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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Ενεργειακή Υπηρεσία   
Το όφελος ή πλεονέκτημα που προκύπτει από συνδυασμό δράσεων που μπορεί να 

αφορούν και  ένα πλήρες σύνολο μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, παρέχεται βάσει 

σύμβασης και οδηγεί σε επαληθεύσιμη και μετρήσιμη εξοικονόμηση ενέργειας.  
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

  Οδηγία 32/2006/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 
ενεργειακές υπηρεσίες. 
  
  Άρθρο 3 §θ: ……αναφορά στις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ) 
  Άρθρο 6 §3: ……ενεργειακές υπηρεσίες και ελέγχους 
 
 Νόμος 3855/2010 (μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/32/ΕΚ) Μέτρα για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες 
διατάξεις 
  Ορίζονται οι βασικές πολιτικές, κανονισμοί και μέτρα για την 
ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα 
  Τίθενται οι βάσεις για την ανάπτυξη των Παρόχων Ενεργειακών 
Υπηρεσιών 
 
 Υπουργική Απόφαση Δ6/13280/2011, (ΦΕΚ Β’ 1228) Επιχειρήσεις Ενεργειακών 
Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας (Η εν λόγω Υ.Α έχει αντικατασταθεί) 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

  Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. 
  
  Άρθρο 2 §24: ……αναφορά στον «Πάροχο Ενεργειακής Υπηρεσίας» 
  Άρθρο 18: ……….«ενεργειακές υπηρεσίες» 
 
 Νόμος 4342/2015 (ΦΕΚ Α’ 143) (μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ)  
Ορίζονται οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και οι Πάροχοι Ενεργειακών 
Υπηρεσιών (ΠΕΥ) 

  
  Άρθρο 19: Αναφορά στις Ενεργειακές Υπηρεσίες & τίθενται απαιτήσεις για την 
προώθηση της αγοράς Ενεργειακών Υπηρεσιών 
  Άρθρο 7 §12γ: ……εφαρμογή σχεδίων ενεργειακής απόδοσης, 
χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία/μέσα, καθώς επίσης 
και Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών μέσω σύναψης Συμβάσεων Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΣΕΑ) 
 
 Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/2018, (ΦΕΚ Β’ 2672) 
Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο & Κώδικας 
Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών  
 

4 



ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

  Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/2018, (ΦΕΚ Β’ 2672) – κατηγορίες 
παρεμβάσεων 
 

   Άρθρο 3 (περιεχόμενο Ενεργειακών Υπηρεσιών): ……οι Ενεργειακές Υπηρεσίες 
 αφορούν: 

   
  Τοποθέτηση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθμιση 
παραμέτρων λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,  φωτισμού και μεταφορικών 
μέσων 

 

   Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους 

 

   Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας 

 

   Εγκατάσταση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθμιση 
ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής και συστημάτων ΑΠΕ 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

  Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/2018, (ΦΕΚ Β’ 

2672) – κατηγορίες παρεμβάσεων 

  
  Άρθρο 5 (κατηγορίες στο μητρώο ΕΕΥ): οι επιχειρήσεις του μητρώου 

 κατατάσσονται ως εξής: 

   Κατηγορία Α: ΕΕΥ που παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες με ΣΕΑ 
   Κατηγορία Β::ΕΕΥ που παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες με σύμβαση 

  που δεν είναι ΣΕΑ (απλή σύμβαση έργου) 

 
Προμήθεια 

και 
εγκατάσταση
/κατασκευή 

Έργο και 
προμήθεια 

(εγκατ.-
κατασκευή) 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Η ενεργειακή υπηρεσία παρέχεται μέσω σύναψης μιας «συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του 

δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακών υπηρεσιών (κατά κανόνα ΕΕΥ) η οποία 

επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στο πλαίσιο 

της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για επενδύσεις (έργο, προμήθεια ή υπηρεσία) 

μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης οι οποίες συνδέονται με ένα συμβατικώς 

συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ή με άλλο συμφωνηθέν 

κριτήριο ενεργειακής απόδοσης όπως η εξοικονόμηση χρημάτων». 

 

 

 

 

 

 

    ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(ΣΕΑ) 
 

 

Σ
υ

μ
β
α
τικ

ή
 

Σ
υ

μ
φ

ω
ν
ία
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ): εξειδικευμένη εταιρεία (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) με κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία η οποία παρέχει ενεργειακές 

υπηρεσίες ή/και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις 

ή κτίρια του τελικού καταναλωτή αναλαμβάνοντας επιχειρηματικό και οικονομικό 

κίνδυνο (2006/32/ΕΕ).  

