
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 285/2018 
Απ. 5115, 12.10.2018    

Απιθμόρ  285 
 
Oι πεπί Ρύθμιζηρ ηηρ Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ ηων Κηιπίων (Δγκαηαζηάηερ Σεσνικών ςζηημάηων Κηιπίος) 

Κανονιζμοί ηος 2018, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο, δςνάμει ηος άπθπος 19(2)(β) και (θ) 
ηος πεπί Ρύθμιζηρ ηηρ Δνεπγειακήρ Απόδοζηρ ηων Κηιπίων Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα 
με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος 
Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 
1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2006 ΔΧ 2017 
___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19(2)(β) θαη (ζ) 

Πξννίκην. 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 153, 
18.6.2010, ζ. 13, 
L 315, 14.11.2012, 
ζ.1. 

 Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 
2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνχιηνπ ηεο 19

εο
 Μαΐνπ 2010 

γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ» θαη κε ην άξζξν 16 ηεο πξάμεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2012/27/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25

εο
 Οθησβξίνπ 2012 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2009/125/ΔΚ θαη 2010/30/ΔΔ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 
νδεγηψλ 2004/8/ΔΚ θαη 2006/32/ΔΚ», 

 
142 (Η) ηνπ 2006 

30 (Η) ηνπ 2009 
210 (Η) ηνπ 2012 

15(Η) ηνπ 2017. 

 ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ νη παξάγξαθνη 
(β) θαη (ζ) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο 
Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκνπ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 
 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
 

 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο 
Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Δγθαηαζηάηεο Σερληθψλ πζηεκάησλ Κηηξίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 
2018.  
 

Δξκελεία. 2. - (1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή 
έλλνηα – 
 

  «απνδεδεηγκέλε πείξα» ζεκαίλεη επαγγεικαηηθή πείξα ζε εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε θαη 
έιεγρν ησλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θηηξίνπ∙ 
 

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ1991 

211 ηνπ1991  
27(I) ηνπ1994 
83(I) ηνπ1995  
60(I) ηνπ1996  

109(I) ηνπ1996  
69(I) ηνπ 2000  

156(I) ηνπ 2000  
4(I) ηνπ 2001  

94(I) ηνπ 2003  
128(I) ηνπ 2003 
183(I) ηνπ 2003  

31(I) ηνπ 2004  
218(I) ηνπ 2004 
 68(I) ηνπ 2005  
79(I) ηνπ 2005  

105(I) ηνπ 2005  
96(I) ηνπ 2006  

107(I) ηνπ 2008  
137(I) ηνπ 2009  
194(I) ηνπ 2011  

78(I) ηνπ 2013  
7(Η) ηνπ 2014  

21(I) ηνπ 2014  
100(I) ηνπ 2015 

 148(I) ηνπ 2017  
151(I) ηνπ 2017 

 152(I) ηνπ 2017. 

 «δεκφζηνο ππάιιεινο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ· 
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  «εγθαηαζηάηεο» ζεκαίλεη εγθαηαζηάηε ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θηηξίνπ ∙ 

  «εμεηαζηηθά θέληξα» ζεκαίλεη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ  εγθξίλνληαη απφ ηνλ Φνξέα 
Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γηα λα δηνξγαλψλνπλ εμεηάζεηο ζηε βάζε 
ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ησλ Πξνηχπσλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ έπεηηα 
απφ αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιινπλ ζηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ γηα έγθξηζε σο εμεηαζηηθά θέληξα ζχκθσλα κε δηαδηθαζίεο πνπ 
πεξηιακβάλεη ν Οδεγφο Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηψλ γηα ην χζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ, ν νπνίνο εθδίδεηαη απφ ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ∙ 

 
 

Κεθ.224. 
3 ηνπ 1960 

78 ηνπ 1965 
10 ηνπ 1966 
75 ηνπ 1968 
51 ηνπ 1971 
2 ηνπ 1978 

16 ηνπ 1980 
23 ηνπ 1982 
68 ηνπ 1984 
82 ηνπ 1984 
86 ηνπ 1985 

189 ηνπ 1986 
12 ηνπ 1987 
74 ηνπ 1988 

117 ηνπ 1988 
43 ηνπ 1990 
65 ηνπ 1990 

30(Η) ηνπ 1992 
90(Η) ηνπ 1992 

6(Η) ηνπ 1993 
58(Η) ηνπ 1994 
40(Η) ηνπ 1996 
31(Η)ηνπ 1998 

144(Η) ηνπ 1999 
123(Η) ηνπ 2001 

57(Η) ηνπ 2005 
5(1) ηνπ 2006 

55(Η) ηνπ 2006 
136(Η) ηνπ 2006 
120(Η) ηνπ 2007 
121(Η) ηνπ 2007 
150(Η) ηνπ 2007 
165(Η) ηνπ 2007 

27(Η) ηνπ 2010 
61(Η) ηνπ 2010 
82(Η) ηνπ 2010 
83(Η) ηνπ 2010 
48(Η) ηνπ 2011 
45(Η) ηνπ 2012 

155(Η) ηνπ 2013 
110(Η) ηνπ 2014 
178(Η) ηνπ 2014 
180(Η) ηνπ 2014 

41(Η) ηνπ 2015 
48(Η) ηνπ 2015 
54(Η) ηνπ 2015 
15(Η) ηνπ 2016 
66(Η) ηνπ 2016 
67(Η) ηνπ 2016 
32(Η) ηνπ 2017 

138(Η) ηνπ 2017 
139(Η) ηνπ 2017 

71(Η) ηνπ 2018 
78(Η) ηνπ 2018 

79(Η) ηνπ 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ηδηνθηήηεο ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θηηξίνπ» ζεκαίλεη: 

(α)  ηε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή φπσο απηή νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38Α 
ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνπ, ζηελ 
πεξίπησζε θνηλφθηεηεο νηθνδνκήο, ή  
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(β)  ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνπο ζπληδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ ζε φιεο ηηο άιιεο 
πεξηπηψζεηο∙ 

  «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο∙ 

 
Κεθ.96. 
14 ηνπ 1959 
67 ηνπ 1963 

6 ηνπ1964 
65 ηνπ1964 

12 ηνπ 1969 
38 ηνπ 1969 
13 ηνπ 1974 
28 ηνπ 1974 
24 ηνπ1978 

25 ηνπ 1979 
80 ηνπ 1982 
15 ηνπ 1983 
9 ηνπ 1986 

115 ηνπ 1986 
199 ηνπ 1986 

53 ηνπ 1987 
87 ηνπ 1987 

316 ηνπ 1987 
108 ηνπ 1988 
243 ηνπ 1988 
122 ηνπ 1990 

97(I) ηνπ 1992 
45(I) ηνπ 1994 
14(I) ηνπ 1996 
52(I) ηνπ 1996 
37(I) ηνπ 1997 
72(I) ηνπ 1997 
71(I) ηνπ 1998 
35(I) ηνπ 1999 
61(I) ηνπ 1999 
81(I) ηνπ 1999 
57(I) ηνπ 2000 
66(I) ηνπ 2000 
73(I) ηνπ 2000 

126(I) ηνπ 2000 
157(I) ηνπ 2000 

26(I) ηνπ 2002 
33(I) ηνπ 2002 

202(I) ηνπ 2002 
101(I) ηνπ 2006 

21(I) ηνπ 2008 
32(I) ηνπ 2008 
47(I) ηνπ 2011 
77(I) ηνπ 2011 

131(I) ηνπ 2011 
152(I) ηνπ 2011 

34(I) ηνπ 2012 
149(I) ηνπ 2012 

66(Η) ηνπ 2013 
40(Η) ηνπ 2015 
19(I) ηνπ 2016 

111(I) ηνπ 2017 
143(I) ηνπ 2017. 

