άλλων) το όφελος που θα 

προκύψει για τον τελικό καταναλωτή. Έχουν ετοιμαστεί και αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας (www.energy.gov.cy) βοηθητικά έγγραφα για 

δύο τύπους Συμβάσεων Ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ), που αφορούν Σύμβαση 

Εγγυημένης Απόδοσης και Σύμβαση Διαμοιραζόμενου Οφέλους. Οι συγκεκριμένες 

υπηρεσίες που δύναται να παρέχονται, οι ελάχιστες πρόνοιες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται/συμφωνούνται στις ΣΕΑ και ο τρόπος επιβεβαίωσης του 

ενεργειακού και οικονομικού οφέλους από τους ΠΕΥ ρυθμίζονται νομοθετικά μέσω 

των Κανονισμών 8, 9 και 10 της Κ.Δ.Π.210/2014. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης γίνεται από την Αρμόδια 

Αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στους αδειοδοτημένους Παρόχους 

Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΠΕΥ) που έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο.  

 

  

 

 

20 Οκτωβρίου 2021  
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