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Κ.Γ.Π. 443/2013

Απιθμόρ 443
Ο ΠΔΡΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΔΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΑΝΔΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΝΟΜΟ
ΣΟΤ 2013
_______________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 43(δ)
Γηα ζθνπνχο κεξηθήο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηινΔπίζεκε Δθεκεξίδα
«Οδεγία 2009/28/ΔΚ» ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Απξηιίνπ
ηεο
2009 γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη
Δ.Δ: L140, 5.6.2009,
ηε ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ.
ζ.16.

112(Ι) ηνπ 2013.
πλνπηηθφο ηίηινο.

Δξκελεία.

112(Ι) ηνπ 2013.

Ο Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ
παξέρεη ην άξζξν 43(δ) ηνπ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκνπ ηνπ 2013, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα:
1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Δμεηαζηέα Ύιε γηα ηηο Δμεηάζεηο Δγθαηαζηαηψλ Μηθξήο
Κιίκαθαο Λεβήησλ θαη Θεξκαζηξψλ Βηνκάδαο, ή/θαη Ηιηαθψλ Φσηνβνιηατθψλ θαη Ηιηνζεξκηθψλ
πζηεκάησλ, ή/θαη Γεσζεξκηθψλ πζηεκάησλ Μηθξνχ Βάζνπο θαη Αληιηψλ Θεξκφηεηαο) Γηάηαγκα
ηνπ 2013.
2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην 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·
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ
Δλέξγεηαο Νφκν ηνπ 2013, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
«ζπλεξγαδφκελνο νξγαληζκφο» ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκφ ν νπνίνο ζπκβάιιεηαη κε εμεηαζηηθφ
νξγαληζκφ γηα ζθνπνχο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο απηφλ.
(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη εηδηθά ζε
απηφ, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο θαη ηα Γηαηάγκαηα
πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ.

Δμεηαζηέα χιε.
Παξάξηεκα Ι.
Σέινο ζπκκεηνρήο
ζηηο εμεηάζεηο.

Πξφγξακκα
εμεηάζεσλ.
Αμηνιφγεζε.
Παξάξηεκα ΙΙ.

3. Η εμεηαζηέα χιε ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ εμεηαζηηθφ
νξγαληζκφ, θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι.
4. Ο εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ αξκφδηα αξρή, ην ηέινο πνπ επηβάιιεη
γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηνξγαλψλεη γηα εγθαηαζηάηεο κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη
ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ή/θαη ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, ή/θαη
γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ βάζνπο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ζπλνδεπφκελν απφ αλαιπηηθή
θαηάζηαζε ε νπνία δηθαηνινγεί ην χςνο ηνπ ηέινπο.
5. Σν πξφγξακκα, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη ε επηινγή ησλ εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ ηεο εμέηαζεο
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
(Παξάγξαθνο 3)

Δμεηαζηέα χιε ζηελ νπνία ζα βαζίδνληαη νη εμεηάζεηο πνπ ζα δηελεξγνχληαη απφ ηνπο εμεηαζηηθνχο νξγαληζκνχο 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
1.
Η εμεηαζηέα χιε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηα θπξηφηεξα ζέκαηα ηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη
ζηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 44(ε).
2.
Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ εδαθίνπ 1, ε εμεηαζηέα χιε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
2.1 Σελ ζρεηηθή επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ εγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη
ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ή/θαη ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, ή/θαη
γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ βάζνπο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο.
2.2 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζα
εγγξαθνχλ νη εγθαηαζηάηεο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ην
άξζξν 44 ηνπ Νφκνπ, θαζψο επίζεο ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα, νηθνινγηθά θαη ελεξγεηαθά
ζήκαηα γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκφ.
2.3 Σα ζπζηήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζα εγγξαθνχλ νη εγθαηαζηάηεο, ηα
επηκέξνπο κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο.
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Σνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ηελ νπνία ζα εθηειεί ν
εγθαηαζηάηεο.
Σηο ζρεηηθέο ρνξεγίεο/επηδνηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα εγθαζηζηνχλ νη
εγθαηαζηάηεο.
Σε δηαζηαζηνιφγεζε, δηάηαμε θαη δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνχ.
Σελ νξζή εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνχ, ηελ επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ.
Σνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζία ηνπο, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε
αζηνρηψλ, ιαζψλ ή/θαη παξαβιέςεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

