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Ννκνζεζία: 
 

1. Βαζηθφο Νφκνο 

Ο πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκνπο ηνπ 2013, Ν.112(Ι)/2013 

 

2. Γεπηεξνγελήο λνκνζεζία 

 Οη πεξί Πξνψζεζεο θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Πηζηνπνίεζε Δγθαηαζηαηψλ 

Μηθξήο Κιίκαθαο πζηεκάησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο) 

Καλνληζκνί ηνπ 2014, Κ.Γ.Π. 19/2014 
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Ννκνζεζία (ζπλέρεηα): 
 

2. Γεπηεξνγελήο λνκνζεζία (ζπλέρεηα) 

 Σν 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, Κ.Γ.Π. 

442/2013. 

 Σν 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, Κ.Γ.Π. 443/2013 
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Άξζξν 2(1) ηνπ Ν.112(Ι)/2013 – Δξκελεία 

«αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, 

Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 

 

«εγθαηαζηάηεο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ είλαη εγγεγξακκέλν απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ζην κεηξψν εγθαηαζηαηψλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

πνπ πξνβαίλεη ζε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε κηθξήο θιίκαθαο 

ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη 

ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ βάζνπο 

θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 22 θαη 23. 

 

«κεηξψν εγθαηαζηαηψλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ» ζεκαίλεη ην κεηξψν 

ην νπνίν ηεξείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζχκθσλα κε ηνπο 

Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη βάζεη ηνπ εδαθίνπ 2(i) ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ πεξί ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκνπ θαη ηεο 

παξαγξάθνπ (δ) ηνπ άξζξνπ 44 
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ρεηηθά άξζξα βαζηθνχ Νφκνπ Ν.112(Ι)/2013 
 

1. Άξζξν 22 – Μεηξψν εγθαηαζηαηψλ 

• Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ Νφκνπ, ε αξκφδηα αξρή θαηφπηλ 

αηηήζεσο, θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζε 

Καλνληζκνχο, δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε εγγξαθή ζην κεηξψν, ησλ 

εγθαηαζηαηψλ κηθξήο θιίκαθαο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, 

ή/θαη ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, 

ή/θαη γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ βάζνπο θαη αληιηψλ 

ζεξκφηεηαο. 

 

• Η εγγξαθή ζην κεηξψν πηζηνπνηεί ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα  

ησλ εγθαηαζηαηψλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζε 

Καλνληζκνχο. 
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ρεηηθά άξζξα βαζηθνχ Νφκνπ Ν.112(Ι)/2013 
 

2.  Άξζξν 23 – Σήξεζε κεηξψνπ εγθαηαζηαηψλ 

• Η αξκφδηα αξρή ηεξεί κεηξψν φισλ ησλ εγθαηαζηαηψλ, ησλ 

νπνίσλ ηα πξνζφληα θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο (Κ.Γ.Π. 

19/2014). 

 
 

3. Άξζξν 24 - Γεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην 

κεηξψν 

• Η αξκφδηα αξρή δεκνζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην κεηξψν θαζψο θαη ηνλ θαηάινγν 

εγθαηαζηαηψλ νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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ρεηηθά άξζξα βαζηθνχ Νφκνπ Ν.112(Ι)/2013 
 

4. Άξζξν 25 – Ακνηβαία αλαγλψξηζε πξνζφλησλ 

• Η αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ αηηήζεσο, αμηνινγεί ηα ζρεηηθά 

πξνζφληα ή ηελ πηζηνπνίεζε εγθαηαζηάηε πνπ έρεη παξαρσξεζεί 

απφ θξάηνο κέινο. 

