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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση» 

(ΕΕ L 328/21.12.2018) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού 

2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για τη 

διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα...» (ΕΕ L 328.21.12.2018) και στις 

διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για 

την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του 

δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» (ΕΕ L137/23.05.2019) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Κεφάλαιο A’:  

ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο - Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) 

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 2 Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 3 Στόχος ενεργειακής απόδοσης - Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 3 και άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 4 Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς - Τροποποίηση 
άρθρου 7 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 5 και άρθρο 20 παρ. 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 5 

 

Ενεργειακή απόδοση στις αγορές από δημόσιους φορείς - Τροποποίηση άρθρου 8 του 
ν. 4342/2015 

(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 6 Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας, καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά μέτρα πολιτικής - Αντικατάσταση άρθρου 9 του 

ν. 4342/2015 (άρθρο 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Κεφάλαιο Β’:  
 
ΕΝΕΝΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

Άρθρο 7 Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης 

Τροποποίηση του άρθρου 10 ν. 4342/2015 
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(άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 8 Μέτρηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας - Μέτρηση και επιμερισμός του 

κόστους για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης 

Τροποποίηση του άρθρου 11 ν. 4342/2015  

(άρθρα 9, 9α, 9β και 9γ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 9 Πληροφορίες τιμολόγησης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία που αφορούν στη 
μέτρηση και την τιμολόγηση για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια 

Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4342/2015 

(άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 10 Πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία για τη 
θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης 

Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4342/2015 

(άρθρα 10α και 11α της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 11 Ενημέρωση των καταναλωτών και πρόγραμμα ενθάρρυνσης 

Αντικατάσταση άρθρου 13 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 12 Κυρώσεις 

Τροποποίηση άρθρου 14 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Κεφάλαιο Γ΄: 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ 

Άρθρο 13 Προώθηση της απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη 

Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 14 και άρθρο 24 παρ. 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 14 Μετατροπή, μεταφορά και διανομή ενέργειας 

Τροποποίηση άρθρου 16 του ν. 4342/2015 - 

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 15 Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης 

Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
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Άρθρο 16 Πληροφόρηση και κατάρτιση 
Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 17 Ενεργειακές υπηρεσίες 

Τροποποίηση άρθρου του 19 ν. 4342/2015 

(άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Άρθρο 18 Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 4342/2015 

Κεφάλαιο Δ’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΝΙΑ 

Άρθρο 19 Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας 
Τροποποίηση άρθρου 25 του ν. 4342/2015 

 

Άρθρο 20 Ρύθμιση τρόπου κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης 

Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 1512/1985 

Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 23 Αντικατάσταση Παραρτήματος IV του ν. 4342/2015 

Άρθρο 24 Αντικατάσταση Παραρτήματος V του ν. 4342/2015 

Άρθρο 25 Τροποποίηση του Παραρτήματος VII του ν. 4342/2015 

Άρθρο 26 Προσθήκη Παραρτήματος VIIα στον ν. 4342/2015 

Άρθρο 27 Αντικατάσταση του Παραρτήματος VIII του ν. 4342/2015 

Άρθρο 28 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΧΙ του ν. 4342/2015 

Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος 

 

Κεφάλαιο A’ : ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Άρθρο 1 

Σκοπός και αντικείμενο - Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 4342/2015  

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) και διαμορφώνεται ως εξής: 
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«Άρθρο 2 

Σκοπός - αντικείμενο 

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Με το Μέρος Β΄ εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2018/2002/EE του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 

2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (L 328/21.12.2018) τον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

και της Δράσης για το Κλίμα» (L 328.21.12.2018) και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της 

Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών 

αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» (EE L137/23.05.2019). 

2. Θεσπίζεται πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου η χώρα να 

συνεισφέρει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της Ένωσης για το 2020 για είκοσι τοις εκατό (20%) στην 

ενεργειακή απόδοση και των πρωταρχικών της στόχων για το 2030 για τουλάχιστον 32,5% στην ενεργειακή 

απόδοση και να προετοιμάσει το έδαφος για βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση μετά από αυτές τις 

χρονολογίες. 

3. Θεσπίζονται κανόνες για την άρση των φραγμών στην αγορά ενέργειας και την εξάλειψη των αδυναμιών 

της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας και καθορίζονται 

ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης και συνεισφορών για το 2020 και το 2030». 

 
Άρθρο 2 

Ορισμοί - Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Αριθμούνται οι ορισμοί ως παράγραφοι, μετά την αρίθμηση τροποποιούνται οι παρ. 2, 5, 6, 8, 12, 13, 21, 23, 

27, 45 του άρθρου 3 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), προστίθεται νέος ορισμός που αριθμείται ως παρ. 23Α και το 

άρθρο 3διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 3 Ορισμοί 

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1. «Ενέργεια»: όλες οι μορφές ενεργειακών προϊόντων, τα καύσιμα, η θερμότητα, η ανανεώσιμη ενέργεια, ο 

ηλεκτρισμός ή οποιαδήποτε άλλης μορφής ενέργεια, όπως ορίζονται στην περ. δ’ του άρθρου 2 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 

2008, για τις στατιστικές ενέργειας (ΕΕ L 304 της 4.11.2008). 

2. «Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας»: η συνολική ενεργειακή ζήτηση της χώρας, εξαιρούμενης της 

κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων για μη ενεργειακούς σκοπούς.  
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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. 

5. «Εξοικονόμηση ενέργειας»: ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται με τη 

μέτρηση ή τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας πριν και μετά από 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 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 μπορεί να περιλαμβάνει τις 

εργασίες, την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της 

υπηρεσίας αυτής, βάσει συμβάσεως και η οποία υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε 

επαληθεύσιμη και μετρήσιμη ή εκτιμώμενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή σε εξοικονόμηση 

πρωτογενούς ενέργειας. 

8. «Δημόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες αρχές», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

9. «Κεντρική δημόσια διοίκηση»: όλες οι διοικητικές υπηρεσίες των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε 

ολόκληρη την επικράτεια.  

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 (CEN), 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης 

στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και διατίθεται προς δημόσια χρήση. 

13. «Διεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και 

διατίθεται στο κοινό. 

14. «Υπόχρεο μέρος»: διανομέας ενέργειας ή επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας που δεσμεύεται από 

τα καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στο άρθρο 9. 

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. 
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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 

σήμανσης, 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. 

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 συστήματος διανομής»: ο «διαχειριστής δικτύου διανομής» όπως ορίζεται στην περ. στ’ 

της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α’ 179). 

22. «Επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πωλεί ενέργεια σε τελικούς 

καταναλωτές. 

23. «Τελικός καταναλωτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει ενέργεια για δική του τελική χρήση 

ή για λογαριασμό τελικού χρήστη. 

23α.«Τελικός χρήστης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που: 

αα. αγοράζει ενέργεια για δική του τελική χρήση, ή 

ββ. προβαίνει σε νόμιμη χρήση ενέργειας χωρίς να έχει σύμβαση με προμηθευτή ενέργειας. 

24. «Πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών»: 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 των 

χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής ή 

εμπορικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών, με την οποία εντοπίζονται 

και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και βάσει 

της οποίας 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 (ΕΕL 124 της 20.5.2003), 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 πενήντα (50) 

εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
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27. «Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης»: σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου 

ενεργειακών υπηρεσιών, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, στο 

πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για επενδύσεις με αντικείμενο έργο, προμήθεια ή 

υπηρεσία, για μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες προβλέπονται ως όροι της σύμβασης 

και συνδέονται με ένα επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή με άλλο κριτήριο ενεργειακής 

απόδοσης, όπως η μείωση του κόστους ενέργειας. 

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, 

ικανό να μεταδίδει και να λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας μορφότυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

29. «Διαχειριστής συστήματος μεταφοράς»: ο «διαχειριστής συστήματος ενέργειας» όπως ορίζεται στην περ. 

ε’ της παρ. 1 του άρθρου 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 παράρτημα I. 

34. «Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης»: η συμπαραγωγή που πληροί τα κριτήρια του παραρτήματος 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. 

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 μπορεί 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 της συνολικής επιφάνειας δόμησης προς το εμβαδόν οικοπέδου ή 

γηπέδου σε μία συγκεκριμένη περιοχή. 
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41. «Αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης»: σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης που 

χρησιμοποιεί τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ανανεώσιμη ενέργεια, είτε πενήντα τοις εκατό (50%) 

απορριπτόμενη θερμότητα, είτε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) συμπαραγόμενη θερμότητα, είτε 

συνδυαστικά πενήντα τοις εκατό (50%) από τις παραπάνω μορφές θερμότητας και ανανεώσιμης ενέργειας. 

42. «Αποδοτική θέρμανση και ψύξη»: η επιλογή θέρμανσης και ψύξης η οποία, συγκρινόμενη με ένα σενάριο 

βάσης αντιπροσωπευτικό της 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 15, 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 σωρευτικής εκπροσώπησης»: πάροχος υπηρεσιών στον τομέα της ζήτησης ενέργειας, ο οποίος 

συνδυάζει πολλαπλά βραχείας διάρκειας φορτία καταναλωτών προς πώληση ή εκπλειστηριασμό σε 

οργανωμένες αγορές ενέργειας.» 

 

Άρθρο 3 

Στόχος ενεργειακής απόδοσης - Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 3 και άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Οι παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4342/2015 καταργούνται, προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 4 του ν. 

4342/2015 (Α’ 143) διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 4 

Στόχος ενεργειακής απόδοσης 

(άρθρο 3 και άρθρο 24 παρ. 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζεται ενδεικτικός εθνικός στόχος 

ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Για το έτος 2020 ο στόχος ισοδυναμεί με 18,4 

εκατομμύρια ΤΙΠ (Τόνους Ισοδύναμου Πετρελαίου) όπως καθορίζεται στο Κεφάλαιο II του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) (Β’ 1001/2018). 

2. [Καταργήθηκε] 

3. [Καταργήθηκε] 
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4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον γενικό έλεγχο και την αρμοδιότητα επίβλεψης της 

υλοποίησης των ενεργειών για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης. 

5. [Καταργήθηκε] 

6. [Καταργήθηκε] 

7. Η ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το 2030, που ισοδυναμεί με 16,5 εκατομμύρια ΤΙΠ (Τόνους Ισοδύναμου Πετρελαίου) τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας, όπως καθορίζεται στην ενότητα 2.4.1 του Κεφαλαίου 2του Εθνικού Σχεδίου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (Β’ 4893/23.12.2019) κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως μέτρα για την 

ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων ορίζονται στην 

ενότητα 3.4 του κεφαλαίου 3 του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα η ενεργειακή αναβάθμιση 

κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του δημόσιου, του τριτογενή τομέα και των βιομηχανικών μονάδων, τα Καθεστώτα 

Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασμό με 

αποδοτική θέρμανση-ψύξη από ΑΠΕ.». 

Άρθρο 4 

Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς - Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 

4342/2015  

(άρθρο 5 και άρθρο 20 παρ. 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Οι παρ. 1, 3, 5, 7, 9, 12 και 14 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) τροποποιούνται, οι παρ. 4, 8 και 11 

καταργούνται και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 7 

Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς 

(άρθρο 5 και άρθρο 20 παρ. 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 4122/2013 (Α’ 42), κάθε χρόνο ανακαινίζεται το τρία τοις εκατό (3%) 

του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και 

καταλαμβάνονται από την κεντρική δημόσια διοίκηση, προκειμένου να πληρωθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις 

ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013 και υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει από 

την 1η Ιανουαρίου 2014. 

2. Το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων με 

συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου μεγαλύτερο από διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.) που 

είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από την κεντρική δημόσια διοίκηση, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε 

έτους δεν πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του 

ν. 4122/2013. 

3. Κατά την εφαρμογή μέτρων για την ανακαίνιση των κτιρίων σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2, 

το κτίριο θεωρείται ως σύνολο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το κέλυφος, ο εξοπλισμός, η λειτουργία και 

η συντήρηση. 
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4. [Καταργήθηκε] 

5. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες κτιρίων: 

α. κτίρια επισήμως προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα, εντός παραδοσιακών οικισμών κτίρια και μνημεία, 

στον βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε 

κατά τρόπο μη αποδεκτό τον χαρακτήρα ή την εμφάνισή τους, 

β. κτίρια των ενόπλων δυνάμεων που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, για τα οποία απαιτείται η 

διασφάλιση και διατήρηση του χαρακτήρα του απορρήτου της εθνικής άμυνας και ασφάλειας. Στα 

παραπάνω δεν περιλαμβάνονται οι ενιαίοι χώροι διαβίωσης, τα κτίρια γραφείων και διοίκησης 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. 

6. Όταν ανακαινίζεται περισσότερο από το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού δαπέδου των κτιρίων 

που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 της κεντρικής δημόσιας διοίκησης σε ένα δεδομένο έτος, το πλεονάζον 

συνυπολογίζεται στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία (3) προηγούμενα ή επόμενα 

έτη. 

7. Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης συνυπολογίζονται: 

α) τα νέα κτίρια που καταλαμβάνονται και είναι ιδιόκτητα και τα οποία αντικαθιστούν συγκεκριμένα κτίρια 

της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο (2) 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. 

8. [Καταργήθηκε] 

9. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας 

και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τα κατά 

περίπτωση αρμόδια υπουργεία, έχει την ευθύνη κατάρτισης καταλόγου των κτιρίων που αναφέρονται στις 

παρ. 1 και 2, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παρ. 5. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το εμβαδόν δαπέδου 

σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδομένα. 

10. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μπορεί να 

αναπροσαρμόζεται με κατάλληλη επικαιροποίηση των δεδομένων και των σχετικών στοιχείων που 

προκύπτουν. 

