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Αριθμός 25 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ.2) 2015 

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

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 
παξέρνπλ νη παξάγξαθνη (γ) θαη (ε) ηνπ άξζξνπ 43 ησλ πεξί Πξνώζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο 
Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο Νόκσλ ηνπ 2013 κέρξη (Αξ.2) ηνπ 2015, εθδίδεη ην 
αθόινπζν Γηάηαγκα: 

1. Σν παξόλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην 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. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της Ε.Ε 
L140, 5.6.2009, 
σ.16. 

112(1) του 2013, 
121(1) του 2015 
157(1) του 2015. 

Συνοπτικός τίτλος. 
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Ερμηνεία 

Φορέας κατάρτισης 

Κξηηήξηα πνπ 
πξέπεη λα π ιεξνί ν 
θνξέαο θαηάξηηζεο. 

Εξεταστικός 
οργανισμός 

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

«εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό ζηελ ππν-παξάγξαθν (1) 
ηεο παξαγξάθνπ 4· 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Πξνώζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 
Δλέξγεηαο Νόκνπο ηνπ 2013 κερξη (Αξ.2) ηνπ 2015.· 

«ζπλεξγαδόκελνο νξγαληζκόο» ζεκαίλεη ηνλ νξγαληζκό ν νπνίνο ζπκβάιιεηαη κε θνξέα 
θαηάξηηζεο ή/θαη εμεηαζηηθό νξγαληζκό γηα ζθνπνύο παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο απηόλ· 

«θνξέαο θαηάξηηζεο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό ζηελ ππό-παξάγξαθν (1) ηεο 
παξαγξάθνπ 3. 

(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.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππό-παξαγξάθνπ (2), ν θνξέαο θαηάξηηζεο είλαη ε 
Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ. 

(2) Ο Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Δλέξγεηαο δύλαηαη λα εγθξίλεη θαη λα εμνπζηνδνηεί ά ι ι ε 
δεκόζηα ππεξεζία εθηόο από ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ή ηδησηηθό νξγαληζκό, αλώηαην επηζηεκνληθό 
ή ά ι ι ν ίδξπκα ή θνξέα ηερληθήο θαηάξηηζεο ή ζύλδεζκν, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε 
δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ ηερληθήο θαηάξηηζεο σο θνξέα θαηάξηηζεο γηα λα δηνξγαλώλεη 
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο 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: 

ε παξνύζα παξάγξαθνο, ε Τπεξεζία Δλέξγεηαο δελ ιεηηνπξγεί σο Ννείηαη όηη, όηαλ εθαξκόδεηαη 
θνξέαο θαηάξηηζεο. 

4.-(1) Ο θνξέαο θαηάξηηζεο πξέπεη-

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

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

λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηάι ιε ισλ ηερληθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ πξαθηηθήο εμάζθεζεο, θαη ηδίσο εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό ή αλάινγεο 
εγθαηαζηάζεηο, ώζηε ε πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ ππνςήθησλ εγθαηαζηαηώλ λα 
πξνζνκνηάδεη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο αληίζηνηρεο εξγαζίαο· 

λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ηε βαζηθή θαηάξηηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό θαη 
πξαθηηθό ζθέινο, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (ε) ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Νόκνπ· 

λα 

(ε) 

(στ) 

δηαζθαιίδεη όηη ην πξνζσπηθό ηνπ γλσξίδεη πνιύ θαιά ηελ ειιεληθή γ ιώζζα, έρεη 
άξηζηε γλώζε ηεο ζρεηηθήο βαζηθήο θαηάξηηζεο όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηνπο 
Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ άξζξνπ 44 θαη κεγάιε 
εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ ηερληθήο θαηάξηηζεο θαη πξνο ην ζθνπό απηό 
πξνζθνκίδεη βηνγξαθηθό ζεκείσκα γηα θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ πνπ ζα 
δηνξγαλώζεη πξόγξακκα θαηάξηηζεο· 

λα πξνζθέξεη βξαρύηεξνπο θύθινπο επηκόξθσζεο επί επίθαηξσλ ζεκάησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, λνκνζεζηώλ θαη πξνηύπσλ, πνπ λα 
επηηξέπνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε ησλ εγθαηαζηαηώλ θαη ην δηθαίσκα ηνπο γηα αλαλέσζε ηεο 
εγγξαθήο ηνπο ζην κεηξών ζύκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηεο 
παξαγξάθνπ (β) ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Νόκνπ· 

λα δηαζθαιίδεη όηη ν θαηαξηηζκέλνο εγθαηαζηάηεο είλαη ζε ζέζε λα ηεξεί όινπο ηνπο 
εθαξκνζηένπο θώδηθεο θαη πξόηππα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ 
ελέξγεηα θαη ηελ νηθνινγηθή ζήκαλζε, θαζώο επίζεο θαη ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο 
πγείαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληίζηνηρε εξγαζία. 

και 

5.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππό-παξαγξάθνπ (2), ν εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο είλαη 
Τπεξεζία Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ. 