 

• Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνζφλησλ ή ηεο 

πηζηνπνίεζεο εγθαηαζηάηε, κε ηελ νπνία ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη 

λα αλαγλσξίδεη ηα ζρεηηθά πξνζφληα ή ηελ πηζηνπνίεζε πνπ 

παξαρσξήζεθαλ ζε εγθαηαζηάηε απφ θξάηνο κέινο θαη λα ηνλ 

εγγξάθεη ζην κεηξψν, ζα νξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο. 
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ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 

 

Καλνληζκφο  2(1) – Δξκελεία 

«κηθξήο θιίκαθαο ιέβεηαο θαη ζεξκάζηξα βηνκάδαο, ειηαθφ 

θσηνβνιηατθφ θαη ειηνζεξκηθφ ζχζηεκα, γεσζεξκηθφ ζχζηεκα κηθξνχ 

βάζνπο θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο» ζεκαίλεη ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ε 

νλνκαζηηθή ηζρχο δελ μεπεξλά ηα 30kW. 

 

«ζρεηηθή εξγαζία» ζεκαίλεη ηελ εγθαηάζηαζε κηθξήο θιίκαθαο 

ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ιεβήησλ θαη 

ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ 

ή ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ). 
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Κανονισμός σε ισχύ VS προσχέδιο 

 

 

Καλνληζκφο Πξνζρέδην 

Καηεγορίες εγθαηαζηαηώλ:  
 
Καηεγορία Α: Εγθαηαζηάηες ιεβήηωλ θαη 

ζερκαζηρώλ βηοκάδας· 

 

Καηεγορία B: Εγθαηαζηάηες αληιηώλ 

ζερκόηεηας· 

 

Καηεγορία Γ: Εγθαηαζηάηες ειηαθώλ 

θωηοβοιηαϊθώλ ή ειηοζερκηθώλ 

ζσζηεκάηωλ. 

 

 Καηεγορίες εγθαηαζηαηώλ:  

 
Καηεγορία Α: Εγθαηαζηάηες ιεβήηωλ θαη 

ζερκαζηρώλ βηοκάδας· 

 

Καηεγορία B: Εγθαηαζηάηες αληιηώλ 

ζερκόηεηας· 

 

Καηεγορία Γ: Εγθαηαζηάηες ειηαθώλ 

θωηοβοιηαϊθώλ ζσζηεκάηωλ. 

 

Καηεγορία Δ: Εγθαηαζηάηες ειηαθώλ 

ζερκηθώλ ζσζηεκάηωλ.  
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Γηελέξγεηα ζρεηηθήο εξγαζίαο 

Κακηά ζρεηηθή εξγαζία δελ δηελεξγείηαη εθηφο αλ απηή έρεη αλαηεζεί 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε. 

 

Δγγξαθή ζην κεηξψν 

• Η αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα εγγξάθεη ζην κεηξψν θπζηθφ 

πξφζσπν σο εγθαηαζηάηε γηα λα πξαγκαηνπνηεί εγθαηαζηάζεηο 

ΑΠΔ θαη λα δηεθπεξαηψλεη φια ηα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο. Η εγγξαθή ζην κεηξψν είλαη 

πξναηξεηηθή.  

 

• Καηά ηελ εγγξαθή θπζηθνχ πξνζψπνπ σο εγθαηαζηάηε, ε αξκφδηα 

αξρή θαζνξίδεη ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζπζηεκάησλ 

γηα ηηο νπνίεο ν εγθαηαζηάηεο  είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα 

δηελεξγήζεη ζρεηηθή εξγαζία.  
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Δγγξαθή ζην κεηξψν (ζπλέρεηα) 

Η αξκφδηα αξρή εγγξάθεη θπζηθφ πξφζσπν σο εγθαηαζηάηε κφλν 

αλ: 

α) ην πξφζσπν απηφ έρεη ππνβάιεη, ζηελ αξκφδηα αξρή, αίηεζε γηα 

εγγξαθή, ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο 

Καλνληζκνχο, 

 

(β) Η αίηεζε γηα εγγξαθή ζπλνδεχεηαη απφ: 

     (i) απφδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο (αξρηθή εγγξαθή  

          €200 + ΦΠΑ) 

     (ii) απφδεημε εγγξαθήο ζην Φ.Π.Α ηνπ ηδίνπ ή ηνπ εξγνδφηε ηνπ 

     (iii) θσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

     (iv) βεβαίσζε επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο εγθαηαζηαηψλ ζπζηεκάησλ    

