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Απιθμόρ 442 

 
Ο ΠΔΡΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΑΝΔΩΙΜΩΝ  

ΠΗΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 
________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ησλ άξζξσλ 43(γ) θαη 43(ε). 

 Γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν- 

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

«Οδεγία 2009/28/ΔΚ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ 
2009 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 
ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ. 

 
112(Ι) ηνπ 2013. 

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ 
παξέρνπλ ηα άξζξα 43(γ) θαη 43(ε) ηνπ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ 
Αλαλεψζηκσλ  Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκνπηνπ 2013, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα: 

πλνπηηθφο ηίηινο. 

 
1.  Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο 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 ηνπ 2013. 

  
Δξκελεία. 

 
2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή  έλλνηα- 

 «εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζηελ παξάγξαθν 4(1)· 

112(Ι) ηνπ 2013. «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ 
Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκν ηνπ 2013· 

 «ζπλεξγαδφκελνο νξγαληζκφο» ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκφ ν νπνίνο ζπκβάιιεηαη κε θνξέα 
θαηάξηηζεο ή/θαη εμεηαζηηθφ νξγαληζκφ γηα ζθνπνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο απηφλ· 

 «θνξέαο θαηάξηηζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζηελ παξάγξαθν 3(1)· 

 
112(Ι) ηνπ 2013. 

     (2)   Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη εηδηθά 
ζε απηφ, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη 
ή αληηθαζίζηαηαη θαη ηνπο Καλνληζκνχο θαη ηα Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. 

   
Φνξέαο θαηάξηηζεο. 3.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2), ν θνξέαο θαηάξηηζεο είλαη ε Τπεξεζία 

Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 

   

      (2) Ο Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Δλέξγεηαο δχλαηαη λα εγθξίλεη θαη λα εμνπζηνδνηεί άιιε 
δεκφζηα ππεξεζία εθηφο απφ ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ή ηδησηηθφ νξγαληζκφ, αλψηαην 
επηζηεκνληθφ ή άιιν ίδξπκα ή θνξέα ηερληθήο θαηάξηηζεο ή ζχλδεζκν, κε απνδεδεηγκέλε 
εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ ηερληθήο θαηάξηηζεο σο θνξέα θαηάξηηζεο γηα λα 
δηνξγαλψλεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηνπο εγθαηαζηάηεο κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη 
ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ή/θαη ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, ή/θαη 
γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ βάζνπο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο: 

  
 Ννείηαη φηη, φηαλ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα παξάγξαθνο, ε Τπεξεζία Δλέξγεηαο δελ ιεηηνπξγεί 

σο θνξέαο θαηάξηηζεο. 
 

Κξηηήξηα πνπ πξέπεη 
λα πιεξνί ν θνξέαο 
θαηάξηηζεο. 

4.-(1) Ο θνξέαο θαηάξηηζεο πξέπεη-  

  (α)  λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ή εζληθή θάιπςε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο· 

  (β)  λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ πξαθηηθήο εμάζθεζεο, θαη ηδίσο εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ ή 
αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο, ψζηε ε πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ ππνςήθησλ 
εγθαηαζηαηψλ λα πξνζνκνηάδεη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο· 

   
  (γ)  λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ηε βαζηθή θαηάξηηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ζθέινο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 44(ε) ηνπ Νφκνπ· 
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  (δ)  λα δηαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα, 
έρεη άξηζηε γλψζε ηεο ζρεηηθήο βαζηθήο θαηάξηηζεο φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο 
Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 44(ε) θαη κεγάιε εκπεηξία ζηε 
δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ ηερληθήο θαηάξηηζεο θαη πξνο ην ζθνπφ απηφ 
πξνζθνκίδεη βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα 
δηνξγαλψζεη πξφγξακκα θαηάξηηζεο· 

  (ε)  λα πξνζθέξεη βξαρχηεξνπο θχθινπο επηκφξθσζεο επί επίθαηξσλ ζεκάησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, λνκνζεζηψλ θαη πξνηχπσλ, πνπ λα 
επηηξέπνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε ησλ εγθαηαζηαηψλ θαη ην δηθαίσκα ηνπο γηα 
αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξψν ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 43(β) ηνπ Νφκνπ· 

  (ζη) λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαξηηζκέλνο εγθαηαζηάηεο είλαη ζε ζέζε λα ηεξεί φινπο ηνπο 
εθαξκνζηένπο θψδηθεο θαη πξφηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ 
ηελ ελέξγεηα θαη ηελ νηθνινγηθή ζήκαλζε, θαζψο επίζεο θαη ηνπο θαλφλεο 
αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληίζηνηρε εξγαζία. 

Δμεηαζηηθφο 
νξγαληζκφο. 

