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Σημαντικοί ορισμοί-Περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμοι 

2009 έως 2015 

 (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών)  

 

 

«Πάροχος  Ενεργειακής Υπηρεσίας» – ΠΕΥ  

Το πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή άλλα μέτρα βελτίωσης 

της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή οίκημα τελικού καταναλωτή. 

 

 

«Ενεργειακή Υπηρεσία»  

 Το φυσικό όφελος, χρησιμότητα ή πλεονέκτημα που προκύπτει από το 

συνδυασμό ενέργειας με ενεργειακώς αποδοτική τεχνολογία, και μπορεί να 

περιλαμβάνει τις εργασίες εγκατάστασης, τη συντήρηση και το έλεγχο 

λειτουργιας. Παρέχεται βάσει συμβάσεως και υπό κανονικές συνθήκες οδηγεί 

σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης ή και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. 
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« Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης » - ΣΕΑ 

 

Σημαίνει τη συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου 

(τελικού καταναλωτή) και του Παρόχου Ενεργειακής 

Υπηρεσίας (ΠΕΥ) που επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, βάσει της οποίας 

καταβάλλονται πληρωμές για τις  επενδύσεις, σε συνάρτηση 

με ένα συμβατικώς συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης ή άλλο συμφωνηθέν κριτήριο 

ενεργειακής απόδοσης, όπως η εξοικονόμηση χρημάτων. 

 

Σημαντικοί ορισμοί-Περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμοι 

2009 έως 2015 

 (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών)  



Δηλαδή.... 

 

Δεσμεύσεις… 

• Ο ΠΕΥ προσδιορίζει/ σχεδιάζει/ υλοποιεί/ και διαχειρίζεται τη λειτουργία 
ολοκληρωμένων έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ή 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε άλλο φορέα (πελάτη). 

Συμφωνία… 

• Για το σκοπό αυτό, Πελάτης και ο ΠΕΥ συνάπτουν μια συμφωνία (Σύμβαση 
Ενεργειακής Απόδοσης – ΣΕΑ)  που διαρκεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
(π.χ για 3-15 χρόνια), μέσω της οποίας καθορίζεται μεταξύ άλλων το όφελος που θα 
προκύψει για τον πελάτη από τις ενεργειακές υπηρεσίες που θα του προσφέρει ο 
ΠΕΥ. 

Πληρωμή… 

• Η πληρωμή του ΠΕΥ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πραγματικό ενεργειακό 
αποτέλεσμα (εξοικονόμηση ενέργειας) που επιτυγχάνεται.  

Χρηματοδότηση… 

• Ο ΠΕΥ συνήθως χρηματοδοτεί ή αναλαμβάνει να κανονίσει τη χρηματοδότηση για 
την εφαρμογή/υλοποίηση ενός έργου ενεργειακής απόδοσης. Το κεφάλαιο για τη 
χρηματοδότηση του έργου ΣΕΑ μπορεί είτε να παρέχονται από τα ίδια κεφάλαια του 
Πελάτη , από τον πάροχο ΣΕΑ ή από τρίτους. 
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 Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών  
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 Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών  

 Οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση εξοφλούνται άμεσα από 

 την εξοικονόμηση κόστους: εξοικονόμηση κόστους = εξοικονόμηση ενέργειας 
συν επιπλέον οικονομικές αποταμιεύσεις 

 Χωρίς την ανάγκη κεφαλαίου κίνησης:  οι επενδύσεις εξοφλούνται άμεσα από 
την εξοικονόμηση κόστους , δεν υπάρχει ανάγκη κεφαλαίου κίνησης από την 
πλευρά του πελάτη 

 Υπηρεσία με το κλειδί στο χέρι: o ΠΕΥ παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών που 
απαιτούνται για τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου έργου στις 
εγκαταστάσεις του πελάτη , από τον ενεργειακό έλεγχο μέχρι την Μέτρησης και 
Επαλήθευσης ( M & Ε ) της εξοικονόμησης ενέργειας 

 Οι Κίνδυνοι για τους πελάτες ελαχιστοποιούνται: ο ΠΕΥ αναλαμβάνει 
συμβατικούς κινδύνους στην εκτέλεση του έργου. Ο ΠΕΥ εγγυάται την επίτευξη 
συμφωνημένου επίπεδου εξοικονόμησης και είναι υποχρεωμένος να 

