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Email: energyservice@meci.gov.cy, 1421 Λευκωσία 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Υποχρέωση Ανανέωσης Άδειας / Εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων 
Ενεργειακών Υπηρεσιών και Υποβολής Καταστάσεων Συμβάσεων 

Ενεργειακής Απόδοσης 
 

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως η 
Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου 
Ν.172(Ι)/2021 (ο Νόμος), υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 13(1) των περί 
της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες 
(Ενεργειακές Υπηρεσίες) Κανονισμών του 2014 (Κ.Δ.Π. 210/2014), η Άδεια Παρόχου 
Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΠΕΥ) ανανεώνεται μαζί με την ετήσια ανανέωση εγγραφής 
στο μητρώο ΠΕΥ, με την καταβολή τέλους, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Κ.Δ.Π. 
210/2014 (100 ευρώ). Η εγγραφή στο Μητρώο ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. 
 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 11(1)(γ) της Κ.Δ.Π. 210/2014, οι ΠΕΥ 
υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή, εντός τριάντα (30) ημερών από τη 
λήξη του ημερολογιακού έτους ετήσια κατάσταση στην οποία αναφέρονται οι 
Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) που έχουν συνάψει τον προηγούμενο χρόνο 
που να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της κάθε σύμβασης. 
 
Τυποποιημένα έντυπα για ανανέωση της άδειας/ εγγραφής και για την ετοιμασία της 
κατάστασης ΣΕΑ, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας 
(www.energy.gov.cy) στην επιλογή Ενημερωτικό Υλικό / Χρήσιμες πληροφορίες για 
επιχειρήσεις / Ενεργειακός Έλεγχος. 
 
Οι αιτήσεις για ανανέωση ανανέωση της άδειας/εγγραφής στο μητρώο 
παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών (μαζί με την απόδειξη καταβολής του τέλους 
ανανέωσης της εγγραφής) θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. Οι Καταστάσεις ΣΕΑ θα πρέπει να υποβληθούν 
επίσης ηλεκτρονικά εντός της περιόδου 01/01/2023 – 30/01/2023 (και όχι 
νωρίτερα) στην Υπηρεσία Ενέργειας, στις διευθύνσεις 
energyservice@meci.gov.cy και atsoutis@meci.gov.cy. 
 
Επισημαίνεται  ότι μετά το πέρας της πιο πάνω διορίας,  για όσους ΠΕΥ παραλείψουν 
να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην Υπηρεσία Ενέργειας την αίτηση 
ανανέωσης εγγραφής στο μητρώο ΠΕΥ και την Κατάσταση ΣΕΑ, δύναται να 
εφαρμοστεί ο Κανονισμός 12(1) της Κ.Δ.Π. 210/2014, που  προνοεί την απαγόρευση 
σύναψης νέων ΣΕΑ ή/και οι πρόνοιες του άρθρου 11 του Νόμου για επιβολή 
διοικητικών προστίμων. 
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