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Αριθμός 24 

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 
____________________ 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου  19(3) (ια) και (ιβ) 
 

Προοίμιο. 
Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 156, 
19.6.2018,  
σ. 75. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 1(7) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 
«Οδηγία 2018/844/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 
2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση»∙ 

  
 
 

142(Ι) του 2006 
30(Ι) του 2009 

210(Ι) του 2012 
15(Ι) του 2017 

155(Ι) του 2020. 

Η Υπουργός, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται 
δυνάμει της παραγράφου (ια) και της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (3)  του άρθρου 19, των 
περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2020, εκδίδει το 
πιο κάτω Διάταγμα: 

  
Συνοπτικός  
τίτλος.  

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των 
Κτιρίων (Διαδικασία Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Συστημάτων  Κλιματισμού) 
Διάταγμα του 2020. 

  
Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - 
  
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 24.2.2017. 

«Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων 
(Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμούς του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και τους περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των 
Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης) Κανονισμούς του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙ 

  
142(Ι) του 2006 

30(Ι) του 2009 
210(Ι) του 2012 

15(Ι) του 2017 
155(Ι) του 2020. 

«Νόμος» σημαίνει τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο του 2006 
έως 2020, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

 «Οδηγός Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού» σημαίνει το 
έγγραφο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και το οποίο περιγράφει τη διαδικασία 
επιθεώρησης των προσβάσιμων τμημάτων των συστημάτων θέρμανσης χώρου ή των 
συστημάτων συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου  και των συστημάτων κλιματισμού 
ή των συστημάτων συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού χώρου. 

  
     (2) Όροι, η έννοια των οποίων δεν ορίζεται ειδικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που 

τους αποδίδεται στο Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 
  
Επιθεώρηση των 
προσβάσιμων 
τμημάτων των 
συστημάτων.  
 
 

3.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των εδαφίων (1) και (6), του άρθρου 10 του Νόμου, οι 
επιθεωρήσεις των προσβάσιμων τμημάτων των συστημάτων θέρμανσης χώρου ή των 
συστημάτων συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου διενεργούνται από επιθεωρητή 
συστημάτων θέρμανσης όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 8 των περί Ρύθμισης της 
Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης) Κανονισμών του 
2017. 

  
     (2) Για σκοπούς εφαρμογής των εδαφίων (1) και (5) του άρθρου 11 του Νόμου, οι 

επιθεωρήσεις των προσβάσιμων τμημάτων των συστημάτων κλιματισμού ή των συστημάτων 
συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού χώρου διενεργούνται από επιθεωρητή συστημάτων 
κλιματισμού όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 9 των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού) Κανονισμών του 2017. 
 

Συχνότητα 
επιθεώρησης. 

4. Η συχνότητα επιθεώρησης των προσβάσιμων τμημάτων των συστημάτων θέρμανσης χώρου 
ή των συστημάτων συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου  και των συστημάτων 
κλιματισμού ή των συστημάτων συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού χώρου, ωφέλιμης 
ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 70 kW, καθορίζεται στα πέντε (5) έτη. 
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Διαδικασία 
επιθεώρησης. 
 

5.-(1) Η επιθεώρηση των προσβάσιμων τμημάτων των συστημάτων θέρμανσης χώρου ή των 
συστημάτων συνδυασμού θέρμανσης και εξαερισμού χώρου και των συστημάτων κλιματισμού 
ή των συστημάτων συνδυασμού κλιματισμού και εξαερισμού χώρου,  διενεργείται σύμφωνα με 
τον «Οδηγό Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού», ή 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.  

  
     (2) Τα έντυπα που συμπληρώνονται από τα πρόσωπα που καθορίζονται στο άρθρο 3, μετά 

την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, είναι αυτά που περιέχονται στον Οδηγό Επιθεώρησης 
Συστημάτων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού, ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή.   

  
Κατάργηση. 6. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος, καταργούνται: 
  
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 10.5.2013. 

     (1) το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Διαδικασία Επιθεώρησης 
Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες Ονομαστικής Ισχύος Εξόδου από 20 kW έως 100 kW) 
Διάταγμα του 2013,  

  
     (2) το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Διαδικασία Επιθεώρησης 

Συστημάτων Θέρμανσης με Λέβητες Ονομαστικής Ισχύος Εξόδου μεγαλύτερης των 100 kW) 
Διάταγμα του 2013, 

  
Επίσημη Εφημερίδα 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
11.12.2009. 

    (3) το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων 
Κλιματισμού) Διάταγμα του 2009. 

____________________ 

Έγινε στις 4 Δεκεμβρίου 2020. 
ΝΑΤΑΣΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ, 
Υπουργός Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
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