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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το π.δ.63/2005 "Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" 

(Α΄98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού. 
2. Το π.δ.70/2015 "Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, … και του 

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού" (Α' 114). 

3. Το π.δ.125/2016 "∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 
210). 

4. Το π.δ.132/2017 “Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)” (Α΄ 
160) και ιδίως τα άρθρα 47, 57 και 58 αυτού.  

5. Την οικ.49910/18.11.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας “∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας” (Υ.Ο.∆.∆. 848). 

6. Τα άρθρα 10 και 16 του ν.3855/2010 "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις" (Α΄95). 

7. Την ∆6/13280/07.06.2011 (Β' 1228) "Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, 
Μητρώο, Κώδικας ∆εοντολογίας και συναφείς διατάξεις" απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

8. Το ν.4342/2015 "Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 
«Για την ενεργειακή απόδοση, … » και άλλες διατάξεις" (A’ 143). 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός – Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα απόφαση αφορά επιχειρήσεις που κατά την έννοια του ν.4342/2015, ασκούν, 
µεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και επιθυµούν την 
καταχώρησή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών. 

2. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης: 

α) Καθορίζεται το περιεχόµενο των έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που 
παρέχονται/εκτελούνται/υλοποιούνται/πραγµατοποιούνται από τις εγγεγραµµένες 
επιχειρήσεις στο Μητρώο Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. 

β) Καθορίζεται το περιεχόµενο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και 
ορίζεται η Αρµόδια Υπηρεσία για την τήρησή του. Ειδικότερα, καθορίζεται ο τρόπος 
οργάνωσης, η διαδικασία, τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή 
σε αυτό - καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα. 

γ) Θεσπίζεται Κώδικας ∆εοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, στον οποίο 
αναφέρονται οι αρχές και τις δεσµεύσεις τις οποίες τηρούν οι εγγεγραµµένες στο 
αντίστοιχο Μητρώο, Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, προκειµένου να επιτευχθεί η 
εύρυθµη λειτουργία και η σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 2 

Ορισµοί  

1. Οι ορισµοί που αναφέρονται στην παρούσα έχουν το περιεχόµενο και την έννοια που τους 
αποδίδεται στο άρθρο 3 του ν.4342/2015, όπως ισχύει. 

2. Ειδικότερα, κατά την εφαρµογή της παρούσας λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισµοί και 
ακρωνύµια: 

α)  Ενεργειακή απόδοση: σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 3 του ν.4342/2015.  

β)  Εξοικονόµηση ενέργειας: σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 3 του ν.4342/2015. 

γ)  Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης: σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 3 του 
ν.4342/2015. 

δ) Ενεργειακή Υπηρεσία: σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 3 του ν.4342/2015. 

ε) ΕΕΥ: Επιχείρηση (ή Πάροχος) Ενεργειακών Υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 
3 του ν. 4342/2015 η οποία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο ΕΕΥ. 

στ) Μητρώο ΕΕΥ: το πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο εγγράφονται οι ΕΕΥ.  

ζ) Αριθµός Μητρώου ΕΕΥ: ο αύξων αριθµός που αποδίδεται σε επιχείρηση µε την εγγραφή 
της στο Μητρώο ΕΕΥ 

η) ΣΕΑ: Σύµβαση Ενεργειακής Απόδοσης, σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 3 του 
ν.4342/2015 και το άρθρο 16 του ν.3855/2010. 

θ) Προϋπολογισµός ΣΕΑ: το συνολικό οικονοµικό αντάλλαγµα της ΕΕΥ ως αµοιβή για τις 
παρεχόµενες ενεργειακές υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΕΑ. 

ι) Τελικός Καταναλωτής: σύµφωνα µε τον ορισµό του άρθρου 3 του ν.4342/2015. 

ια) Αρµόδια Υπηρεσία: η ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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Άρθρο 3 

Περιεχόµενο Ενεργειακών Υπηρεσιών 

Οι Ενεργειακές Υπηρεσίες αφορούν σε: 

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

β) ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους, 

γ) εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας,  

δ) εγκατάσταση, αντικατάσταση, αναβάθµιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθµιση 
ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων παραγωγής ενέργειας και συστηµάτων ΑΠΕ. 

 

Άρθρο 4 

Μητρώο ΕΕΥ 

1. Καταρτίζεται Μητρώο ΕΕΥ, υπό τη µορφή πληροφοριακού συστήµατος, στο οποίο 
εγγράφονται µε αύξοντα Αριθµό Μητρώου οι ΕΕΥ. 

2. Η εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή 
ενεργειακών υπηρεσιών γίνεται κατόπιν αιτήσεώς της και είναι προαιρετική.  

3. Στο Μητρώο ΕΕΥ εγγράφονται οι επιχειρήσεις που έχουν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 2 του άρθρου 7 και εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυτών από την 
Αρµόδια Υπηρεσία. 

4. Στο Μητρώο ΕΕΥ καταχωρίζονται για κάθε ΕΕΥ τα στοιχεία της κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
6 της παρούσας. 