(Παξάγξαθνο 5)
Πξφγξακκα, θξηηήξηα επηηπρίαο, θαη επηινγή ησλ εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ ηεο εμέηαζεο
Α. Πξφγξακκα Δμέηαζεο:
Σν πξφγξακκα ηεο εμέηαζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κέξνο. Σν πξαθηηθφ κέξνο πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαηάιιειεο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ εμεηαζηηθνχ νξγαληζκνχ ή ζπλεξγαδφκελνπ
νξγαληζκνχ.
1. Η ζεσξεηηθή εμέηαζε έρεη ζαλ ζηφρν λα δηαθξηβψζεη φηη ν ππνςήθηνο εγθαηαζηάηεο δηαζέηεη επαξθείο
ζεσξεηηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία έρεη θαηαξηηζηεί θαη ζα επαγγέιιεηαη. Η αμηνιφγεζε
απηή ζα γίλεηαη είηε κε γξαπηέο εμεηάζεηο, είηε κε ζπλερείο αμηνινγήζεηο ππφ κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο
επηινγήο ζχκθσλα κε ηελ εμεηαζηέα χιε πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι.
2. Η πξαθηηθή εμέηαζε έρεη ζαλ ζηφρν λα δηαθξηβψζεη φηη ν ππνςήθηνο εγθαηαζηάηεο δηαζέηεη επαξθείο πξαθηηθέο
δεμηφηεηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζρεηηθψλ εμνπιηζκψλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ζα εγγξαθεί
θαη γηα απηφ δηεμάγεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο (εξγαζηήξηα) ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα ην ζθνπφ
απηφ. Η αμηνιφγεζε απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππφ κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ εξγαζηψλ, ζε εηδηθά
θαηαζθεπαζκέλεο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο θαη θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ λα πξνζνκνηάδνπλ ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο θαη ζχκθσλα κε ηελ εμεηαζηέα χιε πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Παξάξηεκα Ι.
3. Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε ππνςήθην εγθαηαζηάηε ηφζν γηα ηε ζεσξεηηθή φζν θαη ηελ πξαθηηθή εμέηαζε, θαζψο
θαη νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ εμεηαζηή, θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν αμηνιφγεζεο ην νπνίν απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αξρείνπ αμηνιφγεζεο ηνπ θάζε ππνςήθηνπ εγθαηαζηάηε.
Β. Κξηηήξηα επηηπρίαο
Ο ππνςήθηνο εγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη κε επηηπρία φιεο ηηο πξαθηηθέο εξγαζίεο πνπ ηνπ
αλαηίζεληαη απφ ηνλ εμεηαζηή. ε πεξίπησζε απνηπρίαο κέξνπο ηεο πξαθηηθήο εξγαζία, ν ππνςήθηνο ζα κπνξεί λα
παξαθαζίζεη μαλά ην κέξνο εθείλν ζην νπνίν έρεη απνηχρεη.
Ο ππνςήθηνο εγθαηαζηάηεο ζεσξείηαη φηη νινθιήξσζε κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο φηαλ ζπγθεληξψζεη ζην θάζε κέξνο
ηεο εμέηαζεο, ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ, ηνπιάρηζην ην 50% ηεο βαζκνινγίαο θαη ε ζπλνιηθή ηνπ βαζκνινγία, θαη γηα
ηα δχν κέξε, είλαη ηνπιάρηζην 70%.
Γ. Δπηινγή εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ ηεο εμέηαζεο
1. Κάζε εμεηαζηηθφο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κία βάζε δεδνκέλσλ κε ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ηεο
ζεσξεηηθήο εμέηαζεο θαη ηα ζέκαηα ησλ πξαθηηθψλ εξγαζηψλ, ηελ νπνία ζα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή. Η
αξκφδηα αξρή ζα αμηνινγεί ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ θαη πξαθηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζα ππνβάιιεη ζηνλ εμεηαζηηθφ
νξγαληζκφ ζρφιηα θαη ππνδείμεηο γηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ εμεηάζεσλ.
2. Ο αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζηψλ κέζα ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ζα πξέπεη λα είλαη
αλάινγνο κε ηε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηηο δηάθνξεο ελφηεηεο/ζέκαηα, δειαδή ελφηεηεο/ζέκαηα νη νπνίεο
ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε ηνπ ππνςήθηνπ εγθαηαζηάηε, ζα πξέπεη λα
αληηπξνζσπεχνληαη κε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο/πξαθηηθέο εξγαζίεο έλαληη απηψλ πνπ ζεσξνχληαη κηθξφηεξεο
ζεκαζίαο.
3. Οη ηειηθέο εξσηήζεηο, πξαθηηθέο εξγαζίεο θαη νη απαληήζεηο ηνπο απνζηέιινληαη απφ ηνλ εμεηαζηηθφ νξγαληζκφ
ζηελ αξκφδηα αξρή, γηα ηειηθή έγθξηζε πξνηνχ θαζνξηζηεί ην πξφγξακκα εμέηαζεο.
4. Οη εξσηήζεηο, νη πξαθηηθέο εξγαζίεο θαη νη απαληήζεηο ηνπο αμηνινγνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη εηεζίσο απφ ηνλ
εμεηαζηηθφ νξγαληζκφ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο αξρήο.
_______________
Έγηλε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2013.
ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΚΚΟΣΡΤΠΗ,
Τπνπξγφο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ.
____________________________________________________________________________________________
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €1,71 ην θαζέλα
Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00.