11. [Καταργείται] 

12. Με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, για τα κτίρια αρμοδιότητάς τους: 

α) Εκπονείται Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ), σύμφωνα με το πρότυπο που αναρτάται στον 

ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΣΕΑΚ περιέχει παρουσίαση των χαρακτηριστικών 

του κτιριακού αποθέματος, ιεράρχηση του κτιριακού αποθέματος ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας, 
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τεχνοοικονομική ανάλυση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, καθορισμό στόχου και πλάνου 

επίτευξης στόχου εξοικονόμησης ενέργειας. Το ΣΕΑΚ αναθεωρείται ανά δύο (2) έτη και υποβάλλεται στη 

Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και 

Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

β) Καθιερώνεται σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο 

πλαίσιο του σχεδίου ενεργειακής απόδοσης. 

γ) Στον βαθμό που είναι οικονομικά εφικτό, εφαρμόζονται τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, 

χρησιμοποιώντας ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα, καθώς και παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών 

μέσω σύναψης συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. 

Τα ανωτέρω κτίρια που εντάσσονται σε σχέδια ενεργειακής απόδοσης ή συστήματα ενεργειακής διαχείρισης 

έχουν προτεραιότητα κατά τη θέσπιση χρηματοοικονομικών κινήτρων και προγραμμάτων για τη βελτίωση 

της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων. 

13. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον γενικό έλεγχο και την αρμοδιότητα για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης της παρ. 1. 

14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από τον 

δημόσιο τομέα όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθορίζονται οι 

ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, προσδιορίζονται τα απαραίτητα τυπικά 

προσόντα και οι σχετικές αρμοδιότητές των ενεργειακών υπευθύνων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό 

ζήτημα.» 

 

Άρθρο 5 

Ενεργειακή απόδοση στις αγορές από δημόσιους φορείς - Τροποποίηση άρθρου 8 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Τροποποιείται το άρθρο 8 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 8 

Ενεργειακή απόδοση στις αγορές από δημόσιους φορείς 

(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

«1. Οι φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονομική αποδοτικότητα, την οικονομική 

σκοπιμότητα, τη γενικότερη βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα και τον επαρκή ανταγωνισμό, 

σύμφωνα με το Παράρτημα III.  

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 για αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

μπορεί να εκτείνεται, εκτός από τους φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, και στους υπόλοιπους 

δημόσιους φορείς της παρ. 8 του άρθρου 3.  
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Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι 

εφαρμογής, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εκατέρωθεν αρμοδιοτήτων και της διοικητικής διάρθρωσης, 

καθώς και του υποδειγματικού ρόλου των φορέων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. 

3. Οι δημόσιοι φορείς μπορούν, 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 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι 

σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρμογής των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, ιδίως οι 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

4. Η υποχρέωση της παρ. 1 εφαρμόζεται στις συμβάσεις των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον η εφαρμογή της 

δεν προσκρούει στις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων. Η υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις 

προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως ορίζεται στον ν. 3978/2011 (Α’ 137), 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. 

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, κατά την αγορά δέσμης προϊόντων η οποία καλύπτεται στο σύνολό της από 

το άρθρο 11 της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 12400/1108/2.9.2011 (Β’ 2301), 

οι δημόσιοι φορείς κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 3, διατυπώνουν την απαίτηση ώστε η συνολική 

ενεργειακή απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης επιμέρους προϊόντων, 

αγοράζοντας τη δέσμη προϊόντων που πληροί το κριτήριο της ανώτερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης. 

6. Κατά τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης ή αγοράς κτιρίου από δημόσιους φορείς, το οποίο προορίζεται 

για στέγαση των υπηρεσιών του φορέα, απαιτείται το κτίριο να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή 

κατηγορία Β’, όπως αυτή καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 2367/2017) και να 

είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1ης.1.2021 και εφεξής.».  

 

Άρθρο 6 

Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας, καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και 

εναλλακτικά μέτρα πολιτικής - Αντικατάσταση άρθρου 9 του ν. 4342/2015  

(άρθρο 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Το άρθρο 9 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:  

«Άρθρο 9 

Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας, καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και 

εναλλακτικά μέτρα πολιτικής 

(άρθρο 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Θεσπίζεται εθνικός σωρευτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση που ισοδυναμεί με:  
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α. 3,3 εκατομμύρια ΤΙΠ (Τόνους Ισοδύναμου Πετρελαίου) για την χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020,  

β. 7,3 εκατομμύρια ΤΙΠ για την χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.  

Για την επίτευξη του στόχου της περ. β΄ συνυπολογίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από μέτρα 

πολιτικής τα οποία θεσπίζονται είτε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020 είτε μετά από την ανωτέρω 

ημερομηνία, εφόσον τα μέτρα αυτά συντελούν σε νέες επιμέρους δράσεις που διεξάγονται μετά την 

31η Δεκεμβρίου 2020 και λαμβάνονται υπόψη οι υπολογισμοί της παρ. 4 του άρθρου 7 της Οδηγίας 

2012/27/ΕΕ. 

Ο στόχος της περ. β΄ εξακολουθεί να υφίσταται για δεκαετείς περιόδους μετά από το 2030. 

2. Η κατανομή νέων εξοικονομήσεων για την περίοδο 2014 έως και 2020 αποτυπώνεται στον Πίνακα 11, στα 

“Μέτρα Πολιτικής κατά την Εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση” του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) (Β’ 3023/2015). Ο υπολογισμός της ποσότητας εξοικονόμησης 

ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 2021-2030 και η κατανομή νέων εξοικονομήσεων για την ίδια 

περίοδο αποτυπώνονται στην ενότητα 2.4.1 του Κεφαλαίου 2 του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το 

Κλίμα (ΕΣΕΚ) (Β’ 4893/2019). 

3. Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν συνυπολογίζεται στην 

ποσότητα απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020.  

4. Η εξοικονόμηση ενέργειας που απορρέει από τα μέτρα πολιτικής που αναφέρονται στις παρ. 8 έως και 14 

υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα V. 

5. Η εξοικονόμηση ενέργειας της παρ. 1 επιτυγχάνεται με την καθιέρωση καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης 

ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τις παρ. 8 έως και 12, με τη λήψη εναλλακτικών μέτρων πολιτικής τα 

οποία προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ή με συνδυασμό των ανωτέρω. 

6. Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπονται μέτρα πολιτικής για την καταπολέμηση της 

ενεργειακής ένδειας και εκπόνηση Σχεδίου Δράσης, με το οποίο εξειδικεύονται τα μέτρα και ο μηχανισμός 

διακυβέρνησης για την παρακολούθηση υλοποίησης των σχεδιαζόμενων μέτρων . 

7. Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα αναλύεται η μεθοδολογία αποφυγής διπλομέτρησης της 

εξοικονόμησης ενέργειας σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης των μέτρων πολιτικής ή των επιμέρους 

δράσεων. 

8. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θεσπίζεται καθεστώς επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, με το 

οποίο εξασφαλίζεται ότι οι διανομείς ενέργειας και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται 

ως υπόχρεα μέρη σύμφωνα με την παρ. 9 και δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, αναλαμβάνουν 

την εξυπηρέτηση μέρους των στόχων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1.  

9. Τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης της παρ. 8 επιβάλλονται με αντικειμενικά 

κριτήρια σε υπόχρεα μέρη μεταξύ των διανομέων ενέργειας και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης 

ενέργειας ή/και των διανομέων καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και των επιχειρήσεων 

λιανικής πώλησης καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές και δραστηριοποιούνται στην ελληνική 

επικράτεια. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα μέρη με δράσεις εξοικονόμησης 
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ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές ή με πιστοποιημένες εξοικονομήσεις ενέργειας που επιτυγχάνουν άλλα 

μέρη, όπως περιγράφεται στην περ. α’ της παρ. 11. 

10. Η ποσότητα της εξοικονομούμενης ενέργειας που απαιτείται συνολικά και από κάθε υπόχρεο μέρος ως 

υποχρέωση της παρ. 9, εκφράζεται ως κατανάλωση τελικής ενέργειας. Για τη μετατροπή της ενέργειας, 

εφαρμόζονται οι συντελεστές μετατροπής που αναφέρονται στο Παράρτημα IV. 

11. Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης: 

α) τα υπόχρεα μέρη προσμετρούν την πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν οι πάροχοι 

ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη και, 

β) τα υπόχρεα μέρη προσμετρούν την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριμένο έτος 

σαν να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα τέσσερα (4) προηγούμενα ή τρία (3) επόμενα έτη, εφόσον η σχετική 

ημερομηνία δεν υπερβαίνει τη λήξη των περιόδων επιβολής της υποχρέωσης που καθορίζονται στα εδάφια 

πρώτο και δεύτερο της παρ. 1. 

12. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιεύεται σε ετήσια βάση η 

εξοικονόμηση ενέργειας κάθε υπόχρεου μέρους στο πλαίσιο του καθεστώτος. 

13. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται το 

πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους που ακολουθεί το πέρας της περιόδου επιμερισμού του στόχου 

εξοικονόμησης ενέργειας, διαπιστώνονται οι αποκλίσεις των υπόχρεων μερών μετά από την εκκαθάριση του 

καθεστώτος από τον φορέα διαχείρισης. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται η εκπλήρωση του στόχου ή 

μέρους αυτού από τα υπόχρεα μέρη με εξαγορά ή μεταβίβαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό 

Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης της παρ. 8. Το κόστος εξαγοράς 

βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974, A' 90) και αποτελεί έσοδο του Ειδικού 

Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21. 

 

14. Όλα τα εναλλακτικά μέτρα πολιτικής πλην των φορολογικών, περιλαμβάνουν διαδικασίες μέτρησης, 

ελέγχου και επαλήθευσης, με βάση τις οποίες διενεργείται τεκμηριωμένη επαλήθευση σε τουλάχιστον ένα 

στατιστικά σημαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό δείγμα των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης που εφαρμόζουν τα μέρη που συμμετέχουν ή έχουν εξουσιοδοτηθεί. Η μέτρηση, ο έλεγχος και η 

επαλήθευση πραγματοποιούνται κατά τρόπο ανεξάρτητο από τα μέρη που συμμετέχουν ή έχουν 

εξουσιοδοτηθεί. Οι ανωτέρω διαδικασίες μέτρησης περιγράφονται στο Παράρτημα Γ’ του ΕΣΔΕΑ (Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης) του έτους 2015 (Β’ 3023) και στο Παράρτημα Β’ του ΕΣΔΕΑ του έτους 

2018 (Β’ 1001) για την περίοδο της περ. α΄ της παρ. 1, και στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ για την περίοδο της περ. β΄ 

της παρ. 1». 

Κεφάλαιο Β’ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 7 

Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης - Τροποποίηση του άρθρου 10 ν. 4342/2015  

(άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 
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Οι παρ. 2, 3, 6, 8, 12, 15 και 16 τροποποιούνται και το άρθρο 10 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) διαμορφώνεται ως 

εξής: 

«Άρθρο 10 

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 διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες ως εξής: 

α) Κατηγορία Α΄: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τμ), 

εμπορικά καταστήματα έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (2.000 τμ) και επαγγελματικά εργαστήρια. 

β) Κατηγορία Β΄: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τμ), εμπορικά κτίρια 

άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (2.000 τμ), υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν χρήσεις του 

τριτογενούς τομέα (όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.α.), βιομηχανικές και βιοτεχνικές 

εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW), καθώς και 

μεταφορικά μέσα. 

γ) Κατηγορία Γ΄: βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 

χιλίων κιλοβάτ (1.000 kW). 

2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διενεργούνται από έναν ή περισσότερους ειδικευμένους 

ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες: 

α) διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), σύμφωνα με τους όρους του 

π.δ. 99/2018 (Α’ 187), 

β) πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ανακαίνισης και 

αποκατάστασης κτιρίων, αυτοματισμού, βιομηχανικής πληροφορικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, 

ενεργειακής τεχνολογίας, τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, μηχανολόγου, πολιτικού δομικών 

έργων, 

γ) μηχανικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη 

χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, 

δ) ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού εγγεγραμμένοι στα οικεία 

μητρώα, 

Οι ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διαθέτουν 

αναγνωρισμένη πιστοποίηση Certified Energy Auditor (CEA), Certified Energy Manager (CEM) ή άλλη 

πιστοποίηση, όπως εξειδικεύεται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17, εγγράφονται στο Μητρώο της 

παρ. 5, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτή. 

3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους ανωτέρω ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται σε 

αντίστοιχες τάξεις ως εξής: 

α) Τάξη Α΄: οι διπλωματούχοι μηχανικοί και οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης. Οι 

ενεργειακοί ελεγκτές Α' Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους Α΄ Κατηγορίας. 
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β) Τάξη Β΄: οι ενεργειακοί ελεγκτές Α΄ Τάξης, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε 

(5) ενεργειακούς ελέγχους Α΄ Κατηγορίας, καθώς και οι διπλωματούχοι μηχανικοί και οι πτυχιούχοι μηχανικοί 

τεχνολογικής εκπαίδευσης που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, όπως αυτή ορίζεται με την απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17. Οι ενεργειακοί ελεγκτές Β' Τάξης δύνανται 

να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους Α΄ και Β΄ Κατηγορίας. 

γ) Τάξη Γ΄: οι ενεργειακοί ελεγκτές Β΄ Τάξης με ειδικότητα μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου 

μηχανικού, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού και χημικού μηχανικού, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα 

διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Β΄ Τάξης και διπλωματούχοι μηχανικοί με 

ειδικότητα μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού, μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού και 

χημικού μηχανικού που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, όπως αυτή ορίζεται με την απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17. Οι ενεργειακοί ελεγκτές Γ' Τάξης δύνανται 

να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας. 

4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται και από εσωτερικούς εμπειρογνώμονες που πληρούν τα 

ανωτέρω κριτήρια, πιστοποιούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 και εγγράφονται στο Μητρώο 

Ενεργειακών Ελεγκτών της παρ. 5. 

