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Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίη−
ση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την 
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», 
όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του 
Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρ−
μογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή 
απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρα τίας 
της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ A΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)

1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), καταργούνται 
από της ισχύος τους. 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
ν. 3865/2010 (Α΄ 120), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και 
τις 31.12.2010 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
από 1.1.2015 και μετά, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώ−
σει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2014 και 
έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 
1.9.2015 και μετά, δικαιούνται:».

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρ−
θρου 4 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, αντικαθίστανται 
ως εξής:

«β. Ειδικά για τον υπολογισμό του αναλογικού τμή−
ματος της σύνταξης από 1.1.2011 και μετά, των προ−
σώπων του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της 
παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 και όσων 
από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του 
ν. 2084/1992, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
από 1.1.2015 και μετά ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει 
ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά, 
δικαιούνται:».

4. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 προστί−
θεται παράγραφος 7 ως εξής: 

«7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται ανά−
λογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων 
Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους 
υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις 
τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οι κείους φορείς, 
καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηρο−
δρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, 
που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ.  3395/1955 
(Α΄ 276).» 

Η παράγραφος αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος 
του ν. 4337/2015.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 2
Σκοπός − αντικείμενο

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ εναρμονίζεται η 
ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Οκτωβρίου 2012 «για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/
ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012), όπως τροποποι−
ήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 
13ης Μαΐου 2013 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της 
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας (ΕΕ L 
141 της 28.5.2013)».

2. Θεσπίζεται πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης προκειμένου η χώρα να συνει−
σφέρει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020 
της Ένωσης για είκοσι τοις εκατό (20%) στην ενεργειακή 
απόδοση και να προετοιμάσει το έδαφος για περαιτέ−
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11. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν 
σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης 
πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα 
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, εξαιρούνται από 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 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 μπορεί να είναι μεμονωμένοι 
ή να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου περιβαλλοντικού 
ελέγχου. Πρέπει επίσης να 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 καθε−
στώτα στήριξης και παροχής κινήτρων για την υλοποί−
ηση των συστάσεων από ενεργειακούς ελέγχους και 
συναφή μέτρα, με την επιφύλαξη των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων.

15. Για την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 
10 και τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας 
των ενεργειακών ελέγχων, αρμόδια είναι τα Τμήματα 
Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώματος Επιθεώρησης Πε−
ριβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα οποία οι 
ενεργειακοί ελεγκτές υποχρεούνται να γνωστοποιούν 
τη διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων τους και να 
υποβάλλουν τις σχετικές εκθέσεις, σύμφωνα με διαδι−
κασία που θα καθοριστεί με την υπουργική απόφαση 
της παραγράφου 1 του άρθρου 17. 

16. Για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του ελε−
γκτικού έργου τους, τα ανωτέρω Τμήματα Επιθεώρησης 
Ενέργειας μπορεί να επικουρούνται από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρό−
ταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας καθορίζονται τα προσόντα των ανεξάρ−
τητων 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, οι προθεσμίες άσκησής 
τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

17. Η ιδιότητα του ενεργειακού ελεγκτή είναι ασυμ−
βίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή 
υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου.

Άρθρο 11
Μέτρηση

(άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής 
πώλησης ενέργειας που έχουν την ευθύνη εγκατάστα−
σης, λειτουργίας και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικής 

ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης 
και ζεστού νερού χρήσης για οικιακή κατανάλωση, υπο−
χρεούνται να παρέχουν σε ανταγωνιστική τιμή στους 
τελικούς καταναλωτές ατομικούς μετρητές που απει−
κονίζουν την πραγματική ενεργειακή τους κατανάλωση 
και παρέχουν πληροφορίες για τον πραγματικό χρόνο 
χρήσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατά την αντικατάσταση υφιστάμενου μετρητή ή 
μετά από ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονά−
δας, κατά την έννοια του εδαφίου 12 του άρθρου 2 του 
ν. 4122/2013, εκτός αν αυτό είναι τεχνικώς αδύνατο ή 
δεν είναι οικονομικώς αποδοτικό σε σχέση με τις εκτι−
μώμενες δυνατότητες μακροπρόθεσμης εξοικονόμησης 
ενέργειας,

β) όταν πραγματοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο. 
2. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ευφυή συ−

στήματα μέτρησης της τελικής κατανάλωσης φυσικού 
αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, οι διανομείς ενέργει−
ας, οι διαχειριστές δικτύων διανομής και οι επιχειρήσεις 
λιανικής πώλησης ενέργειας: 

