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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΣ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Ή 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

ΚΜΕ/23 

 

 
Στις 7.5.2021 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων 
Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021 (Κ.Δ.Π. 189/2021).  Στους Κανονισμούς καθορίζονται οι τεχνικές 
απαιτήσεις για την ασφαλή εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και περιοδικό έλεγχο των 
αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου. 
 
Με τους πιο πάνω Κανονισμούς καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Ιδιοκτήτη Υγραερίου και 
ρυθμίζονται και θεσμοθετούνται τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα του ιδιωτικού τομέα. Η εγκατάσταση 
και η συντήρηση εγκαταστάσεων υγραερίου θα γίνεται μόνο από επαγγελματίες ιδιώτες που 
πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στους Κανονισμούς. Αντίστοιχα, ο περιοδικός τεχνικός 
έλεγχος των αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου θα μεταφερθεί από τις υπηρεσίες 
επιθεώρησης του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε ικανούς ιδιώτες Ελεγκτές Εγκατάστασης 
Υγραερίου που πληρούν τα κριτήρια των Κανονισμών. Οι Εγκαταστάτες Υγραερίου και οι Ελεγκτές 
Εγκατάστασης Υγραερίου εγκρίνονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοινώνει ότι από 14.6.2021 μέχρι και 30.9.2021 γίνονται 
δεκτές αιτήσεις υποψήφιων προσώπων ως Εγκαταστάτες Υγραερίου και Ελεγκτές 
Εγκατάστασης Υγραερίου δυνάμει των Κανονισμών 15 και 16 αντίστοιχα. 
 
Οποιοδήποτε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) επιθυμεί να εγκριθεί ως Εγκαταστάτης Υγραερίου ή 
Ελεγκτής Εγκατάστασης Υγραερίου πρέπει να συμπληρώσει και αποστείλει σχετική αίτηση στον 
Αρχιεπιθεωρητή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που 
καθορίζονται στα Παραρτήματα ΧΙ και ΙΧ αντίστοιχα των Κανονισμών. 
 
Τα έντυπα των αιτήσεων για τον Εγκαταστάτη Υγραερίου και τον Ελεγκτή Εγκατάστασης 
Υγραερίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στις 
ενότητες «Έντυπα και Αιτήσεις» και ακολούθως «Υγραέριο». 
 
Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη ότι καταβλήθηκε το μη επιστρέψιμο τέλος των 
€300 για εξέταση της αίτησης που προβλέπεται στα Παραρτήματα ΧΙΙ και Χ.  Τα τέλη 
καταβάλλονται στο Λογιστήριο του Τμήματος, σε μετρητά ή επιταγή, πληρωτέα στον «Διευθυντή 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας» και ο αιτητής παραλαμβάνει απόδειξη.  Το Λογιστήριο του 
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται στην οδό Απελλή 12 (2ος όροφος), 1080 Λευκωσία. 
 
Αιτήσεις που δεν είναι συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και 
πιστοποιητικά δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας μέχρι να συμπληρωθούν ή θα απορρίπτονται.  
Σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση του αποτελέσματος αξιολόγησης της κάθε αίτησης θα γίνει μετά 
τις 30.9.2021, ημερομηνία που λήγει η περίοδος υποβολής αίτησης, επειδή η αξιολόγηση δυνατό 
να περιλαμβάνει γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο αποφασίσει ο 
Αρχιεπιθεωρητής.  Οι αιτητές θα ενημερωθούν σχετικά σε εύθετο χρόνο και θα δοθεί η ευκαιρία 
για κατάλληλη προετοιμασία. 
 
 
9.6.2021 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
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