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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 4992, 20.1.2017

Κ.Δ.Π.26/2017

Αριθμός 26
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ 2) ΤΟΥ 2015
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου43(δ)
Γηα ζθνπνύο κεξηθήο ελαξκόληζεο κε ην άξζξν 14(3)ηεοπξάμεο ηεοΔπξσπατθήο Κνηλόηεηαο
κε ηίηινΕπίσημη
Εφημερίδα της
Ε Ε L140,
5 6 2009, σ16
112(1)του2013,
121(1)του2015
157(1)του2015

«Οδεγία 2009/28/ΔΚ» ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο23εοΑπξηιίνπ
2009 γηα ηελπξνώζεζε ηεορξήζεο ελέξγεηαοαπό αλαλεώζηκεοπεγέο θαη ηεληξνπνπνίεζε
θαηηεζπλαθόινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηώλ 2001/77/ΔΚ θαη 2003/30/ΔΚ.
Ο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαηΣνπξηζκνύ, αζθώληαο ηηοεμνπζίεο πνπ
ηνπ παξέρεη ε παξάγξαθνο (δ) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ πεξί Πξνώζεζεο θαηΔλζάξξπλζεο ηεο
Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ ΔλέξγεηαοΝόκνπ,εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα:

Συνοπτικός τίτλος

1. Σν παξόλ Γηάηαγκαζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Πξνώζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο
ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΔμεηαζηέαΎ ι ε γηα ηηο ΔμεηάζεηοΔγθαηαζηαηώλΜηθξήο
Κιίκαθαο Λεβήησλ θαη Θεξκαζηξώλ Βηνκάδαο ή/θαη Ηιηαθώλ Φσηνβνιηατθώλ ή/θαη
Ηιηνζεξκηθώλ πζηεκάησλ ή/θαη Γεσζεξκηθώλ πζηεκάησλ Μηθξνύ Βάζνπο θαη Αληιηώλ
Θεξκόηεηαο)Γηάηαγκαηνπ 2017.

Ερμηνεία

2.-(1) ην παξόλ Γηάηαγκα,εθηόοαλαπό ην θείκελνπξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα-

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι)
20 1 2017

«εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό ζην πεξί
Πξνώζεζεο θαηΔλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (Κξηηήξηα
πνπ πξέπεη λα πιεξνί ν θνξέαο θαηάξηηζεο θαην 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 ήαληηθαζίζηαηαη·

«Νόκνο» ζεκαίλεηηνπο πεξί Πξνώζεζεο θαηΔλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ
Πεγώλ Δλέξγεηαο Νόκνπο ηνπ 2013 κέρξη (Αξ.2) ηνπ 2015, όπσο απηνί εθάζηνηε
ηξνπνπνηνύληαη ήαληηθαζίζηαληαη·
«ζπλεξγαδόκελνο νξγαληζκόο» ζεκαίλεηηνλ νξγαληζκό ν νπνίνο ζπκβάιιεηαη κεεμεηαζηηθό
νξγαληζκό γηα ζθνπνύο παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο απηόλ.
(2)
Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ Γηάηαγκα θαηδελ νξίδνληαη
εηδηθά ζ ε 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.

Δμεηαζηέαύ ι ε .
Παξάξηεκα Ι.

3. Η εμεηαζηέαύ ι ε ζηελνπνία βαζίδνληαηνηεμεηάζεηοπνπ δηελεξγνύληαηαπό ηνλεμεηαζηηθό
νξγαληζκό,θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι.

Σέινο ζπκκεηνρήο
ζηηο εμεηάζεηο.

4. Ο εμεηαζηηθόο νξγαληζκόο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ αξκόδηα αξρή, ην ηέινο πνπ
επηβάιιεη γηαζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηοπνπ δηνξγαλώλεη γηα εγθαηαζηάηεο κηθξήοθιίκαθαο
ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξώλ βηνκάδαο ή/θαη ειηαθώλ θσηνβνιηατθώλ ή/θαη ειηνζεξκηθώλ
ζπζηεκάησλ ή/θαη γεσζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ κηθξνύ βάζνπο θαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο,
ζπλνδεπόκελν από αλαιπηηθήθαηάζηαζε ε νπνία δηθαηνινγείην ύςνο ηνπ ηέινπο.