α) μεριμνούν ώστε τα συστήματα μέτρησης να παρέ−
χουν 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) διασφαλίζουν την ασφάλεια των έξυπνων μετρη−
τών και των ανταλλαγών δεδομένων, καθώς και την 
ιδιωτικότητα των τελικών καταναλωτών, σύμφωνα με 
την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία των δε−
δομένων και της ιδιωτικότητας, 

γ) όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν αι−
τήματος του τελικού καταναλωτή, διασφαλίζουν ότι οι 
μετρητές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την ηλεκτρική 
ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο από τις εγκατα−
στάσεις του τελικού καταναλωτή,

 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 
ευχερώς, κατανοητή μορφή που θα μπορούν να χρησι−
μοποιήσουν για να συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές, 

ε) παρέχουν κατάλληλες συμβουλές και πληροφορί−
ες στους καταναλωτές κατά το χρόνο εγκατάστασης 
έξυπνων μετρητών, κυρίως σχετικά με το σύνολο των 
δυνατοτήτων τους όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων 
του μετρητή και την παρακολούθηση της κατανάλωσης 
ενέργειας. 

3. Στην περίπτωση που η θέρμανση και η ψύξη ή το 
ζεστό νερό ενός κτιρίου παρέχονται από δίκτυο τηλε−
θέρμανσης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλα−
πλά κτίρια, εγκαθίσταται συσκευή μέτρησης της κατα−
νάλωσης θερμότητας ή ζεστού νερού στον εναλλάκτη 
θερμότητας ή στο σημείο διανομής.

4. Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρή−
σεων όπου η θέρμανση/ψύξη παρέχεται από κεντρική 
πηγή ή δίκτυο τηλεθέρμανσης ή από κεντρική πηγή που 
εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια, εγκαθίστανται ατομικοί 
μετρητές κατανάλωσης έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 
για τη μέτρηση της κατανάλωσης για θέρμανση ή ψύξη 
ή για ζεστό νερό σε κάθε μονάδα, εφόσον αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό και οικονομικώς αποδοτικό.
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5. Στην περίπτωση της παραγράφου 4, αν η χρήση 
ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικο−
νομικώς αποδοτική, για τη μέτρηση της θερμότητας, 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές κό−
στους θερμότητας για τη μέτρηση της κατανάλωσης 
θερμότητας σε κάθε θερμαντικό σώμα, εκτός εάν η 
εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θερ−
μότητας δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, είναι δυνατόν να αναζητούνται εναλλακτι−
κές, οικονομικώς αποδοτικές μέθοδοι για τη μέτρηση 
της κατανάλωσης θερμότητας.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 
Υπουργών, μπορεί να καθορίζονται περαιτέρω κανόνες 
για την κατανομή του κόστους της κατανάλωσης θερμό−
τητας ή ζεστού νερού στις περιπτώσεις πολυκατοικιών 
ή κτιρίων πολλαπλών χρήσεων στις οποίες παρέχεται 
τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη ή με κοινόχρηστα συστήματα 
ψύξης ή θέρμανσης, για να διασφαλίζουν τη διαφά−
νεια και την ακρίβεια του καταμερισμού της ατομικής 
κατανάλωσης. Όπου συντρέχει περίπτωση, οι κανόνες 
αυτοί περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για τον 
τρόπο κατανομής του κόστους για τη θέρμανση ή/και 
το ζεστό νερό ως εξής: 

α) ζεστό νερό για οικιακές ανάγκες, 
β) θερμότητα που εκλύεται από την εγκατάσταση 

του κτιρίου με σκοπό τη θέρμανση των κοινόχρηστων 
χώρων (στην περίπτωση που τα κλιμακοστάσια και οι 
διάδρομοι είναι εξοπλισμένοι με θερμαντικά σώματα), 

γ) θέρμανση διαμερισμάτων.
7. Οι δαπάνες για την εγκατάσταση των μετρητών 

του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες 
για τους τελικούς καταναλωτές στο πλαίσιο υλοποίη−
σης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή άλλων 
μέτρων πολιτικής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
που τάσσει η σχετική νομοθεσία της Ένωσης. 