αποζημιώσει τυχόν μη επίτευξη του. 
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Διεθνές Πρωτόκολλο Μέτρησης Απόδοσης και Επαλήθευσης είναι ένα ευρέως 

αναφερόμενο πλαίσιο για τη “μέτρηση” εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και είναι 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.evo-world.org  

http://www.evo-world.org/
http://www.evo-world.org/
http://www.evo-world.org/


 Ο ΠΕΥ κατά και μετά από την υλοποίηση του έργου, έχει ένα συνεχή 

ρόλο καθόλη τη χρονική περίοδο που καθορίζεται στη σύμβαση. Ο 

ρόλος αυτός αφορά συνήθως στην καταμέτρηση και επιβεβαίωση των 

εξοικονομούμενων μεγεθών, τη λειτουργία και συντήρηση του 

εξοπλισμού. 
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ΠΕΥ 

Έλεγχος / 

επιβεβαίωση 

εξοικονομήσεων  

Χρηματοδότηση Έργου  

Διαχείριση – 

Λειτουργία έργου   

Εργασίες 

Συντήρησης / 

Επισκευής 

Ενεργειακές μελέτες 

και Σχεδιασμός 

Υλοποίηση 

έργου/μέτρων ΒΕΑ 

(Βέλτιστης 

Ενεργειακής 

Απόδοσης) 

 

 Πάροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών  
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 Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών  
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Γιατί η επιλογή ΠΕΥ? 
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Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών 

 

Οι Υπηρεσίες  ενός παρόχου προς τον πελάτη  περιλαμβάνουν: 

 

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

χρηματοδότηση  έργων ενεργειακής απόδοσης. 

 

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

έργα ενεργειακής απόδοσης. 

 

• Τη μέτρηση, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της εξοικονομούμενης 

ενέργειας. 

 

• Δέσμευση αποτελεσματικότητας της επέμβασης. 

 

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στο κόστος του έργου και 

εξοφλούνται μέσω της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται. 
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Πάροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών 
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Βασικότερα θέματα που ρυθμίζονται μέσω των Κανονισμών:  

• Η διαδικασία εγγραφής των ΠΕΥ στο μητρώο, έκδοσης και ανανέωσης άδειας 

ΠΕΥ από την αρμόδια αρχή. 

 

• Οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους και οι ενεργειακές υπηρεσίες που θα δύνανται 

να παρέχουν. 

  

• Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ενεργειακών Ελεγκτών σε σχέση με τους ΠΕΥ. 

 

• Οι ελάχιστες πρόνοιες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις και τα 

ελάχιστα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται για επιβεβαίωση του ενεργειακού 

και οικονομικού οφέλους.  

 

• Θέματα σχετικά με την ποιοτική αξιολόγηση των παρεχόμενων ενεργειακών 
υπηρεσιών. 

 

• Οι λόγοι για τους οποίους η αρμόδια αρχή δύναται να απαγορεύσει σε ΠΕΥ τη 
σύναψη νέων ΣΕΑ. 

 
 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

ΚΔΠ 210/2014  

 (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών)  
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Εγγραφή στο μητρώο Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών. 

 

 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 

εργοδοτούν ή συμβάλλονται με φυσικά ή νομικά πρόσωπο που κατέχουν άδεια 

ενεργειακού ελεγκτή (ΕΕ). 

 

Τήρηση μητρώου Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών 

      

  Η τήρηση και διαχείριση γίνεται από την αρμόδια αρχή. Τα  στοιχεία που είναι 

διαθέσιμα στο κοινό αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας, την επωνυμία, κτλ.   
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 ΚΔΠ 210/2014  
 (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) 
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www.mcit.gov.cy 
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Στο μητρώο περιλαμβάνονται 24 αδειοδητημένοι ΠΕΥ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 ΚΔΠ 210/2014  
 (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) 



Προϋποθέσεις λειτουργίας των ΠΕΥ 

 

 Επάρκεια σε τεχνικές, διοικητικές, οργανωτικές και νομικές  ικανότητες για 
διαπραγμάτευση και σύναψη ΣΕΑ 

 