5. Οι ενεργειακοί ελεγκτές, προκειμένου να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους, εγγράφονται σε Μητρώο 

Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση 

του οποίου υπάγεται στην αρμοδιότητα των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης 

Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα νομικά πρόσωπα, 

οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με εξαρτημένη 

σχέση εργασίας είναι ενεργειακός ελεγκτής, μπορούν να εγγράφονται σε ιδιαίτερη μερίδα του Μητρώου 

Ενεργειακών Ελεγκτών. 

6. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ. Οι ενεργειακοί 

έλεγχοι δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρες που εμποδίζουν τη διαβίβαση των ευρημάτων του ελέγχου σε 

παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση. 

7. Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων και γενικές πληροφορίες των ενεργειακών ελέγχων υποβάλλονται από τους 

ενεργειακούς ελεγκτές στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, το οποίο καταρτίζεται υπό τη μορφή 

πληροφοριακού συστήματος, υποστηριζόμενου από ηλεκτρονική βάση δεδομένων με διεπαφή ιστού, με την 

επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των διαβαθμισμένων εμπορικά πληροφοριών. Η 

τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων υπάγονται στην αρμοδιότητα των 

Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (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 και με την επιφύλαξη των κανόνων περί κρατικών 

ενισχύσεων. 

9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία 

ενθαρρύνει την εκπόνηση: 
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α) προγραμμάτων 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) προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών, μέσω κατάλληλων συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, ως προς τα πλεονεκτήματα των ελέγχων αυτών και, 

γ) εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους ενεργειακούς ελεγκτές, προκειμένου να διευκολύνεται 

η αριθμητική επάρκεια των εμπειρογνωμόνων. 

10. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποβάλλονται σε ενεργειακό έλεγχο που διεξάγεται ανά τετραετία 

με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο, βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο 

Παράρτημα VΙ, από ενεργειακούς ελεγκτές. Από 1ης.1.2022 οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποβάλλονται 

σε νέο ενεργειακό έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου. Από 1ης.1.2024 και έως 31.12.2030 οι ανωτέρω επιχειρήσεις 

αποδεικνύουν ότι επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 5% σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας 

που διαπιστώθηκε κατά τον προηγούμενο έλεγχο. Εάν ο στόχος που επιτυγχάνει η επιχείρηση είναι 

μεγαλύτερος του 5%, τότε η υπερβάλλουσα διαφορά λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό επίτευξης του 

στόχου του επόμενου ενεργειακού ελέγχου. 

11. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πιστοποιημένο 

από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 50001, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της παρ. 

10, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων 

κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ. 

12. Οι ενεργειακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν αξιολόγηση του τεχνικώς και οικονομικώς εφικτού της σύνδεσης 

με υφιστάμενο ή σχεδιαζόμενο δίκτυο τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. 

13. Η πρόσβαση στους συμμετέχοντες στην αγορά που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες βασίζεται σε 

διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια. 

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση 

συναρμόδιων υπουργών μπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης και παροχής κινήτρων για την 

υλοποίηση των συστάσεων από ενεργειακούς ελέγχους και συναφή μέτρα, με την επιφύλαξη των κανόνων 

περί κρατικών ενισχύσεων. 

15. Για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 10, τον έλεγχο του όρου εξαίρεσης της παρ. 11 και τη 

διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, αρμόδια είναι τα Τμήματα Επιθεώρησης 

Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 17. 

16. Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του ελεγκτικού έργου τους, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας 

των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

επικουρούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας καθορίζονται τα προσόντα των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, 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, 

οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων και οι προθεσμίες άσκησής τους. 
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17. Η ιδιότητα του ενεργειακού ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή 

υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.». 

Άρθρο 8 

Μέτρηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας - Μέτρηση και επιμερισμός του κόστους για 

θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης 

Τροποποίηση του άρθρου 11 ν. 4342/2015 

(άρθρα 9, 9α, 9β και 9γ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Ο τίτλος, οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143)τροποποιούνται, οι παρ. 6 και 7 

καταργούνται, προστίθενται νέες παρ. 8 και 9 και το άρθρο 11 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 11 

Μέτρηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Μέτρηση και επιμερισμός του κόστους για θέρμανση, 

ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης  

(άρθρα 9, 9α, 9β και 9γ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας, όταν έχουν την ευθύνη 

εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, διαθέτουν 

σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ατομικούς 

μετρητές που αναγράφουν την ενεργειακή κατανάλωσή τους και παρέχουν πληροφορίες για τον χρόνο 

χρήσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) κατά την αντικατάσταση μετρητή ή μετά από ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, κατά την 

έννοια του δωδέκατου εδαφίου του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α’ 42), 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, 

2. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ευφυή συστήματα μέτρησης της τελικής κατανάλωσης φυσικού 

αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας: 

α) μεριμνούν, ώστε τα συστήματα μέτρησης να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές πληροφορίες για τον 

πραγματικό χρόνο χρήσης και να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας που προβλέπονται από τους 

ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς για τα συστήματα αυτά, 

β) εγγυώνται την ασφάλεια των έξυπνων μετρητών και των ανταλλαγών δεδομένων και την ιδιωτικότητα των 

τελικών καταναλωτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων, EE L 119/4.05.2016) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) 

γ) όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν αιτήματος του τελικού καταναλωτή, διασφαλίζουν ότι οι 

μετρητές λαμβάνουν υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο από τις εγκαταστάσεις του 

τελικού καταναλωτή, 
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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 κατανοητή μορφή που θα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές, 

ε) παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες στους καταναλωτές κατά τον χρόνο εγκατάστασης έξυπνων 

μετρητών, ως προς τις δυνατότητές τους όσον αφορά στη χρήση των ενδείξεων του μετρητή και την 

παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας. 

3. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και 

ζεστού νερού, όταν έχουν την ευθύνη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης μετρητών ενέργειας, 

διαθέτουν σε ανταγωνιστική τιμή στους τελικούς καταναλωτές ενέργειας μετρητές που αναγράφουν την 

ενεργειακή κατανάλωσή τους. 

Εάν σε ένα κτίριο παρέχεται θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό οικιακής χρήσης από κεντρική πηγή που 

εξυπηρετεί πολλά κτίρια ή από σύστημα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, εγκαθίσταται μετρητής στον 

εναλλάκτη θερμότητας ή στο σημείο διανομής. 

4. Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η θέρμανση ή η ψύξη παρέχεται από κεντρική 

πηγή ή από σύστημα τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης, εγκαθίστανται ατομικοί μετρητές για τη μέτρηση της 

κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη ή για ζεστό νερό οικιακής χρήσης σε κάθε κτιριακή μονάδα, όπου αυτό 

είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό με κριτήριο την αναλογικότητα προς τη δυνητική 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

Αν η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς αποδοτική για τη μέτρηση της 

κατανάλωσης θέρμανσης σε κάθε κτιριακή μονάδα, χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές κόστους 

θέρμανσης για τη μέτρηση της κατανάλωσης θέρμανσης σε κάθε θερμαντικό σώμα, όπου η εγκατάσταση των 

εν λόγω κατανεμητών κόστους θέρμανσης είναι οικονομικώς αποδοτική. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι 

δυνατόν να εξετάζονται εναλλακτικές και οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι μέτρησης της κατανάλωσης 

θέρμανσης. 

Τα γενικά κριτήρια, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες καθορισμού της αδυναμίας τεχνικής εφαρμογής και της 

έλλειψης οικονομικής αποδοτικότητας δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

5. Σε νέες πολυκατοικίες και σε κατοικήσιμα τμήματα νέων κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κατά τα 

προβλεπόμενα στον ν. 4122/2013, που διαθέτουν κεντρική πηγή θέρμανσης για ζεστό νερό οικιακής χρήσης 

ή τροφοδοτούνται από συστήματα τηλεθέρμανσης, τοποθετούνται ατομικοί μετρητές για ζεστό νερό 

οικιακής χρήσης, κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παρ. 4. 

8. Για τους σκοπούς των παρ. 3 έως και 5, οι μετρητές και οι ατομικοί κατανεμητές κόστους θέρμανσης που 

εγκαθίστανται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι συσκευές με δυνατότητα εξ αποστάσεως 

ανάγνωσης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των 

παρ. 4 και 5. 

9. Μετρητές και κατανεμητές κόστους θέρμανσης που δεν παρέχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ 

αποστάσεως, αλλά έχουν ήδη εγκατασταθεί, εξοπλίζονται με τη δυνατότητα ανάγνωσης εξ αποστάσεως ή 

αντικαθίστανται με συσκευές που παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης το αργότερο έως την 

1η Ιανουαρίου 2027». 
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Άρθρο 9 

Πληροφορίες τιμολόγησης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία που αφορούν στη μέτρηση και την 

τιμολόγηση για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4342/2015  

(άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Ο τίτλος, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) τροποποιούνται, οι παρ. 5 και 6 

καταργούνται και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 12  

Πληροφορίες τιμολόγησης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία που αφορούν στη μέτρηση και την 

τιμολόγηση για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια 

(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 (Α’ 179) οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής 

πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες τιμολόγησης, ακριβείς και βασιζόμενες στην 

πραγματική κατανάλωση, σύμφωνα με την περ. 1.1 του Παραρτήματος VII εφόσον αυτό είναι τεχνικά 

δυνατόν και οικονομικά σκόπιμο. 

2. Τα ευφυή συστήματα μέτρησης παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς τιμολόγησης, με βάση την πραγματική 

κατανάλωση. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας παρέχουν στους 

τελικούς καταναλωτές τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι 

το ιστορικό της κατανάλωσής τους και οι οποίες περιλαμβάνουν: 

α) 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) στοιχεία για τον χρόνο χρήσης για οποιαδήποτε 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 από την 1η Ιανουαρίου 2016, 

ανεξάρτητα από την εγκατάσταση ή μη ευφυούς συστήματος μέτρησης: 

α) διαθέτουν κατόπιν αιτήματος του τελικού καταναλωτή, σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών οριζόμενο από 

τον τελικό καταναλωτή, στοιχεία που αφορούν στην ενεργειακή τιμολόγηση και το ιστορικό της κατανάλωσης 

των τελικών καταναλωτών,  

β) προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές την επιλογή ηλεκτρονικών τιμολογιακών πληροφοριών και 

τιμολόγησης και παρέχουν, εάν οι πελάτες το ζητήσουν, σαφείς και κατανοητές εξηγήσεις για τον τρόπο με 

τον οποίο προέκυψε ο λογαριασμός τους, ιδίως στην περίπτωση που οι λογαριασμοί δεν βασίζονται στην 

πραγματική κατανάλωση, 
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γ) παρέχουν με τον λογαριασμό κατάλληλα πληροφοριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί καταναλωτές να έχουν 

πλήρη γνώση του τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με το Παράρτημα VII, 

δ) προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του τελικού καταναλωτή, οι πληροφορίες που περιέχονται στα 

τιμολόγια δεν θεωρούνται αίτημα προς πληρωμή και εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές ενεργειακών πόρων 

προσφέρουν ευέλικτες ρυθμίσεις για τις πληρωμές, 

ε) παρέχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις του ενεργειακού κόστους στους καταναλωτές, εγκαίρως και σε 

κατανοητή μορφή, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές. 

4. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας παρέχουν στους τελικούς 

καταναλωτές ατελώς λογαριασμούς και πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και δωρεάν πρόσβαση 

στα στοιχεία για την κατανάλωσή τους, σύμφωνα με το Παράρτημα VII. 

5. [Καταργήθηκε] 

6. [Καταργήθηκε] 

Άρθρο 10 

Πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία για τη θέρμανση, την 

ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης - Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4342/2015 

(άρθρα 10α και 11α της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Προστίθεται άρθρο 12Α στον ν. 4342/2015 (Α΄143) ως εξής:  

«Άρθρο 12Α 

Πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης. 

Κόστος πρόσβασης στη μέτρηση και στις πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης για τη θέρμανση, την 

ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης 

(άρθρα 10α και 11α της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Όπου έχουν εγκατασταθεί μετρητές και κατανεμητές κόστους θέρμανσης, οι προμηθευτές ενέργειας 

διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης είναι αξιόπιστες και ακριβείς και βασίζονται 

στην πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης, σύμφωνα με τα σημεία 1 

και 2 του Παραρτήματος VIΙα για όλους τους τελικούς καταναλωτές. 

Για τους τελικούς χρήστες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατοικούν σε μονοκατοικία ή σε διαμέρισμα 

πολυκατοικίας ή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων που τροφοδοτείται με θέρμανση, ψύξη ή ζεστό νερό οικιακής 

χρήσης από κεντρική πηγή και δεν έχουν άμεση ή ατομική σύμβαση με τον προμηθευτή ενέργειας, η 

ανωτέρω πληροφόρηση παρέχεται από το συμβαλλόμενο μέρος έναντι του προμηθευτή ενέργειας του 

κτιρίου, όπως τον ιδιοκτήτη, την ένωση ιδιοκτητών, τον διαχειριστή του κτιρίου, ή την εταιρεία παροχής 

υπηρεσιών διαχείρισης.  

2. Οι προμηθευτές ενέργειας: 
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α) παρέχουν, μετά από αίτηση του τελικού χρήστη και σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών τον οποίο αυτός 

υποδεικνύει, τις πληροφορίες που αφορούν στην ενεργειακή τιμολόγηση και το ιστορικό της κατανάλωσης 

ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης των τελικών χρηστών, 

β) παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές πληροφορίες τιμολόγησης και λογαριασμών με ηλεκτρονικό 

τρόπο, 

γ) συμπεριλαμβάνουν με σαφείς όρους στους λογαριασμούς ή μαζί με αυτούς, στις περιπτώσεις που 

βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ή στις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης, κατ’ 

ελάχιστον τις πληροφορίες του σημείου 3 του Παραρτήματος VIIα. 

Κατά την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία της 

ιδιωτικότητας και των δεδομένων των τελικών χρηστών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων, EE L 119/4.05.2016). 

