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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, είναι να αναπτύξει ένα
σύστηµα πιστοποίησης, που θα αφορά εγκαταστάτες ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας και πιο συγκεκριµένα, εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας θα γίνει ο καθορισµός των
προσόντων των εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστηµάτων, των κανόνων
και των αρχών που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, των φορέων και της
διάρκειας εκπαίδευσής τους, του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησής
τους, µε απώτερο σκοπό, τη χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού. Σηµαντικό
εργαλείο για τον σκοπό αυτό, θα αποτελέσει και ο καθορισµός των οργάνων,
της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης πιστοποιητικών-αδειών
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, καθώς και η διαδικασία µε
την οποία θα εγγράφονται οι εγκαταστάτες στα αντίστοιχα µητρώα. Στο τέλος
της παρούσας διπλωµατικής εργασίας και πιο συγκεκριµένα, στο παράρτηµα
Ι, παρουσιάζεται ένα εγχειρίδιο στο οποίο αναφέρονται συνοπτικά, όλες οι
διαδικασίες που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρµογή του συστήµατος
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες.
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Εισαγωγή

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), µέχρι το τέλος του 2010, έχουν
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, περί τα 205 MW φωτοβολταϊκών συστηµάτων
(πίνακας 3.2.1). Τα 2/3 απ’ αυτά αφορούν σε µεσαίου µεγέθους
φωτοβολταϊκά πάρκα, µε µέση ισχύ περί τα 100 kW. Τα υπόλοιπα
µοιράζονται µεταξύ µεγαλύτερων και µικρότερων φωτοβολταϊκών σταθµών
επί εδάφους, ενώ µόλις το 1,3% της εγκατεστηµένης ισχύος αφορά στον
οικιακό τοµέα. Μία στις έξι kWh ηλεκτρικής ενέργειας (ποσοστό περίπου
17%), που καταναλώνεται στην Ελλάδα, παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ). Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό της Ελληνικής κυβέρνησης, το
µερίδιο των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή την επόµενη δεκαετία θα
υπερδιπλασιασθεί, δηλαδή θα φθάσει στο 40%, προκειµένου να επιτευχθούν
οι στόχοι που έχουν τεθεί σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, για την πράσινη
ενέργεια και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Το βασικό εργαλείο για
την επίτευξη του 40% θα είναι η αξιοποίηση της αιολικής και της ηλιακής
ενέργειας, για τις οποίες το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έχει θέσει σε εφαρµογή σχέδιο υλοποίησης
φθηνών (χαµηλού κόστους) και γρήγορων (χωρίς ανάγκη κατασκευής
πρόσθετων έργων) επενδύσεων (ΥΠΕΚΑ, 2010).
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, το 2009 από τις
52.823 GWh, που ήταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, οι 6.838 (ποσοστό
13%) προήλθαν από ΑΠΕ, στις οποίες περιλαµβάνονται µικρά και µεγάλα
υδροηλεκτρικά έργα, αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά συστήµατα και βιοµάζα. Η
εικόνα, το 2010, βελτιώθηκε. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία για το 2010,
η ζήτηση ενέργειας έφθασε στις 30.369 GWh και η καθαρή παραγωγή
ξεπέρασε τις 5.115 (ποσοστό 16,8 %), γεγονός που οφείλεται κυρίως στις
ενισχυµένες βροχοπτώσεις του προηγούµενου χειµώνα, οι οποίες επέτρεψαν
την αύξηση της παραγωγής των υδροηλεκτρικών, κατά 50%, σε σχέση µε το
αντίστοιχο περσινό διάστηµα (ΔΕΣΜΗΕ, 2010).
Η Ελλάδα έχει υποχρέωση, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία
2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ, να ανεβάσει τη συµµετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό
ισοζύγιο (που περιλαµβάνει όχι µόνον την ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και τις
µεταφορές, τη χρήση ενέργειας στη βιοµηχανία, τον οικιακό τοµέα, τις
υπηρεσίες κ.λπ.) στο 18%. Ήδη, µε τον Ν. 3851/2010 για την ανάπτυξη των
ΑΠΕ, ο εθνικός στόχος έχει τεθεί ψηλότερα, στο 20% (ΥΠΕΚΑ, 2010).
Βασικός µοχλός για την επίτευξη του συνολικού στόχου είναι ο
αναπροσανατολισµός του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής προς τις ΑΠΕ µε
επενδύσεις σε αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά κ.λπ. οι οποίες σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του ΥΠΕΚΑ θα φτάσουν έως το 2020 τα 16 δις. ευρώ, σε σύνολο
επενδύσεων στον ενεργειακό τοµέα, που εκτιµάται ότι θα αγγίξει τα 22 δις.
ευρώ (ΥΠΕΚΑ, 2010). Την προσεχή πενταετία, σύµφωνα µε τις ίδιες
προβλέψεις, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ θα ξεπεράσουν τα 10 δις. ευρώ και θα
δηµιουργήσουν περισσότερες από 31.000 νέες θέσεις εργασίας. Η Ελληνική
κυβέρνηση έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συγκεκριµένο
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επενδυτικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων στον τοµέα της
ηλεκτροπαραγωγής ως το 2020, που προβλέπει ότι:
•
•
•
•

	
  

η ισχύς των αιολικών πάρκων θα φθάσει το 2020 στα 7.500 MW, από
1.327 το 2010
τα φωτοβολταϊκά, από 205 MW (2010) διαµορφώνονται σε 2.200
τα υδροηλεκτρικά από 3.237 σε 4.531
η γεωθερµία και τα θερµικά ηλιακά συστήµατα, από αµελητέα
συµµετοχή σήµερα θα φθάσουν στα 120 και 250 MW αντίστοιχα
(ΥΠΕΚΑ, 2010)
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Κεφάλαιο 1 : Υπάρχουσα κατάσταση στα
φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα

Απογείωση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών παρατηρήθηκε το
2010 (σχήµα 3.1.4), παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτόν τον τοµέα.
Δεδοµένου ότι πλήθος αιτήσεων έχει ωριµάσει και βρίσκεται στο τελικό στάδιο
αξιολόγησης, οι ειδικοί µιλούν για τριπλασιασµό της εγκατεστηµένης ισχύος
από φωτοβολταϊκά το 2011 και κατατάσσουν την Ελλάδα στις πιο ισχυρές
αναδυόµενες αγορές διεθνώς. Σε πρόσφατη µελέτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση
Φωτοβολταϊκών Βιοµηχανιών (EPIA), εκτιµά ότι το 2011 η ελληνική αγορά θα
τριπλασιαστεί και η εγκατεστηµένη ισχύς της, από 205 MW το 2010, θα
τριπλασιαστεί το 2011. Μάλιστα, αν αρθούν ορισµένα εµπόδια και
επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης, η ελληνική αγορά µπορεί να
φτάσει τα 900 MW το 2013, εκτιµά ο ευρωπαϊκός οργανισµός (EPIA, 2010).
Πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς στην Ελλάδα,
δείχνουν τη διάθεση των Ελλήνων για στροφή προς τις ΑΠΕ. Όχι µόνο από
ανάγκη, αλλά το σηµαντικότερο, από συνείδηση (Public Issue, 2009).
Σύµφωνα µε πανελλαδική έρευνα της Public Issue, οι Έλληνες
φαίνονται ενηµερωµένοι για την απειλή της κλιµατικής αλλαγής, θετικοί για την
προώθηση των ΑΠΕ και αρνητικοί απέναντι στην πυρηνική ενέργεια, αλλά και
τον λιγνίτη. Μάλιστα, σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έρευνα, η µεγάλη
πλειονότητα των Ελλήνων είναι θετική για την εγκατάσταση ΑΠΕ δίπλα στις
περιοχές κατοικίας τους.
Το 86% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Ελλάδα θα επηρεαστεί
σηµαντικά από τις κλιµατικές αλλαγές, µε σηµαντικότερες επιπτώσεις την
άνοδο της θερµοκρασίας, τη µείωση των βροχοπτώσεων και την ξηρασία.
Όσον αφορά τον ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας, η έρευνα
αποτυπώνει την επιθυµία των πολιτών να δώσει η κυβέρνηση προτεραιότητα
κυρίως στις ΑΠΕ (38%) και στην προστασία του περιβάλλοντος (25%).
Χαµηλά στην ιεράρχηση των ερωτηθέντων καταγράφηκαν η ενεργειακή
ανεξαρτησία (6%) και η συγκράτηση των τιµών ενέργειας (4%).
Όσον αφορά το ποια µορφή ΑΠΕ θεωρούν οι πολίτες πιο φιλική προς
το περιβάλλον, το 37% θεωρεί ότι είναι τα φωτοβολταϊκά και το 36% τα
αιολικά. Το 59% των ερωτηθέντων φέρεται αποφασισµένο να µειώσει την
κατανάλωση ενέργειας τον επόµενο χρόνο, το 45% να αγοράσει ενεργειακά
αποδοτικές συσκευές, το 44% να µειώσει τη χρήση του αυτοκινήτου και το
35% να τοποθετήσει εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο σπίτι. Αναµφίβολα, µια
αισιόδοξη εικόνα που µένει να αποδειχθεί (Public issue, 2009).
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1.1