 

 «κειεηεηήο» ζεκαίλεη ηνλ αξρηηέθηνλα, πνιηηηθφ κεραληθφ, κεραλνιφγν κεραληθφ, 
ειεθηξνιφγν κεραληθφ φπσο θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη 
Οηθνδνκψλ Νφκνπ∙ 
 

  «Μεηξψν» ζεκαίλεη ην Μεηξψν Δγθαηαζηαηψλ Σερληθψλ πζηεκάησλ Κηηξίνπ∙ 

  «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκν ∙ 
 

  «Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζην Μεηξψν» ζεκαίλεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο πνπ 
εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ε νπνία ηεξεί θαη δηαρεηξίδεηαη ην Μεηξψν θαη 
απνηειεί ηεθκήξην φηη ν θάηνρφο ηνπ είλαη εγγεγξακκέλνο  ζε απηφ∙ 
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  «Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζφληνο» ζεκαίλεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ δίλεηαη 
ζηνλ εγθαηαζηάηε σο επίζεκν απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη 
επηθχξσζεο, ην νπνίν επηηπγράλεηαη φηαλ ν Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ δηαπηζηψλεη φηη έλα άηνκν έρεη επηηχρεη ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 
ηθαλφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο∙ 
 

 
 

Παξάξηεκα Η. 
 

 «ζρεηηθή εξγαζία» ζεκαίλεη ηελ εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε θαη έιεγρν ησλ ηερληθψλ 
ζπζηεκάησλ θηηξίνπ γηα ζθνπνχο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η∙ 

 
125(Η) ηνπ 1999 
136(Η) ηνπ 2002 

52(Η) ηνπ 2006 
21(Η) ηνπ 2007. 

 «Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ» ζεκαίλεη ηελ Αξρή Αλάπηπμεο 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κχπξνπ ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Νφκνπ. 
 

  (2) Όξνη, ε έλλνηα ησλ νπνίσλ δελ νξίδεηαη εηδηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, 
έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζην Νφκν. 

Τπνρξεψζεηο θαη 
θαζήθνληα 
εγθαηαζηαηψλ. 

3. - (1) Ο εγθαηαζηάηεο: 
 

 
 
 
Παξάξηεκα VI. 
 

 (α) δηελεξγεί ζρεηηθή εξγαζία ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζηα 
Πξφηππα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ πνπ εθάζηνηε εθδίδεη ν Φνξέαο 
Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γηα ηα επαγγεικαηηθά πεδία ηεο 
νηθνδνκηθήο βηνκεραλίαο, φπσο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VI: 

 
 
 
       Κεθ. 170. 

2 ηνπ1976  
26 ηνπ 1979  

141 ηνπ 1990  
42(I) ηνπ 2002 
85(I) ηνπ 2004 

169(I) ηνπ 2007. 

 Ννείηαη φηη, φιεο νη εξγαζίεο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ζπξκάησζεο, 
εξγνιεςίαο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο) δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ζιεθηξηζκνχ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη 
δπλάκεη απηνχ, απφ εγγεγξακκέλα πξφζσπα θαηφρνπο αληίζηνηρνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ ηθαλφηεηαο θαη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο, πνπ εθδίδνληαη 
απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ζιεθηξηζκνχ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ· 

  (β) κεηά απφ θάζε εγθαηάζηαζε, εθδίδεη βεβαίσζε πξνο ηνλ κειεηεηή ή 
ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί κειεηεηήο, ζρεηηθά κε 
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ: 

  Ννείηαη φηη, βεβαίσζε γηα ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε εθδίδεηαη απφ πξφζσπν 
πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (α)· 

 
  (γ) απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 15

ε
Μαξηίνπ θάζε 

έηνπο, πιήξε θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δηελήξγεζε θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο

.
 

 
89(Η) ηνπ 1996 

158(Η) ηνπ 2001 
25(Η) ηνπ 2002 
41(Η) ηνπ 2003 
99(Η) ηνπ 2003 
33(Η) ηνπ 2011 

170(Η) ηνπ 2015 
178(Η) ηνπ 2015. 

 (δ) ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. 

 

Καηεγνξίεο 
εγθαηαζηαηψλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- (1) Οη εγθαηαζηάηεο εθφζνλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα εγγξαθή πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 5 ζηελ πεξίπησζε θπζηθψλ 
πξνζψπσλ, θαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 6 ζηελ 
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, δχλαηαη λα εγγξαθνχλ ζην Μεηξψν ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πην θάησ θαηεγνξίεο εγθαηαζηαηψλ: 

 
(α)  Καηεγνξία Α: Δγθαηαζηάηεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο. 

(β) Καηεγνξία B: Δγθαηαζηάηεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ 
θαη εμαεξηζκνχ.  

(γ) Καηεγνξία Γ: Δγθαηαζηάηεο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο 
δεζηνχ λεξνχ.  

 
 
 

 (2) Ζ εγθαηάζηαζε ηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο, αεξηζκνχ, 
παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ, ε νπνία ζπλδπάδεη ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ εγθαηαζηάηεο κηθξήο 
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112(Η) ηνπ 2013 
121(Η) ηνπ 2015 
157(Η) ηνπ 2015 
62(Η) ηνπ 2018. 

θιίκαθαο ιεβήησλ θαη ζεξκαζηξψλ βηνκάδαο, ή /θαη ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ θαη 
ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, ή /θαη γεσζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ κηθξνχ βάζνπο θαη 
αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ πεξί Πξνψζεζεο 
θαη Δλζάξξπλζεο ηεο Υξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο Νφκνπ θαη ησλ 
Καλνληζκψλ θαη Γηαηαγκάησλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. 
 

Πξνζφληα θαη 
δηαδηθαζία εγγξαθήο 
θπζηθψλ πξνζψπσλ 
ζην Μεηξψν. 

5. 
 
 
 
 
 

(1) Ζ αξκφδηα αξρή εθδίδεη Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζην Μεηξψν θαη εγγξάθεη ζε 
απηφ, θπζηθφ πξφζσπν σο εγθαηαζηάηε γηα λα πξνβαίλεη ζε εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε 
θαη έιεγρν ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 
 
(2) Καηά ηελ εγγξαθή θπζηθνχ πξνζψπνπ σο εγθαηαζηάηε, θαζνξίδεηαη ε θαηεγνξία ή 
νη θαηεγνξίεο ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο νπνίεο ν εγθαηαζηάηεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο 
λα δηελεξγήζεη ζρεηηθή εξγαζία. 
 
(3) Ζ αξκφδηα αξρή εγγξάθεη ζην Μεηξψν, θπζηθφ πξφζσπν σο εγθαηαζηάηε, αλ – 

  
 
 
 
 

Παξάξηεκα ΗΗ. 
 