 

 

 

 

 

 Το οικονομικό αντάλλαγμα για την παρεχόμενη υπηρεσία βασίζεται, εν όλω ή εν μέρει, 
στην επίτευξη της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης καθώς και την τήρηση των 
λοιπών συμβατικών όρων ενεργειακής απόδοσης. 

 

     

 

Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών– ΕΕΥ (Energy Service 

Companies) 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Φάσμα υπηρεσιών των Σ.Ε.Α. 

  

  

 

Σ.Ε.Α. 

Κατασκε
υή Χρηματ

οδότησ
η 

Έλεγχος 

Εγκατάσ
ταση/λει
τουργία Συντήρη

ση 

Μέτρηση 
& 

Επαλήθε
υση 

Ενεργεια
κή 

Διαχείρι
ση 

Μελέτη
/Σχεδια

σμός 
Ε.Υ. 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Συνοδευτικές υπηρεσίες των Σ.Ε.Α. 

 Μέσω των Σ.Ε.Α. παρέχονται επίσης: 

    Εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση & έλεγχος 

    Παροχή συμβουλών για μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης 

    Συντήρηση του εξοπλισμού 

    Εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης στους πελάτες Σ.Ε.Α. (π.χ. κατά 

ΕΝ16001, EN50001)  

    Κατάρτιση και εκπαίδευση των τελικών χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης 

ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Πιστοποίηση της Ενεργειακής Απόδοσης - Διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων Ενεργειακών Υπηρεσιών 

 Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πιστοποιείται μέσω των ακόλουθων σταδίων 

εφαρμογής: 

 

    Καθορισμός της βάσης αναφοράς για τη μέτρηση και ανάλυση της ενεργειακής 
κατανάλωσης 

    Διάγνωση και ανάλυση των προτεινόμενων παρεμβάσεων και του επιμέρους 
τεχνικό-οικονομικού οφέλους 

    Εφαρμογή σχεδίου μέτρησης και επαλήθευσης της πραγματικής βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης που έχει προέλθει από την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.  

    Σύνταξη εκθέσεων προόδου σε συμφωνημένα διαστήματα. Οι εκθέσεις προόδου 
περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης και το οικονομικό όφελος που έχει επιτευχθεί σε σύγκριση με τα οριζόμενα 
στη ΣΕΑ 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Ενδεικτικοί Τύποι Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

 

  

 

Σύμβαση Εγγυημένης 

Απόδοσης 

Σύμβαση Διαμοιραζόμενου 

Οφέλους 

Η κυριότητα του εξοπλισμού ανήκει εξ΄ 

αρχής στην Αναθέτουσα αρχή. 

Η κυριότητα του εξοπλισμού περιέρχεται 

στην Αναθέτουσα Αρχή με τη λήξη της 

σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος παρέχει εγγυήσεις για 

ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης 

ενέργειας και οικονομικού οφέλους. 

Ο Ανάδοχος δεν παρέχει εγγυήσεις για 

ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης 

ενέργειας και οικονομικού οφέλους. 

Η αμοιβή του Ανάδοχος είναι σταθερή, 

αλλά σε περίπτωση απόκλισης από τις 

εγγυήσεις απομειώνεται. 

Η αμοιβή του Αναδόχου είναι ποσοστό 

του οικονομικού οφέλους από την 

εφαρμογή των παρεμβάσεων ΕΞΕ. 

Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν από την 

προβλεπόμενη διάρκεια σε περίπτωση 

επίτευξης του συνολικού στόχου. 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Βήματα Υλοποίησης έργων Σ.Ε.Α. 

 

  

 

Αρχική 
Ανάλυση 

Καταγραφή 
υφιστάμενου 
εξοπλισμού 

Συλλογή 
δεδομένων 

κατανάλωσης 

Επεξεργασία 
δεδομένων & 
μεταβλητών 

Ανάδειξη 
πιθανών μέτρων 
εξοικονόμησης 

Σχεδιασμός 

Καθορισμός & 
σχεδιασμός 
μέτρων Ε.Ε. 

Εγγυημένη 
συνολική 

εξοικονόμηση 
ενέργειας 

Πλάνο 
μέτρησης & 

επαλήθευσης  
εξοικονόμησης 

Οικονομική 
βιωσιμότητα 

μέτρων 
εξοικονόμησης 

Υλοποίηση 
Μέτρων Ε.Ε. 

