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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 4750 Παρασκεσή, 17 Iανοσαρίοσ 2014 43 

      

Απιθμόρ 19 

Οι πεπί Πποώθηζηρ και Δνθάππςνζηρ ηηρ Χπήζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ (Πιζηοποίηζη 
Δγκαηαζηαηών Μικπήρ Κλίμακαρ Σςζηημάηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ) Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι 
εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηος άπθπος 44 ηος πεπί ηηρ Πποώθηζηρ και Δνθάππςνζηρ ηηρ 
Χπήζηρ ηων Ανανεώζιμων  Πηγών Δνέπγειαρ Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και 
εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος 
άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με 
Δξοςζιοδόηηζη  Νόμος, Νόμος (Ν. 99  ηος 1989  όπωρ  ηποποιήθηκε με  ηοςρ  Νόμοςρ 227  ηος  1990  μέσπι 3(Ι) 
ηος 2010. 

    

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΧΘΗΗ ΚΑΙ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ  
ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΝΑΝΔΧΙΜΧΝ ΠΗΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

_____________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 44 
 

Πξννίκην. 
 
 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ: L140, 
5.6.2009,  
ζ.16. 

 Γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν- 
 
«Οδεγία 2009/28/ΔΚ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23

εο
 Απξηιίνπ 

2009, ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ 
ηξνπνπνίεζε θαη ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ.», 
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112(I) ηνπ 2013. 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

 Σν Τπνπξγηθφ  πκβνχιην, αζθψληαο  ηηο  εμνπζίεο πνπ ηνπ  παξέρνληαη δπλάκεη  ηνπ 
άξζξνπ 44 ηνπ πεξί ηεο Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ  
Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο πην θάησ Καλνληζκνχο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο 
Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Πηζηνπνίεζε Δγθαηαζηαηψλ Μηθξήο Κιίκαθαο 
πζηεκάησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο) Καλνληζκνί ηνπ 2014. 
 

 
 

Δξκελεία. 
 

 2. (1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή  
έλλνηα- 
 

112(Ι) ηνπ 2013.  «βηνκάδα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηνλ πεξί Πξνψζεζεο θαη 
Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·  
 

 Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα Σξίην(Ι): 
13.12.2013. 

 «εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην πεξί 
Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Κξηηήξηα 
πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν θνξέαο θαηάξηηζεο θαη ν εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο εγθαηαζηαηψλ 
κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ή /θαη ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη 
ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, ή /θαη γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ βάζνπο θαη αληιηψλ 
ζεξκφηεηαο θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο) Γηάηαγκα· 
 

  «ηδηνθηήηεο» ζεκαίλεη ηνλ ηδηνθηήηε κηθξήο θιίκαθαο ζπζηήκαηνο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο· 
 

  «κεηξψν» ζεκαίλεη ην κεηξψν εγθαηαζηαηψλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θηηξίνπ θαη έρεη ηελ 
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην Νφκν · 
 

  «κηθξήο θιίκαθαο ιέβεηαο θαη ζεξκάζηξα βηνκάδαο, ειηαθφ θσηνβνιηατθφ θαη ειηνζεξκηθφ 
ζχζηεκα, γεσζεξκηθφ ζχζηεκα κηθξνχ βάζνπο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο» ζεκαίλεη ζχζηεκα 
ηνπ νπνίνπ ε νλνκαζηηθή ηζρχο δελ μεπεξλά ηα ηξηάληα (30)kW· 
 

  «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ 
Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 
 

  «πηζηνπνηεηηθφ ηθαλφηεηαο» ζεκαίλεη πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη 
απνηειεί ηεθκήξην φηη ν θάηνρφο ηνπ έρεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα 
λα δηελεξγεί ζρεηηθή εξγαζία˙ 
  

  «θνξέαο θαηάξηηζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην πεξί Πξνψζεζεο 
θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Κξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 
πιεξνί ν θνξέαο θαηάξηηζεο θαη ν εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο εγθαηαζηαηψλ κηθξήο θιίκαθαο 
ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ή /θαη ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ 
ζπζηεκάησλ, ή /θαη γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ βάζνπο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο θαη 
δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο) Γηάηαγκα· 
 

  «ζρεηηθή εξγαζία» ζεκαίλεη ηελ εγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο (ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ειηαθψλ 
θσηνβνιηατθψλ ή ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ). 
 

   (2) Όξνη, ησλ νπνίσλ ε έλλνηα δελ νξίδεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, έρνπλ ηελ έλλνηα 
πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν, ζηνπο Καλνληζκνχο θαη ζηα δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη απηνχ. 
 

Πεδίν εθαξκνγήο.  
 
Καηεγνξίεο  
εγθαηαζηαηψλ 

 3. Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
άξζξα 22 έσο 25 ηνπ Νφκνπ. 