Ανάγκη για πιστοποίηση

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, από τα στοιχεία που παρουσιάζονται
παραπάνω, πως οι ΑΠΕ, βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Είναι λοιπόν επιβεβληµένο, να
διαµορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα πλαίσιο για την σωστή εγκατάσταση
συστηµάτων ΑΠΕ.
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ
για την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ, όλα τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να
αναπτύξουν σχήµατα διαπίστευσης ή αντίστοιχα σχήµατα πιστοποίησης
προσόντων για τους εγκαταστάτες συστηµάτων ΑΠΕ.
Στη χώρα µας, η έννοια της πιστοποίησης για επαγγελµατικά
προσόντα, έχει αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος πρόσφατα, καθώς µέχρι πρότινος
δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη. Ο όρος πιστοποίηση αναφερόταν κυρίως στην
πιστοποίηση προϊόντων ή διαδικασιών, δηλαδή σε συστήµατα και σήµατα
ποιότητας, σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και πολύ λιγότερο στην
πιστοποίηση εκπαιδευτικών ή/και επαγγελµατικών προσόντων φυσικών
προσώπων. Τα βήµατα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προς την
κατεύθυνση της πιστοποίησης προσώπων, κυρίως µε βάση διεθνείς
πρακτικές αλλά και βάσει υποδείξεων διαφόρων οργάνων της ΕΕ, είναι
θετικά, διότι έχουν και θα έχουν σηµαντικές συνέπειες στα άτοµα και στις
κοινωνικές οµάδες. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται µία
επιφανειακή µεταφορά τεχνογνωσίας από την πιστοποίηση προϊόντων και
εµπορικών διαδικασιών, στην πιστοποίηση προσώπων. Εντούτοις, όσο
επιφανειακή και εάν χαρακτηριστεί αυτή η πρακτική, η αλλαγή σκοπιάς στη
πιστοποίηση προσώπων, αποτελεί σηµαντική αλλαγή στον τρόπο που
θεωρούµε, ερµηνεύουµε και χειριζόµαστε τις βασικές δοµές και λειτουργίες
της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της απασχόλησης. Συνεπώς, πέρα από την
προβλεπόµενη υποχρέωση απέναντι στην ΕΕ, είναι επιτακτική η ανάγκη της
αγοράς για ένα ολοκληρωµένο σχήµα πιστοποίησης των εγκαταστατών, ώστε
να διασφαλίζεται η ποιότητα των εγκαταστάσεων και η ικανοποίηση της
αγοράς, που µε τη σειρά του θα δώσει ώθηση για την περαιτέρω ανάπτυξη
των ΑΠΕ στη χώρα µας.

1.2

Τρόπος προσέγγισης και τυχόν παρεµφερή θέµατα µε
το αντικείµενο

Στο παρόν στάδιο, δεν υφίσταται εθνική νοµοθεσία ή µηχανισµός
σύστασης τέτοιου είδους συστηµάτων πιστοποίησης/βεβαίωσης
καταλληλότητας για τους εγκαταστάτες.
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Για να γίνει αυτό εφικτό, θα πρέπει να υπάρξει συντονισµένη
προσπάθεια η οποία θα αφορά:
•
•
•

µελέτη της απόδοσης των υφιστάµενων σχηµάτων πιστοποίησης και
διαπίστευσης της κατάρτισης των εγκαταστατών σε όλη την ΕΕ
αναζήτηση των κριτηρίων επιτυχίας και ανάπτυξη ενός εγχειριδίου µε
στοιχεία τεχνικής, νοµικής, θεσµικής, οικονοµικής και επικοινωνιακής
φύσεως
δηµιουργία σχηµάτων πιστοποίησης, βασιζόµενοι στο παράρτηµα IV
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ

Επιπλέον, θα πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία της πιστοποίησης, το
περιεχόµενο της κατάρτισης που θα οδηγεί στην πιστοποίηση της
επαγγελµατικής επάρκειας, θα καθορίζεται η χρονική διάρκεια των
πιστοποιητικών, η διαδικασία ανανέωσης αυτών, καθώς και τα απαραίτητα
προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν οι εγκαταστάτες.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, ορίζει πως
τα Κράτη-Μέλη µεριµνούν ώστε καθεστώτα πιστοποίησης ή ισοδύναµα
συστήµατα χαρακτηρισµού να γίνουν ή να είναι διαθέσιµα στις 31 Δεκεµβρίου
2012 για τους εγκαταστάτες µικρών λεβήτων βιοµάζας και εστιών, ηλιακών
φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερµικών συστηµάτων, γεωθερµικών
συστηµάτων µικρού βάθους και αντλιών. Στις προγραµµατιζόµενες δράσεις
εµπίπτουν επίσης η σύσταση και τήρηση του µητρώου των πιστοποιηµένων
εγκαταστατών καθώς και η ενηµερωτική εκστρατεία για το θέµα.
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Οι διαδικασίες που θα ορίσουµε για το προτεινόµενο σύστηµα
πιστοποίησης θα πληρούν τα κριτήρια του παραρτήµατος IV της Οδηγίας
2009/28/ΕΚ. Τα καθεστώτα πιστοποίησης ή τα ισοδύναµα καθεστώτα
χαρακτηρισµού που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφο 3 βασίζονται στα
ακόλουθα κριτήρια:
•
•
•

•
•

Η διαδικασία πιστοποίησης ή χαρακτηρισµού είναι διαφανής και
σαφώς καθορισµένη από το Κράτος-Μέλος ή από τον διοικητικό
φορέα που αυτό ορίζει
Η επαγγελµατική επάρκεια των εγκαταστατών πρέπει να
πιστοποιείται στο πλαίσιο αναγνωρισµένου προγράµµατος
κατάρτισης ή από αναγνωρισµένο πάροχο κατάρτισης
Η αναγνώριση του προγράµµατος κατάρτισης ή του Πάροχου
κατάρτισης θα πρέπει να γίνεται από το εκάστοτε Κράτος-Μέλος ή
από τον διοικητικό οργανισµό που αυτό έχει ορίσει. Ο οργανισµός
αναγνώρισης βεβαιώνεται για τη συνέχεια και την περιφερειακή ή
εθνική κάλυψη του προγράµµατος κατάρτισης που προσφέρει ο
πάροχος κατάρτισης. Ο πάροχος κατάρτισης πρέπει να διαθέτει
κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις πρακτικής εξάσκησης, και ιδίως
εργαστηριακό εξοπλισµό ή ανάλογες εγκαταστάσεις. Πέραν της
βασικής κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης πρέπει επίσης να
προσφέρει βραχύτερους κύκλους επιµόρφωσης επί επίκαιρων
θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των νέων τεχνολογιών, που να
επιτρέπουν τη διά βίου µάθηση των εγκαταστατών
Η κατάρτιση που οδηγεί στην πιστοποίηση ή τον χαρακτηρισµό της
επαγγελµατικής επάρκειας των εγκαταστατών πρέπει να
περιλαµβάνει ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό σκέλος
Η παροχή κατάρτισης ολοκληρώνεται µε τη διενέργεια εξετάσεων
από τις οποίες εξαρτάται η χορήγηση του πιστοποιητικού ή ο
χαρακτηρισµός