 Ικανότητα εκτέλεσης του έργου (αγορά, εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση υλικών και 
εξοπλισμού –συντήρησή-παρακολούθηση εξοικονομήσεων) 

 

 Έχουν επαρκή γνώση της αγοράς και των τιμών των υλικών και του εξοπλισμού, 
ανάλυση κόστους, αναμενόμενων εσόδων-κερδών, αξιολόγηση ρίσκου επένδυσης) 

 

 Δυνατότητα να χειριστούν και να εξασφαλίσουν θέματα χρηματοδότησης 

 

 Δυνατότητα να παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες με εγγυημένη απόδοση  

 

 Ανάληψη τεχνικών και οικονομικών κινδύνων. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 ΚΔΠ 210/2014  
 (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) 



Οι ΠΕΥ κατόπιν διεξαγωγής του ενεργειακού ελέγχου από αδειούχο ΕΕ και της σχετικής 

έκθεσης αποτελεσμάτων, παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες μέσω ΣΕΑ 

 

Ελάχιστα θέματα που πρέπει να συμφωνούνται στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης –

ΣΕΑ: 

 

 κατάλογος των μέτρων ενεργειακής απόδοσης που θα  εφαρμοστούν. 
 

 Εγγυημένη εξοικονόμηση που πρέπει να επιτευχτεί.  
 

 Διάρκεια και στάδια της σύμβασης, όρους και προϋποθέσεις καταγγελίας 
 

 υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους 
 

 κατάλογος των κινδύνων που δεν αναλαμβάνει η ΠΕΥ. 

 

 Ημερομηνία αναφοράς για προσδιορισμό των επιτυγχανομενων εξοικονομήσεων 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 ΚΔΠ 210/2014  
 (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) 



 

 κατάλογο δράσεων που θα αναληφθούν για υλοποίηση των μέτρων και το κόστος 

 

 Υποχρέωση εφαρμογής των μέτρων και για τεκμηρίωση τροποποιήσεων κατά τη διάρκεια του 

έργου 

 απαιτήσεις για κάθε υπεργολαβία από τρίτους 

 

 κατανομή του μεριδίου των δυο μερών στην εξοικονόμηση χρημάτων (αμοιβή της ΠΕΥ) 

 

 μέτρηση και εξακρίβωση της εγγυημένης εξ. ενέργειας, τους ποιοτικούς ελέγχους τις εγγυήσεις 

και τη συχνότητα των εκθέσεων 

 

 τρόπο αντιμετώπισης των μεταβαλλόμενων συνθηκών  π.χ μεταβαλλόμενες τιμές ενέργειας, 

μεταβαλλόμενη ένταση χρήσης 

 

 υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους και τις κυρώσεις κατά την παραβίαση τους 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 ΚΔΠ 210/2014  

 (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) 



 

 

 Στη ΣΕΑ δύναται να συμμετέχει και 3ος ως χρηματοδότης 

 

 Για ΣΕΑ όπου μέρος των εργασιών ανατίθεται σε τρίτους, το εύρος και το είδος των εργασιών 

που ανατίθεται σε τρίτους αναφέρονται ξεκάθαρα στη ΣΕΑ 

 

 4. Οι υποχρεώσεις για τις ελάχιστες πρόνοιες ΣΕΑ εφαρμόζονται και σε ΣΕΑ που συνάπτονται 

με τον δημόσιο τομέα ή περιλαμβάνονται στους σχετικούς όρους δημόσιων διαγωνισμών. 

 

 Οι ΠΕΥ κατά τη σύναψη ΣΕΑ οφείλουν να θέτουν σε ισχύ ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης 

και οποιοδήποτε άλλο είδος ασφάλειας συμφωνηθεί στη ΣΕΑ  
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 ΚΔΠ 210/2014  

 (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) 

 



Διαθέσιμες πηγές πρόσθετης πληροφόρησης 

Βέλτιστες πρακτικές   

  Guide to Energy Performance Contracting Best Practices-UK government guide on best practices  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/395076/guide_to_en

ergy_performance_contracting_best_practices.pdf  

 EPC database   http://eesi2020.eu/bestpractice/  

 Transparence project to increase the transparency and trustworthiness of Energy Performance Contracting 

(EPC) markets throughout Europe http://www.transparense.eu/eu/home/welcome-to-transparense-project 

 