4. Οη εγθαηαζηάηεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζην κεηξψν ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πην 
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κηθξήο θιίκαθαο 
ζπζηεκάησλ 
αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο. 

 θάησ θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ), εθφζνλ πιεξνχλ ηα 
θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 6 
θαη θαηέρνπλ ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 15: 
 

i. i.   Καηεγνξία Α: Δγθαηαζηάηεο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο· 

ii. ii.  Καηεγνξία B: Δγθαηαζηάηεο αληιηψλ ζεξκφηεηαο· 

iii. iii. Καηεγνξία Γ: Δγθαηαζηάηεο ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ή ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ. 
 

Γηελέξγεηα ζρεηηθήο 
εξγαζίαο. 

Δγγξαθή ζην 
κεηξψν.   
 
 
 
 
 
 
 

Παξάξηεκα Ι. 
 
 
 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

 5. Κακηά ζρεηηθή εξγαζία δελ δηελεξγείηαη, εθηφο αλ απηή έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε. 
 

6. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (3), ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα εγγξάθεη 
ζην κεηξψν θπζηθφ πξφζσπν σο εγθαηαζηάηε γηα λα πξαγκαηνπνηεί εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ θαη 
λα δηεθπεξαηψλεη φια ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο. 

(2) Καηά ηελ εγγξαθή θπζηθνχ πξνζψπνπ σο εγθαηαζηάηε, ε αξκφδηα αξρή θαζνξίδεη ηελ 
θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο νπνίεο ν εγθαηαζηάηεο  είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνο λα δηελεξγήζεη ζρεηηθή εξγαζία.   

(3) Η αξκφδηα αξρή εγγξάθεη θπζηθφ πξφζσπν σο εγθαηαζηάηε κφλν, αλ – 

(α) ην πξφζσπν απηφ έρεη ππνβάιεη, ζηελ αξκφδηα αξρή, αίηεζε γηα εγγξαθή, ζχκθσλα κε 
ηνπο ηχπνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι· 

(β) ε αίηεζε γηα εγγξαθή ζπλνδεχεηαη απφ: 

 

   (i)   απφδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ· 

  (ii)   απφδεημε εγγξαθήο ζην Φ.Π.Α ηνπ ηδίνπ ή ηνπ εξγνδφηε ηνπ· 

 (iii)   θσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ· 

 (iv) βεβαίσζε επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο εγθαηαζηαηψλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ απφ 
εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή εμεηαζηηθφ νξγαληζκφ· 

  (v)   πηζηνπνηεηηθά θαηνρήο ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηνλ Καλνληζκφ 15 πξνζφλησλ. 

 

 

 

 

Αλαλέσζε 
εγγξαθήο 
εγθαηαζηάηε. 

 
 
 
 
 
 
 

Παξάξηεκα ΙΙ. 

 7. Η εγγξαθή εγθαηαζηάηε αλαλεψλεηαη απηφκαηα, λννπκέλνπ φηη- 
 

(α)  ν εγθαηαζηάζεο ελεκεξψζεη γξαπηψο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα ιάβεη 
αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ· 

 
(β)  εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ·  
 
(γ)  ε αξκφδηα αξρή ηθαλνπνηείηαη φηη ν εγθαηαζηάηεο έρεη ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε 

νδεγία εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 11· 
 
(δ)  ν εγθαηαζηάηεο θαηαβάιιεη ηα αληίζηνηρα ηέιε αλαλέσζεο εγγξαθήο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

8. (1) Η ηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ κεηξψνπ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
 
 
 
(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 
(Πξνζηαζία  ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ηα 
ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα απφ ην δηαδίθηπν ή άιισο πσο είλαη 
δηαζέζηκα ζην θνηλφ, πεξηνξίδνληαη ζηα αθφινπζα: 

(α)   ζην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εγθαηαζηάηε· 

(β)   ζηελ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε· 

(γ)  ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, ηειενκνηφηππν θαη ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν)· 

(δ) ζηελ θαηεγνξία εγθαηαζηάηε γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε εγγξαθή. 

Πεξηερφκελν θαη 
ηξφπνο ηήξεζεο ηνπ 
κεηξψνπ. 

 
138(I) ηνπ 2001 

37(I) ηνπ 2003 
105(I) ηνπ 2012. 
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Πηζηνπνηεηηθφ 
ηθαλφηεηαο 
εγθαηαζηάηε. 
31(Ι) ηνπ 2008. 