5. Αρµόδια Υπηρεσία για την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του Μητρώου ΕΕΥ είναι η 
∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία µεριµνά ώστε να είναι ασφαλές, απαραβίαστο και 
ενήµερο. 

6. Το Μητρώο ΕΕΥ ενηµερώνεται συνεχώς (µε προσθήκες,  διαγραφές και αλλαγές κατηγορίας) 
µε βάση τις διαδικασίες των άρθρων 7, 8 και 9 της παρούσας.  

7. Για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Μητρώο ΕΕΥ τηρείται το 
επιχειρηµατικό και επαγγελµατικό απόρρητο. 

 

 Άρθρο 5 

Κατηγορίες στο Μητρώο ΕΕΥ 

Οι επιχειρήσεις του Μητρώου ΕΕΥ κατατάσσονται σε κατηγορίες, ως εξής: 

- Κατηγορία Α:  ΕΕΥ που παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες µε ΣΕΑ.  

- Κατηγορία Β: ΕΕΥ που παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες µε σύµβαση που δεν είναι ΣΕΑ.  

 

Άρθρο 6 

Περιεχόµενα Μητρώου ΕΕΥ 

Στο Μητρώο ΕΕΥ καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Για φυσικά πρόσωπα: 

α) ο Αριθµός Μητρώου ΕΕΥ, 

β) το ονοµατεπώνυµο, 

γ) το ΑΦΜ 
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δ) τα στοιχεία επικοινωνίας, (ταχυδροµική διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/και ιστοσελίδα). 

ε) ο τίτλος, η διάρκεια και ο προϋπολογισµός των συµβάσεων/ΣΕΑ. 

2. Για νοµικά πρόσωπα: 

α) ο Αριθµός Μητρώου ΕΕΥ, 

β) η επωνυµία και, εφόσον υφίσταται, ο διακριτικός τίτλος, 

γ) το ΑΦΜ 

δ) η νοµική µορφή, 

ε) τα στοιχεία επικοινωνίας, (ταχυδροµική διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/και ιστοσελίδα), 

στ) ο τίτλο, η διάρκεια και ο προϋπολογισµός των συµβάσεων/ΣΕΑ. 

 

Άρθρο 7 

∆ιαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ και δικαιολογητικά  

1. Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

- Συµπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση στην ιστοσελίδα του 
Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (www.escoregistry.gr), 

- Υποβολή από την επιχείρηση προς στην Αρµόδια Υπηρεσία έντυπης αίτησης, 
υπογεγραµµένη από το φυσικό πρόσωπο ή  το νόµιµο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που 
η αιτούσα επιχείρηση είναι νοµικό πρόσωπο), συνοδευόµενης από τα δικαιολογητικά 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στην οποία αναφέρεται ο αριθµός 
πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης της επιχείρησης, 

- Έλεγχος των δικαιολογητικών από την Αρµόδια Υπηρεσία, 
- Έκδοση βεβαίωσης από την Αρµόδια Υπηρεσία καταχώρησης στο Μητρώο ΕΕΥ.  

2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι: 

α)  προκειµένου για φυσικά πρόσωπα: 
- φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, 
- βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου, 
- αντίγραφα συµβάσεων/ΣΕΑ. 

β)  προκειµένου για τα νοµικά πρόσωπα: 
- αντίγραφο καταστατικού του νοµικού προσώπου µαζί µε τις τυχόν τροποποιήσεις 

αυτού,  
- βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ νοµικού προσώπου, 
- αντίγραφα συµβάσεων/ΣΕΑ. 

3. Για την εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ απαιτείται η υποβολή αντιγράφου τουλάχιστον µιας 
σύµβασης/ΣΕΑ. 

4. Η ολοκλήρωση µίας σύµβασης/ΣΕΑ αποδεικνύεται µε την υποβολή βεβαίωσης περαίωσης 
έργου, πρωτοκόλλου παραλαβής έργου, έκθεσης ολοκλήρωσης ή άλλων βεβαιωτικών 
στοιχείων. 

5. Τα αντίγραφα δικαιολογητικών που υποβάλλονται είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).    

6. Η Αρµόδια Υπηρεσία ελέγχει και διασταυρώνει την εγκυρότητα των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, δύναται να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από την 
επιχείρηση. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
εγγραφής, η Αρµόδια Υπηρεσία εγγράφει την επιχείρηση στο Μητρώο ΕΕΥ και εκδίδει 
βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ. 
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Άρθρο 8 

Μεταβολές στο Μητρώο ΕΕΥ 

1. Σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων µιας ΕΕΥ, αυτή δηλώνει τη µεταβολή στην Αρµόδια 
Υπηρεσία.  

2. Οι ΕΕΥ υποβάλουν προς την Αρµόδια Υπηρεσία έκθεση προόδου των υπό εκτέλεση 
συµβάσεων/ΣΕΑ, εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους.  