Οι εγκαταστάτες πρέπει να αποκτούν τις ακόλουθες βασικές δεξιότητες:
•
•

•

Ικανότητα εργασίας και χρήσης των απαιτούµενων εργαλείων και
εξοπλισµών µε ασφάλεια
Ικανότητα προσδιορισµού της απαιτούµενης θέσης,
προσανατολισµού και κλίσης του ηλιακού φωτοβολταϊκού συλλέκτη,
λαµβανοµένων υπόψη της σκίασης, της ηλιακής πρόσβασης, της
δοµικής ακεραιότητας, της καταλληλότητας της εγκατάστασης και
ικανότητα αναγνώρισης κατάλληλων µεθόδων εγκατάστασης για
τους διάφορους τύπους στέγης και της αναλογίας εξοπλισµού που
απαιτείται
Ικανότητα αναπροσαρµογής του ηλιακού εξοπλισµού, και ιδίως
ικανότητα προσδιορισµού των ονοµαστικών εντάσεων ρεύµατος,
επιλογής των κατάλληλων αγωγών και ροών για κάθε ηλεκτρικό
κύκλωµα και επιλογής κατάλληλου σηµείου διασύνδεσης

Η πιστοποίηση του εγκαταστάτη πρέπει να έχει περιορισµένη χρονική
διάρκεια, ώστε για την ανανέωσή της να απαιτείται η παρακολούθηση
µαθηµάτων ή άλλου προγράµµατος επιµόρφωσης.
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Κεφάλαιο 2: Διεθνής εµπειρία στο αντικείµενο

Τα διάφορα εµπλεκόµενα µέρη ανά την Ευρώπη, τονίζουν τη σηµασία
της εφαρµογής συστήµατος πιστοποίησης για τη βελτίωση της ποιότητας των
εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Είναι σίγουρο, πως ένα τέτοιο σύστηµα θα δίνει τη
δυνατότητα να δηµιουργούνται εγκαταστάσεις που θα πληρούν τις βασικές
κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ θα δηµιουργήσει πρότυπα εγκαταστάσεων και
βέλτιστες τεχνικές κατά την εγκατάσταση. Επίσης θα αυξήσει την
εµπιστοσύνη των καταναλωτών και θα δώσει πρόσβαση σε ένα δίκτυο
εξειδικευµένων εγκαταστατών. Ένα τέτοιο σύστηµα θα µπορούσε να
αναπτυχθεί εθελοντικά ή θα µπορούσε να συνδέεται µε ένα καθεστώς
επιδότησης για τις ΑΠΕ.
Η κατάρτιση για τους εγκαταστάτες συστηµάτων ΑΠΕ, παρέχεται από
διάφορους παρόχους κατάρτισης, ανάλογα µε τη χώρα. Φορείς κατάρτισης,
κατασκευαστές, οµοσπονδίες και σωµατεία προσφέρουν σήµερα κάποιου
είδους κατάρτιση. Η ποικιλία των δοµών κατάρτισης όµως και η απουσία ενός
ενιαίου συστήµατος πιστοποίησης προκαλεί σύγχυση και ουσιαστικά κενά
στην κατάρτιση των υποψηφίων.
Σήµερα, στην πλειοψηφία τους, τα συστήµατα πιστοποίησης και
διαπίστευσης δεν περιέχουν κάποιο στοιχείο ελέγχου. Ωστόσο, η ανάγκη της
ύπαρξης ελέγχου, για τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της
απόδοσης των εγκαταστάσεων, κρίνεται αναγκαία. Ανησυχία όµως
εκφράζεται ως προς το κόστος και το διοικητικό φόρτο µιας ενδεχόµενης
πιστοποίησης και µιας διαδικασίας διαπίστευσης. Σε πολλές αναφορές,
τονίζεται η έλλειψη κατάρτισης και πιστοποίησης/διαπίστευσης των
διαδικασιών και εποµένως, το ζήτηµα των χρηµατοδοτικών πόρων για να
δηµιουργηθούν αυτές. Η υποστήριξη δε, από τις δηµόσιες αρχές, θεωρείται
αναγκαία για την ανάπτυξη και εφαρµογή της πιστοποίησης και της
διαπίστευσης.
Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί, πως διάφορες συνδικαλιστικές
οργανώσεις εγκαταστατών, εκφράζουν την αντίθεσή τους σε ένα ενδεχόµενο
νέο σύστηµα πιστοποίησης δεξιοτήτων, καθώς όπως αναφέρουν οι
οργανώσεις, θα είναι επιτακτική η ανάγκη της πιστοποίησης των
εγκαταστατών που ήδη υπάρχουν προκειµένου να µπορούν να συνεχίσουν
να εργάζονται. Αυτό κατά την γνώµη τους θεωρείται άδικο, λόγω της
µακροχρόνιας εµπειρίας τους στην αγορά (ΤΕΕ, 2009).
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2.1 Υπάρχουσα κατάσταση σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες

Προκειµένου να προτείνουµε ένα αξιόπιστο σύστηµα πιστοποίησης για
τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών, κρίνεται σκόπιµο, να ανατρέξουµε αρχικά
στα ισχύοντα προγράµµατα κατάρτισης για εγκαταστάτες ΑΠΕ, που
προσφέρουν διάφοροι οργανισµοί ανά την Ευρώπη. Η επιλογή των χωρών
στις οποίες αναφερόµαστε, γίνεται µε κριτήριο το κατά πόσο τα σχήµατα που
υπάρχουν στις χώρες αυτές, ταιριάζουν στο δικό µας αντικείµενο. Πολλά από
τα σχήµατα πιστοποίησης προϋπήρχαν της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
Παρατηρούµε επίσης πως κάποια από τα σχήµατα, λόγω της συγκεκριµένης
οδηγίας επεκτείνουν τα σχήµατα πιστοποίησης που προσφέρουν και σε
άλλους τοµείς των ΑΠΕ.

2.1.1 Αυστρία

Τα σχήµατα πιστοποίησης στην Αυστρία, εποπτεύονται από το
Αυστριακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (AIT).Το AIT, έχει αναπτύξει προγράµµατα
κατάρτισης και σχήµατα πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες και τους
σχεδιαστές θερµικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το AIT
είναι διαπιστευµένο από τον αρµόδιο Αυστριακό φορέα, ενώ η διαδικασία
πιστοποίησης που ακολουθεί, πληροί το πρότυπο ISO 17024. Η διάρκεια της
πιστοποίησης διαρκεί 7 ηµέρες και συνολικά 56 ώρες. Μια επιπλέον µέρα
χρειάζεται για τις εξετάσεις. Το πρόγραµµα κατάρτισης περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•

γενικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα
τεχνικές εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών
υλικά εγκατάστασης, βέλτιστες τεχνικές, φορολογικά θέµατα και
επιδοτήσεις
σχεδιασµό και διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
χρήση προγραµµάτων για αξιολόγηση ηλιακού δυναµικού
αισθητική ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών σε κτίρια
παρακολούθηση εγκατάστασης
αξιολόγηση επένδυσης

Το πιστοποιητικό αφορά τον ίδιο τον εγκαταστάτη, ενώ η διάρκεια του
πιστοποιητικού είναι τρία χρόνια. www.ait.ac.at