3. Οι προμηθευτές ενέργειας παρέχουν στους τελικούς χρήστες δωρεάν όλους τους λογαριασμούς τους και 

τις πληροφορίες τιμολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία της 

κατανάλωσής τους. 

4. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, η κατανομή του κόστους των πληροφοριών τιμολόγησης για την ατομική 

κατανάλωση θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού οικιακής χρήσης σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών 

χρήσεων σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 11, γίνεται σε μη κερδοσκοπική βάση. Το κόστος που 

προκαλούν η μέτρηση, η κατανομή και ο λογιστικός υπολογισμός της πραγματικής ατομικής κατανάλωσης 

σε κτίρια αυτού του είδους και προκύπτει από την ανάθεση αυτής της υποχρέωσης σε τρίτο μέρος, όπως σε 

πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό προμηθευτή ενέργειας, μπορεί να μετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές, 

υπό τον όρο ότι είναι εύλογο.» 

Άρθρο 11 

Ενημέρωση των καταναλωτών και πρόγραμμα ενθάρρυνσης - Αντικατάσταση άρθρου 13 του ν. 

4342/2015 

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Το άρθρο 13 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 13 

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 Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη να λαμβάνει μέτρα 

για την προώθηση και τη διευκόλυνση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας από μικρούς καταναλωτές, 

συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών. 
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2. Τα μέτρα της παρ. 1 περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:  

α) μέσα και πολιτικές για την υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφορών, όπως: 

αα) φορολογικά κίνητρα, με την επιφύλαξη των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων, 

ββ) πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δάνεια ή επιδοτήσεις, με την επιφύλαξη των κανόνων των κρατικών 
ενισχύσεων, 

γγ) παροχή πληροφοριών,  

δδ) υποδειγματικά έργα βέλτιστων πρακτικών, 

εε) δράσεις στον χώρο εργασίας, 

β) τρόπους και μέσα για τη συμμετοχή των καταναλωτών και των οργανώσεων των καταναλωτών στην 
ανάπτυξη έξυπνων μετρητών, μέσω της γνωστοποίησης: 

αα) οικονομικώς αποδοτικών αλλαγών εύκολης εφαρμογής στη χρήση της ενέργειας,  

ββ) πληροφοριών για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης.». 

 

Άρθρο 12 

Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 14 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) καταργούνται, οι παρ. 3, 4, 5, 6, 7 και 8 

τροποποιούνται και το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 14  

Κυρώσεις 

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. [Καταργήθηκε] 

2. [Καταργήθηκε] 

3. Στις επιχειρήσεις της παρ. 10 του άρθρου 10 που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όπως 

αυτές ορίζονται στην ίδια παράγραφο και στις επιχειρήσεις της παρ. 11 του άρθρου 10 που δεν πληρούν τον 

όρο και δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του 

άρθρου 17, με απόφαση του αρμόδιου κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) οργάνου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων 

Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβάλλεται 

πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 

4. Στους διανομείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που δεν συμμορφώνονται με τα άρθρα 

11 και 12, με απόφαση του αρμόδιου κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 οργάνου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου 
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα 

χιλιάδες (150.000) ευρώ. 

5. Στους ενεργειακούς ελεγκτές του άρθρου 10, όταν διαπιστωθεί ότι: 

α) αναγράφουν ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των εκθέσεων των ενεργειακών ελέγχων, 

β) υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία στις γενικές πληροφορίες ή δικαιολογητικά στο αρχείο των ενεργειακών 

ελέγχων, 

γ) προβαίνουν σε άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού ελεγκτή αντίθετα με τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου και όπως εξειδικεύονται στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της 

παρ. 1 του άρθρου 17. 

δ) δεν τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας, όπως εξειδικεύονται στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 17. 

ε) συντρέχουν στο πρόσωπό τους νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, κατά το άρθρο 10,  

στ) παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εκδιδόμενες κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικές 

πράξεις,  

επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 οργάνου μετά από εισήγηση 

του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοικητικές κυρώσεις: 

αα) χρηματικό πρόστιμο ύψους από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ή, 

ββ) αποκλεισμός του ενεργειακού ελεγκτή από τους ενεργειακούς ελέγχους για περίοδο από ένα (1) έως και 

τρία (3) έτη ή, 

γγ) οριστικός αποκλεισμός του ενεργειακού ελεγκτή από τους ενεργειακούς ελέγχους.  

Στις κυρώσεις των υποπερ. ββ) και γγ) μπορεί σωρευτικά να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή 

χρηματικό πρόστιμο. Κάθε κύρωση που επιβάλλεται καταγράφεται στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών 

της παρ. 5 του άρθρου 10. 

6. Για την επιβολή των κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες 

που προκύπτουν από αυτή, ο βαθμός υπαιτιότητας και η υποτροπή του παραβάτη, κατόπιν προηγούμενης 

ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α' 45).  

7. Κατά της απόφασης με την οποία επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον 
ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α' 45). 
 
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να 

αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο των χρηματικών προστίμων που αναφέρονται στις παρ. 3 

και 4 και να εξειδικεύεται η διαδικασία για την είσπραξή τους. 

 



 
 

25 
 

9. Τα επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές 

Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποτελούν 

έσοδα του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21 του ν. 4342/2015 (Α’ 143).» 

 

Κεφάλαιο Γ’: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ  

Άρθρο 13 

Προώθηση της απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 14 και άρθρο 24 παρ. 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Οι παρ. 1, 4, 5, 7, 11, 12 και 18 του άρθρου 15 του ν. 4342/2015 (Α’ 143)  τροποποιούνται και το άρθρο 15 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 15 

Προώθηση της απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη 

(άρθρο 14 και άρθρο 24 παρ. 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη 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 Παράρτημα VIII και 

λαμβάνει υπόψη την ανάλυση του δυναμικού συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης που αναφέρεται στον ν. 

3734/2009 (Α’ 8). 

2. Η περιεκτική αξιολόγηση της παρ. 1 εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και κοινοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση 

επικαιροποιείται και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά πενταετία, ύστερα από αίτημά της. Αν έχει 

ήδη εκπονηθεί ισοδύναμη αξιολόγηση, αυτή κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών 

ή Περιφερειαρχών θεσπίζονται μέτρα για τη χρήση σε κεντρικό ή τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο αποδοτικών 

συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, εκεί όπου χρησιμοποιείται συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη τοπικών ή περιφερειακών αγορών θερμότητας. 

4. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρ. 1, η Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας της 

Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει 

την ευθύνη για την ανάλυση κόστους-οφέλους, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και: 

α) καλύπτει όλη την επικράτεια και βασίζεται στις κλιματικές συνθήκες, την οικονομική σκοπιμότητα και την 

τεχνική καταλληλότητα σύμφωνα με το Μέρος III του Παραρτήματος VIII, 

β) μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό των πιο αποδοτικών λύσεων από άποψη πόρων και κόστους για την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων θέρμανσης και ψύξης, 
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γ) αποτελεί τμήμα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βάσει της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (Β’ 

1225) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και 

προγραµµάτων (ΕΕ L 197 της 31.7.2001) στις περιπτώσεις έργων για τα οποία απαιτείται Στρατηγική 

Περιβαλλοντική Εκτίμηση. 

5. Αν από την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παρ. 1 και την ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται 

στην παρ. 4 προκύπτουν δυνατότητες υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή της αποδοτικής 

τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, τα οφέλη των οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, εκδίδεται απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής 

Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την 

απόφαση θεσπίζονται μέτρα για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ή για 

τη διευκόλυνση της ανάπτυξης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και τη χρήση θέρμανσης και ψύξης από 

απορριπτόμενη θερμότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 7 και 14. 

6. Αν η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παρ. 1 και η ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 

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 παρ. 7, δεν 

εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παρ. 5. 

7. Ανάλυση κόστους-οφέλους διενεργείται, από τους φορείς λειτουργίας των παρακάτω εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με το Παράρτημα IX, υποχρεωτικά, όταν: 

α) σχεδιάζεται μια νέα θερμική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω 

των είκοσι μεγαβάτ (20 MW), προκειμένου να αξιολογηθούν το κόστος και τα οφέλη από τη λειτουργία της 

εγκατάστασης ως εγκατάστασης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, 

β) ανακαινίζεται μια υφιστάμενη θερμική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με συνολική ονομαστική θερμική 

ισχύ άνω των είκοσι μεγαβάτ (20 MW), προκειμένου να αξιολογηθούν το κόστος και τα οφέλη από τη 

μετατροπή της σε συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

γ) σχεδιάζεται ή ανακαινίζεται βιομηχανική εγκατάσταση με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των 

είκοσι μεγαβάτ (20 MW) που παράγει απορριπτόμενη θερμότητα σε χρήσιμα επίπεδα θερμοκρασίας, 

προκειμένου να αξιολογηθούν το κόστος και τα οφέλη από τη χρήση της απορριπτόμενης θερμότητας για 

την κάλυψη οικονομικά αιτιολογημένης ζήτησης μέσω συμπαραγωγής και από τη σύνδεση αυτής της 

εγκατάστασης σε δίκτυο τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 

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, προκειμένου να 

αξιολογηθούν το κόστος και τα οφέλη από τη χρήση της απορριπτόμενης θερμότητας από βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε μικρή απόσταση. 

Η ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαμβάνει οικονομική ανάλυση, σύμφωνα με το Παράρτημα IX. Με 

απόφαση του Υπουργού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής 

Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας θεσπίζονται κατευθυντήριες αρχές για τη μέθοδο, τις παραδοχές 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 όσα προβλέπονται στην 

κοινή απόφαση των Υπουργών Αναπληρωτή Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Η.Π. 48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β’ 2516) με 

την οποία συμμορφώθηκε το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία 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 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 

2008/1/ΕΚ, και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009), δεν θεωρείται ανακαίνιση για 

τους σκοπούς των περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 7. 

9. Η ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στις περ. γ’ και δ’ της παρ. 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 παρ. 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 (5) ετών, 

β) οι εγκαταστάσεις που πρέπει να βρίσκονται κοντά σε χώρο αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς 

που έχουν εγκριθεί δυνάμει της κοινής απόφασης των Υπουργών Αναπληρωτή Οικονομικών, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Η.Π. 

48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β’ 2516)γ) οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω 

των είκοσι μεγαβάτ (20 MW), για τις οποίες ο λόγος της ετήσιας απορριπτόμενης θερμότητας (μετρούμενη 

σε γιγαβατώρες - GWh) προς την απόσταση (μετρούμενη σε χιλιόμετρα - km) από το δίκτυο τηλεθέρμανσης 

/ τηλεψύξης είναι μικρότερος από 1,5. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής 

Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, καθορίζεται διαδικασία επαλήθευσης για το κριτήριο εξαίρεσης που αναφέρεται στην περ. α’ της 

παρ. 10. 

12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής 

Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, καθορίζονται τα κατώτατα όρια, εκφρασμένα 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 περ. γ’ και δ’ της παρ. 7. 

13. Τα κατώτατα όρια της παρ. 12 και οι εξαιρέσεις της παρ. 10 κοινοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία 

Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Μεταγενέστερες αλλαγές που επέρχονται σε αυτές κοινοποιούνται εκ νέου. 

14. Κατά την έγκριση των αδειών των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθμό Δ5- 

ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/6.12.2000 (Β’ 1498), του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
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Αλλαγής με αριθμό ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 (Β’ 2373) και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β’ 158), εκτός από όσα ορίζονται στις 

αποφάσεις αυτές: 

α) λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της περιεκτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρ. 1, 

β) διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 4, και 

γ) λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της ανάλυσης κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην παρ. 7. 

15. Με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά 

περίπτωση, μπορεί να καθορίζονται εξαιρέσεις για μεμονωμένες εγκαταστάσεις από την απαίτηση, βάσει 

των κριτηρίων αδειοδότησης που αναφέρονται στην παρ. 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 παρ. 7 έως και 15 εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες καλύπτονται από την κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 36060/1155/Ε.103/16.6.2013 (Β’ 1450) με την οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος 

της ρύπανσης) (ΕΕ L 334 της 17.12.2010), 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 Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται 

από τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους και περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία 

για: 

α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από συμπαραγωγή υψηλής και χαμηλής απόδοσης 

σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Παραρτήματος I, 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, 
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δ) την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή συμπαραγωγής σύμφωνα 

με τη μεθοδολογία του Παραρτήματος II.». 

 

Άρθρο 14 

Μετατροπή, μεταφορά και διανομή ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 16 του ν. 4342/2015 - 

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Οι παρ. 8, 16 και 17 του άρθρου 16 του ν. 4342/2015 (Α΄143)τροποποιούνται και το άρθρο 16 διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«Άρθρο 16 

Μετατροπή, μεταφορά και διανομή ενέργειας 

(άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την άσκηση των κανονιστικών αρμοδιοτήτων της που 

προβλέπονται στον ν. 4001/2011 (Α’ 179), λαμβάνει υπόψη την ενεργειακή απόδοση για τη λειτουργία των 

υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεών της κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 4001/2011, οι 

οποίες αφορούν στην ανάπτυξη των τιμολογίων και στα συστήματα μεταφοράς και δίκτυα διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη κάθε μέτρου, προβλέπει κίνητρα για 

τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανομής, ώστε να διαθέτουν 

υπηρεσίες συστήματος στους χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευφυών δικτύων. 

3. Οι υπηρεσίες συστήματος της παρ. 2 μπορούν να καθορίζονται από τους διαχειριστές συστήματος 

μεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανομής και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις 

στην ασφάλεια του συστήματος ή/και των δικτύων. 

4. Για την ηλεκτρική ενέργεια, η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις δικτύου και τα τιμολόγια 

δικτύου πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήματος X, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές και 

τους κώδικες που εκπονούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 714/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για 

τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 

(ΕΕ L 211 της 14.8.2009). 

5. Οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανομής αερίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας, υποβάλλουν στη ΡΑΕ έως την 30ή Απριλίου 2016, έκθεση η οποία περιλαμβάνει: 

α) εκτίμηση του δυναμικού αύξησης 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, 
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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, γνωμοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

προκειμένου έως την 30ή Ιουνίου 2016 με απόφασή του να εγκριθούν προγράμματα μέτρων και επενδύσεων 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην υποδομή δικτύου τους. Τα ως άνω προγράμματα λαμβάνονται 

υπόψη από τους Διαχειριστές Δικτύων κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων Ανάπτυξης των δικτύων τους, 

τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 108 του ν. 4001/2011. 

7. Σύμφωνα με τον ν. 4001/2011, μπορεί να εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

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. Η ΡΑΕ, κατά την έγκριση των τιμολογίων πρόσβασης στο σύστημα μεταφοράς και στα δίκτυα διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 140 του ν. 4001/2011, 

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 παρεμποδίζουν τη συμμετοχή της απόκρισης στη ζήτηση, στις 

αγορές εξισορρόπησης και στην παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 

σύμφωνα με τον ν. 4001/2011 παρέχει κίνητρα στους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και στους 

διαχειριστές δικτύων διανομής, προκειμένου να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και 

της λειτουργίας των υποδομών και διασφαλίζει ότι τα τιμολόγια παρέχουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας τη δυνατότητα να βελτιώνουν τη συμμετοχή των καταναλωτών στην αποδοτικότητα του 

συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης στη ζήτηση ανάλογα με τις εγχώριες συνθήκες. 

9. [Καταργήθηκε] 

10.[Καταργήθηκε] 

11. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανομής 

οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα XI. 

12. 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 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 έλεγχο σε 

βάθος. Λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω προβλέπονται στους σχετικούς κώδικες διαχείρισης 

συστήματος και δικτύων. 

13. Η ΡΑΕ μπορεί να απαιτεί από τους διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων 

διανομής να μειώνουν τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη χρήσης δικτύων προκειμένου να ενθαρρύνουν την 

εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης πλησίον των σημείων ζήτησης. 

14. Για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με το 

σύστημα μεταφοράς ή τα δίκτυα διανομής, ισχύει κατ’ αναλογία το άρθρο 4 του ν. 3851/2010 (Α’ 85). 
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15. Η ΡΑΕ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν, 

στο μέτρο του δυνατού, και με κάθε πρόσφορο μέσο, τη συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

ενδεχόμενων πόρων από την πλευρά της ζήτησης, όπως η απόκριση στη ζήτηση. Σχετικές προβλέψεις 

ενσωματώνονται στους σχετικούς Κώδικες διαχείρισης συστήματος και δικτύων. 

16. Η ΡΑΕ, υπό τους όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνικών περιορισμών, διασφαλίζει, μέσω 

προβλέψεων στους κώδικες, ότι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και δικτύων διανομής, κατά την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων για την εξισορρόπηση παραγωγής - φορτίου και τις βοηθητικές υπηρεσίες, 

αντιμετωπίζουν αμερόληπτα όσους παρέχουν υπηρεσίες απόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, 

συμπεριλαμβανομένων των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης με βάση τις τεχνικές δυνατότητές τους. 

17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρικής 

Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, υπό τους όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνικών περιορισμών και λαμβάνοντας 

υπόψη τους κώδικες διαχείρισης συστήματος και δικτύων, προωθούνται η πρόσβαση και η συμμετοχή όσων 

παρέχουν υπηρεσίες απόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, στην εξισορρόπηση παραγωγής - φορτίου, στην 

εφεδρεία και σε άλλες αγορές υπηρεσιών συστήματος. Η ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης των Διαχειριστών 

συστημάτων μεταφοράς και δικτύων και σε συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών στον τομέα της 

ζήτησης και τους τελικούς καταναλωτές, εγκρίνει τεχνικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή στις αγορές 

υπηρεσιών συστήματος, με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις των συγκεκριμένων αγορών και τις δυνατότητες 

απόκρισης στη ζήτηση. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των φορέων σωρευτικής 

εκπροσώπησης. 

18. Στις εκθέσεις που υποβάλλονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 36060/1155/Ε.103/14.6.2013 

(Β’ 1450) και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 7 αυτής, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα 

επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με συνολική 

ονομαστική θερμική ισχύ άνω των πενήντα μεγαβάτ (50 MW), με βάση τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες 

τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 

2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (ΕΕ L 24 της 29.1.2008). Ο Υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί με απόφασή του να καθορίσει όρους, προϋποθέσεις και κίνητρα, ώστε 

οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, να βελτιώσουν τα μέσα 

ετήσια καθαρά λειτουργικά τους ποσοστά.» 

 

Άρθρο 15 

Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης - Τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4342/2015  

(άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Η παρ. 1 το άρθρου 17 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) τροποποιείται, η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 17 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 17 
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Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης  

(άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζεται διαφανές και αξιόπιστο προς τους 

καταναλωτές καθεστώς πιστοποίησης και ισοδύναμο καθεστώς επαγγελματικών προσόντων ενεργειακών 

ελεγκτών και καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι φορείς ελέγχου και οι διαδικασίες για την 

εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τήρησης του 

ανωτέρω Μητρώου, η διαδικασία διενέργειας και υποβολής των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο 

Ενεργειακών Ελέγχων, η διαδικασία αξιολόγησης των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων 

και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση δύναται να τροποποιούνται οι κατηγορίες των 

ενεργειακών ελέγχων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, τα προσόντα εγγραφής στο Μητρώο 

Ενεργειακών Ελεγκτών που ορίζονται στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι τάξεις ενεργειακών ελεγκτών, που 

ορίζονται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, και να τίθενται πρόσθετοι όροι για την άσκηση της δραστηριότητας 

ενεργειακού ελεγκτή κατά παρέκκλιση του π.δ. 99/2018 (Α’ 187). 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα πιστοποίησης 

των υπευθύνων εγκατάστασης (εγκαταστατών) σχετικών με την ενέργεια στοιχείων κτιρίου - κτιριακής 

μονάδας, όπως ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α’ 42). 

3. [Καταργήθηκε]» 

 

Άρθρο 16 

Πληροφόρηση και κατάρτιση - Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4342/2015 

(άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) τροποποιείται, η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 18 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 18 

Πληροφόρηση και κατάρτιση 

(άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρεί ειδικό διαδικτυακό χώρο για την ενημέρωση των πολιτών 

και των ενδιαφερομένων συντελεστών της αγοράς, όπως οι καταναλωτές, οι οικοδόμοι, οι μηχανικοί, οι 

ενεργειακοί ελεγκτές και οι εγκαταστάτες στοιχείων κτιρίου – κτιριακής μονάδας, οι τράπεζες και άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για τους διαθέσιμους μηχανισμούς ενεργειακής απόδοσης, το υφιστάμενο 

νομικό και οικονομικό πλαίσιο, τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και τα προγράμματα κατάρτισης, καθώς 

και κάθε άλλο μέτρο στο πλαίσιο εφαρμογής, με την επιφύλαξη των εμπορικά διαβαθμισμένων 

πληροφοριών. 

2. Οι φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης αναρτούν στους επίσημους διαδικτυακούς χώρους που 

διατηρούν, πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών 

εγκαταστάσεών τους, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 7. 
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3. [Καταργείται]». 

 

Άρθρο 17 

Ενεργειακές υπηρεσίες - Τροποποίηση άρθρου του 19 ν. 4342/2015 

(άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143)  καταργείται και το άρθρο 19 διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«Άρθρο 19 

Ενεργειακές υπηρεσίες 

(άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Για την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση των Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην αγορά αυτή: 

α) καταχωρίζεται στον διαδικτυακό χώρο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών 

(http://www.escoregistry.gr/), που τηρείται σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.06.2018 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2672), πληροφοριακό υλικό που περιλαμβάνει: 

αα) τις διαθέσιμες Συμβάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΣΕΑ) και τις ρήτρες που πρέπει να περιλαμβάνονται 

στις εν λόγω συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίζονται η εξοικονόμηση ενέργειας και τα δικαιώματα των 

τελικών καταναλωτών, 

ββ) τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα κίνητρα, τις επιχορηγήσεις και τα δάνεια για τη στήριξη έργων υπέρ της 

ενεργειακής απόδοσης, 

γγ) κατάλογο των διαθέσιμων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εγγραφής 

στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 

ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.06.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

δδ) υποδείγματα ΣΕΑ, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία 

που παρατίθενται στο Παράρτημα XII, 

εε) βέλτιστες πρακτικές για ΣΕΑ, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν, εφόσον υπάρχει, 

ανάλυση κόστους-οφέλους που βασίζεται στον κύκλο ζωής. 

β) το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενθαρρύνει την ανάπτυξη σημάτων ποιότητας από εμπορικές 

ενώσεις. 

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία της αγοράς των 

ενεργειακών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για τον σκοπό 

αυτόν: 

α) Εντοπίζει και δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του σημεία επαφής στα οποία οι τελικοί καταναλωτές 

μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ενεργειακές υπηρεσίες. 
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β) Λαμβάνει, όπου απαιτείται, μέτρα για την άρση των κανονιστικών και μη κανονιστικών φραγμών που 

παρεμποδίζουν τη σύναψη ΣΕΑ και άλλων πρότυπων υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης για τον εντοπισμό ή 

την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.  

γ) Με διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, μπορεί να συσταθεί ανεξάρτητος μηχανισμός διαμεσολάβησης, για τη διαχείριση καταγγελιών 

και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από ΣΕΑ. 

Με το παραπάνω διάταγμα καθορίζονται τα προσόντα των διαμεσολαβητών, οι κανόνες και οι αρχές που 

διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιλογής τους, το 

ύψος και ο τρόπος της αποζημίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί 

να καθοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας ανεξάρτητων μεσαζόντων για την τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς 

ενεργειακών υπηρεσιών από την πλευρά τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς. 

3. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας απέχουν από 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, με αποκλεισμό, μεταξύ των άλλων, των ανταγωνιστών από την αγορά ή με κατάχρηση δεσπόζουσας 

θέσης.». 

Άρθρο 18 

Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης - Προσθήκη άρθρου 20Α 

στο ν. 4342/2015 

Προστίθεται άρθρο 20Α στον ν. 4342/2015 (Α΄ 143) ως εξής: 

«Άρθρο 20Α 

Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης  

1. Θεσπίζεται ανταγωνιστική διαδικασία για την προώθηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της 

ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται η χαμηλότερη οικονομική ενίσχυση ανά εξοικονομούμενη μονάδα 

ενέργειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά Τόνο Ισοδυνάμου Πετρελαίου (€/ΤΙΠ). Μετά την επιλογή της 

προσφοράς του στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας, ο δικαιούχος λαμβάνει οικονομική ενίσχυση 

για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνει, βάσει της προσφοράς του στην ανταγωνιστική διαδικασία. 

2. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών προκηρύσσεται με απόφαση του αρμόδιου Φορέα 

Διακήρυξης, στην οποία περιγράφονται οι όροι της ανταγωνιστικής διαδικασίας, η ημερομηνία διεξαγωγής 

της, τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης. 

Ο Φορέας Διακήρυξης προκηρύσσει πιλοτικές ανταγωνιστικές διαδικασίες, στις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί 

όροι που καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 4. 

Για την έγκριση χρηματοδότησης κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 5 

του άρθρου 21.  
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3. Για τον έλεγχο και την επαλήθευση της υλοποίησης των παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης από τους επιλεγόμενους συμμετέχοντες, ως αρμόδιος φορέας ορίζεται το Κέντρο Ανανεώσιμων 

Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

4. Στην προκήρυξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας από τον Φορέα Διακήρυξης δύναται να ορίζεται ως 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών η καταβολή τέλους 

συμμετοχής υπέρ του Φορέα Διακήρυξης, το ύψος του οποίου καθορίζεται με την απόφαση της περ. β της 

παρ. 3 του άρθρου 21. 

5. Οι συμμετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία προσκομίζουν τις ακόλουθες απαιτούμενες εγγυητικές 

επιστολές, το ύψος των οποίων υπολογίζεται με τον τρόπο που καθορίζεται με την απόφαση της περ. β΄της 

παρ. 4 του άρθρου 21:  

α) για τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για παρεμβάσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης και 

β) για την εγγύηση καλής εκτέλεσης των ανωτέρω παρεμβάσεων, εφόσον η προσφορά τους επιλεγεί προς 

υλοποίηση. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Λογαριασμού «Πράσινο Ταμείο-Ταμείο Διαχείρισης 

Ενεργειακής Απόδοσης» της παρ. 2 του άρθρου 21.». 

 

Κεφάλαιο Δ’: Σχέδιο Δράσης για Ενεργειακή Πενία  

Άρθρο 19 

Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας - Τροποποίηση άρθρου 25 του ν. 4342/2015 

Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) τροποποιείται, οι παρ. 2 και 3 καταργούνται και το άρθρο 

25 διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 25 

Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδεται Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση 

της Ενεργειακής Πενίας. Στο Σχέδιο αποτυπώνονται δράσεις και άλλα μέτρα κοινωνικής πολιτικής ή 

τιμολόγησης ενέργειας που σχετίζονται με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και απορρέουν από την 

εφαρμογή του παρόντος. Ο χρόνος για την εκπόνηση του Σχεδίου ορίζεται έως τις 28.2.2021. 

2. [Καταργήθηκε] 

3. [Καταργήθηκε]». 