3. Η ολοκλήρωση σύµβασης/ΣΕΑ αποδεικνύεται µε την υποβολή βεβαίωσης περαίωσης έργου, 
πρωτοκόλλου παραλαβής έργου, έκθεσης ολοκλήρωσης ή άλλων βεβαιωτικών στοιχείων. 

 

Άρθρο 9 

∆ιατήρηση ιδιότητας µέλους στο Μητρώο ΕΕΥ 

Η ιδιότητα µέλους του Μητρώου ΕΕΥ διατηρείται εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες έγινε η εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ (παράγραφος 3 του άρθρου 4). Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αρµόδια Υπηρεσία προβαίνει αυτοδικαίως σε διαγραφή της επιχείρησης από το 
Μητρώο ΕΕΥ. 

 

Άρθρο 10 

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων – Εµπιστευτικότητα 

Το Μητρώο ΕΕΥ αναρτάται στην ιστοσελίδα www.escoregistry.gr, από όπου παρέχονται για κάθε 
ΕΕΥ οι εξής πληροφορίες: 

α) Αριθµός Μητρώου ΕΕΥ, 

β) Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία,  

γ) Στοιχεία Επικοινωνίας,  

δ) Παρεχόµενες Ενεργειακές Υπηρεσίες,  

ε) Κατηγορία Μητρώου ΕΕΥ,  

στ) Πλήθος και συνολικός Προϋπολογισµός συµβάσεων/ΣΕΑ που έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν 
στην Ελλάδα. 

 

Άρθρο 11 

Κώδικας δεοντολογίας των ΕΕΥ 

Με σκοπό την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των 
εγγεγραµµένων στο Μητρώο ΕΕΥ, οι ΕΕΥ: 

α) χρησιµοποιούν προσωπικό µε επαρκή εµπειρία σε Ενεργειακές Υπηρεσίες,   

β) χρησιµοποιούν σαφείς και κατανοητούς όρους στις προσφορές ανάληψης έργου και στις 
συµβάσεις/ΣΕΑ, 

γ) εφόσον παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες µέσω ΣΕΑ, ακολουθούν τις κατευθυντήριες 
γραµµές που περιλαµβάνονται στα υποδείγµατα προτύπων συµβάσεων που δηµοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα www.escoregistry.gr, 

δ) τηρούν τις αναληφθείσες στην προσφορά τους δεσµεύσεις σχετικά µε την τεχνολογία που 
εφαρµόζουν και τη διαχείριση του έργου που έχουν αναλάβει, 

ε) προτείνουν τις βέλτιστες τεχνικοοικονοµικά παρεµβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης, 

στ) αναφέρουν ρητά το είδος των παρεµβάσεων που υλοποιούν οι ίδιες, καθώς και αυτές που 
αναθέτουν σε τρίτους, 
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ζ) αναφέρουν, σε περίπτωση υπεργολαβίας, τα πλήρη στοιχεία, την τεχνογνωσία και την  
εµπειρία των υπεργολάβων στον Τελικό Καταναλωτή, 

η) γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε το ισχύον νοµικό καθεστώς, καθώς και µε τους 
αναγνωρισµένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήµης, 

θ) παρουσιάζουν στον Τελικό Καταναλωτή µε διαφανή τρόπο τα αποτελέσµατα από την 
εκτέλεση της σύµβασης/ΣΕΑ, 

ι) παρέχουν στον Τελικό Καταναλωτή οδηγίες για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του 
εξοπλισµού, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και µετά το πέρας της σύµβασης/ΣΕΑ, 

ια) εµφανίζουν τα οικονοµικά στοιχεία της σύµβασης/ΣΕΑ και τις αναπροσαρµογές τους µε 
σαφή και διαφανή τρόπο.  

 

Άρθρο 12 

Καταργούµενες – Μεταβατικές διατάξεις 

1. Από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η ∆6/13280/2011 (Β’ 1228) 
υπουργική απόφαση και αντικαθίσταται από την παρούσα.  

2. Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο ΕΕΥ βάσει της απόφασης ∆6/13280/2011 
(Β’ 1228) εντάσσονται προσωρινά στην Κατηγορία B του Μητρώου ΕΕΥ της παρούσας 
απόφασης, οφείλουν δε, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
να υποβάλλουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 της παρούσας 
δικαιολογητικά  για την οριστική τους κατάταξη σε µία από τις κατηγορίες του Μητρώου ΕΕΥ 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω 
προθεσµίας, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Μητρώο ΕΕΥ. 

 

Άρθρο 13 

∆ηµοσίευση – Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018 

 

  O Υπουργός  
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

  Γεώργιος Σταθάκης 

 

Εσωτερική διανοµή: 
• Γραφείο Υπουργού 

• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

• Γενική ∆ιεύθυνση Ενέργειας 

• ∆ιεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (2 αντίγραφα) 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 
Εθνικό Τυπογραφείο (και σε ηλεκτρονική µορφή) 

Καποδιστρίου 34                                                 

104 32  ΑΘΗΝΑ                                                                                                                   

(προς δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης)  
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