Πρόγραμμα
εξετάσεων
Παράρτημα II

5. Σν πξόγξακκα, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη
εμέηαζεοθαζνξίδνληαη ζην ΠαξάξηεκαΙΙ.

ε επηινγή ησλ εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ ηεο
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Κατάργηση
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι)
13122013

6 Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΕξεταστέαΎλη για τις Εξετάσεις Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών
Βιομάζας, ή/και Ηλιακών Φωτοβολταικών και Ηλιοθερμικών Συστημάτων, ή/και Γεωθερμικών
Συστημάτων Μικρού Βάθουςκαι Αντλιών Θερμότητας) Διάταγμα του2013, καταργείται

203

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
(Παξάγξαθνο 3)
Δμεηαζηέαύ ι ε ζηελνπνία ζα βαζίδνληαηνηεμεηάζεηοπνπ ζα δηελεξγνύληαη από ηνπο εμεηαζηηθνύονξγαληζκνύο γηαηνπο
εγθαηαζηάηεοκηθξήοθιίκαθαοιεβήησλ θαη ζεξκαζηξώλ βηνκάδαο ή /θαη ειηαθώλθσηνβνιηατθώλ ή/θαη ειηνζεξκηθώλ
ζπζηεκάησλ ή/θαη γεσζεξκηθώλζπζηεκάησλ κηθξνύβάζνποθαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο
1.

Η εμεηαζηέα ύ ι ε ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηαθπξηόηεξα ζέκαηα ηεοβαζηθήο θαηάξηηζεο,όπσο απηή θαζνξίδεηαηζηνπο
Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη βάζεηηνπ άξζξνπ 44(ε)ηνπ Νόκνπ.

2.

Υσξίο επεξεαζκό ηεοπαξαγξάθνπ 1 , ε εμεηαζηέαύ ι ε ζα πξέπεη λαπεξηιακβάλεηηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα:
2.1

Σελ ζρεηηθήεπξσπατθή θαηεζληθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ εγθαηάζηαζεκηθξήο θιίκαθαοιεβήησλ θαη
ζεξκαζηξώλ βηνκάδαο ή/θαηειηαθώλ θσηνβνιηατθώλ ή/θαηειηνζεξκηθώλ ζπζηεκάησλ ή/θαηγεσζεξκηθώλ
ζπζηεκάησλ κηθξνύβάζνποθαη αληιηώλ ζεξκόηεηαο.

2.2

Σηοηερληθέοπξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεοθαηεγνξίαο ζηελνπνία 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 ελεξγεηαθάζήκαηα γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό.

2.3

Σα ζπζηήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκό ηεοθαηεγνξίαοζηελνπνία ζα εγγξαθνύλ νηεγθαηαζηάηεο,ηα επηκέξνπο
κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο/εμνπιηζκνύ θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαοηνπο.

2.4

ηηο ππνρξεώζεηο ησλ εγθαηαζηαηώλ γηα ζέκαηααζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελεξγαζίαθαζώοθαη ηακέηξα πνπ
πξέπεη λαιακβάλνληαη,ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηεοΝνκνζεζίαο γηα αζθάιεηα θαη πγείαζηελ 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, ηελεπηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ.

