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Πικέρμι,  28 Ιουνίου 2017 

Θεσπίστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017, με βάση το Άρθρο 9 του Ν.4342/2015 

(ΦΕΚ Α, 143, 09/11/2015), το πλαίσιο πολιτικής υποχρέωσης ενεργειακής 

απόδοσης, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται ότι οι διανομείς ενέργειας ή/και οι 

εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας, οι οποίοι ορίζονται ως υπόχρεα μέρη, 

επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική 

χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Ο εν λόγω μηχανισμός (Καθεστώς Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης) 

αποσκοπεί στην ενεργή δραστηριοποίηση των παρόχων και διανομέων 

ενέργειας στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, με σκοπό την υλοποίηση 

παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε καταναλωτές τελικής 

ενέργειας και την επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας για τον στόχο 

εξοικονόμησης ενέργειας. Από την εφαρμογή του προκύπτουν σημαντικά 

επιπρόσθετα οφέλη, όπως η μείωση των τιμολογίων ενέργειας, η  προώθηση 

των ενεργειακών υπηρεσιών και του κλάδου Επιχειρήσεων Ενεργειακών 

Υπηρεσιών (ΕΕΥ), η ενίσχυση εισοδηματικά χαμηλών νοικοκυριών καθώς και η 

βελτίωση του περιβάλλοντος. 

Οι λεπτομέρειες αναφορικά με την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανισμού 

καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. οικ. 174063 (ΦΕΚ Β, 1242, 

11/04/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής 

Απόδοσης». Συγκεκριμένα, εξειδικεύει τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων 

μερών (Υπόχρεων Μερών, Αρμόδιας Αρχής και Διαχειριστή Υπολογισμού, 

Παρακολούθησης, Ελέγχου και Επαλήθευσης Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης 

Ενεργειακής Απόδοσης). 



 

Συνολικά 32 πάροχοι ενέργειας, έξι διαφορετικών ενεργειακών προϊόντων 

(ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, βενζίνης, πετρελαίου, υγραερίου και 

μαζούτ), ορίστηκαν ως Υπόχρεα Μέρη για το 2017, αναλαμβάνοντας την 

υποχρέωση επίτευξης συγκεκριμένου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ το 

ΚΑΠΕ, ως ανεξάρτητος φορέας, ορίστηκε Διαχειριστής για την υλοποίηση των 

απαιτούμενων δράσεων Υπολογισμού, Παρακολούθησης, Ελέγχου και 

Επαλήθευσης των μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που θα 

υλοποιηθούν. Τέλος, η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η Αρμόδια 

Αρχή η οποία έχει την εποπτεία για τη λειτουργία του Καθεστώτος. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την λειτουργία του συγκεκριμένου 

μηχανισμού και όλο το απαιτούμενο υποστηρικτικό υλικό διατίθενται στην 

ιστοσελίδα του Διαχειριστή http://www.cres.gr/obs . 
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