Προμήθεια & 
εγκατάσταση 
επιλεγμένου 
εξοπλισμού 

Ορθή 
λειτουργία 
εξοπλισμού 

Εγγυημένη 
λειτουργία 

Μέτρηση & 
Επαλήθευση 

εξοικονόμησης 
ενέργειας 

Συντήρηση 

Βελτιστοποίηση 
λειτουργίας 
(Ενέργειες 

αποκατάστασης/διόρ
θωσης 

ατελειών/ελλείψεων) 

Περιοδικές & 
ετήσιες εκθέσεις 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Πλεονεκτήματα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) 

  

 

Δεν υπάρχει ανάγκη 
εξεύρεσης & 

τοποθέτησης ιδίων 
κεφαλαίων, για το 

σύνολο της 
επένδυσης (στην 

περίπτωση Χ.Α.Τ.) 

Εγγυήσεις για 
μικρότερο 

λειτουργικό κόστος 
(ενέργεια, 

συντήρηση), 
καλύτερη ποιότητα 
εξοπλισμού καθώς 

και καλύτερες 
εσωτερικές συνθήκες 

διαβίωσης 

Εξαγωγή τεχνικών, 
οικονομικών και 
διαχειριστικών 
κινδύνων που 

σχετίζονται με την 
υλοποίηση 

ενεργειακών έργων. 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Πιθανά εμπόδια Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) 

  

 
Περιορισμένη πρόσβαση σε διαθέσιμα κεφάλαια με σκοπό τη 
χρηματοδότηση έργων Ενεργειακής Αποδοτικότητας μέσω Σ.Ε.Α. 

Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τις ΣΕΑ ως επενδύσεις υψηλού 
ρίσκου και απαιτούν υψηλές οικονομικές εγγυήσεις (π.χ. υψηλά 
επιτόκια χορήγησης) για χρηματοδότηση. 

Έλλειψη πληροφόρησης & εμπειρίας των τραπεζών αναφορικά 
με έργα Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε σχέση με το μοντέλο 
λειτουργίας των Σ.Ε.Α. 

Πολυπλοκότητα συμβάσεων που διαμορφώνονται κατά 
περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες του 
κάθε έργου. Η τυποποίηση Σ.Ε.Α. δεν είναι εύκολη!!! 

Διαδικασία προκήρυξης (ανοικτή/ κλειστή, διαπραγμάτευση, 
ανταγωνιστικός διάλογος) βάσει του Ν.4412/2016 (για το Δημόσιο) 

Πιστοποίηση ΕΕΥ & ενεργειακών υπηρεσιών που παρέχουν 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Εφαρμογή Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) 

στο Δημόσιο 

 Οι Αναθέτουσες Αρχές πρέπει να ακολουθούν τις βασικές αρχές περί δημοσίων 

συμβάσεων όπως προσδιορίζονται στο Νόμο 4412/2016. 

 

 Σ.Ε.Α.: Δημόσιο Έργο, Προμήθεια ή Υπηρεσία 

 

  Οι Σ.Ε.Α. είναι συνήθως σύνθετες συμβάσεις οι οποίες 

  μπορεί να περιλαμβάνουν εργασίες κτιριακού κελύφους, κλπ. 

  Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι Σ.Ε.Α. αποτελούν  

 μεικτές συμβάσεις αποτελούμενες από συνδυασμό συμβάσεων 

 έργων, συμβάσεων προμηθειών ή/και συμβάσεων παροχής υπηρεσίας. 

  Μια Σ.Ε.Α. μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τους τρεις τύπους δημόσιας σύμβασης 
(έργο, προμήθεια, υπηρεσία) ή και συνδυασμοί τους. 
 

Κτιριακό 
κέλυφος 

Συντήρ
ηση 

Σ.Ε.Α. Παροχή 
ενέργειας 

Μέτρηση & 
Επαλήθευση 

Αντλίες 
θερμότητας, 

λέβητες, 
κ.λπ.. 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Μητρώο Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Ε.Ε.Υ.) 

 

 Η εγγραφή στο μητρώο Ε.Ε.Υ. είναι προαιρετική!!!  

Το μητρώο Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών 
(Ε.Ε.Υ.) δημιουργήθηκε τον Ιούνιο 2011 

Η θέσπιση του μητρώου των Ε.Ε.Υ. αποσκοπεί 
στην καταγραφή των επιχειρήσεων/εταιρειών που 
προσφέρουν Ενεργειακές Υπηρεσίες 

…αποσκοπεί στην καλύτερη πληροφόρηση των 
καταναλωτών σχετικά με τις υπηρεσίες των Ε.Ε.Υ. 

…στη χρήση του ως εργαλείο marketing των 
Ε.Ε.Υ. για την προώθηση των δραστηριοτήτων 
τους. 