 9. (1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ 
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ε αξκφδηα αξρή παξέρεη ζε 
θάζε εγθαηαζηάηε πηζηνπνηεηηθφ  ηθαλφηεηαο γηα ηελ θαζνξηζκέλε θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο 
ζπζηεκάησλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εγγξαθή ηνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ζην ρψξν 
εγθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ηνπ δεηεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπζηήκαηνο ή απφ 
ηνλ εθπξφζσπν ηνπ ηδηνθηήηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 

  (2) Σν πηζηνπνηεηηθφ ηθαλφηεηαο ζεσξείηαη απηφκαηα άθπξν, φηαλ ν θάηνρφο ηνπ θαηαζηεί 
ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά αλίθαλνο λα εθηειεί ζρεηηθή εξγαζία, λννπκέλνπ φηη, ε αληθαλφηεηα 
απηή πηζηνπνηείηαη κε ζρεηηθφ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ θξαηηθνχ ή ηδησηηθνχ λνζειεπηεξίνπ ην 
νπνίν δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα δεηεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 
 

Πηζηνπνηεηηθά απφ 
άιια θξάηε κέιε. 

 10. (1) Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη πηζηνπνίεζε εγθαηαζηάηε κηθξήο 
θιίκαθαο ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απφ θνξείο άιινπ θξάηνπο κέινπο, 
θαηαζέηνπλ κεηάθξαζε ηνπ νηθείνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε επίζεκε γιψζζα ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο, ζηελ αξκφδηα αξρή. 

  (2) Η αξκφδηα αξρή αλαγλσξίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 
(1), ηα νπνία έρνπλ εμαζθαιηζηεί απφ άιια θξάηε κέιε, εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο 
παξαγξάθνπ (3)  ηνπ Καλνληζκνχ 6.  
 

Γηάξθεηα 
πηζηνπνίεζεο. 

 11. (1) Η πηζηνπνίεζε ηνπ εγθαηαζηάηε έρεη ρξνληθή δηάξθεηα πέληε (5) έηε.  
 

(2)  (α) Κάζε πεληαεηία ν εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη βξαρχηεξνπο θχθινπο 
επηκφξθσζεο επί επίθαηξσλ ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 
λνκνζεζηψλ θαη πξνηχπσλ, πνπ λα επηηξέπνπλ ηε δηά βίνπ κάζεζή ηνπ θαη ην δηθαίσκά ηνπ 
γηα αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ζην κεηξψν˙  
 

        (β) ν θνξέαο θαηάξηηζεο εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ ζηνλ εγθαηαζηάζηε γηα θάζε θχθιν 
επηκφξθσζεο πνπ νινθιεξψλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α). 

 

  

Αλαζηνιή ή 
ηεξκαηηζκφο 
εγγξαθήο ζην 
κεηξψν. 

 12. (1) ηελ πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή αλαζηείιεη ή ηεξκαηίζεη ηελ εγγξαθή 
εγθαηαζηάηε ηφηε, ε αλαζηνιή ή ν ηεξκαηηζκφο ζεκεηψλεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηαρψξεζε ηνπ 
κεηξψνπ θαη θαηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έγηλε ε αλαζηνιή ή ν ηεξκαηηζκφο. 

(2) Η αξκφδηα αξρή δχλαηαη, λα αλαζηείιεη ή λα ηεξκαηίζεη ηελ εγγξαθή εγθαηαζηάηε, ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο- 

(α) φηαλ ν εγθαηαζηάηεο απνηπγράλεη λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε κε 
βάζε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο·  

(β)  φηαλ ν εγθαηαζηάηεο απνηπγράλεη ζπζηεκαηηθά λα δηεθπεξαηψζεη ζσζηά ηα θαζήθνληά 
ηνπ κεηά απφ δηαπίζησζε ηεο αξκφδηαο αξρήο·  

(γ)   φηαλ ν εγθαηαζηάηεο δηαπξάηηεη, παξέρεη βνήζεηα ή ππνθηλεί ηε δηάπξαμε αδηθήκαηνο 
κε βάζε ην Νφκν θαη ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

(3) ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή ηεξκαηηζκνχ ηεο εγγξαθήο πξνζψπνπ σο εγθαηαζηάηε, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2), ε αξκφδηα αξρή θνηλνπνηεί εγγξάθσο ζην ελδηαθεξφκελν 
πξφζσπν ην γεγνλφο απηφ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε αλαζηνιή ή ν 
ηεξκαηηζκφο ηεο εγγξαθήο. 

(4) Η αξκφδηα αξρή καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε αλαζηνιήο ή ηεξκαηηζκνχ εγγξαθήο: 

(α) δχλαηαη λα εθδψζεη νδεγία πξνο ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν γηα λα επηζηξέςεη ην 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ ζηελ αξκφδηα αξρή θαη ην ελεκεξψλεη γηα ηε δηαδηθαζία 
ππνβνιήο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 13· 

(β) δχλαηαη λα εθδψζεη νδεγία πξνο ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν γηα λα επηζηξέςεη ζηελ 
αξκφδηα αξρή νπνηαδήπνηε δεδνκέλα ή έγγξαθα ηνπ έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηνπο 
ηδηνθηήηεο ησλ ζπζηεκάησλ ή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο θαη ηα νπνία έρνπλ ζρέζε 
κε ην ζχζηεκα ΑΠΔ πνπ εγθαηέζηεζε ην πξφζσπν απηφ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο 
εγθαηαζηάηεο. 