ε 

(2) Ο Γηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Δλέξγεηαο δύλαηαη λα εγθξίλεη θαη λα εμνπζηνδνηεί ά ι ι ε 
δεκόζηα ππεξεζία εθηόο από ηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο ή ηδησηηθό νξγαληζκό, αλώηαην επηζηεκνληθό 
ή ά ι ι ν ίδξπκα, σο εμεηαζηηθό νξγαληζκό ηθαλό λα δηνξγαλώλεη εμεηάζεηο ζε ζεσξεηηθά 
πξαθηηθά ζέκαηα, ε επηηπρία ησλ νπνίσλ απνηειεί ηεθκήξην όηη ην επηηπρόλ πξόζσπν θαηέρεη 
πξνζόληα γηα λα δηελεξγεί εγθαηαζηάζεηο κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξώλ βηνκάδαο ή/θαη 
ειηαθώλ θσηνβνιηατθώλ ή/θαη ειηνζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ ή/θαη γεσζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ κηθξνύ 
βάζνπο θαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο: 

και 
τα 

Νοείται ότι, όταν εφαρμόζεται 
εξεταστικός οργανισμός 

ε παξνύζα παξάγξαθνο, ε Τπεξεζία Δλέξγεηαο δελ ιεηηνπξγεί σο 
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Κξηηήξηα πνπ 
πξέπεη λα π ιεξνί ν 
εμεηαζηηθόο 
νξγαληζκόο. 

6.-(1) Ο εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο 

Διαδικασία 
αξιολόγησης του 
φορέα κατάρτισης 
και του εξεταστικού 
οργανισμού 

Ενημέρωση 
αρμόδιας αρχής για 
αλλαγές στα 
δικαιολογητικά του 
φορέα κατάρτισης 
ή/και εξεταστικού 
οργανισμού 

Εποπτεία 
διαδικασίας 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(ζη) 

(δ) 

(ε) 

(ζ) 

νξγαλώλεη θαη δηεμάγεη εμεηάζεηο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εμεηαζηέα ύ ι ε πνπ θαζνξίδεηαη 
ζε Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Νόκνπ· 

θαη αμηνινγεί ηνπο ππνςήθηνπο εγθαηαζηάηεο δηαζθαιίδεη ην αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ 
θαηά ηξόπν αληηθεηκεληθό θαη ακεξόιεπην· 

ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα αξρή γηα έγθξηζε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ππνινγηζκνύ ηνπ ηέινπο 
εμέηαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα επηβάιεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ εμέηαζε· 

εμαζθαιίδεη κέζσ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
θαη ησλ πειαηώλ ηνπ, ηελ αλεμαξηεζία ηνπ από ηνπο ππνςήθηνπο εγθαηαζηάηεο· 

ζεζπίδεη θαλνληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο λα δηαρσξίδνπλ ηε δηνξγάλσζε ησλ 
εμεηάζεσλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ από ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 
νξγαληζκνύ· 

δηαζθαιίδεη όηη νη δξαζηεξηόηεηεο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ νξγαληζκώλ δελ επεξεάδνπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθόηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ηεο αμηνιόγεζεο ησλ ππνςήθησλ εγθαηαζηαηώλ· 

δηαζέηεη αμηόπηζην ζύζηεκα εμαγσγήο, γλσζηνπνίεζεο θαη θαηαρώξεζεο ζε αξρείν ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςήθησλ εγθαηαζηαηώλ, θαζώο θαη ζύζηεκα 
δηεξεύλεζεο ελζηάζεσλ ή παξαπόλσλ ησλ ππνςεθίσλ· 

δηαζθαιίδεη όηη ε επηηήξεζε ησλ ππνςήθησλ εγθαηαζηαηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα 
εμεηάζεσλ, γίλεηαη θαηά ηξόπν ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπο· 

των 

δηαζθαιίδεη όηη, νη ζεκαηνζέηεο θαη νη εμεηαζηέο γλσξίδνπλ πνιύ θαιά ηελ ειιεληθή 
γ ιώζζα, έρνπλ άξηζηε γλώζε ηεο ζρεηηθήο νξνινγίαο ηνπ εμεηαζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, 
κεγάιε εκπεηξία ζηε ζεκαηνζέηεζε θαη αμηνιόγεζε ππνςεθίσλ θαη δελ έρνπλ 
νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ππνςήθην ή νκάδα ππνςεθίσλ, ώζηε 
ε αμηνιόγεζε λα είλαη ακεξόιεπηε θαη αληηθεηκεληθή θαη πξνο ην ζθνπό απηό πξνζθνκίδεη 
ζηελ αξκόδηα αξρή βηνγξαθηθό ζεκείσκα γηα θάζε ζεκαηνζέηε/εμεηαζηή· 

(η) των δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή θαη εμνπιηζκό ώζηε ε πξαθηηθή εμέηαζε 
ππνςήθησλ εγθαηαζηαηώλ λα πξνζνκνηάδεη κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο αληίζηνηρεο 
εξγαζίαο. 

