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ΟΙ ΠΔΡΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΑΝΔΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2013 ΜΔΥΡΙ (ΑΡ.2) ΣΟΤ 2015 
____________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 43(δ) 
 

 
Γηα ζθνπνύο κεξηθήο ελαξκόληζεο κε ην άξζξν 14(3) ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο 
κε ηίηιν- 

«Οδεγία 2009/28/ΔΚ» ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 
2009 γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 
θαη ηε ζπλαθόινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ. 

Ο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
ηνπ παξέρεη ε παξάγξαθνο (δ) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ πεξί Πξνώζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο 
Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ  Πεγώλ Δλέξγεηαο Νόκνπ, εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα: 

 

1.  Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνώζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο 
ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Δμεηαζηέα Ύιε γηα ηηο Δμεηάζεηο Δγθαηαζηαηώλ Μηθξήο 
Κιίκαθαο Λεβήησλ θαη Θεξκαζηξώλ Βηνκάδαο ή/θαη Ηιηαθώλ Φσηνβνιηατθώλ ή/θαη 
Ηιηνζεξκηθώλ πζηεκάησλ ή/θαη Γεσζεξκηθώλ πζηεκάησλ Μηθξνύ Βάζνπο θαη Αληιηώλ 
Θεξκόηεηαο) Γηάηαγκα ηνπ 2017. 

2.-(1) ην παξόλ Γηάηαγκα, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή  έλλνηα- 

«εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό ζην πεξί 
Πξνώζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Κξηηήξηα 
πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν θνξέαο θαηάξηηζεο θαη ν εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο εγθαηαζηαηώλ 
κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξώλ βηνκάδαο ή /θαη ειηαθώλ θσηνβνιηατθώλ ή/θαη 
ειηνζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ ή /θαη γεσζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ κηθξνύ βάζνπο θαη αληιηώλ 
ζεξκόηεηαο θαη δηαδηθαζία αμηνιόγεζήο ηνπο) Γηάηαγκα ηνπ 2017, όπσο απηό εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνώζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ 
Πεγώλ Δλέξγεηαο Νόκνπο ηνπ 2013 κέρξη  (Αξ.2) ηνπ 2015, όπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνύληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

«ζπλεξγαδόκελνο νξγαληζκόο» ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκό ν νπνίνο ζπκβάιιεηαη κε εμεηαζηηθό 
νξγαληζκό γηα ζθνπνύο παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο απηόλ. 

     (2)    Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη 
εηδηθά ζε απηό, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ Νόκν όπσο απηόο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαη ηνπο Καλνληζκνύο θαη ηα Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη απηνύ. 

3.  Η εμεηαζηέα ύιε ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνύληαη από ηνλ εμεηαζηηθό 
νξγαληζκό, θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

4. Ο εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ αξκόδηα αξρή, ην ηέινο πνπ 
επηβάιιεη γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλώλεη γηα εγθαηαζηάηεο κηθξήο θιίκαθαο 
ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξώλ βηνκάδαο ή/θαη ειηαθώλ θσηνβνιηατθώλ ή/θαη ειηνζεξκηθώλ 
ζπζηεκάησλ ή/θαη γεσζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ κηθξνύ βάζνπο θαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο, 
ζπλνδεπόκελν από αλαιπηηθή θαηάζηαζε ε νπνία δηθαηνινγεί ην ύςνο ηνπ ηέινπο.   

5. Σν πξόγξακκα, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη ε επηινγή ησλ εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ ηεο 
εμέηαζεο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ. 

 

 

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

112(Ι) ηνπ 2013,  
121(Ι) ηνπ 2015 
157(Ι) ηνπ 2015. 
 
πλνπηηθόο ηίηινο. 
 
 
 
 

Δξκελεία. 
 

 

 

 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην(Ι)ː 
20.1.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δμεηαζηέα ύιε. 
Παξάξηεκα Ι. 

Σέινο ζπκκεηνρήο  
ζηηο εμεηάζεηο. 
 
