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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ 
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρουσίαση στην ΟΕΒ, 16 Νοεμβρίου 2016

Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Η πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας των ατόμων που
πραγματοποιούν εγκαταστάσεις ή συντήρηση συστημάτων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) μικρής κλίμακας και διεκπεραίωσης όλων των
καθηκόντων και υποχρεώσεων τους συμφώνα με τους σχετικούς
κανονισμούς.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των κανονισμών είναι το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Εγκαταστάτης σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από την αρμόδια 
αρχή στο μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων και που προβαίνει σε 
εγκατάσταση ή/και συντήρηση μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών 
βιομάζας ή/και ηλιακών φωτοβολταϊκών ή/και ηλιοθερμικών συστημάτων 
ή/και γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας, 
σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Νόμου Ν.112(Ι)/2013.
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Εγκαταστάτες μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ
Σχετική Νομοθεσία 

• Άρθρα 22 έως 25 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2013 -Ν112(Ι)/2013.

• Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2015.- Κ.Δ.Π.374/2015.

• Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης και ο 
εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και 
θερμαστρών βιομάζας, ή /και ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών
συστημάτων, ή /και γεωθερμικών συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών 
θερμότητας και διαδικασία αξιολόγησής τους) Διάταγμα του 2013.-
Κ.Δ.Π.442/2013.

• Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Εξεταστέα Ύλη για τις Εξετάσεις Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας 
Λεβήτων και Θερμαστρών Βιομάζας, ή/και Ηλιακών Φωτοβολταϊκών και 
Ηλιοθερμικών Συστημάτων, ή/και Γεωθερμικών Συστημάτων Μικρού Βάθους 
και Αντλιών Θερμότητας) Διάταγμα του 2013.-Κ.Δ.Π.443/2013.

Μητρώο Εγκαταστατών

• Οι εγκαταστάτες μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο εγκαταστατών, που 
τηρεί η αρμόδια αρχή, σε μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω 
κατηγορίες εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ
Κατηγορία Α: Εγκαταστάτες λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας 
Κατηγορία B: Εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας.
Κατηγορία Γ: Εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών συστημάτων.

•Η εγγραφή στο μητρώο πιστοποιεί την επαγγελματική επάρκεια  των 
εγκαταστατών, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στους 
Κανονισμούς.
•Η εγγραφή στο μητρώο είναι εθελοντική (Ν.157(Ι)/2015).
•Μικρής κλίμακας σύστημα ΑΠΕ σημαίνει σύστημα του οποίου η ονομαστική 
ισχύς δεν ξεπερνά τα 30kW.
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Πρόνοια του Σχεδίου «Ηλιακή ενέργεια για όλους» 

• Το σχέδιο «Ηλιακή ενέργεια για όλους» περιλαμβάνει την απαίτηση οι
εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων (net-metering,
αυτοπαραγωγής ισχύος μέχρι 30kW ) να γίνονται από πρόσωπο
εγγεγραμμένο στο μητρώο εγκαταστατών (Κατηγορία Γ εγκαταστάτες
ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων).

• Μαζί με την αίτηση για διασύνδεση του ΦΒ συστήματος θα πρέπει να
υποβάλλεται και το Πιστοποιητικό ικανότητας εγκαταστάτη που
παρέχει η αρμόδια αρχή στους εγγεγραμμένους στην κατηγορία Γ:
Εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων του Μητρώου
εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ .

• Σημειώνεται ότι για την εγγραφή ικανοποιητικού αριθμού
εγκαταστατών στο Μητρώο, δίνεται μεταβατική περίοδος, η οποία θα
είναι σε ισχύ μέχρι σχετικής Ανακοίνωσης του αρμόδιου Υπουργού,
κατά την οποία εναλλακτικά θα μπορούν να υποβάλλονται τα στοιχεία
εργολήπτη (εγκαταστάτη/ προμηθευτή) και κατάλογος με τα στοιχεία
του απασχολούμενου προσωπικού.

Περιεχόμενο και τήρηση του μητρώου

• Η τήρηση και διαχείριση του μητρώου γίνεται από την αρμόδια 
αρχή.