Άρθρο 20 

Ρύθμιση τρόπου κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 1512/1985  
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Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 1512/1985 (Α’ 4) αντικαθίσταται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικαιοσύνης, καθορίζεται τεχνικός 

κανονισμός, που αναφέρεται στον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που 

περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας οριζόντιες ιδιοκτησίες, η σύνταξη της σχετικής μελέτης που 

υποβάλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ο εφαρμοζόμενος τύπος και οι λεπτομέρειες εφαρμογής 

των παρ. 4, 5 και 6. Με την ίδια απόφαση θεσπίζονται διαφανείς, δημοσίως διαθέσιμοι εθνικοί κανόνες περί 

κατανομής του κόστους της κατανάλωσης θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού οικιακής χρήσης σε 

πολυκατοικίες ή κτίρια πολλαπλών χρήσεων που διαθέτουν τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη ή εφόσον σε τέτοια 

κτίρια είναι διαδεδομένα τα κοινόχρηστα συστήματα ψύξης ή θέρμανσης, προκειμένου να διασφαλίζονται η 

διαφάνεια και η ακρίβεια του καταμερισμού της ατομικής κατανάλωσης. Όπου ενδείκνυται, οι κανόνες αυτοί 

περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο κατανομής του κόστους της ενέργειας:  

α) για ζεστό νερό οικιακής χρήσης, 

β) για θερμότητα που εκλύεται από την κεντρική εγκατάσταση του κτιρίου με σκοπό τη θέρμανση των 

κοινόχρηστων χώρων, εφόσον τα κλιμακοστάσια και οι διάδρομοι είναι εξοπλισμένοι με θερμαντικά σώματα, 

γ) για θέρμανση ή ψύξη διαμερισμάτων.» 

Άρθρο 21 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζεται 

Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, με τον οποίο 

καθορίζονται η περίοδος εφαρμογής του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, ο 

συνολικός σωρευτικός στόχος του, το μεθοδολογικό πλαίσιο για την επιλογή των υπόχρεων μερών και τον 

επιμερισμό του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτά, η περιοδικότητα σε έτη του επιμερισμού του 

στόχου, το κόστος συμμόρφωσης, το κόστος εξαγοράς, οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση 

του καθεστώτος επιβολής, οι τρόποι εκπλήρωσης του σωρευτικού στόχου, η δυνατότητα μεταφοράς 

πλεονασμάτων από την περίοδο της περ. α΄ της παρ. 1 στην περίοδο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

ν. 4342/2015 (Α’ 143), το 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 και ο φορέας διαχείρισης του καθεστώτος 

επιβολής.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού και η 

διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους Ενεργειακούς Ελεγκτές και στις επιχειρήσεις των παρ. 10 και 11 του 

άρθρου 10 του ν. 4342/2015 που δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις παρ. 3 

και 5 του άρθρου 10 . Με όμοια απόφαση ορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού και η διαδικασία επιβολής 

κυρώσεων στους διανομείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 14 του ν. 4342/2015. 

3. α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται αρμόδιος Φορέας Διακήρυξης για τη 

διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 20Α του ν. 4342/2015, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων και την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι όροι συμμετοχής στις 

ανταγωνιστικές διαδικασίες του άρθρου 20Α του ν. 4342/2015, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες, η επιλογή των 

παρεμβάσεων, η μέθοδος ελέγχου και επαλήθευσης της καλής εκτέλεσης της υλοποίησης αυτών, ο χρονικός 
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ορίζοντας υλοποίησης αυτών για τις προσφορές που επιλέγονται, η διαδικασία καθορισμού των εγγυητικών 

επιστολών της παρ. 5 του άρθρου 20Α του ν. 4342/2015, το τέλος συμμετοχής, οι ρήτρες μη εκπλήρωσης, μη 

ορθής εκπλήρωσης ή καθυστερημένης εκπλήρωσης, η ανώτατη τιμή προσφοράς που δύναται να υποβληθεί 

στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας, ο επιμερισμός της οικονομικής ενίσχυσης αναλόγως του 

αριθμού των συμμετεχόντων και ειδικοί όροι για τις πιλοτικές ανταγωνιστικές διαδικασίες, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα.  

Με όμοια απόφαση συστήνονται και συγκροτούνται:  

α) Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας της παρ. 2, 

συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής αξιολόγησης των υποβαλλόμενων αιτήσεων συμμετοχής και 

β) Επιτροπή αξιολόγησης Ενστάσεων, στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να τροποποιούνται τα απαιτούμενα 

προσόντα εγγραφής των Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών που ορίζονται 

στο άρθρο 52 του ν. 4409/2016 (Α’ 136), όσα ορίζονται σχετικά με το Μητρώο και το Αρχείο Ενεργειακών 

Επιθεωρητών του άρθρου 54 του ν. 4409/2016, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής 

στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, όπως ορίζονται στο άρθρο 55 του ν. 4409/2016 και να τίθενται 

πρόσθετοι όροι για την άσκηση της δραστηριότητας ενεργειακού επιθεωρητή κατά παρέκκλιση κάθε 

αντίθετης διάταξης.  

 

Άρθρο 22  

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 

1. Οι παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4342/2015 (Α’ 143). 

2. Το άρθρο 5 του ν. 4342/2015. 

3. Οι παρ. 4, 8 και 11 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015. 

4. Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015. 

5. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 12 του ν. 4342/2015. 

6. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4342/2015. 

7. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015. 

8. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4342/2015. 

9. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4342/2015. 

10. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 του ν. 4342/2015.    

11. Το Μέρος Ι του Παραρτήματος ΙΧ του ν. 4342/2015. 

12. Το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4342/2015.  
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13. Η υπό στοιχεία Δ6/Β/οικ.11038/08.07.1999 (Β’ 1526) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «. 

Άρθρο 23 

Ενεργειακό Περιεχόμενο των Επιλεγμένων Καυσίμων για Τελική Χρήση Αντικατάσταση Παραρτήματος IV 

του ν. 4342/2015 

Το Παράρτημα IV του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

(Παράρτημα IV της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

 

Ενεργειακό προϊόν 

kJ 

(καθαρή θερμογόνος 

δύναμη) 

kgoe 

(καθαρή θερμογόνος 

δύναμη) 

kWh 

(καθαρή θερμογόνος 

δύναμη) 

1 kg οπτάνθρακας 28 500 0,676 7,917 

1 kg λιθάνθρακας 17 200 - 30 700 0,411 - 0,733 4,778 - 8,528 

1 kg μπρικέτες φαιάνθρακα 20 000 0,478 5,556 

1 kg μαύρος λιγνίτης 10 500 - 21 000 0,251 - 0,502 2,917 - 5,833 

1 kg φαιάνθρακας 5 600 - 10 500 0,134 - 0,251 1,556 - 2,917 

1 kg πετρελαιούχος σχιστόλιθος 8 000 - 9 000 0,191 - 0,215 2,222 - 2,500 

1 kg τύρφη 7 800 - 13 800 0,186 - 0,330 2,167 - 3,833 

1 kg μπρικέτες τύρφης 16 000 - 16 800 0,382 - 0,401 4,444 - 4,667 

1 kg βαρύ μαζούτ (βαρύ πετρέλαιο) 40 000 0,955 11,111 

1 kg ελαφρό μαζούτ 42 300 1,010 11,750 

1 kg βενζίνη κινητήρων (βενζίνη 

αυτοκινήτων) 

44 000 1,051 12,222 

1 kg παραφίνη 40 000 0,955 11,111 

1 kg υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο 

(υγραέριο) 

46 000 1,099 12,778 
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1 kg φυσικό αέριο1  47 200 1,126 13,10 

1 kg υγροποιημένο φυσικό αέριο 45 190 1,079 12,553 

1 kg ξύλα (25 % υγρασία) 13 800 0,330 3,833 

1 kg συσφαιρώματα/μπρικέτες ξύλου 16 800 0,401 4,667 

1 kg απόβλητα 7 400 - 10 700 0,177 - 0,256 2,056 - 2,972 

1 MJ παραγόμενη θερμότητα 1 000 0,024 0,278 

1 kWh ηλεκτρική ενέργεια 3 600 0,086 12 

  

 

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 εφαρμόζεται ο προκαθορισμένος 

συντελεστής 2,1. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32012L0027#ntr2-L_2012315EL.01003401-E0002
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Άρθρο 24 

Κοινές μέθοδοι και αρχές για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των καθεστώτων επιβολής της 

υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή άλλων μέτρων πολιτικής - Αντικατάσταση Παραρτήματος V του ν. 

4342/2015 

Το Παράρτημα V του ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής: 

«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 9 

(Παράρτημα V της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

1. Μέθοδοι για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας εκτός εκείνης που προκύπτει από φορολογικά 

μέτρα, για τους σκοπούς του άρθρου 9. 

Τα υπόχρεα, τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη ή οι δημόσιες αρχές επιβολής μπορούν να 

χρησιμοποιούν τις ακόλουθες μεθόδους για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας: 

α) «προβλεπόμενη εξοικονόμηση», με βάση τα αποτελέσματα ανεξάρτητου ελέγχου προηγούμενων 

ενεργειακών βελτιώσεων σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. Η γενική προσέγγιση ονομάζεται «εκ των προτέρων», 

β) «καταμετρημένη εξοικονόμηση», όταν η εξοικονόμηση από την εφαρμογή μέτρου ή δέσμης μέτρων 

προσδιορίζεται με την καταγραφή της πραγματικής μείωσης της χρήσης ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη 

παραγόντων όπως η προσθετικότητα, ο βαθμός πληρότητας, τα επίπεδα παραγωγής και οι καιρικές συνθήκες 

που επηρεάζουν την κατανάλωση. Η γενική προσέγγιση ονομάζεται «εκ των υστέρων», 

γ) «κλιμακωτή εξοικονόμηση», όταν χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις μηχανικού για την εξοικονόμηση. Αυτή η 

προσέγγιση χρησιμοποιείται όταν είναι δύσκολη ή δυσανάλογα δαπανηρή η εξαγωγή έγκυρων δεδομένων 

από μετρήσεις σε συγκεκριμένη εγκατάσταση, ιδίως η αντικατάσταση συμπιεστή ή ηλεκτρικού κινητήρα 

διαφορετικής κατάταξης σε κιλοβατώρες (kWh) από εκείνον για τον οποίο υπάρχουν ανεξάρτητες μετρήσεις 

όσον αφορά στην εξοικονόμηση, ή όταν οι εκτιμήσεις αυτές διεξάγονται βάσει εθνικών μεθοδολογιών και 

κριτηρίων αναφοράς από ειδικευμένους ή πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εργάζονται 

ανεξάρτητα από τα υπόχρεα, τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα εμπλεκόμενα μέρη, 

δ) «εξοικονόμηση σύμφωνα με έρευνα», όταν προσδιορίζεται η ανταπόκριση των καταναλωτών σε 

συμβουλές, ενημερωτικές εκστρατείες, καθεστώτα επισήμανσης ή πιστοποίησης ή «έξυπνες» μετρήσεις. Η 

προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση που προκύπτει από αλλαγές στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών. Δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση που προκύπτει από την εγκατάσταση τεχνικών μέτρων 

εξοικονόμησης. 

2. Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας από μέτρο ενεργειακής απόδοσης για τους σκοπούς του 

άρθρου 9, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

α) Η εξοικονόμηση αποδεικνύεται συμπληρωματική εκείνης που θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη δραστηριότητα 

των υπόχρεων, των συμμετεχόντων ή των εξουσιοδοτηθέντων μερών ή των αρμόδιων δημόσιων αρχών 

επιβολής. Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης που χαρακτηρίζεται ως συμπληρωματική, εξετάζεται πώς 

θα εξελίσσονταν η χρήση και η ζήτηση ενέργειας χωρίς τη λήψη του συγκεκριμένου μέτρου πολιτικής 
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λαμβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες: τάσεις κατανάλωσης ενέργειας, αλλαγές στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών, τεχνολογική πρόοδος και αλλαγές που οφείλονται σε άλλα μέτρα που εφαρμόζονται σε 

ενωσιακό και εθνικό επίπεδο. 

β) Ως εξοικονόμηση που προκύπτει από την εφαρμογή υποχρεωτικού ενωσιακού δικαίου θεωρείται η 

εξοικονόμηση που θα είχε προκύψει και δεν δηλώνεται ως εξοικονόμηση ενέργειας για τους σκοπούς της 

παρ. 1 του άρθρου 9 η εξοικονόμηση που αφορά στην ανακαίνιση κτιρίων μπορεί να δηλώνεται ως 

εξοικονόμηση ενέργειας για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 9, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται 

το κριτήριο της σημαντικότητας που αναφέρεται στο σημείο 3 υπό στοιχείο η) του παραρτήματος. 

Εξοικονόμηση που προκύπτει από την εφαρμογή εθνικών ελάχιστων απαιτήσεων που έχουν θεσπιστεί για 

νέα κτίρια πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4122/2013 (Α΄ 42) μπορεί να δηλώνεται ως εξοικονόμηση 

ενέργειας για τους σκοπούς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 9, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται το 

κριτήριο της σημαντικότητας που αναφέρεται στην περ. η) της παρ. 3 του παρόντος παραρτήματος και ότι η 

εν λόγω εξοικονόμηση έχει κοινοποιηθεί στα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση. 

γ) Λαμβάνεται υπόψη μόνο η εξοικονόμηση που υπερβαίνει τα ακόλουθα επίπεδα: 

i) τα πρότυπα επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα 

και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα κατ' εφαρμογή 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 

ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (EE L 140) 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 στις εκπομπές, στο πλαίσιο 

της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (EE L 

145), 

ii) τις απαιτήσεις που αφορούν στην απόσυρση από την αγορά ορισμένων προϊόντων που συνδέονται με την 

ενέργεια κατ' εφαρμογή εκτελεστικών μέτρων δυνάμει του π.δ. 7/2011 (Α' 14). 

δ) Ακολουθούνται πολιτικές με σκοπό να ενθαρρύνονται υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης 

προϊόντων, εξοπλισμού, μεταφορικών συστημάτων, οχημάτων και καυσίμων, κτιρίων και δομικών στοιχείων, 

διαδικασιών ή αγορών. 