 
 

Πξόγξακκα 
εμεηάζεσλ. 
Παξάξηεκα ΙΙ. 
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Καηάξγεζε.  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι)ː 
13.12.2013. 

 

6. Σν πεξί Πξνώζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 
(Δμεηαζηέα Ύιε γηα ηηο Δμεηάζεηο Δγθαηαζηαηώλ Μηθξήο Κιίκαθαο Λεβήησλ θαη Θεξκαζηξώλ 
Βηνκάδαο, ή/θαη Ηιηαθώλ Φσηνβνιηατθώλ θαη Ηιηνζεξκηθώλ πζηεκάησλ, ή/θαη Γεσζεξκηθώλ 
πζηεκάησλ Μηθξνύ Βάζνπο θαη Αληιηώλ Θεξκόηεηαο) Γηάηαγκα ηνπ 2013, θαηαξγείηαη.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
(Παξάγξαθνο 3) 

 
Δμεηαζηέα ύιε ζηελ νπνία ζα βαζίδνληαη νη εμεηάζεηο πνπ ζα δηελεξγνύληαη από ηνπο εμεηαζηηθνύο νξγαληζκνύο γηα ηνπο 

εγθαηαζηάηεο κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξώλ βηνκάδαο ή /θαη ειηαθώλ θσηνβνιηατθώλ ή/θαη ειηνζεξκηθώλ 
ζπζηεκάησλ ή/θαη γεσζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ κηθξνύ βάζνπο θαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο 

 
1. Η εμεηαζηέα ύιε ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηα θπξηόηεξα ζέκαηα ηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο 

Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 44(ε) ηνπ Νόκνπ. 
 
2. Υσξίο επεξεαζκό  ηεο παξαγξάθνπ 1, ε εμεηαζηέα ύιε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα: 
 

2.1 Σελ ζρεηηθή επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ εγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη 
ζεξκαζηξώλ βηνκάδαο ή/θαη ειηαθώλ θσηνβνιηατθώλ ή/θαη ειηνζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ ή/θαη γεσζεξκηθώλ 
ζπζηεκάησλ κηθξνύ βάζνπο θαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο. 

 
2.2  Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζα εγγξαθνύλ 

νη εγθαηαζηάηεο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ην άξζξν 44 ηνπ 
Νόκνπ, θαζώο επίζεο ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξόηππα, νηθνινγηθά θαη ελεξγεηαθά ζήκαηα γηα ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό.  

 
2.3 Σα ζπζηήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκό ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζα εγγξαθνύλ νη εγθαηαζηάηεο, ηα επηκέξνπο 

κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνύ θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
 
2.4 ηηο ππνρξεώζεηο ησλ εγθαηαζηαηώλ γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία θαζώο θαη ηα κέηξα πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο γηα αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζία. 
 
2.5 Σηο ζρεηηθέο ρνξεγίεο/επηδνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα εγθαζηζηνύλ νη 

εγθαηαζηάηεο. 
 
2.6 Σελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ ζπζηαηηθώλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ ζπζθεπώλ θαη ηνπ απαηηνύκελνπ 

εμνπιηζκνύ. 
 
2.7 Σελ νξζή εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνύ, ηελ επηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ. 
 
2.8 Σνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζία ηνπο, θαζώο θαη ηελ αλαγλώξηζε αζηνρηώλ, 

ιαζώλ ή/θαη παξαβιέςεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
 

(Παξάγξαθνο 5) 
 

Πξόγξακκα, θξηηήξηα επηηπρίαο, θαη επηινγή ησλ εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ ηεο εμέηαζεο 
 
Α. Πξόγξακκα Δμέηαζεο: 

Σν πξόγξακκα ηεο εμέηαζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό κέξνο. Σν πξαθηηθό κέξνο πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάιιειεο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ εμεηαζηηθνύ νξγαληζκνύ ή ζπλεξγαδόκελνπ νξγαληζκνύ. 
 