…στην κινητοποίηση επενδύσεων στον τομέα της 
ενεργειακής αποδοτικότητας. 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών με Σ.Ε.Α. ή με απλή σύμβαση  

 (χωρίς Σ.Ε.Α.) 

 

  Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/2018 (ΦΕΚ Β’ 2672), 

προβλέπεται η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών με απλή σύμβαση (χωρίς Σ.Ε.Α. – Κατηγορία 

Β στο μητρώο ΕΕΥ) όπου ο πάροχος των ενεργειακών υπηρεσιών πληρώνεται ως 

προμηθευτής και όχι σε σχέση με προσυμφωνημένο επίπεδο βελτίωσης ενεργειακής 

απόδοσης. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος δεν αναλαμβάνει οικονομικό ρίσκο όπως 

συμβαίνει στις περιπτώσεις των Σ.Ε.Α. 

 

  Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/2018 (ΦΕΚ Β’ 2672), 

προβλέπεται η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών από εταιρείες (νομικά πρόσωπα) και ιδιώτες 

(φυσικά πρόσωπα) που έχουν υλοποιήσει μια τουλάχιστον Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης 

(ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη). 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ΕΕΥ 

 

  Ηλεκτρονική αίτηση 

  Αποστολή σχετικών δικαιολογητικών στην Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας 

  Έλεγχος εγκυρότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών 

  Καταχώρηση στο Μητρώο ΕΕΥ 

  Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Δικαιολογητικά εγγραφής στο μητρώο ΕΕΥ 

 

  Υποβολή (από την εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο)  μιας τουλάχιστον Σύμβασης 

Ενεργειακής  Απόδοσης ή απλής σύμβασης Ενεργειακών Υπηρεσιών 

  Υποβολή του καταστατικού του νομικού προσώπου σε περίπτωση εταιρείας 

  Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου για τα φυσικά πρόσωπα 

  Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ  
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Διαδικτυακός τόπος www.escoregistry.gr 

 

  Δημιουργήθηκε το 2013 

  Χρησιμοποιείται ως ηλεκτρονική πύλη για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Μητρώο 

ΕΕΥ 

  Βρίσκονται αναρτημένα ο νόμος 4342/2015 και η Υπουργική Απόφαση για το Μητρώο  

  Επικαιροποιημένη λίστα Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών  

    Κατηγορία εγγραφής στο Μητρώο 

            Όνομα και διεύθυνση 

            Στοιχεία επικοινωνίας 

  Δύο υποδείγματα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) 

    Σύμβαση εγγυημένης απόδοσης 

    Σύμβαση διαμοιραζόμενου οφέλους 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Στατιστικά του Μητρώου Ε.Ε.Υ. και escoregistry.gr 

 

  Μη οριστικά υποβληθείσες ηλεκτρονικές αιτήσεις:  320 

  Οριστικά υποβληθείσες ηλεκτρονικές αιτήσεις:   191 

  Υποβληθέντα δικαιολογητικά για έλεγχο:       4  

  Βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο:      87  

  Εταιρείες (νομικά πρόσωπα):      76 

  Ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα):        11 

  Κατηγορία Α (με ΣΕΑ):         4 

  Κατηγορία Β (χωρίς Σ.Ε.Α.)        83 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Συμπεράσματα 

 

  Η θέσπιση Μητρώου ΕΕΥ αποσκοπεί: 

   στην καταγραφή  των εταιριών που προσφέρουν Ε.Υ.  

   στην καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με την οργάνωση των 

 Ε.Ε.Υ.  

   στη χρήση του ως εργαλείο marketing για την προώθηση των δραστηριοτήτων των 

 Ε.Ε.Υ. 

   Οι ενεργειακές υπηρεσίες είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης 

  Μέσω των Σ.Ε.Α. οι Ε.Ε.Υ. υλοποιούν έργα που έχουν ως στόχο την εξοικονόμηση 

ενέργειας 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

 Συμπεράσματα 

 

  Η βελτίωση των προσφερόμενων ενεργειακών υπηρεσιών από τις Ε.Ε.Υ. θα αποτελέσει 

σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την άρση των εμποδίων 

σύναψης συμβάσεων Σ.Ε.Α. καθώς και ανάπτυξη της αγοράς των ΕΕΥ 

 

 

  …..είναι αναγκαίο να υπάρξει προσθήκη και εξειδίκευση των κριτηρίων ποιότητας που 

παρέχουν οι ΕΕΥ (σημάτων ποιότητας και πιστοποίησης διασφαλίζοντας εκείνες τις εταιρίες 

που είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας) 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΕΥ 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

Χάρης Ανδρεοσάτος – Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

& Εξοικονόμησης Ενέργειας 

candreo@cres.gr 
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