Άρθρο 12
Τιμολόγηση

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

1. Στις περιπτώσεις που οι τελικοί καταναλωτές δεν 
διαθέτουν τα ευφυή συστήματα μέτρησης που αναφέ−
ρονται στο άρθρο 59 του ν. 4001/2011 οι διανομείς ενέρ−
γειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας 
οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες τιμολόγησης, 
ακριβείς και βασιζόμενες στην πραγματική κατανάλω−
ση, σύμφωνα με την περίπτωση 1.1 του Παραρτήματος 
VII. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να εκπληρώνεται από 
σύστημα τακτικής ανάγνωσης της κατανάλωσης στον 
μετρητή από τους τελικούς καταναλωτές, την οποία 
θα κοινοποιούν στον διανομέα ενέργειας ή επιχείρηση 
λιανικής πώλησης ενέργειας. Μόνο εάν ο τελικός κα−
ταναλωτής δεν έχει γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα 
αυτής της μέτρησης για δεδομένη περίοδο, η τιμολό−
γηση θα βασίζεται σε τεκμαρτή ή σε κατ’ αποκοπή 
κατανάλωση. 

2. Τα ευφυή συστήματα μέτρησης πρέπει να παρέ−
χουν τη δυνατότητα ακριβούς τιμολόγησης, με βάση την 
πραγματική κατανάλωση. Οι διανομείς ενέργειας και οι 
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να 
παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές τη δυνατότητα 
εύκολης πρόσβασης σε συμπληρωματικές πληροφορίες 
που τους επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι λεπτομερώς 

το ιστορικό της κατανάλωσής τους και οι οποίες πε−
ριλαμβάνουν: 

α) σωρευτικά 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) λεπτομερή στοιχεία για το χρόνο χρήσης για οποια−
δήποτε ημέρα, εβδομάδα, μήνα και έτος, τα οποία κοι−
νοποιούνται στον τελικό καταναλωτή μέσω του διαδι−
κτύου ή της διεπαφής του μετρητή τουλάχιστον για το 
διάστημα των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 
ή για την περίοδο από την έναρξη της σύμβασης προ−
μήθειας εάν αυτή είναι μικρότερη. 

3. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής 
πώλησης ενέργειας οφείλουν από την 1η Ιανουαρίου 
2016, ανεξάρτητα από την εγκατάσταση ή μη ευφυούς 
συστήματος μέτρησης: 

α) στο βαθμό που είναι διαθέσιμα στοιχεία που αφο−
ρούν την ενεργειακή τιμολόγηση και το ιστορικό της 
κατανάλωσης των τελικών καταναλωτών, να τα δια−
θέτουν κατόπιν αιτήματος του τελικού καταναλωτή, 
σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών οριζόμενο από τον 
τελικό καταναλωτή, 

β) να προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές την 
επιλογή ηλεκτρονικών τιμολογιακών πληροφοριών και 
τιμολόγησης και να παρέχουν, εάν οι πελάτες το ζητή−
σουν, 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, 

γ) να παρέχουν στο λογαριασμό κατάλληλα πληροφο−
ριακά στοιχεία ώστε οι τελικοί καταναλωτές να έχουν 
πλήρη εικόνα του τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύμ−
φωνα με το Παράρτημα VII, 

δ) να μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος 
του τελικού καταναλωτή, οι πληροφορίες που περιέχο−
νται σε αυτά τα τιμολόγια δεν θα θεωρούνται αίτημα 
προς πληρωμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εξασφαλίζουν 
ότι οι προμηθευτές ενεργειακών πόρων προσφέρουν 
ευέλικτες ρυθμίσεις για τις πληρωμές, 

ε) να παρέχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις του 
ενεργειακού κόστους στους καταναλωτές εφόσον τις 
ζητούν, εγκαίρως και σε κατανοητή μορφή ώστε να 
μπορούν να συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές. 

4. Οι διανομείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής 
πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν στους τελι−
κούς καταναλωτές ατελώς όλους τους λογαριασμούς 
και τις πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και 
δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για την κατανάλωσή 
τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Παρά την παράγραφο 4, η κατανομή του κόστους 
των πληροφοριών τιμολόγησης για την ατομική κατα−
νάλωση θέρμανσης και ψύξης σε πολυκατοικίες και σε 
κτίρια πολλαπλών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11, γί−
νεται χωρίς αμοιβή. Τα κόστη που προκύπτουν από την 
ανάθεση αυτού του καθήκοντος σε τρίτο μέρος, όπως 
σε πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό προμηθευτή ενέρ−
γειας, τα οποία καλύπτουν τη μέτρηση, την κατανομή 
και το λογιστικό υπολογισμό της πραγματικής ατομικής 
κατανάλωσης σε κτίρια αυτού του είδους, μπορούν να 
μετακυλίονται στους τελικούς καταναλωτές, υπό τον 
όρο ότι τα κόστη αυτά είναι λογικά. 