2.8

Σνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεοεξγαζίαηνπο,θαζώο θαηηελ αλαγλώξηζε αζηνρηώλ,
ιαζώλ ή/θαη παξαβιέςεσλ ηεοεγθαηάζηαζεο.
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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 ζ ε θαηάιιειεο εξγαζηεξηαθέοππνδνκέοηνπ εμεηαζηηθνύνξγαληζκνύ ή ζπλεξγαδόκελνπ νξγαληζκνύ.
1. Η ζεσξεηηθή εμέηαζε έρεη ζαλ ζηόρν λα δηαθξηβώζεη όηη ν ππνςήθηνο εγθαηαζηάηεο δηαζέηεη επαξθείο ζεσξεηηθέο
γλώζεηο ζρεηηθάκε ηελεξγαζίαγηα ηελνπνία έρεη θαηαξηηζηείθαη ζα επαγγέιιεηαη.Η αμηνιόγεζε απηή ζα γίλεηαηείηεκε
γξαπηέο εμεηάζεηο, είηε κε ζπλερείο αμηνινγήζεηο ππό κνξθή εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο ζύκθσλα κε ηελ
εμεηαζηέαύ ι ε πνπ θαζνξίδεηαηζην Παξάξηεκα Ι.
2. Η πξαθηηθή εμέηαζε έρεη ζαλ ζηόρν λα δηαθξηβώζεη όηη ν ππνςήθηνο εγθαηαζηάηεο δηαζέηεη επαξθείο πξαθηηθέο
δεμηόηεηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζρεηηθώλ εμνπιηζκώλ θαηζπζηεκάησλ 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, ζ ε εηδηθάθαηαζθεπαζκέλεο
εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο θαηθάησ από πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ λα πξνζνκνηάδνπλ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο
αληίζηνηρεο εξγαζίαοθαη ζύκθσλα κε ηελεμεηαζηέαύ ι ε πνπ θαζνξίδεηαηζην Παξάξηεκα Ι.
3. Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε ππνςήθην εγθαηαζηάηε ηόζν γηα ηε ζεσξεηηθή όζν θαηηελ πξαθηηθή εμέηαζε,θαζώο θαη
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ εμεηαζηή, θαηαγξάθνληαη ζ ε εηδηθό έληππν αμηνιόγεζεο ην νπνίν απνηειεί
αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ αξρείνπ αμηνιόγεζεο ηνπ θάζεππνςήθηνπεγθαηαζηάηε.
Β. Κξηηήξηα επηηπρίαο
Ο ππνςήθηνο εγθαηαζηάηεοζεσξείηαη όηην ι ν θ ι ή ξ σ ζ ε κε επηηπρία ηηοεμεηάζεηο όηαλ ζπγθεληξώζεη ζην θάζε κέξνο ηεο
εμέηαζεο,ζεσξεηηθόθαη πξαθηηθό,ηνπιάρηζην ην 50%ηεοβαζκνινγίαο θαη ε ζπλνιηθή ηνπ βαζκνινγία, θαη γηα ηαδύν κέξε,
είλαηηνπιάρηζην70%.
Γ. Δπηινγήεξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ ηεο εμέηαζεο
1. Κάζε εμεηαζηηθόονξγαληζκόο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκόδηα αξρή πξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο θαηαπαληήζεηο ηεο
ζεσξεηηθήο εμέηαζεο θαηζέκαηα 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 ηαζέκαηαησλ εμεηάζεσλ.
2. Ο αξηζκόο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ εξγαζηώλ κέζα ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ζα πξέπεηλα είλαηαλάινγνο κε ηε
βαξύηεηα πνπ δίλεηαηζηηο δηάθνξεο ελόηεηεο/ζέκαηα, δειαδή ελόηεηεο/ζέκαηα νη νπνίεο ζεσξνύληαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα
ηελνξζή αμηνιόγεζε ηνπ ππνςήθηνπ εγθαηαζηάηε,ζα πξέπεηλααληηπξνζσπεύνληαη κε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο/πξαθηηθέο
εξγαζίεο έλαληηαπηώλπνπ ζεσξνύληαη κηθξόηεξεοζεκαζίαο.
3.Οη εξσηήζεηο,νη πξαθηηθέοεξγαζίεοθαη νηαπαληήζεηο ηνπο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ αμηνινγνύληαη
θαη αλαζεσξνύληαη εηεζίσο από ηελαξκόδηααξρή,ζε ζπλελλόεζε κεηνπο εμνπζηνδνηεκέλνποεμεηαζηηθνύο νξγαληζκνύο.

Έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2016
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΚΚΟΤΡΥΠΗΣ,
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