13. (1) Πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε εγγξαθή σο εγθαηαζηάηεο έρεη αλαζηαιεί ή ηεξκαηηζηεί, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 12, δχλαηαη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Ιεξαξρηθή 
πξνζθπγή ζηνλ 
Τπνπξγφ. 
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  απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο απηφλ ηεο ελ ιφγσ αλαζηνιήο ή ηνπ ηεξκαηηζκνχ, 
λα ππνβάιεη ηεξαξρηθή πξνζθπγή ζηνλ Τπνπξγφ ελαληίνλ ηεο απφθαζεο απηήο. 

(2) Ο Τπνπξγφο εμεηάδεη ηελ ηεξαξρηθή πξνζθπγή θαη απνθαζίδεη ην αξγφηεξν κέζα ζε 
εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαηά πφζν ηελ απνδέρεηαη ή ηελ απνξξίπηεη εμ’ 
νινθιήξνπ ή κεξηθψο. 
 

Αξρεία, έγγξαθα θαη 
δεδνκέλα ζρεηηθά 
κε ηα έξγα ησλ 
εγθαηαζηαηψλ ΑΠΔ. 

 14. Γηα  θάζε έξγν, ν εγθαηαζηάηεο ΑΠΔ δηαηεξεί αξρείν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 
ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία: 

(α) δηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο· 

(β) δηαζηαζηνιφγεζε θαη ζρέδηα εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ· 

(γ) ζπκβφιαην αλάζεζεο εξγαζίαο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπζηήκαηνο· 

(δ) εκεξνκελία απνπεξάησζεο έξγνπ. 
 

Πξνζφληα θαη 
γλψζεηο ηνπ  
εγθαηαζηάηε. 
Παξάξηεκα ΙΙΙ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
26.3.2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κεθ.170 
2 ηνπ 1976 

26 ηνπ 1979 
141 ηνπ 1990 

42(I) ηνπ 2002 
85(I) ηνπ 2004 

169(I) ηνπ 2007. 
Γ.Ν. Σνκ. Ι, 102. 

Δθεκεξίδα 
Κπβέξλεζεο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην:  
3.11.1953. 

 15. Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηνπ Καλνληζκνχ 17 πξνζθέξνληαη γηα ηνπο εγθαηαζηάηεο κε 
ηα αθαδεκατθά πξνζφληα θαη ηελ επαγγεικαηηθή πείξα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, νη νπνίνη έρνπλ 
παξαθνινπζήζεη ή παξαθνινπζνχλ ηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο θαηάξηηζεο: 
 

(1) Γηα ηελ θαηεγνξία Α: Δγθαηαζηάηεο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο κε ηα 
αθφινπζα πξνζφληα: θαηάξηηζε πδξαπιηθνχ, εγθαηαζηάηε ζσιελψζεσλ, κεραληθνχ 
ζέξκαλζεο ή ηερληθνχ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο, ζέξκαλζεο ή ςχμεο, σο 
πξναπαηηνχκελν. 

 
(2) Γηα ηελ θαηεγνξία Β: Δγθαηαζηάηεο αληιηψλ ζεξκφηεηαο κε ηα αθφινπζα πξνζφληα: 
θαηάξηηζε πδξαπιηθνχ ή κεραληθνχ ςπθηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη βαζηθέο γλψζεηο 
ειεθηξνινγίαο θαη πδξαπιηθήο (θνπή ζσιήλσλ, ειεθηξνθφιιεζε ζσιήλσλ, θφιιεζε 
ζσιήλσλ κε θφιια, ζεξκνκφλσζε, ζθξάγηζε εμαξηεκάησλ, αλίρλεπζε δηαξξνψλ θαη 
εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή ςχμεο), σο πξναπαηηνχκελν· νη εγθαηαζηάηεο 
αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ ρεηξηζηή θζνξηνχρσλ αεξίσλ, ην 
νπνίν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξί Δθπνκπψλ Οξηζκέλσλ Φζνξηνχρσλ Αεξίσλ 
Θεξκνθεπίνπ (Πηζηνπνίεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ φζν αθνξά ηαζεξφ 
Δμνπιηζκφ Φχμεο, Κιηκαηηζκνχ θαη Αληιηψλ Θεξκφηεηαο) Καλνληζκνχο, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.   