7.-(1) Οξγαληζκόο, ν νπνίνο επηζπκεί λα δηνξγαλώλεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή/θαη εμεηάζεηο 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, ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ αξκόδηα αξρή, ζε ηύπν πνπ 
θαζνξίδεηαη ζε αλαθνίλσζε ηεο πνπ αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο. 

(2) ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη θάζε αλαγθαίν πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν θαη έγγξαθν, ην νπνίν 
πηζηνπνηεί όηη ν ελδηαθεξόκελνο νξγαληζκόο πιεξνί ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ (4) θαη (6), 
αλάινγα ηεο πεξίπησζεο. 

(3) Η αξκόδηα αξρή εμεηάδεη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, κε ζθνπό λα δηαπηζηώζεη θαηά 
πόζν ηεξνύληαη εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ νξγαληζκνύ ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (4) θαη (6), θαη απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε ή απόξξηςε ηεο αίηεζεο. 

(4) Δάλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο θαη ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 
εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο, ε αξκόδηα αξρή δηαπηζηώζεη όηη ν ελδηαθεξόκελνο 
νξγαληζκόο δελ έρεη ππνβάιεη πιήξσο ζπκπιεξσκέλε αίηεζε ή απαηηνύληαη πξόζζεηεο 
δηεπθξηλήζεηο ή/θαη δηθαηνινγεηηθά, ηόηε δύλαηαη λα ηα δεηήζεη γξαπηώο από ηνλ ελδηαθεξόκελν 
νξγαληζκό, θαζνξίδνληαο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα εληόο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα ηα πξνζθνκίζεη. 

(5) Η αξκόδηα αξρή, αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία δεκνζηνπνηεί ηνπο 
εγθεθξηκέλνπο θνξείο θαηάξηηζεο θαη εμεηαζηηθνύο νξγαληζκνύο. 

(6) ε πεξίπησζε πνπ θνξέαο θαηάξηηζεο ή εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο ζπκβιεζεί κε 
ζπλεξγαδόκελν νξγαληζκό, ηόηε απηόο ελεκεξώλεη ζρεηηθά ηελ αξκόδηα αξρή εληόο ηξηάληα (30) 
εκεξώλ από ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο. 

8. Ο θνξέαο θαηάξηηζεο ή/θαη ν εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο ελεκεξώλεη ηελ αξκόδηα αξρή γηα 
νπνηεζδήπνηε αιιαγέο γίλνληαη θαη αθνξνύλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηελ αίηεζε 
βάζε ηεο ππό-παξαγξάθνπ (2) ηεο παξαγξάθνπ 7. 

9.-(1) Η αξκόδηα αξρή, δύλαηαη κνλνκεξώο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ 
θνξέα θαηάξηηζεο ή/θαη ηνπ εμεηαζηηθνύ νξγαληζκνύ, λα παξαθνινπζεί θαη λα παξεκβαίλεη ζηελ 
ό ι ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξηηζεο ή/θαη ησλ εμεηάζεσλ, έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζή εθαξκνγή 
ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. 
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(2) Η αξκόδηα αξρή δύλαηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο επηινγήο ησλ ζεκάησλ ησλ 
εμεηάζεσλ ή θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ θαη θαηά ηε δηαδηθαζία δηόξζσζεο θαη 
βαζκνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ, λα παξεπξίζθεηαη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην αδηάβιεην ησλ 
εμεηάζεσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ εμεηαζηηθνύ νξγαληζκνύ. 

10. Η αξκόδηα αξρή δύλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο λα αλαζηείιεη ηελ έγθξηζε θαη 
εμνπζηνδόηεζε θνξέα θαηάξηηζεο ή/θαη εμεηαζηηθνύ θνξέα, ν νπνίνο παύεη λα π ιεξνί ηα θξηηήξηα 
ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 6. 

1 1 . Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαηάξηηζεο ή/θαη εμεηαζηηθνί νξγαληζκνί θαηαβάιινπλ ηέιε 625 επξώ, 
πιένλ Φ.Π.Α., πξνο ηελ αξκόδηα αξρή γηα ζθνπνύο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο ηνπο. 

12. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3(2), νη θνξείο θαηάξηηζεο θαη νη εμεηαζηηθνί 
νξγαληζκνί δύλαηαη λα δηνξγαλώλνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη εμεηάζεηο, αληίζηνηρα, γηα ηξία 
(3) ζπλερόκελα έηε θαη ε εμνπζηνδόηεζε ηνπο δύλαηαη λα αλαλεώλεηαη απηόκαηα λννπκέλνπ όηη 
εμαθνινπζνύλ λα ηεξνύληαη ηα θξηηήξηα ησλ παξαγξάθσλ 4 ή/θαη 6.. 

13. Η ειάρηζηε δηάξθεηα ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο είλαη 40 ώξεο θαη θάζε βξαρύηεξνπ 
θύθινπ επηκόξθσζεο 10 ώξεο. 
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14. Tν 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 θαη 
ειηνζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ, ή/θαη γεσζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ κηθξνύ βάζνπο θαη αληιηώλ 
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