           ΑΠΔ απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή εμεηαζηηθφ  

           νξγαληζκφ. 
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Αλαλέσζε εγγξαθήο εγθαηαζηάηε 

 

Η εγγξαθή εγθαηαζηάηε αλαλεψλεηαη απηφκαηα θάζε 2 ρξφληα 

λννπκέλνπ φηη: 

(α) ν εγθαηαζηάηεο ελεκεξψζεη γξαπηψο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ 

πξφζεζε ηνπ λα ιάβεη αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ, 

(β) εμαθνινπζνχλ λα ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ησλ 

Καλνληζκψλ, 

(γ) ε αξκφδηα αξρή ηθαλνπνηείηαη φηη ν εγθαηαζηάηεο έρεη 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ, 

(δ) ν εγθαηαζηάηεο θαηαβάιιεη ηα αληίζηνηρα ηέιε αλαλέσζεο 

εγγξαθήο (πθηζηάκελν ηέινο €100 + ΦΠΑ, λέν πξνηεηλφκελν €80). 
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Πεξηερφκελν θαη ηξφπνο ηήξεζεο κεηξψνπ 

 

Σα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ ηα νπνία είλαη πξνζβάζηκα απφ ην 

δηαδίθηπν ή άιισο πσο είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ, πεξηνξίδνληαη ζηα 

αθφινπζα: 

(α) ζην νλνκαηεπψλπκν ηνπ εγθαηαζηάηε, 

(β) ζηελ επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε, 

(γ) ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, ηειενκνηφηππν θαη 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν), 

(δ) ζηελ θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εγθαηαζηάηε γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε 

εγγξαθή, 

(ε) ρψξα εμαζθάιηζεο πηζηνπνίεζεο / αλαγλψξηζεο πξνζφλησλ (γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηαζηαηψλ πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη πηζηνπνίεζε 

εγθαηαζηάηε απφ θνξείο άιινπ θξάηνπο κέινπο). 
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Πηζηνπνηεηηθφ ηθαλφηεηαο εγθαηαζηάηε 
 

 Η αξκφδηα αξρή παξέρεη ζε θάζε εγθαηαζηάηε πηζηνπνηεηηθφ  

ηθαλφηεηαο γηα ηελ θαζνξηζκέλε θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο 

ζπζηεκάησλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εγγξαθή ηνπ, ην νπνίν 

παξνπζηάδεη ζην ρψξν εγθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ηνπ 

δεηεζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπζηήκαηνο ή απφ ηνλ εθπξφζσπν 

ηνπ ηδηνθηήηε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

 Σν πηζηνπνηεηηθφ ηθαλφηεηαο ζεσξείηαη απηφκαηα άθπξν, φηαλ ν 

θάηνρφο ηνπ θαηαζηεί ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά αλίθαλνο λα εθηειεί 

ζρεηηθή εξγαζία, λννπκέλνπ φηη, ε αληθαλφηεηα απηή πηζηνπνηείηαη 

κε ζρεηηθφ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ θξαηηθνχ ή ηδησηηθνχ 

λνζειεπηεξίνπ ην νπνίν δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα δεηεζεί απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή. 
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Πηζηνπνηεηηθά απφ άιια ΚΜ 
 

 Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη πηζηνπνίεζε 

εγθαηαζηάηε κηθξήο θιίκαθαο ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο απφ θνξείο άιινπ θξάηνπο κέινπο, θαηαζέηνπλ 

κεηάθξαζε ηνπ νηθείνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε επίζεκε  γιψζζα ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ζηελ αξκφδηα αξρή. 

 

 Η αξκφδηα αξρή αλαγλσξίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ 

εμαζθαιηζηεί απφ άιια θξάηε κέιε θαη δχλαηαη λα εγγξαθνχλ ζην 

κεηξψν  εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
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Γηάξθεηα πηζηνπνίεζεο 
 

 Η πηζηνπνίεζε ηνπ εγθαηαζηάηε έρεη ρξνληθή δηάξθεηα 5 έηε. 