ε) Τα μέτρα που προάγουν την εγκατάσταση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας 

επί ή εντός κτιρίων λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτείται βάσει 

της παρ. 1 του άρθρου 9, εφόσον συντελούν σε εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επαληθευθεί και να 

μετρηθεί ή να εκτιμηθεί. Ο υπολογισμός της εξοικονόμησης ενέργειας είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του 

παραρτήματος. 

στ) Όσον αφορά σε πολιτικές που επιταχύνουν τη χρήση πιο αποδοτικών προϊόντων και οχημάτων, η 

εξοικονόμηση λαμβάνεται πλήρως υπόψη, εφόσον αποδεικνύεται ότι η εν λόγω αντικατάσταση λαμβάνει 

χώρα πριν λήξει ο μέσος αναμενόμενος κύκλος ζωής των προϊόντων ή των οχημάτων ή πριν από τη συνήθη 

αντικατάσταση των προϊόντων ή των οχημάτων και η εξοικονόμηση δηλώνεται μόνο για την περίοδο μέχρι 

τη λήξη του μέσου αναμενόμενου κύκλου ζωής των προϊόντων ή των οχημάτων που πρόκειται να 

αντικατασταθούν. 
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ζ) Όταν προωθείται η λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, διασφαλίζεται, όπου συντρέχει περίπτωση, ότι 

διατηρoύνται ή, εφόσον δεν υφίστανται, θεσπίζονται προδιαγραφές ποιότητας για προϊόντα, υπηρεσίες και 

την εγκαθίδρυση μέτρων. 

η) Για να ληφθούν υπόψη οι κλιματικές διακυμάνσεις μεταξύ περιοχών, μπορεί να επιλέγεται η προσαρμογή 

της εξοικονόμησης σε μια σταθερή τιμή ή να ορίζονται διαφορετικές τιμές εξοικονόμησης ενέργειας σε 

συνάρτηση με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μεταξύ περιοχών. 

θ) Κατά τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνονται υπόψη ο κύκλος ζωής των μέτρων και ο 

ρυθμός μείωσης της εξοικονόμησης με την πάροδο του χρόνου. Συνυπολογίζεται η εξοικονόμηση που 

επιτυγχάνεται με κάθε επιμέρους δράση κατά την περίοδο από την ημερομηνία εφαρμογής της έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 ή την 31η Δεκεμβρίου 2030, ανάλογα με την περίπτωση. 

3.  Τα μέτρα πολιτικής πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α)  τα μέτρα πολιτικής και οι επιμέρους δράσεις έχουν ως αποτέλεσμα επαληθεύσιμη εξοικονόμηση 

ενέργειας κατά την τελική χρήση, 

β)  καθορίζεται με σαφήνεια η ευθύνη κάθε συμμετέχοντος μέρους, εξουσιοδοτηθέντος μέρους ή 

δημόσιας αρχής επιβολής, ανάλογα με την περίπτωση, 

γ)  προσδιορίζεται με διαφάνεια η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται ή πρόκειται να 

επιτευχθεί, 

δ) η ποσότητα της εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτείται ή που πρόκειται να επιτευχθεί από το 

μέτρο πολιτικής εκφράζεται ως κατανάλωση είτε τελικής είτε πρωτογενούς ενέργειας, χρησιμοποιώντας τους 

συντελεστές μετατροπής που ορίζονται στο Παράρτημα IV, 

ε)  παρέχεται και δημοσιοποιείται ετήσια έκθεση για την εξοικονόμηση ενέργειας που επέτυχαν τα 

εξουσιοδοτηθέντα μέρη, τα συμμετέχοντα μέρη και οι δημόσιες αρχές επιβολής, μαζί με τα στοιχεία της 

ετήσιας τάσης εξοικονόμησης ενέργειας, 

στ) γίνεται παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και λήψη κατάλληλων μέτρων, εάν η πρόοδος δεν είναι 

ικανοποιητική, 

ζ)  η εξοικονόμηση ενέργειας από επιμέρους δράση δεν δηλώνεται από περισσότερα του ενός μέρη, 

η)  αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες του συμμετέχοντος μέρους, του εξουσιοδοτηθέντος μέρους ή 

της δημόσιας αρχής επιβολής είχαν σημαντική συμβολή στην επίτευξη της δηλούμενης εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

4.  Για τον προσδιορισμό της εξοικονόμησης ενέργειας από φορολογικά μέτρα εφαρμόζονται οι 

ακόλουθες αρχές: 

α)  λαμβάνεται υπόψη μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας από φορολογικά μέτρα που υπερβαίνουν τα 

ελάχιστα επίπεδα φορολογίας των καυσίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ν. 3336/2005 (Α’ 96) και ν. 

2859/2000, Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248), 
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β)  η ελαστικότητα των τιμών για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των ενεργειακών φορολογικών 

μέτρων αντιπροσωπεύει την ανταπόκριση της ζήτησης ενέργειας στις μεταβολές των τιμών και υπολογίζεται 

με βάση τις πρόσφατες και αντιπροσωπευτικές επίσημες πηγές στοιχείων, 

γ)  η εξοικονόμηση ενέργειας από συνοδευτικά μέσα φορολογικής πολιτικής, περιλαμβανομένων των 

φορολογικών κινήτρων ή της πληρωμής σε ταμείο, υπολογίζεται χωριστά. 

5.  Κοινοποίηση της μεθοδολογίας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 

2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 

του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (EE L 328), κοινοποιείται στην Επιτροπή η λεπτομερής μεθοδολογία για τη λειτουργία 

του καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και τα εναλλακτικά μέτρα. Με εξαίρεση 

την περίπτωση φορολόγησης, η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με: 

α)  το επίπεδο της εξοικονόμησης ενέργειας που αναμένεται να επιτευχθεί συνολικά κατά την περίοδο 

από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030, 

β)  τα υπόχρεα, τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη ή τις δημόσιες αρχές επιβολής, 

γ)  τους τομείς δράσης, 

δ)  τα μέτρα πολιτικής και τις επιμέρους δράσεις, περιλαμβανομένης της αναμενόμενης συνολικής 

ποσότητας σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε μέτρο, 

ε)  τη διάρκεια της περιόδου υποχρέωσης για το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής 

απόδοσης, 

στ)  τις δράσεις που προβλέπονται με το μέτρο πολιτικής, 

ζ)  τη μεθοδολογία υπολογισμού και το πώς προσδιορίστηκαν η προσθετικότητα και η σημαντικότητα 

και ποιες μεθοδολογίες και κριτήρια αναφοράς χρησιμοποιούνται για την προβλεπόμενη και κλιμακωτή 

εξοικονόμηση, 

η)  τον κύκλο ζωής των μέτρων και τον τρόπο υπολογισμού τους ή σε τι βασίζονται, 

θ)  την προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των κλιματικών διακυμάνσεων, 

ι)  τα συστήματα παρακολούθησης και επαλήθευσης των μέτρων και με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η 

ανεξαρτησία τους από τα υπόχρεα, τα συμμετέχοντα ή τα εξουσιοδοτηθέντα μέρη, 

ια)  στην περίπτωση φορολόγησης: 

i)  τους στοχευόμενους τομείς και την κατηγορία φορολογουμένων, 

ii)  τη δημόσια αρχή επιβολής, 
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iii)  την εξοικονόμηση που αναμένεται να επιτευχθεί, 

iv)  τη διάρκεια ισχύος του φορολογικού μέτρου και 

v)  τη μεθοδολογία υπολογισμού, περιλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης ελαστικότητας των 

τιμών και του τρόπου με τον οποίο έχει προκύψει.». 

 

Άρθρο 25 

Τροποποίηση του τίτλου του Παραρτήματος VII του ν. 4342/2015 

Ο τίτλος του Παραρτήματος VII του ν. 4342/2015 (Α’ 143) τροποποιείται ως εξής: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

(Παράρτημα VII της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)» 

 

Άρθρο 26 

Ελάχιστες απαιτήσεις για την πληροφόρηση τιμολόγησης και κατανάλωσης για θέρμανση, ψύξη και 

ζεστό νερό οικιακής χρήσης - Προσθήκη Παραρτήματος VIIα στο ν. 4342/2015 

 

Μετά το Παράρτημα VII προστίθεται Παράρτημα VIIα στον ν. 4342/2015 (Α’ 143) ως εξής: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙα  

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ 

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

1. Τιμολόγηση με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης  

Προκειμένου να είναι σε θέση οι τελικοί καταναλωτές να ρυθμίζουν οι ίδιοι την ενεργειακή τους 

κατανάλωση, η τιμολόγηση πραγματοποιείται με βάση την πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του 

κατανεμητή κόστους θέρμανσης τουλάχιστον μία φορά ετησίως. 

2. Ελάχιστη συχνότητα τιμολόγησης ή πληροφόρηση κατανάλωσης  

Εφόσον εγκαθίστανται εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή κατανεμητές κόστους θέρμανσης, οι 

πληροφορίες τιμολόγησης ή κατανάλωσης οι οποίες βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις 

των κατανεμητών κόστους θέρμανσης παρέχονται στους τελικούς χρήστες τουλάχιστον ανά τρίμηνο κατόπιν 

αίτησης ή όταν οι τελικοί καταναλωτές έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση, άλλως δύο 

φορές ετησίως. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2022, εφόσον έχουν εγκατασταθεί εξ αποστάσεως αναγνώσιμοι μετρητές ή 

κατανεμητές κόστους θέρμανσης, οι πληροφορίες τιμολόγησης ή κατανάλωσης οι οποίες βασίζονται στην 

πραγματική κατανάλωση ή στις ενδείξεις των κατανεμητών κόστους θέρμανσης παρέχονται στους τελικούς 

χρήστες τουλάχιστον μηνιαίως. Μέσω του διαδικτύου διατίθενται και επικαιροποιούνται όσο συχνά 

επιτρέπεται από τις συσκευές και τα συστήματα μέτρησης που χρησιμοποιούνται. Η θέρμανση και η ψύξη 

επιτρέπεται να εξαιρούνται από την εν λόγω απαίτηση εκτός των εποχών θέρμανσης και ψύξης. 

3. Ελάχιστες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό  
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Πληροφορίες που διατίθενται στους τελικούς χρήστες με σαφείς και κατανοητούς όρους στους 

λογαριασμούς ή μαζί με αυτούς στις περιπτώσεις πραγματικής κατανάλωσης ή τις ενδείξεις του κατανεμητή 

κόστους θέρμανσης: 

α) οι τρέχουσες πραγματικές τιμές και η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ή το συνολικό κόστος θέρμανσης 

και οι ενδείξεις του κατανεμητή κόστους θέρμανσης, 

β) πληροφορίες για το μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιείται, και για τους τελικούς χρήστες τηλεθέρμανσης 

ή τηλεψύξης και περιγραφή των διαφορετικών φόρων, εισφορών και τιμολογίων. Για συστήματα 

τηλεθέρμανσης με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ άνω των είκοσι (20) μεγαβατώρων (MW), οι 

πληροφορίες περιλαμβάνουν και τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

γ) συγκρίσεις της κατανάλωσης των τελικών χρηστών με την κατανάλωση κατά την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους, υπό μορφή διαγράμματος, με διορθωμένα τα στοιχεία των κλιματικών διακυμάνσεων 

για τη θέρμανση και την ψύξη, 

δ) 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, 

ε) πληροφορίες για τις σχετικές διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή 

εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. 

στ) συγκρίσεις με τον μέσο κανονικό ή υποδειγματικό τελικό καταναλωτή της ίδιας κατηγορίας χρήστη. Στην 

περίπτωση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, οι συγκρίσεις αυτές μπορούν να διατίθενται στο διαδίκτυο και 

τούτο να επισημαίνεται στους λογαριασμούς. 

Οι λογαριασμοί που δεν βασίζονται στην πραγματική κατανάλωση ή τις ενδείξεις του κατανεμητή κόστους 

θέρμανσης περιλαμβάνουν σαφή και κατανοητή εξήγηση του τρόπου με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό 

που αναφέρεται στον λογαριασμό και τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περ. δ) και ε).». 

 

Άρθρο 27 

Δυναμικό απόδοσης στη θέρμανση και την ψύξη - Αντικατάσταση του Παραρτήματος VIII του ν. 

4342/2015 

Το Παράρτημα VIII του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ 

(Παράρτημα VIII της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) 

Η περιεκτική αξιολόγηση του εθνικού δυναμικού θέρμανσης και ψύξης που αναφέρεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 15 περιλαμβάνει και βασίζεται στα ακόλουθα: 

Μέρος I  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΎΞΗΣ  

1. Ζήτηση θέρμανσης και ψύξης εκπεφρασμένη ως εκτιμώμενη ωφέλιμη ενέργεια και ποσοτικοποιημένη 

κατανάλωση τελικής ενέργειας σε γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος και ανά τομέα: 
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α) οικιστικός, 

β) υπηρεσιών, 

γ) βιομηχανικός, 

δ) κάθε τομέας που καταναλώνει πάνω από το 5% της συνολικής εθνικής ζήτησης για ωφέλιμη θέρμανση και 

ψύξη. 

