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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
Υποχρέωση  των ιδιοκτητών κτιρίων και κτιριακών μονάδων για επιθεώρηση των 

συστημάτων θέρμανσης τους  με λέβητες  ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης 
των 20KW.   

 
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού πληροφορεί τους ιδιοκτήτες κτιρίων και κτιριακών μονάδων που έχουν 
εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης με λέβητα ονομαστικής ισχύος εξόδου 
μεγαλύτερης των 20KW, ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα όπως αυτά καθορίζονται στα Διατάγματα Κ.Δ.Π. 148/2013 και 
Κ.Δ.Π. 149/2013 που εξέδωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού. Ποιο συγκεκριμένα: 
 

1. Για συστήματα θέρμανσης με λέβητες αερίων, υγρών ή στερεών καυσίμων 
ονομαστικής ισχύος εξόδου από 20KW έως 100 kW, η επιθεώρηση πρέπει 
να γίνεται κάθε πέντε (5) χρόνια.  

2. Για συστήματα θέρμανσης με λέβητες υγρών ή στερεών καυσίμων 
ονομαστικής ισχύος εξόδου μεγαλύτερης από 100 kW, η επιθεώρηση 
πρέπει να γίνεται κάθε δύο (2)  χρόνια.  

3. Για συστήματα θέρμανσης με λέβητες αερίων καυσίμων ονομαστικής 
ισχύος εξόδου μεγαλύτερης από 100 kW, η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται 
κάθε τέσσερα (4)  χρόνια.  

 
Οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται από προσοντούχα πρόσωπα που είναι οι 
Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης, ενώ για συστήματα θέρμανσης με λέβητες 
ονομαστικής ισχύος εξόδου από 20KW έως 100 kW η επιθεώρηση μπορεί εναλλακτικά 
να διεξαχθεί από προσωπικό της Υπηρεσίας Ενέργειας. Ο κατάλογος των Επιθεωρητών 
Συστημάτων Θέρμανσης βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:   
(http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/DA87F1F89C94B0F7C2257625004867C2?Op
enDocument) 
 
Η τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης με λέβητα από προσοντούχα 
πρόσωπα, συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής τους ρύθμισης σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή και διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση από πλευράς 
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ενέργειας, περιβάλλοντος και ασφάλειας.   
 
Το Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως αρμόδια αρχή 
μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σε κάθε ιδιοκτήτη κτιρίου ή κτιριακής μονάδας 
ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας όσον αφορά τις 
επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης με λέβητες. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ όπως απευθύνεστε στον κον Κρίστη Γιάλλουρο 
στο cyiallouros@mcit.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22409411. 
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