 (α)  ππνβάιεη αίηεζε γηα εγγξαθή φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ· 
 

  (β) έρεη θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο· 
 

 
Παξάξηεκα VI. 
 

 (γ) δηαζέηεη ηα Πηζηνπνηεηηθά Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γηα ηηο θαηεγνξίεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VI∙ 
 

  (δ) πξνζθνκίδεη βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ρέδην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ σο 
απηνηειψο εξγαδφκελνο ζε πεξίπησζε πνπ εγγξάθεηαη σο ηέηνηνο∙ 
 

Παξάξηεκα V. 
 

 (ε) θαηαβάιεη ην ηέινο εγγξαθήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα V.  
 

  (4) Γεκφζηνη ππάιιεινη νη νπνίνη εθηεινχλ εγθαηάζηαζε ηερληθψλ ζπζηεκάησλ 
θηηξίσλ ζε δεκφζηα θηίξηα εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο 
εγγξαθήο ζην Μεηξψν.  

 
  (5) (α) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (3), θπζηθά πξφζσπα πνπ 

έρνπλ απνδεδεηγκέλε πείξα ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) εηψλ ζηελ εθηέιεζε ζρεηηθψλ 
εξγαζηψλ, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ηα Πηζηνπνηεηηθά 
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γηα εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν: 
 

   Ννείηαη φηη, απνδεδεηγκέλε πείξα ζεσξείηαη βεβαίσζε έξγσλ πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ 
απφ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν. 
 

  (β) Ζ παξέθθιηζε απηή παχεη λα ηζρχεη κεηά ην πέξαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

 
Πξνζφληα θαη 
δηαδηθαζία εγγξαθήο 
λνκηθνχ πξνζψπνπ  
ζην Μεηξψν. 
 

6.- 
 

(1) Ζ αξκφδηα αξρή εθδίδεη Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζην Μεηξψν θαη εγγξάθεη ζε 
απηφ, λνκηθφ πξφζσπν σο εγθαηαζηάηε γηα λα πξνβαίλεη ζε εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε 
θαη έιεγρν ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ, ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 

 
 
 

  Κεθ. 116. 
77 ηνπ 1977 

54(I) ηνπ 2011 
146(I) ηνπ 2011 
147(I) ηνπ 2014 
144(I) ηνπ 2015 
95(Η) ηνπ 2016. 

 (α) Πξνθεηκέλνπ πεξί εκπνξηθήο επσλπκίαο, ην θπζηθφ πξφζσπν πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο θαη ηα πξνζφληα γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν ή έρεη ζπκβιεζεί κε 
εγθαηαζηάηε θαη ε εκπνξηθή επσλπκία ηεο εξγαζίαο ηνπ λα είλαη εγγεγξακκέλε 
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη Δηεξνξξχζκσλ 
πλεηαηξηζκψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπ,  

 

  (β) πξνθεηκέλνπ πεξί νκνξξχζκνπ ή εηεξνξξχζκνπ ζπλεηαηξηζκνχ απηφο είλαη 
εγγεγξακκέλνο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Οκνξξχζκσλ θαη 
Δηεξνξξχζκσλ πλεηαηξηζκψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπσλπκηψλ Νφκνπ, θαη έρεη ζην 
δπλακηθφ ηνπ ηνπιάρηζηνλ έλα εγγεγξακκέλν εγθαηαζηάηε ή έρεη ζπκβιεζεί κε 
ηνπιάρηζηνλ έλα θπζηθφ πξφζσπν εγθαηαζηάηε.   

 
  (γ) πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε κεηνρέο, απηή πξέπεη 

λα – 
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Κεθ. 113. 
9 ηνπ 1968 

76 ηνπ 1977 
17 ηνπ 1979 

105 ηνπ 1985 
198 ηνπ 1986 

19 ηνπ 1990 
41(Η) ηνπ 1994 
15(Η) ηνπ 1995 
21(Η) ηνπ 1997 
82(Η) ηνπ 1999 

149(Η) ηνπ 1999 
2(Η) ηνπ 2000 

135(Η) ηνπ 2000 
151(Η) ηνπ 2000 

76(Η) ηνπ 2001 
70(Η) ηνπ 2003 

167(Η) ηνπ 2003 
92(Η) ηνπ 2004 
24(Η) ηνπ 2005 

129(Η) ηνπ 2005 
130(Η) ηνπ 2005 

98(Η) ηνπ 2006 
124(Η) ηνπ 2006 

70(Η) ηνπ 2007 
71(Η) ηνπ 2007 

131(Η) ηνπ 2007 
186(Η) ηνπ 2007 

87(Η) ηνπ 2008 
41(Η) ηνπ 2009 
49(Η) ηνπ 2009 
99(Η) ηνπ 2009 
42(Η) ηνπ 2010 
60(Η) ηνπ 2010 
88(Η) ηνπ 2010 
53(Η) ηνπ 2011 

117(Η) ηνπ 2011 
145(Η) ηνπ 2011 
157(Η) ηνπ 2011 
198(Η) ηνπ 2011 

64(Η) ηνπ 2012 
6(Η) ηνπ 2013 

90(Η) ηνπ 2013 
74(Η) ηνπ 2014 
75(Η) ηνπ 2014 
18(Η) ηνπ 2015 
62(Η) ηνπ 2015 
63(Η) ηνπ 2015 
89(Η) ηνπ 2015 

120(Η) ηνπ 2015 
40(Η) ηνπ 2016 
90(Η) ηνπ 2016 
97(Η) ηνπ 2016 
17(Η) ηνπ 2017 
33(Η) ηνπ 2017 
51(Η) ηνπ 2017 
37(Η) ηνπ 2018 

83(Η) ηνπ 2018. 
 

 (i) είλαη εγγεγξακκέλε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ 
Νφκνπ,  

  (ii) εξγνδνηεί ή λα έρεη ζπκβιεζεί κε ηνπιάρηζηνλ έλα εγθαηαζηάηε ζε 
θάζε θαηεγνξία, ν νπνίνο ζα δηεθπεξαηψλεη ηελ ζρεηηθή εξγαζία, 

  (iii) έρεη σο έλα απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο, ηελ εγθαηάζηαζε ηερληθψλ 
ζπζηεκάησλ. 

  (2) (α)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1), λνκηθά πξφζσπα πνπ 
έρνπλ σο έλα απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπο, ηελ εγθαηάζηαζε ηερληθψλ ζπζηεκάησλ 
θηηξίνπ θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλε πείξα ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) εηψλ ζηελ εθηέιεζε 
ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα εξγνδνηνχλ ή λα 
ζπκβάιινληαη κε εγθαηαζηάηε: 
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   Ννείηαη φηη, απνδεδεηγκέλε πείξα ζεσξείηαη βεβαίσζε έξγσλ πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ 
απφ ηελ εηαηξεία. 

 
  (β) Ζ εμαίξεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (α) παχεη λα 

ηζρχεη κεηά ην πέξαο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

 
  (3) Καηά ηελ εγγξαθή λνκηθνχ πξνζψπνπ σο εγθαηαζηάηε, θαζνξίδεηαη ε θαηεγνξία ή 

νη θαηεγνξίεο ησλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο νπνίεο ν εγθαηαζηάηεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο 
λα δηελεξγήζεη ζρεηηθή εξγαζία, αλάινγε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
εγθαηαζηαηψλ, ηνπο νπνίνπο εξγνδνηεί ή ζπκβάιιεηαη. 
 