2.1.2 Βέλγιο

Ο φορέας Quality Centre for Sustainable Energy Technologies
(QUEST), τέθηκε σε λειτουργία το 2009, χρηµατοδοτείται από δηµόσια
κονδύλια και οµοσπονδίες και διαχειρίζεται τα σχήµατα πιστοποίησης των
εγκαταστατών µικρής κλίµακας συστηµάτων ΑΠΕ. Έως το Δεκέµβριο του
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2009 καλύπτονταν µόνο τα συστήµατα φωτοβολταϊκών και αντλιών
θερµότητας, ενώ πρόκειται να γίνει επέκταση του σχήµατος και σε άλλα
συστήµατα ΑΠΕ. Οι πρώτες πιστοποιήσεις (ετικέτες), επιδόθηκαν σε
εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Για να λάβει κάποιος
εγκαταστάτης την ετικέτα πιστοποίησης θα πρέπει να παρέχει:
•
•
•
•
•

παροχή τεκµηρίωσης για τα υλικά και τις τεχνικές που χρησιµοποιεί
στις εγκαταστάσεις του
κατάλληλο σχεδιασµό εγκατάστασης
αποδείξεις για την προϋπηρεσία του σε τρεις τουλάχιστον
εγκαταστάσεις
βεβαιώσεις για τον χρόνο αποπεράτωσης του έργου
διαβεβαιώσεις για το κόστος της εγκατάστασης

Ο εγκαταστάτης υπογράφει συµβόλαιο µε το φορέα και η πιστοποίησή
του έχει διάρκεια δύο ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης. Επιπλέον, ο
εγκαταστάτης δεν έχει την υποχρέωση να περάσει από κατάρτιση και
εξετάσεις, προκειµένου να λάβει την πιστοποίηση. Η τελική παράδοση της
ετικέτας πιστοποίησης εξαρτάται από την αυτοψία µιας εγκατάστασης από τον
φορέα. www.questforquality.be
Ένας άλλος δηµόσιος φορέας, η περιφερειακή αρχή της Βαλλονίας,
είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση Soltherm, για εγκαταστάτες ηλιακών
θερµικών συστηµάτων. Η κατάρτιση αυτή λειτουργούσε εθελοντικά από το
2002-2004. Έπειτα συνδέθηκε µε επιδοτήσεις, οι οποίες δίνονται
αποκλειστικά για συστήµατα που εγκαθίστανται από εγκαταστάτες µε την
συγκεκριµένη πιστοποίηση. Ο εγκαταστάτης πιστοποιείται, έπειτα από
σχετική κατάρτιση που του παρέχεται. Η πιστοποίηση έχει ισχύ δύο ετών και
µπορεί να ανανεωθεί κατόπιν γραπτών εξετάσεων. Η κατάρτιση των
υποψηφίων παρέχεται από κέντρα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Η εκπαιδευτές των υποψηφίων θα πρέπει να είναι ήδη
εγκαταστάτες ηλιακών θερµικών συστηµάτων. Το πρόγραµµα κατάρτισης,
δηµιουργήθηκε από οµάδα εµπειρογνωµόνων στον τοµέα των ηλιακών
θερµικών συστηµάτων. Η απόδοση της πιστοποίησης στον εγκαταστάτη
γίνεται µε την τελική εξέταση αυτού. Ο έλεγχος της εγκατάστασης γίνεται από
ανεξάρτητους φορείς, σύµφωνα µε το πρότυπο KISST ( Key Indicator System
Solar Thermal). www.soltherm.org

2.1.3 Γαλλία

Στη Γαλλία, υπάρχουν διάφορα σχήµατα τα οποία καλύπτουν όλες τις
τεχνολογίες ΑΠΕ (Οδηγία 2009/28/ΕΚ, άρθρο 14). Το Qualit’EnR είναι ένας
µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο οποίος ιδρύθηκε το 2006 από
επαγγελµατικούς οργανισµούς και βιοµηχανικούς συνδέσµους. Το σήµα
ποιότητας για τις ηλιακές θερµικές εγκαταστάσεις εφαρµόστηκε για πρώτη
φορά από την Εθνική Γαλλική Υπηρεσία Ενέργειας (ADEME) και στη συνέχεια
πέρασε στην αρµοδιότητα του Qualit’EnR.
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Το Qualit’EnR είναι υπεύθυνο για τις εξής ετικέτες ποιότητας
εγκαταστατών συστηµάτων ΑΠΕ:
•
•
•
•

Qualisol για θερµικές ηλιακές εγκαταστάσεις
QualiPV για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
Qualibois για συστήµατα βιοµάζας
QualiPAC για αντλίες θερµότητας (από Ιανουάριο 2010)

Η ετικέτα πιστοποίησης παρέχεται σε εταιρείες και έχει διάρκεια τριών
ετών. Μετά το πέρας των τριών ετών, η εταιρεία, πρέπει να ανανεώνει την
άδεια κάθε χρόνο. Προκειµένου να πιστοποιηθεί πρέπει να:
•
•
•

παρέχει νοµικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την υπόστασή της
καθώς και τις δραστηριότητες της
παρέχει αποδείξεις για την τεχνική της εµπειρία σε εγκαταστάσεις ή σε
σχετική εκπαιδευτική κατάρτιση
εγκαθιστά τουλάχιστον µια εγκατάσταση το χρόνο

Οι φορείς κατάρτισης θα πρέπει να είναι διαπιστευµένοι και να
διαθέτουν τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισµό. Η εκπαίδευση των
υποψηφίων διαρκεί από 2-5 ηµέρες και περιλαµβάνει και θεωρητική και
πρακτική κατάρτιση. Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να περάσει και από τελική
εξέταση. Τέλος ο εγκαταστάτης δέχεται επιθεώρηση µιας εγκατάστασης του.
www.qualit-enr.org

2.1.4 Γερµανία

Το DVGW CERT GmbH, ένας ιδιωτικός φορέας, είναι υπεύθυνος για
συστήµατα πιστοποίησης από το 2000. Είναι διαπιστευµένος σύµφωνα µε τα
πρότυπα ISO 17024 και ISO 17011. Η πιστοποίηση παρέχεται σε εταιρείες
και καλύπτει εγκαταστάσεις γεωθερµίας. Η διαδικασία είναι εθελοντική, αν και
η εθνική εποπτική αρχή συχνά απαιτεί µια πιστοποίηση για την έκδοση της
άδειας για εγκατάσταση ενός γεωθερµικού συστήµατος. Η εταιρεία θα πρέπει
να διαθέτει:
•
•
•
•
•

απόδειξη των τίτλων επαγγελµατικής κατάρτισης των εγκαταστατών
της
προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις γεωθερµίας
κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό
ασφάλεια αστικής ευθύνης στους εργαζοµένους της
κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό

Η τεχνική αναφορά που θα παραδίδει η εταιρεία για την απόκτηση της
πιστοποίησης θα πρέπει να παρέχει αποδείξεις:
•
•
•
	
  

για την ενηµέρωση της εταιρείας για την κείµενη νοµοθεσία
για την σχετική εκπαίδευση αυτής στα γνωστικά επίπεδα της
γεωθερµίας
για την εµπειρία της στο χώρο των εγκαταστάσεων γεωθερµίας
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Η πιστοποίηση έχει ισχύ πέντε ετών. Ο έλεγχος για τις εγκαταστάσεις
πραγµατοποιείται µετά την πάροδο των δυόµισι πρώτων ετών. Για την
ανανέωση της πιστοποίησης πραγµατοποιείται εκ νέου έλεγχος σε
εγκαταστάσεις της εταιρείας, ενώ το προσωπικό της εταιρείας, πρέπει κάθε
δύο χρόνια να παρακολουθεί εξειδικευµένο πρόγραµµα κατάρτισης. Το
DVGW δεν παρέχει κατάρτιση, αλλά ελέγχει εάν τα προαπαιτούµενα για την
εκπαίδευση καλύπτονται από την εταιρεία. Τα προαπαιτούµενα που
ζητούνται, αφορούν τόσο σε θεωρητικά όσο και σε πρακτικά θέµατα.
www.dvgw-cert.com