 
(3) Γηα ηελ θαηεγνξία Γ: Δγθαηαζηάηεο ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ή ειηνζεξκηθψλ 
ζπζηεκάησλ κε ηα αθφινπζα πξνζφληα: θαηάξηηζε πδξαπιηθνχ ή ειεθηξνιφγνπ, θαη 
γλψζεηο πδξαπιηθήο, ειεθηξνινγίαο θαη ηερληθήο ζηεγψλ (γλψζεηο ειεθηξνθφιιεζεο 
ζσιήλσλ, θφιιεζεο ζσιήλσλ κε θφιια, ζθξάγηζεο εμαξηεκάησλ, αλίρλεπζεο 
πδξαπιηθψλ δηαξξνψλ, ηθαλφηεηα ζχλδεζεο θαισδηψζεσλ, εμνηθείσζε κε ηα βαζηθά 
πιηθά επηθάιπςεο θαη ηηο κεζφδνπο πδξνκφλσζεο θαη ζηεγαλνπνίεζεο ζηεγψλ), σο 
πξναπαηηνχκελν. 

 
(4) Πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ παξέρεη ζηνπο εγθαηαζηάηεο 
θαηάιιειεο δεμηφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξηεηή εθπαίδεπζε ζηνπο ηνκείο δεμηνηήησλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1), (2) ή (3) θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν 
ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε φζν θαη πξαθηηθή επαγγεικαηηθή εμάζθεζε: 

  Ννείηαη φηη, φιεο νη εξγαζίεο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κειέηεο, ζπξκάησζεο, 
εξγνιεςίαο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο) δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί 
Ηιεθηξηζκνχ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαη ησλ πεξί 
Ηιεθηξηζκνχ Καλνληζκψλ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, απφ 
εγγεγξακκέλα πξφζσπα θαηφρνπο αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηθαλφηεηαο θαη ζε ηζρχ 
πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο, πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ (Αξρή Αδεηψλ) κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ πην πάλσ 
Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ.  
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Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Γεκνθξαηίαο, 
Παξάξηεκα  
Σξίην: 
10.4.1964. 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

12.3.1976 
20.6.1980 

23.11.1990 
8.11.1991 
18.6.1999 
30.4.2004 
9.3.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ο εγθαηαζηάηεο ΑΠΔ- 
 

(α) δηελεξγεί ζρεηηθή εξγαζία ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζε 
νπνηνδήπνηε δηάηαγκα πνπ εθάζηνηε εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ θαη ην νπνίν ξπζκίδεη 
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ· 

 
(β) κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε, εθδίδεη  βεβαίσζε πξνο ηνλ ηδηνθηήηε  ζρεηηθά κε ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ: 

               Ννείηαη φηη, βεβαίσζε γηα ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε εθδίδεηαη κφλν απφ πξφζσπν 
πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξφλνηεο ηεο επηθχιαμεο ηνπ Καλνληζκνχ 15.  

 
(γ)  ζπκκνξθψλεηαη- 

(i) κε ην Νφκν, ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ θαη ηα Γηαηάγκαηα 
πνπ εθδίδεη ν Τπνπξγφο, φπσο ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

(ii) ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα   αζθάιεηαο θαη πγείαο 
ζηελ εξγαζία˙ 

 
(δ) απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Μαξηίνπ θάζε έηνπο πιήξε 
θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηελήξγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 
έηνπο.    

 
17. (1) Οη ππνςήθηνη  εγθαηαζηάηεο πνπ πιεξνχλ ηα πξνζφληα ηνπ Καλνληζκνχ 15 
παξαθνινπζνχλ θαη νινθιεξψλνπλ κε επηηπρία θαηφπηλ εμεηάζεσλ εμεηδηθεπκέλν 
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο θαηάξηηζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 
ΙV. 

(2) ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο δελ 
πξνζθέξεηαη θαλέλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα φπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ, ε αξκφδηα 
αξρή αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηεο δηνξγάλσζεο ελφο ηνπιάρηζηνλ ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 
θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη 
ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ελδηαθεξνκέλσλ, νη νπνίνη πιεξνχλ ηα πξνζφληα ηνπ Καλνληζκνχ 
15 θαη νη νπνίνη ζα θαηαβάιινπλ ην θφζηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: 
 
         Ννείηαη φηη, ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε αξκφδηα αξρή ιεηηνπξγεί σο εθπαηδεπηηθφο 
νξγαληζκφο. 
 

Τπνρξεψζεηο θαη 
θαζήθνληα 
εγθαηαζηαηψλ.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξφγξακκα θαη  
πεξηερφκελν ηεο 
βαζηθήο θαηάξηηζεο 
ησλ εγθαηαζηαηψλ. 
Παξάξηεκα IV.  

 

 

  



49 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
(Καλνληζκφο  6(3(α)) 

 
Αίηεζε γηα εγγξαθή εγθαηαζηάηε ζπζηεκάησλ βηνκάδαο, αληιηψλ ζεξκφηεηαο, γεσζεξκηθψλ κηθξνχ βάζνπο, ειηαθψλ 

θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ 

Ολνκαηεπψλπκν……………………………….. Σίηινο(θνο/θα θιπ)…………………. 
 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ………………………………………….. 
 