 Κάζε πεληαεηία ν εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη 

βξαρχηεξνπο θχθινπο επηκφξθσζεο επί επίθαηξσλ ζεκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, λνκνζεζηψλ θαη 

πξνηχπσλ, πνπ λα επηηξέπνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε ηνπ θαη ην 

δηθαίσκα ηνπ γηα αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ζην κεηξψν.  

 Ο θνξέαο θαηάξηηζεο εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ ζηνλ εγθαηαζηάηε γηα 

θάζε θχθιν επηκφξθσζεο πνπ νινθιεξψλεη. 

 

Τπνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα εγθαηαζηαηψλ 

Ο εγθαηαζηάηεο ΑΠΔ 

• δηελεξγεί ζρεηηθή εξγαζία ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

θαζνξίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε δηάηαγκα πνπ εθάζηνηε εθδίδεηαη 

δπλάκεη ηνπ Νφκνπ θαη ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ΑΠΔ 
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Τπνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα εγθαηαζηαηψλ (ζπλέρεηα) 

Ο εγθαηαζηάηεο ΑΠΔ 

 κεηά απφ ηελ εγθαηάζηαζε, εθδίδεη  βεβαίσζε πξνο ηνλ ηδηνθηήηε  

ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, 

 πκκνξθψλεηαη 

      (i) κε ην Νφκν, ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ  

          θαη ηα Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδεη ν Τπνπξγφο, φπσο   

          ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη 

      (ii) ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο  

            θαη πγείαο ζηελ εξγαζία 

 απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Μαξηίνπ 

θάζε έηνπο πιήξε θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηελήξγεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  
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Καλνληζκφο ζε ηζρχ VS πξνζρέδην 

 

 

Καλνληζκφο Πξνζρέδην 

Αξρεία, έγγξαθα θαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα έξγα ησλ εγθαηαζηαηψλ ΑΠΔ 

 

Γηα  θάζε έξγν, ν εγθαηαζηάηεο ΑΠΔ δηαηεξεί αξρείν ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία- 

 

 (α) δηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο· 

(β) δηαζηαζηνιφγεζε θαη ζρέδηα 

εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ· 

(γ) ζπκβφιαην αλάζεζεο εξγαζίαο 

απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπζηήκαηνο· 

(δ) εκεξνκελία απνπεξάησζεο 

έξγνπ. 

 

(α) δηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο· 

(β) δηαζηαζηνιφγεζε θαη ζρέδηα 

εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ· 

(γ) ζπκβφιαην αλάζεζεο εξγαζίαο απφ 

ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπζηήκαηνο· 

(δ) εκεξνκελία απνπεξάησζεο έξγνπ. 

(ε) πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ (θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο, 

αξηζκφο κνληέινπ θαη ζεηξηαθφ αξηζκφ)  
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ΚΑΘΔΣΩΣΑ ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΟ 2014 
 

ρέδην «Ηιηαθή ελέξγεηα γηα φινπο» 
 

Καηεγνξίεο 

 

Α. ΦΒ ζπζηήκαηα ελσκέλα κε ην δίθηπν κε ηε κέζνδν ζπκςεθηζκνχ 

κεηξήζεσλ (“net-metering) 

A1. Σσζηήκαηα γηα θαηοηθίες ποσ αλήθοσλ ζε εσάιωηες θαη εσπαζείς 

θαηαλαιωηές (κε τορεγία) 

Α2. Σσζηήκαηα γηα θαηοηθίες ποσ αλήθοσλ ζε κε εσάιωηες θαη εσπαζείς 

θαηαλαιωηές 

Α3. Σσζηήκαηα γηα θηίρηα ποσ αλήθοσλ ζε αρτές ηοπηθής ασηοδηοίθεζες 

 

Β. ΦΒ ζπζηήκαηα απηνπαξαγσγήο ζε εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο 

κνλάδεο 
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ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΟΧΗ Α  