Επιπλέον, το οµοσπονδιακό ινστιτούτο για την επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση (BIBB), για λογαριασµό του Υπουργείου
Οικονοµικών και Τεχνολογίας της Γερµανίας, αναπτύσσει οδηγίες και
προγράµµατα σπουδών για τους εγκαταστάτες και τις βιοµηχανίες,
παρέχοντας αυξηµένη κατάρτιση αυτών. Το διπλό σύστηµα κατάρτισης για
τους εγκαταστάτες σηµαίνει, πως οι σχολές κατάρτισης παρέχουν το
θεωρητικό µέρος της εκπαίδευσης, ενώ οι εταιρείες το πρακτικό. Τα πιο
σηµαντικά όργανα που συµµετέχουν στην κατάρτιση είναι το Chamber of
Crafts and the German Guilds. www.bibb.de

2.1.5 Δανία

Υπεύθυνο για το σχήµα πιστοποίησης KSO, είναι το τεχνολογικό
ινστιτούτο της Δανίας, το οποίο είναι διαπιστευµένο από τον εθνικό φορέα
διαπίστευσης της Δανίας (DANAK). Το σύστηµα KSO αναπτύχθηκε αρχικά
για ηλιακές θερµικές εγκαταστάσεις και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα
φωτοβολταϊκά, στα συστήµατα βιοµάζας και στις αντλίες θερµότητας. Για την
απόκτηση της πιστοποίησης οι εγκαταστάτες πρέπει:
• να παρακολουθήσουν ένα τριήµερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
• να περάσουν επιτυχώς από γραπτές εξετάσεις
Σε αυτή την περίπτωση οι εγκαταστάτες δεν χρειάζεται να έχουν
αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στο χώρο. Η πιστοποίηση έχει ισχύ
τριών ετών και το πιστοποιητικό παραδίδεται στον εγκαταστάτη. Στη
περίπτωση που κάποια εταιρεία χρησιµοποιεί κάποιον πιστοποιηµένο
εγκαταστάτη του KSO, τότε µπορεί να εγγραφεί στο ασφαλιστικό πρόγραµµα
του KSO. Ο εγκαταστάτης προκειµένου να µπορεί να ανανεώσει την άδεια, θα
πρέπει στα τρία χρόνια να έχει εγκαταστήσει τουλάχιστον δύο συστήµατα. Αν
και δεν είναι υποχρεωτικό, ο εγκαταστάτης συνίσταται να παραστεί µια φορά
το χρόνο για επιπλέον σεµινάρια κατάρτισης. Όσον αφορά στον έλεγχο των
εγκαταστάσεων, υπολογίζεται πως το 10% αυτών ελέγχονται. Η κατάρτιση
των υποψηφίων διαρκεί τρεις ηµέρες ενώ περιλαµβάνει και γραπτή εξέταση.
Στην τελική εξέταση µπορεί να λάβει κάνεις µέρος χωρίς να είναι
υποχρεωµένος να παρακολουθήσει τα σεµινάρια. www.kso-ordning.dk
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2.1.6 Σουηδία
Η Solar Energy Association of Sweden (SEAS), είναι υπεύθυνη για το
σχήµα πιστοποίησης εγκαταστατών ηλιακών θερµικών εγκαταστάσεων.
Μελλοντικά θα υπάρξουν και συστήµατα πιστοποίησης για εγκαταστάτες
φωτοβολταϊκών. Η πιστοποίηση δίνεται στον εγκαταστάτη και στην εταιρεία
στην οποία δουλεύει. Σε περίπτωση που ο εγκαταστάτης φύγει από την
εταιρεία, χάνει αυτόµατα και το πιστοποιητικό. Για να µπορεί να πιστοποιηθεί
ο εγκαταστάτης θα πρέπει πρώτα να:
• αποδείξει την επαγγελµατική του εµπειρία στο χώρο
• επιτύχει στις εξετάσεις κατάρτισης του προγράµµατος
• παρέχει αποδείξεις για τουλάχιστον τρεις εγκαταστάσεις που έχει
πραγµατοποιήσει πρόσφατα
Η εταιρεία µε τη σειρά της για να µπορέσει να λάβει την πιστοποίηση
θα πρέπει να:
• να αποδείξει µε έγγραφα την υπόστασή της ως εταιρεία
• να περιγράψει το πεδίο δραστηριοτήτων της
• να έχει εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις
Η πιστοποίηση έχει διάρκεια πέντε ετών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να
παρακολουθήσει µια ηµέρα θεωρητικής µόνο κατάρτισης και να επιτύχει στις
τελικές εξετάσεις. www.nordicenergysolutions.org
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2.2 Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει επίσηµο καθεστώς πιστοποίησης εγκαταστατών ή
διαπίστευσης φορέων, για την εγκατάσταση ΑΠΕ στην Ελλάδα. Ωστόσο,
υπάρχουν ορισµένες οργανώσεις (37 µέχρι σήµερα), που παρέχουν
υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου, και είναι µέλη της Ελληνικής Ένωσης
Διαπιστευµένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert, 2011).
Ο αρµόδιος φορέας για τη διαχείριση του συστήµατος διαπίστευσης στην
Ελλάδα, είναι το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ενώ το Εθνικό
Κέντρο Πιστοποίησης Δοµών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) παρέχει
πιστοποίηση για κέντρα κατάρτισης.
Η τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση και/ή ειδίκευση, εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα τόσο της Ελληνικής Εθνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης όσο και του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναµικού (ΟΑΕΔ). Οι τεχνικές επαγγελµατικές σχολές παρέχουν
προγράµµατα τεχνικής κατάρτισης που έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Υπάρχουν διάφορες µορφές κατάρτισης στην Ελλάδα που θα
µπορούσαν να είναι αυτές που θα πιστοποιούν τους εγκαταστάτες
συστηµάτων ΑΠΕ:
•
•

•

τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ): δεν παρέχουν
εκπαίδευση σε θέµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας επί του
παρόντος
τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ): θα πρέπει να είναι
διαπιστευµένα από το ΕΚΕΠΙΣ προκειµένου να µπορούν να παρέχουν
κατάρτιση σε εγκαταστάτες και τεχνικούς στον τοµέα των ΑΠΕ. Ένα
ΚΕΚ στην Αθήνα, προσφέρει κατάρτιση για τους εγκαταστάτες
συστηµάτων ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο, κανένα ΚΕΚ δεν θα ήταν
πρόθυµο να παρέχει πρόγραµµα κατάρτισης σε εγκαταστάτες ΑΠΕ,
εξαιτίας του κόστους του εκπαιδευτικού προγράµµατος
το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), είναι οργανισµός
που, µεταξύ των άλλων, διοργανώνει µαθήµατα κατάρτισης για τους
επαγγελµατίες στον χώρο των ΑΠΕ στα πλαίσια διαφόρων
χρηµατοδοτούµενων, από την ΕΕ, έργων. Το ΚΑΠΕ αναπτύσσει τα
πρότυπα εκπαίδευσης στον τοµέα των ΑΠΕ, έτσι ώστε όλα τα
προγράµµατα κατάρτισης που υιοθετούνται από τα ΚΕΚ, να είναι ορθά

