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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2015 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

112(Ι) του 2013 

121(Ι) του 2015. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και 

Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας  Νόμους του 2013 και του 2015 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης 

της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμοι του 2013 μέχρι 

(Αρ. 2) του 2015. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου.  

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 22 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

 

 

 

 

 «31(Ι) του 2008.  (1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί 

Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων 

Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται, η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως 

ενδιαφερόμενου προσώπου, που επιθυμεί όπως 

εγγραφεί στο μητρώο, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 44, 

δύναται να προβαίνει σε εγγραφή του προσώπου 

αυτού, στο μητρώο που τηρείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 23, των εγκαταστατών 

μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 

βιομάζας ή/και ηλιακών φωτοβολταϊκών ή/και 

ηλιοθερμικών συστημάτων ή/και γεωθερμικών 

συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών 
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θερμότητας: 

   

   Νοείται ότι, η εγγραφή στο μητρώο των 

εγκαταστατών αυτών, είναι εθελοντική.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου  

άρθρου 22Α . 

 3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 22, του ακόλουθου νέου άρθρου 22Α: 

 

  «Ιεραρχική 

 Προσφυγή 

 στον 

 Υπουργό. 

22Α-(1) Πρόσωπο του οποίου η εγγραφή ως 

εγκαταστάτη έχει ανασταλεί ή τερματιστεί, σύμφωνα 

με  τις πρόνοιες Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

του άρθρου 44, δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτόν της 

εν λόγω αναστολής ή του τερματισμού, να  ασκήσει 

ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό εναντίον της 

απόφασης αυτής. 

   

          (2) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική 

προσφυγή και αφού ακούσει το πρόσωπο που 

άσκησε την προσφυγή ή του δώσει την ευκαιρία να 

εκθέσει τις απόψεις του γραπτώς, εκδίδει την 

απόφασή του το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών 

από την  άσκησή της: 

   

   Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε 

λειτουργό του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα 

θέματα που προβάλλονται στην ιεραρχική προσφυγή 

και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης 

αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή 

του για την ιεραρχική προσφυγή. 

   

   (3)  Ο Υπουργός, διά της απόφασής  του- 
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   (α) Αποδέχεται εν όλω ή αποδέχεται εν 

μέρει ή απορρίπτει την προσφυγή, και 

   

   (β) κατά περίπτωση, ακυρώνει ή 

τροποποιεί ή επικυρώνει την 

προσβαλλόμενη απόφαση. 

   

  (4) Η απόφαση του Υπουργού επί της 

ιεραρχικής προσφυγής καθίσταται εκτελεστή με τη 

διαβίβασή της στον ενδιαφερόμενο και ενημερώνει 

τον τελευταίο περί του δικαιώματος προσφυγής στο 

Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

4. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 42 του βασικού 

νόμου αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 

 

 «(α)  εκτελεί καθήκοντα εγκαταστάτη, μετά την ανάκληση ή τον 

τερματισμό της εγγραφής του στο μητρώο που τηρείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, σύμφωνα με τη 

διαδικασία ανάκλησης ή τερματισμού της εγγραφής του που 

προβλέπεται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της 

παραγράφου (β) του άρθρου 44∙».  

 

 

 

 

 

 