Πρότυπες συμβάσεις στο διαδίκτυο  

 Eurocontract project http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-

projects/files/projects/documents/eurocontract_epc_model_contract_en.pdf 

 US Government Office of Energy Efficiency & Renewable Energy http://energy.gov/eere/wipo/model-

documents-energy-savings-performance-contract-project  

 

Ετοιμάστηκαν από ΥΕΕΒΤ βοηθητικά έγγραφα για τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα-2 τύποι/δειγματα 
ΣΕΑ στην ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ 
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Βοηθητικά έγγραφα και πληροφορίες 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/395076/guide_to_energy_performance_contracting_best_practices.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/395076/guide_to_energy_performance_contracting_best_practices.pdf
http://eesi2020.eu/bestpractice/
http://www.transparense.eu/eu/home/welcome-to-transparense-project
http://www.transparense.eu/eu/home/welcome-to-transparense-project
http://www.transparense.eu/eu/home/welcome-to-transparense-project
http://www.transparense.eu/eu/home/welcome-to-transparense-project
http://www.transparense.eu/eu/home/welcome-to-transparense-project
http://www.transparense.eu/eu/home/welcome-to-transparense-project
http://www.transparense.eu/eu/home/welcome-to-transparense-project
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/eurocontract_epc_model_contract_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/eurocontract_epc_model_contract_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/eurocontract_epc_model_contract_en.pdf
http://energy.gov/eere/wipo/model-documents-energy-savings-performance-contract-project
http://energy.gov/eere/wipo/model-documents-energy-savings-performance-contract-project
http://energy.gov/eere/wipo/model-documents-energy-savings-performance-contract-project
http://energy.gov/eere/wipo/model-documents-energy-savings-performance-contract-project
http://energy.gov/eere/wipo/model-documents-energy-savings-performance-contract-project
http://energy.gov/eere/wipo/model-documents-energy-savings-performance-contract-project
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http://energy.gov/eere/wipo/model-documents-energy-savings-performance-contract-project
http://energy.gov/eere/wipo/model-documents-energy-savings-performance-contract-project
http://energy.gov/eere/wipo/model-documents-energy-savings-performance-contract-project
http://energy.gov/eere/wipo/model-documents-energy-savings-performance-contract-project


Βοηθητικά έγγραφα και πληροφορίες 
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ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΤΥΠΟΙ ΣΕΑ 

•Σύμβαση εγγυημένης απόδοσης (guaranteed savings) 

•Σύμβαση διαμοιραζόμενου οφέλους  (hared savings) 

  

Σημαντικές διαφορές:  η χρηματοδότηση, ο τρόπος πληρωμής και η διάρκεια της σύμβασης 

  

 Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης – Εγγυημένης Απόδοσης:  η χρηματοδότηση γίνεται από 

τον δικαιούχο (πελάτη) με ιδία ή ξένα κεφάλαια. Η κυριότητα του εξοπλισμού ανήκει εξ’ αρχής στον 

πελάτη. Η ΕΕΥ παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού 

οφέλους. Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι σταθερή, αλλά σε περίπτωση απόκλιση από τις εγγυήσεις 

απομειώνεται. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν από την προβλεπόμενη διάρκεια σε περίπτωση 

επίτευξης του συνολικού στόχου. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων είναι συνήθως μικρή. 

  

 Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης – Διαμοιραζόμενου Οφέλους: η χρηματοδότηση γίνεται 

από τον ΠΕΥ με ιδία ή ξένα κεφάλαια. Η κυριότητα του εξοπλισμού περιέχεται στον πελάτη με την 

λήξη της σύμβασης. Η ΕΕΥ δεν παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας 

και οικονομικού οφέλους. Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι ποσοστό του οικονομικού οφέλους από την 

εκτέλεση του έργου. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων είναι συνήθως μεγάλη. 



Συμβάσεις εγγυημένης απόδοσης και Συμβάσεις 
διαμοιραζομένου οφέλους 
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Επίλυση Διαφορών  

 Η αρμόδια αρχή, όπου ενδείκνυται, υποστηρίζει την ορθή λειτουργία της αγοράς 
ενεργειακών υπηρεσιών μελετώντας τη παραπομπή σε διαμεσολαβητή, που 
είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης 
σε Αστικές Διάφορες Νόμο, για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διαχείριση 
καταγγελιών και η εξωδικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από 
συμβάσεις ενεργειακών υπηρεσιών. 