  (4) Ζ αξκφδηα αξρή εγγξάθεη λνκηθφ πξφζσπν σο εγθαηαζηάηε, κφλν αλ ην πξφζσπν 
απηφ έρεη ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα αξρή- 
 

Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
 

 (α) αίηεζε γηα εγγξαθή φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ, 
 

  (β) θαηάινγν εγθαηαζηαηψλ πνπ εξγνδνηεί ή ζπκβάιιεηαη ην λνκηθφ πξφζσπν 
θαη αληίζηνηρεο άδεηεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί καδί κε ηνπο αξηζκνχο Μεηξψνπ, 

 
  (γ) πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ, 

 
  (δ) πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή άιιν έγγξαθν πνπ 

πηζηνπνηεί ηελ θχζε ησλ εξγαζηψλ πξνθεηκέλνπ πεξί νκνξξχζκνπ ή 
εηεξνξξχζκνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή εκπνξηθήο επσλπκίαο. 

 
Αλαλέσζε εγγξαθήο 
εγθαηαζηάηε.  
 

7.- 
 

(1) H εγγξαθή εγθαηαζηάηε αλαλεψλεηαη αηειψο εηεζίσο, λννπκέλνπ φηη ν 
εγθαηαζηάηεο ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξφζεζε ηνπ λα ιάβεη 
αλαλέσζε ηεο εγγξαθήο ηνπ. 

 
  (2) Κάζε έμη (6) ζπλερφκελα έηε εγγξαθήο ζην Μεηξψν, ε εγγξαθή ηνπ εγθαηαζηάηε 

αλαλεψλεηαη λννπκέλνπ φηη-  
 

  (α) ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 7, θαη  
 

 
Παξάξηεκα V. 
 

 (β) ν εγθαηαζηάηεο θαηαβάιιεη ηα αληίζηνηρα ηέιε αλαλέσζεο  εγγξαθήο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα V.  

 
Μεηξψν θαη ην 
πεξηερφκελν ηνπ.  
 

8.- (1) Σν Μεηξψν, ηεξείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, δεδνκέλνπ 
φηη είλαη δπλαηή ε αλαπαξαγσγή ηνπ ζε αλαγλψζηκε κνξθή.   

 
138(Η) ηνπ 2001 

37(Η) ηνπ 2003 
105(Η) ηνπ 2012. 

 (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ ηα νπνία είλαη 
πξνζβάζηκα απφ ην δηαδίθηπν ή άιισο πσο είλαη δηαζέζηκα ζην θνηλφ, πεξηνξίδνληαη 
ζηα αθφινπζα: 

 
  (α) νλνκαηεπψλπκν ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ή εκπνξηθή επσλπκία 

ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ
.
 

 
  (β) επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε

.
 

 
  (γ) ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, ηειενκνηφηππν θαη ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν)
.
 

 
  (δ)  αξηζκφο ηνπ Μεηξψνπ ησλ πξνζψπσλ πνπ εξγνδνηεί ε εηαηξεία θαη ε 

θαηεγνξία ή νη θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ
.
 

 
  (ε) θξάηνο κέινο εμαζθάιηζεο άδεηαο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνχ (γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο εγθαηαζηαηψλ πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη πηζηνπνίεζε εγθαηαζηάηε 
απφ θνξείο άιινπ θξάηνπο κέινπο). 

 
Πηζηνπνηεηηθφ 
Δγγξαθήο ζην Μεηξψν. 

31(Η) ηνπ 2008 
34(Η) ηνπ 2017. 

 

9.- (1) Σεξνχκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ Νφκνπ ε αξκφδηα αξρή παξέρεη ζε θάζε εγθαηαζηάηε Πηζηνπνηεηηθφ 
Δγγξαθήο ζην Μεηξψν γηα ηελ θαζνξηζκέλε θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ 
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε εγγξαθή ηνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, 
ξχζκηζε θαη έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ ηδηνθηήηε ηερληθνχ ζπζηήκαηνο θηηξίνπ ή 
ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
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 (2) Σν Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζην Μεηξψν ζεσξείηαη άθπξν, φηαλ ν θάηνρνο 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. 
 

Δγθαηαζηάηεο 
αδεηνδνηεκέλνη ή/θαη 
πηζηνπνηεκέλνη απφ 
άιια θξάηε κέιε. 
 

10.- 
 

(1) Αδεηνδνηεκέλνη ή/θαηπηζηνπνηεκέλνη ζε άιια θξάηε κέιε, εγθαηαζηάηεο δχλαληαη 
λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε Γεκνθξαηία θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο 
ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θηηξίσλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο εθφζνλ εγγξαθνχλ 
ζην Μεηξψν . 
 

 
 
Παξάξηεκα ΗV. 
 

 (2) Ζ εγγξαθή ζην Μεηξψν γίλεηαη θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο ζηελ αξκφδηα αξρή, ε 
νπνία ππνβάιιεηαη ζε έληππν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗV θαη 
ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν άδεηαο ή άιινπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε ηζρχ πνπ έρεη 
παξαρσξεζεί ζηνλ εγθαηαζηάηε απφ άιιν θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο. 
 

  (3) Γηα ζθνπνχο εγγξαθήο ζην Μεηξψν, κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2), ε 
αξκφδηα αξρή εμεηάδεη ηελ αίηεζε καδί κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη 
απνθαζίδεη αλάινγα: 

  (α) ηελ εγγξαθή ηνπ εγθαηαζηάηε ζην Μεηξψν ή/θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο 
ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ  αλαθέξνληαη  ζηηο  πξφλνηεο  ηνπ 
Καλνληζκνχ 4: 

 
 
Παξάξηεκα V. 
 

 Ννείηαη φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ν εγθαηαζηάηεο θαηαβάιιεη ην ηέινο 
εγγξαθήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα V∙ θαη  

 
  (β) ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο. 

 
  (4) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην  εγθαηαζηάηε 

επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή/θαη δηθαηνινγεηηθά θαη/ή λα θαιέζεη ηνλ εγθαηαζηάηε ζε 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. 
 

  (5) Δγθαηαζηάηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο, δχλαηαη λα 
παξέρεη ππεξεζίεο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε 
εγγξαθήο ζην Μεηξψν θαη ρσξίο ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο άδεηαο, λννπκέλνπ φηη 
κεηαθηλείηαη ζηε Γεκνθξαηία πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη πξνζσξηλά θαη πεξηζηαζηαθά ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη αζθεί λφκηκα ην 
επάγγεικα ζην θξάηνο απηφ, κε δηθαίσκα ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο λα παξέρεη 
ππεξεζίεο αλάινγεο κε απηέο πνπ πξνηίζεηαη λα δηελεξγήζεη ζηε Γεκνθξαηία. 
 

  (6) Δγθαηαζηάηεο πνπ πξνηίζεηαη λα παξάζρεη ππεξεζίεο ζηε Γεκνθξαηία ζχκθσλα 
κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (5), νθείιεη λα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηελ αξκφδηα 
αξρή πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ. 