Υψξα κφληκεο δηακνλήο/εγθαηάζηαζεο……………………………………………….. 

 

Καηεγνξία εγθαηαζηαηψλ ζηελ νπνία επηζπκείηε λα εγγξαθείηε
1
…………………..Α/Β/Γ 

Έρεηε εγγξαθεί πξνεγνπκέλσο σο εγθαηαζηάηεο ; Όρη   Ναη  

Αλ λαη, δειψζηε αξ.εγγξαθήο ……………. θαη θαηεγνξία εγθαηαζηάηε……………Α/Β/Γ 

 

 
Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα πην πάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη νξζά. Γειψλσ επίζεο φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 
θπξψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Βεβαησζείηε φηη έρεηε επηζπλάςεη ηα αθφινπζα απαξαίηεηα έγγξαθα/πηζηνπνηεηηθά:  
 
 

Τπνγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν έληππν αίηεζεο εγγξαθήο…………………………...................................… . 
 
Απφδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο

2
 πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ…….......................................... 

 
Απφδεημε Δγγξαθήο ζην Φ.Π.Α ηνπ ηδίνπ ή ηνπ εξγνδφηε ηνπ………………......................................…………… 
 
Βεβαίσζε επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηνλ νξγαληζκφ αμηνιφγεζεο γηα ηνπο 
εγθαηαζηάηεο……………………………………………………………………….................................................…  
 
Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο νδεγνχ…...................................……………….  
 
Πηζηνπνηεηηθά θαηνρήο ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηνλ Καλνληζκφ 15 πξνζφλησλ. ….......................................……… 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο (αλ δηαθέξνπλ απφ ηα πην πάλσ) 
 
Γηεχζπλζε (νδφο,αξ)…………………………………………………………………. 
 
Σαρ.Κσδ………………………..Πφιε/Πεξηνρή………………………………………… 
 
Υψξα……………………………….. 
 
Σειέθσλν……………………Κηλεηφ…………………….Σειενκνηφηππν………….. 
 
Ηιεθηξ.ηαρπδξνκείν………………………………………………… 
 
Ιζηνζειίδα………………………………………………………………………………… 

 

ηνηρεία εξγαζίαο 
 

Όλνκα εξγνδφηε…………………………………………………………………………. 
 
Γηεχζπλζε (νδφο,αξ.)…………………………………………………………………… 
 
Σαρ.Κσδ ……………………… Πφιε/Πεξηνρή………………………………………… 
 
Υψξα……………………………….. 
 
Σειέθσλν……………………Κηλεηφ…………………….Σειενκνηφηππν………….. 
 
Ηιεθηξ.ηαρπδξνκείν………………………………………………… 
 
Ιζηνζειίδα………………………………………………………………………………… 
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Δλέξγεηαο Νφκν θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, ηνπο νπνίνπο θαη αλαιακβάλσ λα εθαξκφδσ 
πιήξσο. 
 
Ολνκαηεπψλπκν αηηεηή…………………………Τπνγξαθή………………………………… 
 
Ηκεξνκελία……./………/………. 
 
1 

εκεηψζηε ηελ θαηεγνξία εγθαηαζηάηε γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε αίηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο επηζπκεί λα εγγξαθεί 
ζην κεηξψν εγθαηαζηαηψλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη μερσξηζηή αίηεζε γηα θάζε 
θαηεγνξία. 
 
2
 ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ εγθαηαζηάηε ν νπνίνο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ή έρεη ήδε ππνβάιεη 

αίηεζε γηα εγγξαθή ζην κεηξψν εγθαηαζηαηψλ ζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη 
ε παξνχζα αίηεζε θαη έρεη ήδε θαηαβάιεη ην ζρεηηθφ ηέινο, ηφηε ην ηέινο εγγξαθήο ζεσξείηαη φηη έρεη πιεξσζεί. Η 
απφδεημε πιεξσκήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη θαη ηελ παξνχζα αίηεζε. 
 
ΗΜΔΙΧΗ: Αηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο ζα επηζηξέθνληαη σο έρνπλ. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
(Καλνληζκφο  6 (3)(β)(i) θαη 7(δ)) 

 
Σέιε* γηα ηελ εγγξαθή/αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ησλ εγθαηαζηαηψλ ζην κεηξψν   

 

Δγγξαθή εγθαηαζηαηψλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

Δγγξαθή εγθαηαζηαηψλ €200(+ΦΠΑ) 

Γηεηή αλαλέσζε εγγξαθήο €100(+ΦΠΑ) 

Δγγξαθή ζε πξφζζεηε θαηεγνξία/θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ €0 

 
*   Σα  ηέιε δπλαηφλ λα αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III 
(Καλνληζκφο 15) 

 

Α/Α Αθαδεκατθά πξνζφληα ππνςεθίνπ Δπαγγεικαηηθή πείξα
(1)

 ζε ζρεηηθή 
εξγαζία 

1 Καλέλα ή απνιπηήξην δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ή απνιπηήξην Γπκλαζίνπ 
ή απνιπηήξην απφ χζηεκα καζεηείαο-επηκνξθσηηθά καζήκαηα κε χιε 
πνπ εηνηκάδεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

5 έηε 

2 Δμαηάμηα ρνιή Μέζεο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Λπθείνπ) 4 έηε 

3 Απνιπηήξην Σερληθήο ρνιήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηχπνπο 
θαηάξηηζεο ηνπ Καλνληζκνχ 15. 