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σεµινάρια που αφορούν συστήµατα ΑΠΕ έχουν
διοργανωθεί από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Προγράµµατα
κατάρτισης, παρέχονται επίσης από ιδιωτικές εταιρείες στο χώρο των ΑΠΕ. Οι
εκπαιδευόµενοι λαµβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την εταιρεία
στην οποία έχουν παρακολουθήσει το σεµινάριο, χωρίς όµως επίσηµη
διαπίστευση. Ορισµένα πανεπιστήµια και τεχνικές σχολές προσφέρουν
επίσης σεµινάρια για τις ΑΠΕ.
Το ΥΠΕΚΑ, έχει δηµιουργήσει ένα µητρώο εγκαταστατών
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, προκειµένου να διευκολύνει το νέο πρόγραµµα
φωτοβολταϊκών στις στέγες που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009. Αφορά
συστήµατα µέχρι 10 kWp και θα ισχύει µέχρι την 31 Δεκεµβρίου 2019. Για να
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εισχωρήσει, µια εταιρεία ή ένα πρόγραµµα εγκατάστασης, στο µητρώο
εγκαταστατών, πρέπει να πληροί ορισµένους όρους και κυρίως να βεβαιωθεί
πως θα ακολουθήσει, στην εγκατάσταση, οδηγίες βέλτιστων πρακτικών για
Φ/Β, σύµφωνα µε τον οδηγό που εκπονήθηκε από το ΚΑΠΕ σε συνεργασία
µε το Ελληνικό Σύνδεσµο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).
Με την από 16/12/2008 απόφαση Α11/Σ44/2008 της διοικούσας
επιτροπής του ΤΕΕ, συστάθηκε το 2009 οµάδα εργασίας, για τη δηµιουργία
ενός φορέα πιστοποίησης της επαγγελµατικής επάρκειας των φυσικών
προσώπων άσκησης τεχνικών επαγγελµάτων (ΤΕΕ, 2009).
Το ΕΚΕΠΙΣ, αποτελεί σήµερα τον δηµιουργό των επαγγελµατικών
προφίλ που αντιστοιχούν σε τεχνικές ειδικότητες, προκειµένου να
δηµιουργηθούν πιστοποιηµένα επαγγελµατικά προφίλ. Ένα τέτοιο
επαγγελµατικό προφίλ παρουσιάζεται στο παράρτηµα της παρούσας
διπλωµατικής εργασίας. Στόχος είναι να οριστούν οι προϋποθέσεις ένταξης
του ενδιαφερόµενου υποψηφίου εγκαταστάτη και ο τρόπος εκπαίδευσής τους.
Τόσο το κράτος όσο και οι φορείς της αγοράς, είναι βαθιά πεπεισµένοι
για την ανάγκη ύπαρξης µαθηµάτων κατάρτισης που θα οδηγούν σε
πιστοποίηση. Αυτό, θα συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των
εγκαταστάσεων και θα αυξήσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών και της
αγοράς καθώς και των επιχειρήσεων εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ.
Ωστόσο, ενδέχεται οι εγκαταστάτες, οι ενώσεις και τα σωµατεία να
ασκήσουν αντίσταση σε µια ενδεχόµενη διαδικασία πιστοποίησης αλλά και
διαπίστευσης. Είναι λοιπόν επιβεβληµένο να προβληθούν τα οφέλη από µια
ενδεχόµενη πιστοποίηση, τόσο σε επίπεδο επαγγελµατικό όσο και σε επίπεδο
κοινωνικό/περιβαλλοντικό.
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2.3 Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΕ δεν έχει ως στόχο της τη δηµιουργία και υιοθέτηση από όλα τα
Κράτη-Μέλη, ενός κοινού πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με βάση την
αρχή της επικουρικότητας, το κάθε Κράτος-Μέλος έχει την ευθύνη της
ανάπτυξης των δικών του συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Προς αυτή τη κατεύθυνση, η ΕΕ χρηµατοδοτεί πολυάριθµα
προγράµµατα, τα οποία µέσα από σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία
σε άλλα κράτη, δίνουν τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες για τη
προσωπική επαγγελµατική τους εξέλιξη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
έχει δηµιουργήσει ορισµένους φορείς και δίκτυα ανά την Ευρώπη, που στόχο
έχουν την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αλλά και της
κινητικότητας των εκπαιδευοµένων µέσα σε αυτή. Τέτοιοι φορείς και δίκτυα
είναι τα έξης:

2.3.1 Δίκτυο Ευρυδίκη

Η Ευρυδίκη αποτελεί το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την
εκπαίδευση. Παρέχει συγκρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική, τη
δοµή, τη διοίκηση και το νοµικό καθεστώς των εκπαιδευτικών συστηµάτων
των Κρατών-Μελών και χωρών εταίρων σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης,
ενώ επίσης παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των φορέων του
εκπαιδευτικού χώρου στην Ευρώπη. Στο δίκτυο αυτό συµµετέχουν 37 χώρες:
τα 33 Κράτη-Μέλη της ΕΕ, οι χώρες της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ η Κροατία και η Τουρκία.
Το δίκτυο Ευρυδίκη έχει δηµιουργήσει µία δυναµική βάση δεδοµένων
(Εurybase), στην οποία περιγράφονται τα εκπαιδευτικά συστήµατα των 37
χωρών που συµµετέχουν στο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται συνοπτικές
πληροφορίες σχετικά µε το πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα κάθε χώρας. Οι
πληροφορίες είναι διαθέσιµες στα αγγλικά καθώς και στην επίσηµη γλώσσα
της κάθε χώρας.
Το δίκτυο Ευρυδίκη, συγκροτείται από τις επιµέρους εθνικές µονάδες
που έχουν ως σκοπό, την παροχή πληροφοριών και συµβουλών όσον αφορά
στο εκπαιδευτικό σύστηµα, στις εκπαιδευτικές αρχές κάθε βαθµίδας, στις
δηµόσιες υπηρεσίες και στους λήπτες των πολιτικών αποφάσεων. Οι
δραστηριότητες του δικτύου συντονίζονται από την ευρωπαϊκή υπηρεσία, η
οποία είναι υπεύθυνη για την κεντρική καθοδήγηση του δικτύου και το
συντονισµό των δραστηριοτήτων του.
www.eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
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2.3.2 European Centre for the development of Vocational Training
(Cedefop)

To Cedefop, είναι το κέντρο αναφοράς της ΕΕ για την επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παρέχει
πληροφορίες και επιστηµονικές αναλύσεις σχετικά µε τα συστήµατα, τις
πολιτικές, την έρευνα και την πρακτική στον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης. Επίσης προωθεί την ανάπτυξη µίας συντονισµένης ευρωπαϊκής
προσέγγισης στα προβλήµατα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης διευκολύνοντας τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και τη συνέργεια
µεταξύ διαφορετικών οµάδων στόχου όπως υπεύθυνων φορέων για τη
χάραξη στρατηγικής, κοινωνικών εταίρων, ερευνητών και επαγγελµατιών της
επαγγελµατικής κατάρτισης. www.cedefop.europa.eu

2.3.3 Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΙΕΕ /
ETF)

To ΕΙΕΕ, έχει ως αποστολή να συνεπικουρεί και να υποστηρίζει τη
διαδικασία µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού των συστηµάτων
επαγγελµατικής κατάρτισης στις συνεργαζόµενες χώρες, στα πλαίσια της
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Η δράση του εξαπλώνεται σε τέσσερις µεγάλες
οµάδες χωρών: τις υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ, τις χώρες και τα
εδάφη της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα νέα ανεξάρτητα κράτη και τη
Μογγολία, καθώς και τις χώρες και τα εδάφη που καλύπτει το πρόγραµµα
MEDA. Το ΕΙΕΕ εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας. Έχει στενή συνεργασία µε το
Cedefop και παρέχει τεχνική υποστήριξη στο πρόγραµµα Tempus.
http://www.etf.europa.eu

2.3.4 Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελµατικών προσόντων (ΕΠΕΠ
/EQF)

	
  
Το ΕΠΕΠ, είναι ένα κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς το οποίο
συνδέει τα εθνικά συστήµατα επαγγελµατικών προσόντων διαφορετικών
χωρών, λειτουργώντας ως ένας µηχανισµός µετάφρασης για την ευκολότερη
ανάγνωση και κατανόηση των επαγγελµατικών προσόντων από χώρα σε
χώρα και από σύστηµα σε σύστηµα στην Ευρώπη. Έχει δύο βασικούς
στόχους: να προωθήσει την κινητικότητα των πολιτών µεταξύ των διάφορων
ευρωπαϊκών χωρών και να διευκολύνει τη διά βίου µάθησή τους.
www.ec.europa.eu/eqf
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2.3.5 Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Το ECVET, αποτελεί µέρος του συνολικού σχεδίου για την ανάπτυξη
της συνεργασίας στο χώρο της ευρωπαϊκής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Αποτελεί ένα από τα λειτουργικά εργαλεία. Ως προς αυτή την
κατεύθυνση, το ECVET συµπληρώνει το ΕΠΕΠ. Πράγµατι, το ΕΠΕΠ και το
ECVET βασίζονται σε κοινές αρχές και αντιλήψεις οι οποίες προωθούν
προσεγγίσεις που:
•
•
•
•