  (7) Ζ αξκφδηα αξρή, θξίλεη θαηά πεξίπησζε, ην πξνζσξηλφ θαη πεξηζηαζηαθφ 
ραξαθηήξα ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα, ζπρλφηεηα, 
πεξηνδηθφηεηα θαη ην ζπλερή ραξαθηήξα ηεο θαη γηα ζθνπνχο ειέγρνπ, ε αξκφδηα 
αξρή ηεξεί θαηάινγν ησλ πξνζψπσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (5): 
 

  Ννείηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε παξνρή ππεξεζηψλ 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (5) δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) ζρεηηθέο 
εξγαζίεο αλά έηνο.  
 

  (8) Δγθαηαζηάηεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη παξέρεη 
πξνζσξηλά θαη πεξηζηαζηαθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηεο 
παξαγξάθνπ (5), ππφθεηηαη ζηηο ηζρχνπζεο απφ ηελ θππξηαθή λνκνζεζία, δηαηάμεηο 
επαγγεικαηηθνχ ή δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα, αιιά δελ ππνρξενχηαη λα εγγξαθεί ή λα 
ζπκκεηέρεη σο κέινο ζε ηνπηθνχο ε άιινπο ζπιιφγνπο. 
 

Αλαζηνιή ή 
ηεξκαηηζκφο εγγξαθήο 
ζην Μεηξψν . 

11.- 
 

(1) ηελ πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή αλαζηείιεη ή ηεξκαηίζεη ηελ εγγξαθή 
εγθαηαζηάηε ζην Μεηξψν ηφηε, ε αλαζηνιή ή ν ηεξκαηηζκφο ζεκεηψλεηαη ζηελ 
αληίζηνηρε θαηαρψξεζε ηνπ Μεηξψνπ θαη θαηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 
έγηλε ε αλαζηνιή ή ν ηεξκαηηζκφο. 
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  (2) Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη, λα αλαζηείιεη ή λα ηεξκαηίζεη ηελ εγγξαθή εγθαηαζηάηε, 
ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο- 
 

  (α) φηαλ ν εγθαηαζηάηεο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε κε 
βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ

.
 

 
  (β) φηαλ ν εγθαηαζηάηεο απνηπγράλεη ζπζηεκαηηθά λα δηεθπεξαηψζεη ζσζηά ηα 

θαζήθνληα ηνπ, κεηά απφ παξάπνλα ηδηνθηεηψλ, θαη  λννπκέλνπ φηη απηφ 
δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή

.
 

 
  (γ) φηαλ ν εγθαηαζηάηεο δηαπξάηηεη, παξέρεη βνήζεηα ή ππνθηλεί ηε δηάπξαμε 

αδηθήκαηνο φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 
 

  (3) ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή ηεξκαηηζκνχ ηεο εγγξαθήο πξνζψπνπ σο 
εγθαηαζηάηε, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2), ε αξκφδηα αξρή 
θνηλνπνηεί εγγξάθσο ζην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν ην γεγνλφο απηφ, ηνπο ιφγνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε αλαζηνιή ή ν ηεξκαηηζκφο ηεο εγγξαθήο θαη ην ελεκεξψλεη γηα 
ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ. 
 

  (4) Ζ αξκφδηα αξρή καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε αλαζηνιήο ή ηεξκαηηζκνχ εγγξαθήο 
εγθαηαζηάηε δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν λα επηζηξέςεη ζηελ 
αξκφδηα αξρή:  
 

  (α) ην Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο ζην Μεηξψν 
.
 

 
  (β) νπνηαδήπνηε δεδνκέλα ή έγγξαθα ηνπ έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο ησλ ζπζηεκάησλ θηηξίνπ ή απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο θαη ηα νπνία 
έρνπλ ζρέζε κε ην ηερληθφ ζχζηεκα πνπ εγθαηέζηεζε ην πξφζσπν απηφ ππφ 
ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο εγθαηαζηάηεο. 
 

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

12. Ο εγθαηαζηάηεο δηαηεξεί αξρείν γηα θάζε έξγν ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία: 
 

  (α) δηεχζπλζε εγθαηάζηαζεο· 
 

  (β) δηεπζχλζεηο κειεηεηψλ πνπ δηελέξγεζαλ κειέηεο  δηαζηαζηνιφγεζεο 
ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θηηξίσλ εθφζνλ έγηλαλ ζρεηηθέο κειέηεο

. 

 
  (γ) εκεξνκελία απνπεξάησζεο έξγνπ· 

 
  (δ) πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ (θαηαζθεπαζηήο, ηχπνο, 

αξηζκφο κνληέινπ θαη ζεηξηαθφο αξηζκφο). 
 

Απαηηνχκελα 
Πηζηνπνηεηηθά 
Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ γηα 
εγθαηαζηάηε. 
Παξάξηεκα VI. 
 

13. Οη ππνςήθηνη εγθαηαζηάηεο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Οδεγνχ Πνιηηηθήο θαη 
Γηαδηθαζηψλ γηα ην χζηεκα Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ πνπ εθδίδεη ν Φνξέαο 
Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γηα λα κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ απφ ηα 
εμεηαζηηθά θέληξα ζηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηεο νηθνδνκηθήο βηνκεραλίαο ηνπ 
πζηήκαηνο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ ηνπ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ 
Πξνζφλησλ φπσο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα VΗ. 

 
Μεηαβαηηθή Γηάηαμε. 14. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, πξφζσπν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πξνζψπνπ ην νπνίν δελ θαηέρεη Πηζηνπνηεηηθφ 
Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ γηα θάζε θαηεγνξία εγθαηαζηάηε, δχλαηαη λα δηελεξγεί 
ζρεηηθή εξγαζία γηα πεξίνδν δπν (2) εηψλ ρσξίο ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ: 
 

  Ννείηαη φηη, κεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ δχν (2) εηψλ, ε εγγξαθή ζην 
Μεηξψν είλαη ππνρξεσηηθή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

[Κανονιζμόρ 2(1)] 

σεηική Δπγαζία 

 

 

Σεσνικά ςζηήμαηα κηιπίων πος εγκαθίζηανηαι 

 

 

πζηήκαηα ζέξκαλζεο, πζηήκαηα εμαεξηζκνχ, πζηήκαηα Κιηκαηηζκνχ, πζηήκαηα Παξαγσγήο Εεζηνχ 

Νεξνχ Υξήζεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI 

[Κανονιζμόρ 5(3)(α)] 

Αίηηζη για εγγπαθή θςζικού πποζώπος ωρ εγκαηαζηάηη ζηο Μηηπώο.  

 

ΜΔΡΟ 1: ηοισεία Δγγπαθήρ 

 ~Ολνκαηεπψλπκν*: 

 

Σίηινο: (θνο/θα, θιπ.)*: 

~Γηεχζπλζε εξγαζίαο*: 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ: 

 

~Υψξα κφληκεο Γηακνλήο/Δγθαηάζηαζεο: 

 

Γηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο (εάλ δηαθέξεη απφ ηελ πην πάλσ): 

 

~Δξγνδφηεο*: 

 

Καηαρσξεκέλν e-mail (1):
1*

 

 

~ e-mail (2): 

 

 

~ Σειέθσλν (1)*: 

 

~Σειέθσλν (2): 

 

~Φαμ*: 

 

~Ζκεξνκελία γέλλεζεο*: 

 

Ολνκαηεπψλπκν πξνζψπνπ γηα ζθνπνχο επηθνηλσλίαο
2
: 

 

 

Σειέθσλν πξνζψπνπ γηα ζθνπνχο επηθνηλσλίαο: 

 

 

Καηεγνξία εγθαηαζηαηψλ ζηελ νπνία επηζπκείηε λα εγγξαθείηε
3
………………....Α/Β/Γ. 