3 έηε 

4 Γίπισκα ή Πηπρίν ζε ζέκα ηεο κεραληθήο επηζηήκεο, πνπ ρνξεγείηαη 
κεηά ηελ πεξάησζε κε επηηπρία θχθινπ κεηαδεπηεξνβάζκησλ ζπνπδψλ 
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ.  

2 έηε 

5 Γίπισκα ή Πηπρίν, ζε ζέκα πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο ηχπνπο 
θαηάξηηζεο ηνπ Καλνληζκνχ 15, πνπ ρνξεγείηαη κεηά ηελ πεξάησζε κε 
επηηπρία θχθινπ κεηαδεπηεξνβάζκησλ ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 
δχν εηψλ. 

1 έηνο 

(1)
 Ο ρξφλνο ηεο πείξαο ινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ απνιπηεξίνπ ή ηνπ δηπιψκαηνο 

κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ άηνκν ππνβάιιεη αίηεζε γηα εγγξαθή ζε πξφγξακκα θαηάξηηζεο.
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

(Καλνληζκφο 17(1)) 

Δθπαίδεπζε εγθαηαζηαηψλ, πξφγξακκα βαζηθήο θαηάξηηζεο. 

Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα θαιχπηεη ηα πην θάησ ζέκαηα: 

Καηεγνξία Α: Δγθαηαζηάηεο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο 

Σν ζεσξεηηθφ πξέπεη λα παξέρεη ζθαηξηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο βηνκάδαο θαη λα θαιχπηεη νηθνινγηθέο 
πηπρέο, ηα βηνθαχζηκα, ηελ εθνδηαζηηθή, ηελ ππξνπξνζηαζία, ηηο ζρεηηθέο επηδνηήζεηο, ηηο ηερληθέο θαχζεο, ηα ζπζηήκαηα 
αλάθιεμεο, ηηο βέιηηζηεο πδξαπιηθέο ιχζεηο, ζχγθξηζε θφζηνπο — θεξδψλ, ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, 
θαζψο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο. Η θαηάξηηζε πξέπεη 
επίζεο λα παξέρεη επαξθή γλψζε ησλ ηπρφλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηερλνινγίεο θαη ηα βηνθαχζηκα (π.ρ. 
ηα ζπζζσκαηψκαηα βηνκάδαο) θαη ηεο εζληθήο θαη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηε βηνκάδα. 

 

1) Ννκνζεζία γηα ηηο ΑΠΔ, Δλεξγεηαθή Απφδνζε, Βηνκάδα, Βηνθαχζηκα, Οηθνινγηθή ήκαλζε θαη Οηθνινγηθφο ρεδηαζκφο 
( Δπξσπατθή, Δζληθή, Οδεγίεο). 

2) πζηήκαηα βηνκάδαο θαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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3) Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή ησλ ζπζηεκάησλ βηνκάδαο γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. 

4) Οη απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ βηνκάδαο. 

5) Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ζπζηήκαηα βηνκάδαο θαη νη απαηηήζεηο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 
ζπζηεκάησλ. 

6) Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ βηνκάδαο. 

7) πληήξεζε ζπζηεκάησλ βηνκάδαο. 

8) Δληνπηζκφο βιαβψλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη επηδηφξζσζε. 
 
Καηεγνξία B: Δγθαηαζηάηεο αληιηψλ ζεξκφηεηαο 
 
Σν ζεσξεηηθφ ζθέινο ηεο θαηάξηηζεο ησλ εγθαηαζηαηψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο πξέπεη λα παξέρεη ζθαηξηθή εηθφλα ηεο 
θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο αληιηψλ ζεξκφηεηαο θαη λα θαιχπηεη ηνπο γεσζεξκηθνχο πφξνπο θαη ηηο ζεξκνθξαζίεο εδάθνπο 
ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ, ηελ αλαγλψξηζε ησλ εδαθψλ θαη ησλ πεηξσκάησλ απφ άπνςε ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο, ηνπο 
θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε γεσζεξκηθψλ πφξσλ, ηε ζθνπηκφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζε 
θηίξηα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο αληιίαο ζεξκφηεηαο, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο 
απαηηήζεηο, απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, θηιηξαξίζκαηνο αέξα, ζχλδεζεο κε ηελ πεγή ζεξκφηεηαο θαη 
δηάηαμεο ζπζηήκαηνο. Η θαηάξηηζε πξέπεη επίζεο λα παξέρεη επαξθή γλψζε ησλ ηπρφλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ πνπ 
αθνξνχλ ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη ηεο ζρεηηθήο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. 
 