5.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2), ν εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο είλαη ε 
Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 

      (2) Ο Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Δλέξγεηαο δχλαηαη λα εγθξίλεη θαη λα εμνπζηνδνηεί άιιε 
δεκφζηα ππεξεζία εθηφο απφ ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ή ηδησηηθφ νξγαληζκφ, αλψηαην 
επηζηεκνληθφ ή άιιν ίδξπκα, σο εμεηαζηηθφ νξγαληζκφ ηθαλφ λα δηνξγαλψλεη εμεηάζεηο 
ζε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζέκαηα, ε επηηπρία ησλ νπνίσλ απνηειεί ηεθκήξην φηη ην 
επηηπρψλ πξφζσπν θαηέρεη ηα πξνζφληα γηα λα δηελεξγεί εγθαηαζηάζεηο κηθξήο θιίκαθαο 
ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ή/θαη ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ 
ζπζηεκάησλ, ή/θαη γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ βάζνπο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο: 

  Ννείηαη φηη, φηαλ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα παξάγξαθνο, ε Τπεξεζία Δλέξγεηαο δελ 
ιεηηνπξγεί σο εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο. 

Κξηηήξηα πνπ πξέπεη 
λα πιεξνί ν 
θνξέαο θαηάξηηζεο. 

 

 

  

εμεηαζηηθφο 
νξγαληζκφο. 

6.-(1) Ο εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο -   
 

 
 
 

 (α)  νξγαλψλεη θαη δηεμάγεη εμεηάζεηο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμεηαζηέα χιε πνπ 
θαζνξίδεηαη ζε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 43(δ) ηνπ Νφκνπ· 

  (β)  δηαζθαιίδεη ην αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ θαη αμηνινγεί ηνπο ππνςήθηνπο 
εγθαηαζηάηεο θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην· 

  (γ)  ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή γηα έγθξηζε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ππνινγηζκνχ ηνπ 
ηέινπο εμέηαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα επηβάιεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εμέηαζε· 

  (δ)  εμαζθαιίδεη κέζσ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ θαη ησλ πειαηψλ ηνπ, ηελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηνπο ππνςήθηνπο 
εγθαηαζηάηεο· 

  (ε)  ζεζπίδεη θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο λα δηαρσξίδνπλ ηε δηνξγάλσζε ησλ 
εμεηάζεσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ απφ ηηο ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ νξγαληζκνχ· 

  (ζη)  δηαζθαιίδεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ νξγαληζκψλ δελ 
επεξεάδνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
ππνςήθησλ εγθαηαζηαηψλ· 

  (δ)  δηαζέηεη αμηφπηζην ζχζηεκα εμαγσγήο, γλσζηνπνίεζεο θαη θαηαρψξεζεο ζε αξρείν 
ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςήθησλ εγθαηαζηαηψλ, θαζψο θαη 
ζχζηεκα δηεξεχλεζεο ελζηάζεσλ ή παξαπφλσλ ησλ ππνςεθίσλ· 

  (ε)  δηαζθαιίδεη φηη ε επηηήξεζε ησλ ππνςήθησλ εγθαηαζηαηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εμεηάζεσλ, γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο· 

  (ζ)  δηαζθαιίδεη φηη, νη ζεκαηνζέηεο θαη νη εμεηαζηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηελ ειιεληθή 
γιψζζα, έρνπλ άξηζηε γλψζε ηεο ζρεηηθήο νξνινγίαο ηνπ εμεηαζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, 
κεγάιε εκπεηξία ζηε ζεκαηνζέηεζε θαη αμηνιφγεζε ππνςεθίσλ θαη δελ έρνπλ 
νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ππνςήθην ή νκάδα ππνςεθίσλ, 
ψζηε ε αμηνιφγεζε λα είλαη ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή θαη πξνο ην ζθνπφ απηφ 
πξνζθνκίδεη ζηελ αξκφδηα αξρή βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα θάζε 
ζεκαηνζέηε/εμεηαζηή· 

  (η)  δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ ψζηε ε πξαθηηθή εμέηαζε ησλ 
ππνςήθησλ εγθαηαζηαηψλ λα πξνζνκνηάδεη κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο 
αληίζηνηρεο εξγαζίαο. 

Γηαδηθαζία 
αμηνιφγεζεο ηνπ 
θνξέα θαηάξηηζεο θαη 
ηνπ εμεηαζηηθνχ 
νξγαληζκνχ. 