1. Η ζεσξεηηθή εμέηαζε έρεη ζαλ ζηόρν λα δηαθξηβώζεη όηη ν ππνςήθηνο εγθαηαζηάηεο δηαζέηεη επαξθείο ζεσξεηηθέο 

γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία έρεη θαηαξηηζηεί θαη ζα επαγγέιιεηαη. Η αμηνιόγεζε απηή ζα γίλεηαη είηε κε 
γξαπηέο εμεηάζεηο, είηε κε ζπλερείο αμηνινγήζεηο ππό κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζύκθσλα κε ηελ 
εμεηαζηέα ύιε πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

 
2. Η πξαθηηθή εμέηαζε έρεη ζαλ ζηόρν λα δηαθξηβώζεη όηη ν ππνςήθηνο εγθαηαζηάηεο δηαζέηεη επαξθείο πξαθηηθέο 

δεμηόηεηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζρεηηθώλ εμνπιηζκώλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζα εγγξαθεί θαη γηα 
απηό δηεμάγεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο (εξγαζηήξηα) ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα ην ζθνπό απηό. Η 
αμηνιόγεζε απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππό κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθώλ εξγαζηώλ, ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλεο 
εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο θαη θάησ από πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ λα πξνζνκνηάδνπλ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο 
αληίζηνηρεο εξγαζίαο θαη ζύκθσλα κε ηελ εμεηαζηέα ύιε πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι. 

 
3. Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε ππνςήθην εγθαηαζηάηε ηόζν γηα ηε ζεσξεηηθή όζν θαη ηελ πξαθηηθή εμέηαζε, θαζώο θαη 

νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ εμεηαζηή, θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθό έληππν αμηνιόγεζεο ην νπνίν απνηειεί 
αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ αξρείνπ αμηνιόγεζεο ηνπ θάζε ππνςήθηνπ εγθαηαζηάηε. 

 
Β. Κξηηήξηα επηηπρίαο 

Ο ππνςήθηνο εγθαηαζηάηεο ζεσξείηαη όηη νινθιήξσζε κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο όηαλ ζπγθεληξώζεη ζην θάζε κέξνο ηεο 
εμέηαζεο, ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό, ηνπιάρηζην ην 50% ηεο βαζκνινγίαο θαη ε ζπλνιηθή ηνπ βαζκνινγία, θαη γηα ηα δύν κέξε, 
είλαη ηνπιάρηζην 70%. 
 
Γ. Δπηινγή εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ ηεο εμέηαζεο 
 
1. Κάζε εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα αξρή πξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο ηεο 
ζεσξεηηθήο εμέηαζεο θαη ζέκαηα  πξαθηηθώλ εξγαζηώλ. Η αξκόδηα αξρή δηαηεξεί κία βάζε δεδνκέλσλ κε ην ζύλνιν ησλ 
πξνηεηλόκελσλ εξσηήζεσλ, απαληήζεσλ θαη πξαθηηθώλ εξγαζηώλ από ηελ νπνία ζα επηιέγνληαη κε ηπραίν ηξόπν νη 
εξσηήζεηο θαη ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ. 
 
2. Ο αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ εξγαζηώλ κέζα ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγνο κε ηε 
βαξύηεηα πνπ δίλεηαη ζηηο δηάθνξεο ελόηεηεο/ζέκαηα, δειαδή ελόηεηεο/ζέκαηα νη νπνίεο ζεσξνύληαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα 
ηελ νξζή αμηνιόγεζε ηνπ ππνςήθηνπ εγθαηαζηάηε, ζα πξέπεη λα αληηπξνζσπεύνληαη κε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο/πξαθηηθέο 
εξγαζίεο έλαληη απηώλ πνπ ζεσξνύληαη κηθξόηεξεο ζεκαζίαο. 
 
3. Οη εξσηήζεηο, νη πξαθηηθέο εξγαζίεο θαη νη απαληήζεηο ηνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ αμηνινγνύληαη 
θαη αλαζεσξνύληαη εηεζίσο από ηελ αξκόδηα αξρή, ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εμεηαζηηθνύο νξγαληζκνύο. 

 
____________________ 

 
Έγηλε ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2016. 

    
ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΗ, 

Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ. 
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