Έρεηε εγγξαθεί πξνεγνπκέλσο σο εγθαηαζηάηεο; *Ναι/ Όσι 

Αλ λαη, δειψζηε αξηζκφ εγγξαθήο
4
……………………………………………θαη θαηεγνξία 

εγθαηαζηάηε…………..Α/Β/Γ. 

Δίζηε δεκφζηνο ππάιιεινο πνπζα εθηειείηαη  εγθαηάζηαζε ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θηηξίσλ ζε δεκφζηα θηίξηα
5
; *  

Ναι/ Όσι 

Έρεηε πξνζθφκηζε βεβαηψζεηο έξγσλ
6
; *  Ναι/ Όσι 

ηοισεία Δπγαζίαρ 

~Όλνκα Δξγνδφηε: 

 

~Γηεχζπλζε (Οδφο, Αξηζκφο): 
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~Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο*:  

 

~Πφιε/Πεξηνρή: 

 

~Υψξα: 

 

~Σειέθσλν*:                             Κηλεηφ:                    Σειενκνηφηππν:  

 

~Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν*:  

 

~Ηζηνζειίδα: 

 

ΜΔΡΟ 2: Πποζόνηα 

Καηέρσ Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ απφ ηνλ 

Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ.  

 

Δπηζπλάπησ ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθψλ 

Πξνζφλησλ απφ ηνλ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθψλ 

Πξνζφλησλ  ζχκθσλα κε ηελ αληηζηνηρία πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα VI ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

 

Ναι/ Όσι . 

 

Ζκεξνκελία 

εμέηαζεο:* 

 __/__/__ 

 

Αξ. θαη ηίηινο εμέηαζεο :* 

Όλνκα εμεηαζηηθνχ θέληξνπ πνπ δηνξγάλσζε 

ηηο εμεηάζεηο:* 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ 3 : ηοισεία Σήπηζηρ Απσείος* 

 Αλαιακβάλσ λα δηαηεξψ αξρείν κε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνπο πεξί 

Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Δγθαηαζηάηεο Σερληθψλ πζηεκάησλ Κηηξίνπ)Καλνληζκνχο, 

γηα θάζε εγθαηάζηαζε ηερληθνχ ζπζηήκαηνο θηηξίνπ πνπ έρεη δηελεξγεζεί απφ εκέλα, ζηνλ ηφπν εξγαζίαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην Μέξνο 1 ηεο αίηεζεο. 

 Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα πην πάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή θαη νξζά. Γειψλσ επίζεο φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 

θπξψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκν θαη ησλ 

Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, ηνπο νπνίνπο θαη αλαιακβάλσ λα εθαξκφδσ πιήξσο. 

 

Γηεχζπλζε αξρείνπ:  

Ολνκαηεπψλπκν ππεχζπλνπ 

αξρείνπ: 

 

Σειέθσλν:  

ΜΔΡΟ 4 : Τπογπαθή* 

 

Τπνγξαθή:……………………………                            Ζκεξνκελία:  __/__/____ 

 

- Ζ εγγξαθή ζην Μεηξψν ζπλεπάγεηαη απφ κέξνπο ηνπ εγθαηαζηάηε πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ 
θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ. 
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- Ο εγθαηαζηάηεο αλαιακβάλεη λα ελεκεξψλεη ηνλ νξγαληζκφ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Μεηξψν γηα νπνηαδήπνηε 
αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα αίηεζε. 

ΗΜΔΙΩΗ: Αηηήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί πιήξσο ζα επηζηξέθνληαη σο έρνπλ. 

 

Έγγπαθα πος απαιηούνηαι για ηην εγγπαθή: 

  Τπνγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν έληππν αίηεζεο εγγξαθήο. 

  Απφδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο
2
 πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα V. 

 Απφδεημε Δγγξαθήο ζην Φ.Π.Α ηνπ ηδίνπ. 

 Βεβαίσζε επηηπρίαο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζχκθσλα κε ηελ αληηζηνηρία πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VI ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

 Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο νδεγνχ. 

 

ΜΔΡΟ 5: ΜΟΝΟ για σπήζη από ηην απμόδια απσή 

Τπνγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν έληππν αίηεζεο εγγξαθήο.          Ναι/Όσι . 

Απφδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο.              Ναι/Όσι. 

Απφδεημε Δγγξαθήο ζην Φ.Π.Α ηνπ ηδίνπ.                Ναι/Όσι  

Βεβαίσζε επηηπρίαο επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ζχκθσλα κε ηελ αληηζηνηρία πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα VI.                   

Ναι/ Όσι  

Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ή άδεηαο νδεγνχ.              Ναι/ Όσι 

Βεβαηψζεηο έξγσλ γηα επηβεβαίσζε ηεο απνδεδεηγκέλεο πείξαο ηνπιάρηζηνλ5 (πέληε) εηψλ ζηελ εθηέιεζε ζρεηηθήο 

εξγαζίαο.                               Ναι/ Όσι 

Ζκεξνκελία αλαλέσζεο εγγξαθήο.………………………………………. 

 

ημείωζη: Σα πεδία πνπ ππνδειψλνληαη κε αζηεξίζθν (*) είλαη ππνρξεσηηθά. 

- χκθσλα κε ηνπο πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Δγθαηάζηαζε Σερληθψλ πζηεκάησλ 
Κηηξίνπ) Καλνληζκνχο, ην κέξνο ηνπ Μεηξψνπ θηηξίνπ πνπ πεξηέρεη ην φλνκα θάζε ελ ηζρχ εγγεγξακκέλνπ 
εγθαηαζηάηε, ηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπ θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, είλαη αλνηθηφ γηα δεκφζηα επηζεψξεζε ζην 
δηαδίθηπν ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ γξαθείσλ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηήξεζεο 
Μεηξψνπ.Σα ζηνηρεία απηά ζεκεηψλνληαη κε ~ θαη ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ  δεκνζηνπνηεκέλνπ Μεηξψνπ. 
 

- Παξαθαιψ ζεκεηψζηε  ζην θαηάιιειν θνπηί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 
 

1. Σν «θαηαρσξεκέλν e-mail (1)» είλαη ε κνλαδηθή ειεθηξνληθή δηεχζπλζε κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ν 
θαηάινγνο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ θηηξίνπ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ζπλνδεπηηθά 
έγγξαθα δεηεζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ  πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Μεηξψν. Ζ πην πάλσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο απφ ηνλ νξγαληζκφ δηαρείξηζεο Μεηξψνπ γηα ηελ αιιεινγξαθία πνπ απνζηέιιεη πξνο ηνπο 
εγθαηαζηάηεο ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θηηξίνπ. 