• Τα στοιχεία του μητρώου τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό, από
το διαδίκτυο ή αλλιώς , περιορίζονται στα ακόλουθα:
(α) το ονοματεπώνυμο του εγκαταστάτη,
(β) την επαγγελματική διεύθυνση,
(γ) τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο),
(δ) την κατηγορία ή κατηγορίες εγκαταστάτη για την οποία ισχύει η
εγγραφή,
(ε) το κράτος μέλος εξασφάλισης πιστοποιητικού ικανότητας (για
τις περιπτώσεις εγκαταστατών που έχουν εξασφαλίσει
πιστοποίηση εγκαταστάτη από φορείς άλλου κράτους μέλους).
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Πιστοποιητικό ικανότητας εγκαταστάτη

• Η αρμόδια αρχή παρέχει σε κάθε εγκαταστάτη
πιστοποιητικό ικανότητας για την καθορισμένη κατηγορία
ή κατηγορίες συστημάτων στην οποία ή στις οποίες
αναφέρεται η εγγραφή του, το οποίο παρουσιάζει στο
χώρο εγκατάστασης σε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί
από τον ιδιοκτήτη του συστήματος ή από τον εκπρόσωπο
του ιδιοκτήτη, ανάλογα με την περίπτωση.

• Το πιστοποιητικό ικανότητας θεωρείται αυτόματα άκυρο,
όταν ο κάτοχός του καταστεί σωματικά ή πνευματικά
ανίκανος να εκτελεί σχετική εργασία, νοουμένου ότι, η
ανικανότητα αυτή πιστοποιείται με σχετικό ιατρικό
πιστοποιητικό κρατικού ή ιδιωτικού νοσηλευτηρίου το
οποίο δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητηθεί από την
αρμόδια αρχή.

Υποχρεώσεις και καθήκοντα εγκαταστατών
• Ο εγκαταστάτης ΑΠΕ
1. Διενεργεί εγκατάσταση ή συντήρηση συστήματος ΑΠΕ, σύμφωνα με τη

διαδικασία που καθορίζεται στους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 374/2015.
2. Μετά από την εγκατάσταση, εκδίδει βεβαίωση προς τον ιδιοκτήτη σχετικά με την

εγκατάσταση του συστήματος και τη λειτουργία του,
3. Συμμορφώνεται

(i) με το Νόμο, τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει
αυτού, όπως αυτά τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
(ii) τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα ασφάλειας και
υγείας στην εργασία

4. Αποστέλλει στην αρμόδια αρχή, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους
πλήρη κατάλογο των εγκαταστάσεων που διενήργησε κατά τη διάρκεια του
προηγούμενου έτους.

5. Για κάθε έργο ο εγκαταστάτης διατηρεί αρχείο με τις ακόλουθες πληροφορίες
και στοιχεία:

• Διεύθυνση εγκατάστασης
• Διαστασιολόγηση και σχέδιο εγκατάστασης εξοπλισμού
• Συμβόλαιο ανάθεσης εργασίας από τον ιδιοκτήτη του συστήματος
• Ημερομηνία αποπεράτωσης έργου
• Περιγραφή του συστήματος και του εξοπλισμού (κατασκευαστής, τύπος,

αριθμός μοντέλου, σειριακός αριθμός)
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Διαδικασία εγράφης στο Μητρώο

• Οι ενδιαφερόμενοι πριν από την εγράφη τους στο μητρώο θα 
πρέπει :

 να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης από 
εξουσιοδοτημένο φορέα και 

 να επιτύχουν σε εξετάσεις που διοργανώνεται από 
εξουσιοδοτημένο εξεταστικό οργανισμό. 

• Η εξέταση περιλαμβάνει πρακτικό και θεωρητικό μέρος.
• Ο υποψήφιος Εγκαταστάτης θεωρείται ότι ολοκλήρωσε με 

επιτυχία αν έχει εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 50% 
σε κάθε μέρος, και η συνολική του βαθμολογία θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 70%.