 

7.-(1)  Οξγαληζκφο, ν νπνίνο επηζπκεί λα δηνξγαλψλεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή/θαη 
εμεηάζεηο γηα ηνπο εγθαηαζηάηεο κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ή/θαη 
ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, ή/θαη γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ 
βάζνπο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα αξρή, ζε ηχπν πνπ 
θαζνξίδεηαη ζε αλαθνίλσζε ηεο πνπ αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 
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 (2) ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη θάζε αλαγθαίν πιεξνθνξηαθφ ζηνηρείν θαη έγγξαθν, ην νπνίν 
πηζηνπνηεί φηη ν ελδηαθεξφκελνο νξγαληζκφο πιεξνί ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ (4) θαη (6), 
αλάινγα ηεο πεξίπησζεο. 

 (3) Η αξκφδηα αξρή εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά, κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη θαηά 
πφζν ηεξνχληαη εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νξγαληζκνχ ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (4) θαη (6), θαη απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε ή απφξξηςε ηεο αίηεζεο. 

 (4) Δάλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο, ε αξκφδηα αξρή δηαπηζηψζεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο 
νξγαληζκφο δελ έρεη ππνβάιεη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε αίηεζε ή απαηηνχληαη πξφζζεηεο 
δηεπθξηλήζεηο ή/θαη δηθαηνινγεηηθά, ηφηε δχλαηαη λα ηα δεηήζεη γξαπηψο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 
νξγαληζκφ, θαζνξίδνληαο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ηα 
πξνζθνκίζεη. 

 (5) Η αξκφδηα αξρή, αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία δεκνζηνπνηεί 
ηνπο εγθεθξηκέλνπο θνξείο θαηάξηηζεο θαη νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο. 

      (6) ε πεξίπησζε πνπ θνξέαο θαηάξηηζεο ή εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο ζπκβιεζεί κε 
ζπλεξγαδφκελν νξγαληζκφ, ηφηε απηφο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ αξκφδηα αξρή εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

Δλεκέξσζε αξκφδηαο 
αξρήο γηα αιιαγέο 
θξηηεξίσλ. 

8. Ο θνξέαο θαηάξηηζεο ή/θαη ν εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα αξρή γηα 
νπνηεζδήπνηε αιιαγέο γίλνληαη θαη αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηελ αίηεζε 
βάζε ηεο παξαγξάθνπ 7(2). 
 
 Δπνπηεία δηαδηθαζίαο. 9.-(1) Η αξκφδηα αξρή, δχλαηαη κνλνκεξψο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ 
θνξέα θαηάξηηζεο ή/θαη ηνπ εμεηαζηηθνχ νξγαληζκνχ, λα παξαθνινπζεί θαη λα παξεκβαίλεη ζηελ 
φιε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο ή/θαη ησλ εμεηάζεσλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή 
εθαξκνγή ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

      (2) Η αξκφδηα αξρή δχλαηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο επηινγήο ησλ ζεκάησλ ησλ 
εμεηάζεσλ ή θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ θαη θαηά ηε δηαδηθαζία δηφξζσζεο θαη 
βαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ, λα παξεπξίζθεηαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην αδηάβιεην ησλ 
εμεηάζεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ εμεηαζηηθνχ νξγαληζκνχ.  

Αλαζηνιή έγθξηζεο θαη 
εμνπζηνδφηεζεο 
θνξέα θαηάξηηζεο 
ή/θαη εμεηαζηηθνχ 
θνξέα. 

10. Η αξκφδηα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο λα αλαζηείιεη ηελ έγθξηζε θαη 
εμνπζηνδφηεζε θνξέα θαηάξηηζεο ή/θαη εμεηαζηηθνχ θνξέα, ν νπνίνο δελ ζπλερίδεη λα πιεξνί ηα 
θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 6. 

 

Σέιε. 11. Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαηάξηηζεο ή/θαη εμεηαζηηθνί νξγαληζκνί θαηαβάιινπλ ηέιε 625 
επξψ, πιένλ Φ.Π.Α., πξνο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο ηνπο. 

Πεξίνδνο ηζρχνο 
έγθξηζεο θαη 
εμνπζηνδφηεζεο. 

12. Οη θνξείο θαηάξηηζεο θαη νη εμεηαζηηθνί νξγαληζκνί δχλαηαη λα δηνξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα 
θαηάξηηζεο θαη εμεηάζεηο, αληίζηνηρα, γηα ηξία (3) ζπλερφκελα έηε θαη ε εμνπζηνδφηεζε ηνπο 
δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη απηφκαηα λννπκέλνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα  ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα ησλ 
παξαγξάθσλ 4 ή/θαη 6 θαη λννπκέλνπ φηη δελ ζα αλαιάβεη ε Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηηο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ θνξέα θαηάξηηζεο ή/θαη ηνπ εμεηαζηηθνχ νξγαληζκνχ. 

________________ 

   Έγηλε ζηηο11 Γεθεκβξίνπ 2013. 
ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΗ, 

Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 
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