επικεντρώνονται στα µαθησιακά αποτελέσµατα που περιγράφονται µε
όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
επικεντρώνονται στα επαγγελµατικά προσόντα
προσαρµόζονται σε όλες τις απαιτήσεις της διά βίου µάθησης και σε
όλα τα πλαίσια εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε ισότιµη µεταχείριση ως
προς την αξία και το κύρος
προσανατολίζονται προς την ενίσχυση της κινητικότητας

Συνεπώς, το ECVET θα µπορούσε να υιοθετηθεί ανεξάρτητα από τον
τύπο της παρεχόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα
συστήµατα επαγγελµατικών προσόντων. Επιπλέον, η συγκεκριµένη
εφαρµογή του ECVET θα πρέπει να βασιστεί στα κοινά επίπεδα αναφοράς
που προτείνονται από το ΕΠΕΠ. Το ΕΠΕΠ θα πρέπει λοιπόν να αποτελεί ένα
δυνατό µοχλό για την υιοθέτηση του ECVET από τους διάφορους αρµόδιους
φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή του σε κάθε χώρα, εντός ή
εκτός ενός εθνικού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων. Το ECVET
στηρίζεται σε αρχές, κανόνες και συµβάσεις που αποτελούν µέρος ενός
µηχανισµού που διαθέτει συνοχή και λογική. Το ECVET στοχεύει στο να
διευκολύνει:
•
•
•
•

	
  

την κινητικότητα των ατόµων που εµπλέκονται σε µια διαδροµή
κατάρτισης
την αξιολόγηση και την πιστοποίηση µαθησιακών αποτελεσµάτων που
επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της διά βίου µάθησης
τη διαφάνεια των επαγγελµατικών προσόντων
την αµοιβαία εµπιστοσύνη και συνεργασία µεταξύ των ενδιαφερόµενων
φορέων, οι οποίοι εµπλέκονται στην επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση στην Ευρώπη. www.ecvet-team.eu
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Κεφάλαιο 3 : Επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ελλάδα

Σύµφωνα µε το νόµο, το Υπουργείο Παιδείας Διά βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων (ΥΠΔΒΜΘ) ασκεί την εποπτεία της τυπικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης της
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση
(ΕΣΣΕΕΚΑ), το οποίο καθιερώθηκε µε το Ν. 2009/1992 ως ΕΣΕΕΚ και
µετονοµάστηκε σε ΕΣΣΕΕΚΑ µε το Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α’).
Το ΕΣΣΕΕΚΑ, παρακολουθεί τις µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς
εργασίας, τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας τόσο σε εθνικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς επίσης και τις επιστηµονικές και
τεχνολογικές εξελίξεις. Το ΕΣΣΕΕΚΑ διαµορφώνεται και αναπτύσσεται σε
συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους, µε όλους τους δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς, ελληνικούς και διεθνείς και ειδικότερα µε αυτούς της ΕΕ.
Στους σκοπούς του ΕΣΣΕΕΚΑ περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης
η τυπική πιστοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης
η εναρµόνιση της επαγγελµατικής κατάρτισης µε το εκπαιδευτικό
σύστηµα
η εκτέλεση κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στο πλαίσιο του τότε ΕΣΕΕΚ ιδρύθηκε το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου µε όνοµα Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(ΟΕΕΚ), ο οποίος παρείχε τυπική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση
και είχε τη συνολική ευθύνη για τα ΙΕΚ, που λειτουργούν στη χώρα µας από
το 1992.
Με το Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α’), ο ΟΕΕΚ καταργείται και ιδρύεται ο
Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου και ο οποίος λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και
εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται
από το ΥΠΔΒΜΘ. Ο ΕΟΠΠ αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των
εκροών της µη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης µάθησης και λειτουργεί
ως εθνική δοµή των Ευρωπαϊκών δικτύων, που διαχειρίζονται θέµατα
προσόντων, όπως το εθνικό σηµείο συντονισµού του Ευρωπαϊκού πλαισίου
προσόντων, το εθνικό κέντρο ευρωδιαβατηριου και το εθνικό σηµείο
αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας.
Με τη λειτουργία του Οργανισµού καταργείται ο ΟΕΕΚ, µε τις
αρµοδιότητές του να κατανέµονται µεταξύ ΕΟΠΠ και Γενικής Γραµµατείας Διά
Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ). Επιπλέον αναµορφώνεται το καθεστώς οργάνωσης,
διαχείρισης και λειτουργίας των δηµοσίων ΙΕΚ, που ιδρύθηκαν κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18
Α’), τα οποία υπάγονται πλέον στη ΓΓΔΒΜ, µε µεταφορά µέσω
προγραµµατικών συµβάσεων στις περιφέρειες.
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3.1 Επαγγελµατικά δικαιώµατα - Αναγνωρίσεις προσόντων

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των κατόχων τίτλων επαγγελµατικής
κατάρτισης καθορίζονται µε Προεδρικά Διατάγµατα που εκδίδονται µε
πρόταση του ΥΠΔΒΜΘ, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. του ΕΟΠΠ.

3.1.1 Ρύθµιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων

•

•

•

ο ΕΟΠΠ καθορίζει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα όλων των επιπέδων
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συνεργασία µε τα
κατά περίπτωση αρµόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους.
Για την υλοποίηση του έργου αυτού συστάθηκε και λειτουργεί η Εθνική
Επιτροπή Καθορισµού Επαγγελµατικών Δικαιωµάτων (ΕΕΚΕΔ)
ο ΕΟΠΠ προωθεί κατά προτεραιότητα τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
των ειδικοτήτων που αφορούν επαγγέλµατα για τα οποία απαιτείται
άδεια άσκησης επαγγέλµατος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση
των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, τόσο στο δηµόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τοµέα
το δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης του ΕΟΠΠ αναγνωρίζεται ως
τυπικό προσόν διορισµού στο δηµόσιο τοµέα ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄)

3.1.2 Αναγνωρίσεις επαγγελµατικών προσόντων και
εκπαιδευτικών τίτλων

Στον ΕΟΠΠ λειτουργεί το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης
Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ). Το ΣΕΑΤΕΚ συστάθηκε και
συγκροτήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 14 του ΠΔ 231/1998 (ΦΕΚ 178 Α΄)
µε το οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 92/51/ΕΟΚ (του
συµβουλίου της 18ης Ιουνίου του 1992 σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα
αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης).
Το ΣΕΑΤΕΚ έχει ως έργο:
•
•

το συντονισµό εφαρµογής σε εθνικό επίπεδο των διατάξεων της
οδηγίας
τη διατύπωση γνώµης προς τις αρµόδιες διοικητικές αρχές (Υπουργείο)
για τον καθορισµό των προϋποθέσεων αναγνώρισης των
επαγγελµατικών προσόντων που αποκτήθηκαν από υπηκόους της ΕΕ
στην ΕΕ προκειµένου να ασκήσουν το επάγγελµά τους στην Ελλάδα

Οι αιτήσεις για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων
κατατίθενται στο αρµόδιο για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος
υπουργείο. Ο εκπρόσωπος του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργείου στο
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ΣΕΑΤΕΚ ασκεί καθήκοντα εισηγητή. Το ΣΕΑΤΕΚ εκτιµά το σύνολο των
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο ενδιαφερόµενος και διατυπώνει την κατά
νόµο γνώµη του. Ο φάκελος των δικαιολογητικών του ενδιαφεροµένου, µε
απόσπασµα του πρακτικού συνεδριάσεων του ΣΕΑΤΕΚ, διαβιβάζεται εκ νέου
στο υπουργείο, το οποίο δεσµεύεται να εκδώσει απόφαση.