 

 Ανεξάρτητα από την πιο πάνω πρόνοια, που αφορά τρόπο που ενδέχεται να 
επιλέξει η αρμόδια αρχή για σκοπούς διαχείρισης καταγγελιών, στις συμβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης τα δύο μέρη μπορούν να συμφωνούν εξ αρχής (μέσα στη 
σύμβαση που θα υπογράψουν) τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσουν για την 
επίλυση διαφορών. Ως μεθόδους εξώδικής επίλυσης διαφορών, δυνατό να 
συμφωνήσουν να χρησιμοποιούν τη διαδικασία της διαιτησίας ή/και τη 
διαδικασία της διαμεσολάβησης, που είναι θεσμοθετημένες, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές 
Νόμου του 2012 και του Περί Διαιτησία Νόμου (Κεφ. 4) 
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Επίλυση Διαφορών  

 Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ορισμένων Θεμάτων 
Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου του 2012 (Νόμος), στο 
μητρώο Διαμεσολαβητών δυνατό να εγγράφονται, μεταξύ άλλων, μέλη 
του ΕΤΕΚ ή του ΚΕΒΕ που κατέχουν τα προσόντα που καθορίζει ο Νόμος 
και αφού παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση. Κατά τη διαδικασία 
διαμεσολάβησης δυνατό να καλούνται και ειδικοί εμπειρογνώμονες. Το 
Μητρώο Διαμεσολαβητών και η σχετική νομοθεσία βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης.  

 

 Όσον αφορά τη διαδικασία της Διαιτησίας εφαρμόζονται πρόνοιες του 
Περί Διαιτησίας Νόμου (Κεφ. 4) και οι Κανονισμοί Διαιτησίας του ΕΤΕΚ.  
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Βήματα που μελετούνται για περαιτέρω ανάπτυξη της 
αγοράς ενεργειακών Υπηρεσιών στην Κύπρο 
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Στο Δημόσιο τομέα… 

 

προωθείται πιλοτικό έργο για Ενεργειακή Αναβάθμιση δύο Δημόσιων 

Κτηρίων (Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Δημοσίων Έργων και Κεντρικά Γραφεία 

Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών) με Συμβάσεις Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΣΕΑ). Η προκήρυξη του Διαγωνισμού αναμένεται να γίνει από το 

Τμήμα ΗΜΥ μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή στοιχείων και η ετοιμασία των 

τεχνικών όρων).  

 

Τμήμα ΗΜΥ είχε προκηρύξει  το Νοέμβριο του 2016 διαγωνισμό για σύμβαση 

ενεργειακής απόδοσης  για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών για την 

ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού φωτισμού του υπεραστικού δρόμου 

Λεμεσού-Πάφου με λαμπτήρες LED. 

 

 

                      

 

Βοηθητικά έγγραφα και πληροφορίες 

 



Έργο Transparense  

 Ο στόχος του έργου Transparense είναι να βελτιώσει την διαφάνεια και την 
αξιοπιστία των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σε όλη την Ευρώπη. Εχει 
επικεντρωθεί στα κύρια χαρακτηριστικά των έργων ΣΕΑ στις επιμέρους χώρες.  

 

 Ένα από τα κύρια παραδοτέα του είναι η ανάπτυξη ενός Κώδικα Δεοντολογίας για 
την υλοποίηση των έργων ΣΕΑ. Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζει τις θεμελιώδεις 
αρχές για την προετοιμασία και υλοποίηση έργων ΣΕΑ. Η συμμόρφωση με έναν 
Κώδικα Δεοντολογίας χρησιμεύει ως εγγύηση για την ποιότητα των υλοποιούμενων 
έργων ΣΕΑ.  

 

 Συγκεκριμένα, υποδεικνύει τι θα πρέπει να περιμένουν και να απαιτούν οι πελάτες 
από τους παρόχους ΣΕΑ και ποιες αρχές και οι ίδιοι θα πρέπει να τηρούν 
προκειμένου να επιτευχθεί η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και τα συναφή 
οφέλη. Ο Κώδικας Δεοντολογίας των ΣΕΑ αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο και δεν 
έχει νομική δέσμευση.  
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
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