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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Υποχρέωση μη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για πραγματοποίηση 
ενεργειακού ελέγχου 

 
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως η 
Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των Περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων 
(Ν.31(Ι)/2009, Ν.53(Ι)/2012, Ν.56(Ι)/2014, Ν.149(Ι)/2015 και Ν.109(Ι)/2021) (ο Νόμος), 
διευκρινίζει τα ακόλουθα: 
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου, επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις μικρές 

και μεσαίες (μη-ΜΜΕ) σύμφωνα με τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης 

Μαΐου 2003, υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου 2015 σε ενεργειακό έλεγχο 

διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από ενεργειακούς 

ελεγκτές, που έχουν εξασφαλίσει άδεια από την Αρμόδια Αρχή και ακολούθως κάθε 

τέσσερα χρόνια τουλάχιστον, από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου 

ελέγχου. Βάσει της Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό 

των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, στον οποίο παραπέμπει 

ο Νόμος, επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, 

που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. 

 
2. Η κάθε επιχείρηση που δεν εμπίπτει στις μη-ΜΜΕ οφείλει να μεριμνήσει για τη 

διενέργεια ενεργειακού ελέγχου που να ικανοποίει τα κριτήρια του Παραρτήματος V 

του Νόμου. Στο Παράρτημα V, μεταξύ άλλων, προνοείται ότι οι ενεργειακοί έλεγχοι 

περιλαμβάνουν λεπτομερή επισκόπηση των χαρακτηριστικών της ενεργειακής 

κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας 

ή εγκατάστασης, περιλαμβανομένων και των μεταφορών και ότι είναι αναλογικοί και 

επαρκώς αντιπροσωπευτικοί ώστε να δίδουν μια αξιόπιστη εικόνα της συνολικής 

ενεργειακής απόδοσης και να εντοπίζουν με αξιοπιστία τις σημαντικότερες ευκαιρίες 

για βελτίωση. 

 

3. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 των Περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική 

Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμών του 2012 

(Κ.Δ.Π. 184/2012), ενεργειακοί ελεγκτές εξασφαλίζουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή 

για να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους σε συγκεκριμένες κατηγορίες ως εξής: 

(i) Κατηγορία Α: περιλαμβάνει όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού και 

είδους συστήματος κλιματισμού. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει λιμάνια, 

αεροδρόμια και οδικό φωτισμό. 

(ii) Κατηγορία Β: βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές 

εγκαταστάσεις. 

(iii) Κατηγορία Γ: μεταφορές, εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων. 
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4. Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας (www.energy.gov.cy) βρίσκεται 

αναρτημένο το Μητρώο Αδειούχων Ενεργειακών Ελεγκτών.  

 

5. Ως εκ των ανωτέρω, κάθε μη-ΜΜΕ οφείλει να μεριμνά για τη διενέργεια 

ενεργειακών ελέγχων από αδειούχους ενεργειακούς ελεγκτές των κατάλληλων 

κατηγοριών,  εκεί όπου ασκεί την οικονομική της δραστηριότητα, δηλαδή στα κτίρια 

ή/και βιομηχανίες ή/και μέσα μεταφορών που χρησιμοποιεί, ώστε να πληρούνται οι 

πρόνοιες του Νόμου ως προς την αντιπροσωπευτικότητα και την παροχή αξιόπιστης 

εικόνας ως προς τη συνολική ενεργειακή απόδοση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

παραβίαση οποιωνδήποτε διατάξεων του Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται, δυνάμει 

του άρθρου 11 του Νόμου, να κινήσει διαδικασίες επιβολής διοικητικού προστίμου που 

μπορεί να ανέλθει μέχρι €350.000 (τρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ). 

 

 

26 Ιουλίου 2021  
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