2. Σν πξφζσπν, αλ ππάξρεη, πνπ ζα παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηνλ εγθαηαζηάηε θαη ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν 
ζηνλ νξγαληζκφ πνπ δηαρεηξίδεηαηην Μεηξψν γηα δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ φπσο είλαη ε δηεπζέηεζε ρξεψζεσλ, 
ε δηεπζέηεζε πξφζβαζεο ζηα αξρεία θαη έγγξαθα γηα ζθνπνχο ειέγρνπ, θιπ.  

3. εκεηψζηε ηελ θαηεγνξία εγθαηαζηάηε γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε αίηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο επηζπκεί λα 
εγγξαθεί ζην Μεηξψν ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη μερσξηζηή αίηεζε γηα θάζε 
θαηεγνξία. 

4. Δάλ έρεηε εγγξαθεί πξνεγνπκέλσο σο εγθαηαζηάηεο παξαθαιψ φπσο ζεκεηψζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ 
εγγξαθήο. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ εγθαηαζηάηε ν νπνίνο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ή έρεη ήδε 
ππνβάιεη αίηεζε γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν ζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε 
παξνχζα αίηεζε θαη έρεη ήδε θαηαβάιεη ην ζρεηηθφ ηέινο, ηφηε ην ηέινο εγγξαθήο ζεσξείηαη φηη έρεη πιεξσζεί. Ζ 
απφδεημε πιεξσκήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη θαη ηελ παξνχζα αίηεζε. 
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5. χκθσλα κε ηνπο  πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Δγθαηάζηαζε Σερληθψλ πζηεκάησλ 
Κηηξίνπ) Καλνληζκνχο δεκφζηνη ππάιιεινη νη νπνίνη εθηεινχλ εγθαηάζηαζε ηερληθψλ ζπζηεκάησλ ζε δεκφζηα θηίξηα 
εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηέινπο εγγξαθήο ζην Μεηξψν.  

6. χκθσλα κε ηνπο  πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Δγθαηάζηαζε Σερληθψλ πζηεκάησλ 
Κηηξίνπ) Καλνληζκνχο πξφζσπα πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε πείξα ηνπιάρηζηνλ 5 (πέληε) εηψλ εμαηξνχληαη απφ  ηελ 
ππνρξέσζε λα δηαζέηνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Ζ παξέθθιηζε απηή παχεη λα ηζρχεη κεηά ην 
πέξαο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ 
(Δγθαηάζηαζε Σερληθψλ πζηεκάησλ Κηηξίνπ) Καλνληζκψλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

[Κανονιζμόρ 6(4)(α)] 

Αίηηζη για εγγπαθή νομικού πποζώπος ωρ εγκαηαζηάηη ζηο Μηηπώο  

 

 

Δπσλπκία λνκηθνχ πξνζψπνπ ………………………………………………………… 

 

Δίδνο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ (ζεκεηψζαηε κε  φηη ηζρχεη)  

 

□ Οκφξξπζκνο ή εηεξφξξπζκνο ζπλεηαηξηζκφο/ Δκπνξηθή επσλπκία 

□ Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

 

Υψξα κφληκεο δηακνλήο/εγθαηάζηαζεο…………………………………………………. 

 

Δγγεγπαμμένη διεύθςνζη : 

 

Οδφο,αξ……………………………………………………………………………………… 

 

Σαρ.Κσδ…………………….Πφιε/Κνηλφηεηα……………………………………………. 

 

Υψξα………………………………………………………………………………………… 

 

 

ηοισεία επικοινωνίαρ:  

 

Ολνκαηεπψλπκν Γηεπζπληή ή Δμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ …………………….. 

 

Γηεχζπλζε (Οδφο,αξ.)……………………………………………………………………… 

 

Σαρ.Κσδ…………………….Πφιε/Κνηλφηεηα……………………………………………. 

 

Σειέθσλν……………………….Σειενκνηφηππν………………………………………… 

 

Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείν………………………………………………………………………. 

 

Ηζηνζειίδα………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Βεβαησζείηε φηη έρεηε επηζπλάςεη ηα αθφινπζα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά  

(ζεκεηψζαηε κε  φηη ηζρχεη)  

 

□ Απφδεημε πιεξσκήο ηέινπο εγγξαθήο 

   [Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 6 (2) ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο 

Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Δγθαηάζηαζε Σερληθψλ πζηεκάησλ Κηηξίνπ) Καλνληζκψλ] 
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□ Καηάινγνο εγθαηαζηαηψλ πνπ εξγνδνηεί.  

Να επηζπλαθζεί ζρεηηθφο θαηάινγνο νλνκάησλ ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη ν αξηζκφο Μεηξψνπ θαζψο θαη αληίγξαθα 

ησλ αδεηψλ εγθαηαζηάηε πνπ δηαζέηνπλ  

    [ηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 6 (2) ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο 

Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Δγθαηάζηαζε Σερληθψλ πζηεκάησλ Κηηξίνπ) Καλνληζκψλ ηφηε ν θαηάινγνο 

απηφο δελ απαηηείηαη] 

□ Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ή εκπνξηθήο επσλπκίαο ή νκκφξπζκνπ ή εηεξφξξπζκνπ ζπλεηαηξηζκνχ  

□ Πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη ζθνπνί ηεο εηαηξείαο 

□ Έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ νκνξξχζκνπ ή εηεξνξξχζκνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή εκπνξηθήο 

επσλπκίαο 

□  Βεβαίσζε Έξγσλ πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ απφ ην λνκηθφ πξφζσπν 

    [Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε  ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 6 (2) ησλ πεξί Ρχζκηζεο 

ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ (Δγθαηάζηαζε Σερληθψλ πζηεκάησλ Κηηξίνπ) Καλνληζκνχο ηνπ 2018] 

 

Γειψλσ Τπεχζπλα φηη ηα πην πάλσ ζηνηρεηά είλαη αιεζή θαη νξζά. Γειψλσ επίζεο φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη 

δπλάκεη απηψλ, ηνπο νπνίνπο θαη αλαιακβάλσ λα εθαξκφδσ πιήξσο.  

 

Ολνκαηεπψλπκν Γηεπζπληή ή Δμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ …………………… 

 

Τπνγξαθή…………………………………………      Ζκεξνκελία ……./……../……… 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

[Κανονιζμόρ 10(2)] 

Αίηηζη για εγγπαθή εγκαηαζηαηών άλλων κπαηών μελών
1 

ζηο Μηηπώο  

 

 

Ολνκαηεπψλπκν …………………………………Σίηινο (θνο/θα θιπ)…………………. 

 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ……………………………………………..  

 

Υψξα κφληκεο δηακνλήο/εγθαηάζηαζεο…………………………………………………..  

 

ηοισεία επγαζίαρ  

 

Όλνκα εξγνδφηε …………………………………………………………………………… 

 

Γηεχζπλζε ………………………………….………………………………………………. 

 

Σαρ.Κσδ.…………………………………………Πφιε/Πεξηνρή………………………… 

 

Υψξα………………………………………………………………………………………… 

 

Σειέθσλν…………………….Κηλεηφ……………………..Σειεκνηφηππν………………. 

 

Ζιεθηξ,ηαρπδξνκείν………………………………………………………………………. . 