Προαπαιτούμενοι τύποι κατάρτισης

• Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται από τους
εξουσιοδοτημένους φορείς κατάρτισης σε υποψήφιους
εγκαταστάτες που διαθέτουν τα ακαδημαϊκά προσόντα, την
επαγγελματική πείρα και έχουν παρακολουθήσει τους
προαπαιτούμενους τύπους κατάρτισης όπως αναφέρονται
στο Παράρτημα ΙΙΙ των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 374/2015.
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Προαπαιτούμενοι τύποι κατάρτισης

Προαπαιτούμενοι τύποι κατάρτισης
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Προαπαιτούμενοι τύποι κατάρτισης

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη στην οποία θα βασίζονται οι εξετάσεις που θα διενεργούνται 
από αδειούχους εξεταστικούς οργανισμούς , θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:
•Τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση μικρής
κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ (λέβητες και θερμαστρών βιομάζας, αντλιών
θερμότητας, ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ηλιοθερμικών συστημάτων).
•Τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των συστημάτων  ΑΠΕ.
•Τα συστήματα και τον εξοπλισμό της κατηγορίας στην οποία θα εγγραφούν οι 
εγκαταστάτες, τα επιμέρους μέρη του συστήματος  και τον τρόπο λειτουργίας 
τους.
•Τους κανόνες ασφάλειας και υγείας που σχετίζονται με την εργασία την οποία 
θα εκτελεί ο εγκαταστάτης.
•Οι σχετικές χορηγίες/επιδοτήσεις.
•Τη διαστασιολόγηση, διάταξη και τη διαμόρφωση του συστήματος/εξοπλισμού.
•Την ορθή εγκατάσταση του συστήματος/εξοπλισμού, την επιθεώρηση και τη 
συντήρηση του.
•Τους κινδύνους που συνδέονται με την εκτέλεση της εργασίας τους, καθώς και 
με την αναγνώριση των αστοχιών, λαθών ή/και παραβλέψεων της εγκατάστασης.
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Φορείς Κατάρτισης & Εξεταστικοί Οργανισμοί
ΑΙΤΗΣΕΙΣ και ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

• Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Κ.Δ.Π. 442/2013, Κ.Δ.Π. 
443/2013) η Αρμόδια Αρχή κατόπιν υποβολής αιτήσεως και 
αξιολόγησης βάσει καθορισμένων κριτήριων, προβαίνει σε 
έγκριση των Φορέων Κατάρτισης και των Εξεταστικών 
Οργανισμών για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και της εξέτασης αντίστοιχα. 

• Οι εγκεκριμένοι Φορείς Κατάρτισης(ΦΚ) και Εξεταστικοί 
Οργανισμοί (ΕΟ) βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού (http://www.mcit.gov.cy). 

Φορείς Κατάρτισης & Εξεταστικοί Οργανισμοί
ΑΙΤΗΣΕΙΣ και ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

• Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί , προς την Υπηρεσία Ενέργειας, συνολικά 5 
αιτήσεις για έγκριση φορέα κατάρτισης και 1 αίτηση για έγκριση εξεταστικού 
οργανισμού

• Από τις υποβληθείσες αιτήσεις :
– 1 αίτηση καλύπτει και τις 4 κατηγορίες εγκαταστατών.
– 3 αιτήσεις καλύπτουν μόνο την κατηγορία  εγκαταστατών  ΦΒ συστημάτων.

Εγκεκριμένοι Φορείς Κατάρτισης:
1. Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ως φορέας κατάρτισης για εγκαταστάτες 

λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας
2. Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ως φορέας

κατάρτισης για εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων,

Εγκεκριμένοι Εξεταστικοί Οργανισμοί:
Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ως 
εξεταστικός οργανισμός για εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων.

• Η έγκριση των Φορέων Κατάρτισης και των Εξεταστικών Οργανισμών είναι 
διάρκειας τριών χρόνων. 
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Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο
• Ο υποψήφιος εγκαταστάτης υποβάλει προς την Υπηρεσίας Ενέργειας αίτηση

για εγγραφή στο μητρώο σύμφωνα με τους τύπους που καθορίζονται στο
Παράρτημα Ι στους Κανονισμούς 374/2015.

• Η αίτηση για εγγραφή συνοδεύεται από:
(i) απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής (€200 + ΦΠΑ)

(ii) απόδειξη εγγραφής στο ΦΠΑ του εγκαταστάτη ή του εργοδότη του
(iii) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
(iv) αντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος που παρακολούθησε από
εξουσιοδοτημένο φορέα κατάρτισης.
(v) βεβαίωση επιτυχίας σε εξετάσεις εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ από
εξουσιοδοτημένο εξεταστικό οργανισμό.