 Οη εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα απνθηνχλ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο δεμηφηεηεο: 
 

1) Βαζηθή θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο θαη ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο κηαο αληιίαο ζεξκφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχθινπ ηεο αληιίαο: ζρέζε κεηαμχ ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ απαγσγέα 
ζεξκφηεηαο, ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ηεο πεγήο ζεξκφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή απφδνζεο (COP) θαη ηνπ επνρηαθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο (SPF). 
 

2) Καηαλφεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηνλ θχθιν ηεο αληιίαο, 
θαη ηδίσο ηνπ ζπκπηεζηή, ηεο βαιβίδαο εθηφλσζεο, ηνπ εμαηκηζηή, ηνπ ζπκππθλσηή, ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη εμαξηεκάησλ, ησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ, ησλ ςπθηηθψλ κέζσλ, ησλ δπλαηνηήησλ ππεξζέξκαλζεο, 
ππφςπμεο θαη ςχμεο. 
 

3) Ιθαλφηεηα επηινγήο θαη δηαζηαζηνιφγεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ζε ηππηθέο θαηαζηάζεηο εγθαηάζηαζεο, 
ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηππηθψλ ηηκψλ ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ δηαθνξεηηθψλ θηηξίσλ θαη γηα ηελ 
παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ βάζεη ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηζρχνο ηεο αληιίαο 
ζεξκφηεηαο ζην ζεξκηθφ θνξηίν γηα ηελ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ, ζηε κάδα απνζήθεπζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ζηε 
δηαθνπηφκελε παξνρή ξεχκαηνο θαη επηινγή ελζσκάησζεο δεχηεξνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. 

 
Καηεγνξία Γ: Δγθαηαζηάηεο ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ή ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ 
 
Σν ζεσξεηηθφ ζθέινο ηεο θαηάξηηζεο ησλ εγθαηαζηαηψλ ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ πξέπεη 
λα παξέρεη:  
 

1) ζθαηξηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηεο αγνξάο ησλ ειηαθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζπγθξίζεσλ θφζηνπο θαη θέξδνπο, 
θαη λα θαιχπηεη ηηο νηθνινγηθέο πηπρέο, ηα ζπζηαηηθά κέξε, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ 
ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ επηινγή ζπζηεκάησλ αθξηβείαο θαη ηε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο δήηεζεο ζεξκφηεηαο, ηελ ππξνπξνζηαζία, ηηο ζρεηηθέο επηδνηήζεηο, ζέκαηα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο ζηελ εξγαζία, θαζψο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ 
θαη ειηνζεξκηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Η θαηάξηηζε πξέπεη επίζεο λα παξέρεη επαξθή γλψζε ησλ ηπρφλ 
επξσπατθψλ πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο, φπσο ε «Solar Keymark», θαζψο 
θαη ηεο ζρεηηθήο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.  

 
Οη εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα απνθηνχλ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο δεμηφηεηεο: 
 

1) Ιθαλφηεηα εξγαζίαο θαη ρξήζεο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαιείσλ θαη εμνπιηζκψλ κε αζθάιεηα, ηεξνπκέλσλ ησλ 
θσδίθσλ θαη πξνηχπσλ αζθαιείαο, θαη ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ πδξαπιηθψλ, ειεθηξνινγηθψλ θαη άιισλ 
θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ειηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 
2) Ιθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπο, θαη ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 
ζέζεο ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη ηεο δηάηαμεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
3) Ιθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο απαηηνχκελεο ζέζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θιίζεο ηνπ ειηαθνχ θσηνβνιηατθνχ 

ζπιιέθηε θαη ηνπ ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο ζθίαζεο, ηεο ειηαθήο πξφζβαζεο, ηεο 
δνκηθήο αθεξαηφηεηαο, ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ην εθάζηνηε θηίξην ή θιίκα θαη ηθαλφηεηα 
αλαγλψξηζεο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζηέγεο θαη ηεο αλαινγίαο 
εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε.  
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4) Γηα ηα ειηαθά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα εηδηθφηεξα, ηθαλφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 
ζρεδηαζκνχ, ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ νλνκαζηηθψλ εληάζεσλ ξεχκαηνο, επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ αγσγψλ 
θαη ξνψλ γηα θάζε ειεθηξηθφ θχθισκα, επηινγήο ηνπ θαηάιιεινπ κεγέζνπο, δπλακηθφηεηαο θαη ζέζεο θάζε 
ζπλδεδεκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη ππνζπζηήκαηνο θαη επηινγήο θαηάιιεινπ ζεκείνπ δηαζχλδεζεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