 

Ηζηνζειίδα……………………………………………………………………………………  

 

 

ηοισεία επικοινωνίαρ (αλ δηαθέξνπλ απφ ηα πην πάλσ) 

 

Γηεχζπλζε ……………………..…………………………………………………………… 

 

Σαρ.Κσδ…………………….Πφιε/Πεξηνρή………………………………………………. 

 

Υψξα ………………………………………………………………………………………... 

 

Σειέθσλν………………………Κηλεηφ………………….Σειενκνηφηππν………………. 

 

Ζιεθηξ.ηαρπδξνκείν………………………………………………………………………... 

 

 

Καηεγνξία εγθαηαζηάηε ζηελ νπνία επηζπκείηε λα εγγξαθείηε
2
……………..Α/Β/Γ 

Έρεηε εγγξαθεί πξνεγνπκέλσο σο εγθαηαζηάηεο     Ναι/ Όσι 

Αλ λαη, δειψζηε αξ. εγγξαθήο …………….θαη θαηεγνξία εγθαηαζηάηε …………………..Α/Β/Γ 
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Βεβαησζείηε φηη έρεηε επηζπλάςεη ηα αθφινπζα απαξαίηεηα έγγξαθα/πηζηνπνηεηηθά: 

(ζεκεηψζαηε κε  φηη ηζρχεη)  

 

□ Απφδεημε πιεξσκήο ηέινπο εγγξαθήο
3
 

□ Φσηναληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

□ Αληίγξαθν άδεηαο εγθαηαζηάηε ζε αληίζηνηρε θαηεγνξία εγθαηαζηάηε γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε παξνχζα αίηεζε (ζε ηζρχ) 

πνπ ηνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ρψξα κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ζηελ νπνία 

αζθεί λφκηκα ην επάγγεικα ηνπ εγθαηαζηάηε  

□ Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πνπ λα πεξηγξάθεη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη ν εγθαηαζηάηεο, ηα 

ζέκαηα ζηα νπνία έρεη εθπαηδεπηεί θαη ηηο ψξεο ηεο εθπαίδεπζεο. Να επηζπλαθζεί επίζεο αληίγξαθν ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ παξαθνινχζεζεο 

□ Πηζηνπνηεηηθά πξνυπεξεζίαο κε ηα νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα εγθαηαζηαηψλ  

 

Γειψλσ Τπεχζπλα φηη ηα πην πάλσ ζηνηρεηά είλαη αιεζή θαη νξζά. Γειψλσ επίζεο φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ πεξί Ρχζκηζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ Νφκσλ ηνπ 2006 έσο 2017 θαη ησλ Καλνληζκψλ 

πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηψλ, ηνπο νπνίνπο θαη αλαιακβάλσ λα εθαξκφδσ πιήξσο.  

 

Ολνκαηεπψλπκν αηηεηή ……………………………………………….………………….. 

 

Τπνγξαθή………………………………………..       Ζκεξνκελία ……./……../……… 

 

1. Γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην Μεηξψν, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία Δλέξγεηαο απφ 

εγθαηαζηάηεο νη νπνίνη είλαη εηδηθεπκέλνη ή θαη πηζηνπνηεκέλνη απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αζθνχλ 

λφκηκα ην επάγγεικα ηνπ εγθαηαζηάηε ζηε ρψξα ηνπο, ε Τπεξεζία Δλέξγεηαο εμεηάδεη ηελ αίηεζε καδί κε φια ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη εηζεγείηαη αλάινγα ηελ έληαμε ζηελ θαηάιιειε θαηεγνξία (κηα ή πεξηζζφηεξεο) ή ηελ 

απφξξηςε ή ηελ απαίηεζε γηα εθπαίδεπζε, εμεηάζεηο πνπ είλαη θνηλέο κε ηνπο ππφινηπνπο ππνςεθίνπο. Ζ Τπεξεζία 

Δλέξγεηαο κπνξεί επίζεο λα δεηήζεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ή/θαη δηθαηνινγεηηθά ή/θαη λα θαιέζεη ζε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηα πξνζφληα θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ αηηεηψλ. 

2. εκεηψζηε ηελ θαηεγνξία εγθαηαζηάηε γηα ηελ νπνία γίλεηαη ε αίηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηεηήο επηζπκεί λα 

εγγξαθεί ζην Μεηξψν ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη μερσξηζηή αίηεζε γηα θάζε 

θαηεγνξία. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ εγθαηαζηάηε ν νπνίνο είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ή έρεη ήδε ππνβάιεη 

αίηεζε γηα εγγξαθή ζην Μεηξψν ζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαηεγνξία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε παξνχζα 

αίηεζε θαη έρεη ήδε ππνβάιεη ην ζρεηηθφ ηέινο, ηφηε ην ηέινο εγγξαθήο ζεσξείηαη φηη έρεη ήδε πιεξσζεί. Ζ απφδεημε 

πιεξσκήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη θαη ηελ παξνχζα αίηεζε.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

[Κανονιζμοί5(3)(ε), 7(2)(β),10(3)(α)] 

Σέλη για εγγπαθή εγκαηαζηαηών ζηο Μηηπώο  

 

 

 

Σέιε εγγξαθήο εγθαηαζηάηε ζην Μεηξψν  

 

Δγγξαθή εγθαηαζηάηε  €130(+ΦΠΑ) 

Αλαλέσζε εγγξαθήο κεηά απφ έμη (6) ζπλερφκελα έηε εγγξαθήο €65(+ΦΠΑ) 

Δγγξαθή ζε πξφζζεηε θαηεγνξία/θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ €0 

 

εκείσζε: 

Σα ηέιε δπλαηφλ λα αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηελ αξκφδηα αξρή.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ 

[Κανονιζμόρ 3(1)(α), 5(3)(γ),13] 

Καηηγοπίερ εγκαηαζηαηών για εγγπαθή ζηο Μηηπώο   

 

 

Α/Α Καηηγοπίερ  

 

Απαιηούμενα Πιζηοποιηηικά Δπαγγελμαηικών 

Πποζόνηων πος εκδίδονηαι από ηον Φοπέα 

Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικών Πποζόνηων για ηο 

επίπεδο ηος ειδικεςμένος ηεσνίηη  

1. Καηηγοπία Α: Δγθαηαζηάηεο ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 

i. Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία, Δπαγγεικαηηθφ Πξνζφλ 

«πζηήκαηα Κεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ»(Δπίπεδν 4) 

ii. Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία, Δπαγγεικαηηθφ Πξνζφλ 

«πδξαπιηθά»(Δπίπεδν4) 

2. Καηηγοπία Β: Δγθαηαζηάηεο ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη 

εμαεξηζκνχ. 

i. Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία, Δπαγγεικαηηθφ Πξνζφλ 

«πδξαπιηθά» (Δπίπεδν 4) 

ii. Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία, Δπαγγεικαηηθφ Πξνζφλ 

«πζηήκαηα Φχμεο θαη Κιηκαηηζκνχ» (Δπίπεδν 4) 

3. Καηηγοπία Γ: Δγθαηαζηάηεο ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ γηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο δεζηνχ 

λεξνχ. 

Οηθνδνκηθή Βηνκεραλία, Δπαγγεικαηηθφ Πξνζφλ 

«πδξαπιηθά» (Δπίπεδν 4) 
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