• Το τέλος εγγραφής στο μητρώο εγκαταστατών ανέρχεται στα €200 + ΦΠΑ
• Η εγγραφή στο μητρώο έχει διάρκεια έξι (6) χρόνια. Για σκοπούς ανανέωσης 

της εγγραφής, ο εγκαταστάτης καταβάλει τέλος €80 + ΦΠΑ. 
• Δεν καταβάλλεται επιπλέον τέλος για εγγραφή σε πρόσθετη κατηγορία 

εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ. 
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Ανανέωση εγγραφής εγκαταστάτη
• Η πιστοποίηση του κάθε εγκαταστάτη έχει χρονική διάρκεια έξι (6)

χρόνια.
• Κάθε εξαετία ο εγκαταστάτης πρέπει να παρακολουθεί βραχύτερους

κύκλους επιμόρφωσης από τους φορείς κατάρτισης, επί επίκαιρων
θεμάτων , συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, νομοθεσιών και
προτύπων που να επιτρέπουν τη δια βίου μάθηση και το δικαίωμα του
για ανανέωση της εγγραφής στο μητρώο

• Ο φορέας κατάρτισης εκδίδει βεβαίωση παρακολούθησης βραχύτερων
κύκλων επιμόρφωσης στον εγκαταστάτη για κάθε κύκλο επιμόρφωσης
που ολοκληρώνει.

• Η εγγραφή εγκαταστάτη ανανεώνεται κάθε 6 χρόνια νοουμένου ότι:
(α) ο εγκαταστάτης ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή για την
πρόθεση του να λάβει ανανέωση της εγγραφής του,
(β) εξακολουθούν να τηρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής των
Κανονισμών,
(γ) ο εγκαταστάτης έχει παρακολουθήσει βραχύτερους κύκλους
επιμόρφωσης από εγκεκριμένο φορέα κατάρτισης,
(δ) ο εγκαταστάτης καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη ανανέωσης εγγραφής
(τέλος €80 + ΦΠΑ).

Ειδικές περιπτώσεις
1. Πιστοποιητικά από άλλα κράτη μέλη
• Η αρμόδια αρχή αναγνωρίζει την πιστοποίηση εγκαταστάτη από 

φορείς άλλου κράτους μέλους και δύναται να τους εγγράψει στο 
μητρώο, νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες του Νόμου και των 
Κανονισμών  ΚΔΠ.374/2015

2.    Υποψήφιοι εγκαταστάτες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία 
ισοδύναμα προγράμματα κατάρτισης ή/και εξετάσεις πριν από την 
ψήφιση των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 374/2015 (13/11/2015). 

• Η Υπηρεσία Ενέργειας κατά την κρίση της, δύναται να εξαιρέσει
από την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος
θεωρητικής ή/και πρακτικής κατάρτισης ή/και από την εξέταση
υποψήφιους εγκαταστάτες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία
ισοδύναμα προγράμματα κατάρτισης ή/και εξετάσεις πριν από την
ψήφιση των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 374/2015.
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Μητρώο Εγκαταστατών 

• Το Μητρώο δεν έχει λειτουργήσει ακόμα και είναι κοινό με το 
μητρώο εγκαταστατών τεχνικών συστημάτων κτιρίου.

• Μέχρι στιγμής έχει υποβληθεί μια αίτηση στη βάση του
κανονισμού 15 της Κ.Δ.Π.374/2015 που αφορά την
αξιολόγηση προγράμματος και εξέτασης που ολοκλήρωσε
υποψήφιος εγκαταστάτης πριν τεθεί σε ισχύ η ΚΔΠ374/2015.

Τερματισμός εγγραφής στο μητρώο
Η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να 
τερματίσει την εγγραφή εγκαταστάτη όταν ο 
εγκαταστάτης:
• αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε 

υποχρέωση με βάση τις διατάξεις των 
Κανονισμών

• Αποτυγχάνει συστηματικά να διεκπεραιώσει 
σωστά τα καθήκοντα του

• Διαπράττει , παρέχει βοήθεια ή υποκινεί τη 
διάπραξη αδικήματος με βάση τις διατάξεις των 
Κανονισμών
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