2. Προσδιορισμός ή, στην περίπτωση της κάτωθι υποπερ. i) της περ. α, προσδιορισμός ή εκτίμηση, της 

υφιστάμενης παροχής θέρμανσης και ψύξης: 

α) ανά τεχνολογία, σε γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος, εντός των τομέων που αναφέρονται στην παρ. 1, όπου 

είναι δυνατόν, κάνοντας διάκριση μεταξύ της ενέργειας από ορυκτές και της ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές: 

i) που παρέχεται επιτόπου στις εγκαταστάσεις, σε οικιστικές ζώνες και τόπους παροχής υπηρεσιών με τους 

εξής τρόπους: 

— λέβητες παραγωγής μόνον θερμότητας, 

— συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

— αντλίες θερμότητας, 

— άλλες επιτόπιες τεχνολογίες και πηγές, 

ii) που παρέχεται επιτόπου στις εγκαταστάσεις, εκτός τόπων παροχής υπηρεσιών και οικιστικών ζωνών, με 

τους εξής τρόπους: 

— λέβητες παραγωγής μόνον θερμότητας, 

— συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

— αντλίες θερμότητας, 

— άλλες επιτόπιες τεχνολογίες και πηγές, 

iii) που παρέχεται εκτός εγκαταστάσεων με τους εξής τρόπους: 

— συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

— απορριπτόμενη θερμότητα, 

— άλλες επιτόπιες τεχνολογίες και πηγές, 

β) προσδιορισμός των εγκαταστάσεων που παράγουν απορριπτόμενη θερμότητα ή απορριπτόμενο ψύχος 

και της δυνητικής παροχής θέρμανσης ή ψύξης από τις εγκαταστάσεις αυτές, σε γιγαβατώρες (GWh) ανά 

έτος: 

i) εγκαταστάσεις θερμικής ηλεκτροπαραγωγής που παρέχουν ή μετεξοπλίζονται ώστε να παρέχουν 

απορριπτόμενη θερμότητα συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των πενήντα (50) μεγαβατωρών 

(MW)· 
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ii) εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν τεχνολογίες οι 

οποίες αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος II, συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των είκοσι (20) 

μεγαβατωρών (MW)· 

iii) μονάδες καύσης αποβλήτων, 

iv) εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω 

των είκοσι (20) μεγαβατωρών (MW)· εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής θερμότητας ή ψύξης με χρήση 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που αναφέρονται στις υποπερ. i) και ii) της περ. β) της παρ. 2, 

v) βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος άνω των είκοσι (20) μεγαβατωρών 

(MW) που μπορούν να παρέχουν απορριπτόμενη θερμότητα· 

γ) αναφερόμενο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και από απορριπτόμενη θερμότητα ή 

απορριπτόμενο ψύχος στην κατανάλωση τελικής ενέργειας του τομέα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης κατά 

τα τελευταία πέντε (5) έτη, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (EE 

L 328),  

3. Χάρτης του συνόλου της εθνικής επικράτειας στον οποίο προσδιορίζονται ενώ παράλληλα προστατεύονται 

ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες τα εξής: 

α) οι περιοχές ζήτησης θέρμανσης και ψύξης που προκύπτουν από την ανάλυση της παρ. 1, βάσει συνεπών 

κριτηρίων για την εστίαση σε περιοχές υψηλής ενεργειακής πυκνότητας εντός δήμων ή αστικών κέντρων, 

β) τα σημεία παροχής θέρμανσης και ψύξης που αναφέρονται στην περ. β της παρ. 2 και οι υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις μεταφοράς τηλεθέρμανσης, 

γ) τα σημεία παροχής θέρμανσης και ψύξης που αναφέρονται στην περ. β της παρ. 2 και οι εγκαταστάσεις 

μεταφοράς τηλεθέρμανσης. 

4. Πρόβλεψη των τάσεων της ζήτησης για θέρμανση και ψύξη, σε γιγαβατώρες (GWh), ώστε να διατηρηθεί 

μια προοπτική για τα επόμενα τριάντα (30) έτη, λαμβάνοντας υπόψη τις προβολές για τα επόμενα δέκα (10) 

έτη, τη μεταβολή της ζήτησης στα κτίρια και σε τομείς της βιομηχανίας, τις επιπτώσεις των πολιτικών και των 

στρατηγικών που σχετίζονται με τη διαχείριση της ζήτησης, όπως οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

ανακαίνισης κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 4122/2013 (Α’ 42). 

 

Μέρος II  

ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

5. Προγραμματισμένη συνεισφορά στους εθνικούς στόχους και τις επιδιώξεις της χώρας που αφορούν στις 

πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999, 

μέσω της απόδοσης στη θέρμανση και την ψύξη, ιδίως σε σχέση με τις περ. 1 έως 4 της παρ. β) του άρθρου 

4 και με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου, προσδιορίζοντας ποιο από τα εν λόγω 

στοιχεία είναι επιπρόσθετο σε σύγκριση με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) (Β’ 

4893/2019). 
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6. Γενική επισκόπηση των πολιτικών και μέτρων, όπως περιγράφονται στην έκθεση που υποβλήθηκε 

σύμφωνα με τα άρθρα 3, 20, 21 και την παρ. α) του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. 

 

Μέρος III  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΞΗ  

7. Η ανάλυση του οικονομικού δυναμικού των διαφόρων τεχνολογιών θέρμανσης και ψύξης 

πραγματοποιείται για το σύνολο της επικράτειας χρησιμοποιώντας την ανάλυση κόστους-οφέλους που 

αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 15, και ορίζει σενάρια για πιο αποδοτικές τεχνολογίες θέρμανσης και 

ψύξης από ανανεώσιμες πηγές, κάνοντας διάκριση μεταξύ ενέργειας από ορυκτές και ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. 

Εξετάζονται οι ακόλουθες τεχνολογίες: 

α) βιομηχανική απορριπτόμενη θερμότητα και βιομηχανικό απορριπτόμενο ψύχος, 

β) καύση αποβλήτων, 

γ) συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

δ) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η γεωθερμική, η ηλιακή θερμική ενέργεια και η βιομάζα, εκτός από 

εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, 

ε) αντλίες θερμότητας, 

στ) μείωση των απωλειών θερμότητας και ψύχους των υφιστάμενων δικτύων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 

8. Η εν λόγω ανάλυση του οικονομικού δυναμικού περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες και εκτιμήσεις: 

α) εκτιμήσεις: 

i) η ανάλυση κόστους-οφέλους για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 15 περιλαμβάνει οικονομική 

ανάλυση που λαμβάνει υπόψη κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και 

χρηματοοικονομική ανάλυση που πραγματοποιείται για την αξιολόγηση των έργων από την πλευρά των 

επενδυτών. Οι οικονομικές και οι χρηματοοικονομικές αναλύσεις βασίζονται στην καθαρή αξία ως κριτήριο 

για την αξιολόγηση, 

ii) το βασικό σενάριο χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς, για να λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές που ισχύουν 

κατά τη στιγμή της κατάρτισης της εν λόγω περιεκτικής αξιολόγησης και να συνδέεται με δεδομένα που 

συλλέγονται σύμφωνα με το μέρος I και το μέρος II σημείο 6 του παραρτήματος, 

iii) σενάρια εναλλακτικά του βασικού σεναρίου λαμβάνουν υπόψη τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση 

και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999. Κάθε σενάριο παρουσιάζει τα 

ακόλουθα στοιχεία σε σύγκριση με το βασικό σενάριο: 

— το οικονομικό δυναμικό των τεχνολογιών που εξετάζονται με τη χρήση της καθαρής παρούσας αξίας ως 

κριτηρίου, 

— τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
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— την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος, 

— τις επιπτώσεις στο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό μείγμα. 

Σενάρια που δεν είναι εφικτά για τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους ή για λόγους εθνικής νομοθεσίας 

αποκλείονται στα πρώτα στάδια της ανάλυσης κόστους-οφέλους, εφόσον αυτό αιτιολογείται βάσει σαφών 

και τεκμηριωμένων εκτιμήσεων. 

Η αξιολόγηση και η λήψη αποφάσεων λαμβάνουν υπόψη το κόστος και την εξοικονόμηση ενέργειας, σε κάθε 

σενάριο που αναλύεται, από την αυξημένη ευελιξία στον ενεργειακό εφοδιασμό και από τη βελτιστοποίηση 

της λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους που αποφεύγεται 

και της εξοικονόμησης από τη μείωση των επενδύσεων σε υποδομές. 

β) κόστος και οφέλη: 

Το κόστος και τα οφέλη που αναφέρονται στην περ. α) της παρ. 8 περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

i) οφέλη: 

— αξία της παραγωγής προς τον καταναλωτή, θερμότητα, ψύξη και ηλεκτρική ενέργεια, 

— εξωτερικά οφέλη, όπως περιβαλλοντικά οφέλη, οφέλη σε σχέση με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 

και οφέλη υγείας και ασφάλειας, κατά το δυνατόν, 

— επίδραση στην αγορά εργασίας, την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. 

ii) κόστος: 

— κόστος κεφαλαίου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, 

— κόστος κεφαλαίου των συνδεδεμένων ενεργειακών δικτύων, 

— μεταβλητό και πάγιο λειτουργικό κόστος, 

— κόστος ενέργειας, 

— κόστος για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, 

— κόστος για την αγορά εργασίας, την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. 

γ) σενάρια σχετικά με το βασικό σενάριο: 

Εξετάζονται όλα τα εναλλακτικά σενάρια που είναι σχετικά με το βασικό σενάριο, συμπεριλαμβανομένου 

του ρόλου της αποδοτικής ατομικής θέρμανσης και ψύξης. 

i) η ανάλυση κόστους-οφέλους καλύπτει αξιολόγηση είτε έργου είτε δέσμης έργων για ευρύτερη τοπική, 

περιφερειακή ή εθνική αξιολόγηση, ώστε, για λόγους προγραμματισμού, να προσδιοριστεί η οικονομικώς 

αποδοτικότερη και επωφελέστερη επιλογή θέρμανσης ή ψύξης για μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, σε 

σύγκριση με το βασικό σενάριο, 

ii) παρέχονται οι αναλυτικές μεθοδολογίες και παραδοχές σύμφωνα με το παράρτημα και καθορίζονται οι 

διαδικασίες για την οικονομική ανάλυση. 

δ) όρια και ολοκληρωμένη προσέγγιση: 

i) το γεωγραφικό όριο καλύπτει μια σαφώς καθορισμένη γεωγραφική περιοχή, 
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ii) στις αναλύσεις κόστους-οφέλους λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί κεντρικοί ή αποκεντρωμένοι πόροι 

εφοδιασμού που είναι διαθέσιμοι εντός του συστήματος και του γεωγραφικού ορίου, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών που εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 7 του μέρους III του 

παραρτήματος και τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της ζήτησης για θέρμανση και ψύξη. 

ε) παραδοχές: 

i) παρέχονται παραδοχές, για τον σκοπό των αναλύσεων κόστους-οφέλους, σχετικά με τις τιμές των μειζόνων 

συντελεστών εισροών και εκροών και το προεξοφλητικό επιτόκιο, 

ii) το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην οικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό της 

καθαρής παρούσας αξίας επιλέγεται σύμφωνα με ευρωπαϊκές ή εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, 

iii) χρησιμοποιούνται προβλέψεις για την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας από το μοντέλο TIMES, όπως αυτές 

τίθενται υπό επεξεργασία από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

iv) οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την οικονομική ανάλυση αντικατοπτρίζουν το κοινωνικοοικονομικό 

κόστος και τα οφέλη. Το εξωτερικό κόστος, όπως οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία περιλαμβάνεται 

όταν υπάρχει τιμή αγοράς ή όταν ήδη περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή ή την εθνική νομοθεσία. 

στ) ανάλυση ευαισθησίας: 

i) η ανάλυση ευαισθησίας περιλαμβάνεται για την εκτίμηση του κόστους και του οφέλους ενός έργου ή μιας 

ομάδας έργων και βασίζεται σε μεταβλητούς παράγοντες που έχουν επίπτωση στα αποτελέσματα των 

υπολογισμών, όπως διαφορετικές τιμές ενέργειας, επίπεδα ζήτησης, προεξοφλητικά επιτόκια. 

 

Μέρος IV  

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

9. Επισκόπηση νέων νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων πολιτικής για την υλοποίηση του οικονομικού 

δυναμικού που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 και τις προβλέψεις τους ως προς: 

α) τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

β) την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε γιγαβατώρες (GWh) ανά έτος, 

γ) τις επιπτώσεις στο μερίδιο της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, 

δ) τις επιπτώσεις στο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό μείγμα και στον 

τομέα της θέρμανσης και της ψύξης, 

ε) τη σύνδεση με τον εθνικό οικονομικό προγραμματισμό και την εξοικονόμηση κόστους για τον δημόσιο 

προϋπολογισμό και τους συμμετέχοντες στην αγορά· 

στ) εκτιμώμενα μέτρα δημόσιας στήριξης, εάν υπάρχουν, με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους και προσδιορισμό 

του δυνητικού στοιχείου ενίσχυσης. 

 

Άρθρο 28 



 
 

51 
 

Αρμοδιότητες διαχειριστών συστήματος μεταφοράς και διαχειριστών δικτύων διανομής - Τροποποίηση 

του Παραρτήματος ΧΙ του ν. 4342/2015 

Στο Παράρτημα XI του ν. 4342/2015 (Α’ 143), η περ. α) αντικαθίσταται και το Παράρτημα ΧΙ διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«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 συνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο, ενισχύσεις του δικτύου 

και εισαγωγή νέων δικτύων, βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και κανόνες σχετικά με την αμερόληπτη 

εφαρμογή των κωδικών δικτύου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, προκειμένου να ενταχθούν νέοι παραγωγοί 

που τροφοδοτούν το διασυνδεδεμένο δίκτυο με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από συμπαραγωγή 

υψηλής απόδοσης, 

β) παρέχουν τις απαραίτητες περιεκτικές πληροφορίες σε κάθε νέο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας που 

προέρχεται από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης ο οποίος επιθυμεί να συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο, 

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) χρονοδιάγραμμα για κάθε προτεινόμενη σύνδεση με το δίκτυο. Η συνολική διαδικασία σύνδεσης με το 

δίκτυο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τι είναι εφικτό και 

δεν δημιουργεί διακρίσεις, 

γ) παρέχουν τυποποιημένες και απλουστευμένες διαδικασίες σύνδεσης των αποκεντρωμένων παραγωγών 

ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με σκοπό τη διευκόλυνση της σύνδεσής τους με το 

ηλεκτρικό δίκτυο. 

Οι τυποποιημένοι κανόνες που αναφέρονται στην περ. α) βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή και 

αμερόληπτα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κόστη και οφέλη που σχετίζονται με τη σύνδεση των 

παραγωγών με το ηλεκτρικό δίκτυο. Οι κανόνες προβλέπουν διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης.». 

 

 

 

Άρθρο 29 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 

 

 

 

  