3.2 Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης

Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ΔΒΜΘ και
Οικονοµικών, καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστηµα Πιστοποίησης Επαγγελµατικής
Κατάρτισης. Ο ΕΟΠΠ, µε τη συνδροµή της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ), στην οποία
συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, πραγµατοποιεί, σε εθνικό επίπεδο,
εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης, δύο φορές το χρόνο.
Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαµβάνουν πρακτικό και θεωρητικό µέρος, οι
απόφοιτοι των δηµοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ, διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά
θέµατα για όλη την Ελλάδα, προκειµένου να αποκτήσουν το δίπλωµα
επαγγελµατικής κατάρτισης. Το δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης είναι
αναγνωρισµένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της ΕΕ (ΠΔ 231), µε
το οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 92/51/ΕΟΚ.

3.3 Τι είναι το Εθνικό κέντρο πιστοποίησης δοµών διά βίου
µάθησης (ΕΚΕΠΙΣ)
Το ΕΚΕΠΙΣ, είναι ο επίσηµος εθνικός φορέας για την ανάπτυξη,
εφαρµογή και παρακολούθηση ενός ολοκληρωµένου Εθνικού Συστήµατος
Πιστοποίησης της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε µε τη παράγραφο 1 του άρθρου 22 του Ν. 2469/1997 µε την
επωνυµία Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής
Κατάρτισης. Το ΕΚΕΠΙΣ µετονοµάζεται σε Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Δοµών Διά Βίου Μάθησης σύµφωνα µε το Ν. 3879/2010 διατηρώντας το ίδιο
ακρωνύµιο και αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εισροών της µη
τυπικής εκπαίδευσης. Είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) µε
έδρα την Αθήνα. Εποπτεύεται από το ΥΠΔΒΜΘ και έχει διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια.
Τη διοίκηση του κέντρου ασκούν το διοικητικό συµβούλιο, ο πρόεδρος
του ΔΣ και ο γενικός διευθυντής. Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη και
εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης της Συνεχιζόµενης
Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
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Το σύστηµα αυτό στοχεύει:
•
•
•
•
•
•
•

στη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελµατική κατάρτιση
στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
κατάρτισης
στην ενδυνάµωση της αξιοπιστίας της επαγγελµατικής κατάρτισης
στη σύνδεση της επαγγελµατικής κατάρτισης µε την απασχόληση και
τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
στη διασύνδεση των συστηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (σύνδεση της αρχικής µε τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική
κατάρτιση)
στην αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελµατικών προσόντων
στην προώθηση της διά βίου µάθησης

Κύριο έργο του ΕΚΕΠΙΣ, είναι η διασφάλιση της ποιότητας όλων των
συντελεστών της παρεχόµενης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
στην Ελλάδα, µέσω της πιστοποίησης:
φορέων παροχής επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως είναι τα ΚΕΚ, και
εξειδικευµένων κέντρων κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης για
άτοµα ευάλωτων κοινωνικά οµάδων
• ανθρώπινου δυναµικού, όπως οι εκπαιδευτές ενηλίκων, τα στελέχη
συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ)
• επαγγελµατικών περιγραµµάτων (προφίλ)
• προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης
• γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
•
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Κεφάλαιο 4 : Στοιχεία για το κλάδο των
φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και διεθνώς

Σύµφωνα µε την EPIA, η ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά συστήµατα,
θα παίξει σηµαντικό ρόλο στο µελλοντικό ενεργειακό µίγµα. Με έρευνα που
παρουσιάστηκε το Μάιο του 2011 (global market outlook for photovoltaics
until 2015), αναφέρεται πως κατά την τελευταία δεκαετία, τα φωτοβολταϊκά
παρουσίασαν ιδιαίτερη ανάπτυξη συγκριτικά µε τις υπόλοιπες ενεργειακές
τεχνολογίες. Πιο συγκεκριµένα, µέχρι τα τέλη του 2010, η εγκατεστηµένη
ισχύς διεθνώς έφτασε τα 40 GW. Μάλιστα τα 16,6 GW προστέθηκαν µέσα
στο 2010 ενώ τα 7,2 GW µέσα στο 2009. Με τον τρόπο αυτό, η συγκεκριµένη
πηγή ενέργειας πρωταγωνίστησε σε νέα ισχύ στην Ευρώπη. Επιπλέον σε
διεθνές επίπεδο, τα φωτοβολταϊκά παράγουν πλέον 50 TWh ηλεκτρισµού
ετησίως. Η µεγαλύτερη αύξηση που σηµειώθηκε το 2010, οφείλεται κυρίως
στην ανάπτυξη της αγοράς της Γερµανίας και της Ιταλίας. Επίσης ανάπτυξη
σηµειώθηκε και στην Τσεχία, τάση η οποία δεν αναµένεται να διατηρηθεί
(EPIA, 2011).

4.1 Στατιστικά διεθνούς αγοράς

Η ραγδαία αύξηση σε εγκατεστηµένη ισχύ φωτοβολταϊκών στην
Ευρώπη, αποτυπώνεται παρακάτω (σχήµα 4.1.1). Στο σχήµα 4.1.2
παρατηρούµε πως τα φωτοβολταϊκά είναι στη δεύτερη θέση σε νέα
εγκατεστηµένη ισχύ σε ολόκληρη την Ευρώπη, για το 2010, ενώ στο πίνακα
4.1.3 φαίνεται το µερίδιο των φωτοβολταϊκών ανά την Ευρώπη την τριετία
2008-2010.
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Σχήµα 4.1.1 Διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών (Earth Policy Institute, 2010)

Σχήµα 4.1.2 Νέα εγκατεστηµένη ισχύς στην Ευρώπη (EWEA, 2010 / EPIA,
2010)
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Σχήµα 4.1.3 Τα φωτοβολταϊκά αποτέλεσαν το 21,5% της νέας εγκατεστηµένης
ισχύος στην Ευρώπη την τριετία 2008-2010 (EWEA, 2010 / EPIA, 2010)

Σε επίπεδο χωρών, το µερίδιο κάθε χώρας στην εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών για το 2009 αποτυπώνεται παρακάτω (σχήµα 4.1.4), ενώ στο
(σχήµα 4.1.5) παρουσιάζονται προβλέψεις για την ισχύ των φωτοβολταϊκών
το 2011. Τέλος, στο (πίνακα 4.1.6) γίνεται µία σύγκριση µεταξύ του 2008 και
του 2009 για τη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ ανά χώρα.
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Σχήµα 4.1.4 Μερίδιο νέας εγκαταστηµένης ισχύος ανά χώρα (Germany Trade
& Invest, 2009)

Σχήµα 4.1.5 Προβλέψεις για το 2011 (Photon magazine, 2011)
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Πίνακας 4.1.6 Ευρωπαϊκή αγορά φωτοβολταϊκών (EUROBSERV’ER, 2010)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ	
  ΑΓΟΡΑ	
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ	
  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
  ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ	
  ΙΣΧΥΣ	
  (ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ	
  ΚΑΙ	
  ΑΥΤΟΝΟΜΑ	
  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)	
  ΑΝΑ	
  ΧΩΡΑ	
  (MWp)	
  
	
  
2008	
  
2009	
  
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	
  
6.019	
  
9.830,3	
  
ΙΣΠΑΝΙΑ	
  
3.421	
  
3.520	
  
ΙΤΑΛΙΑ	
  
458,3	
  
1.032,4	
  
ΤΣΕΧΙΑ	
  
54,7	
  
465,9	
  
ΒΕΛΓΙΟ	
  
70,9	
  
363	
  
ΓΑΛΛΙΑ	
  
103,9	
  
289,3	
  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	
  
68	
  
102,2	
  
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	
  
57,2	
  
63,6	
  
ΕΛΛΑΔΑ	
  
18,5	
  
55	
  
ΑΥΣΤΡΙΑ	
  
32,4	
  
37,5	
  
ΒΡΕΤΑΝΙΑ	
  
22,5	
  
32,6	
  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	
  
24,6	
  
26,3	
  
ΣΟΥΗΔΙΑ	
  
7,9	
  
8,7	
  
ΣΛΟΒΕΝΙΑ	
  
2	
  
8,4	
  
ΦΙΛΑΝΔΙΑ	
  
5,6	
  
7,7	
  
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	
  
1,4	
  
5,7	
  
ΔΑΝΙΑ	
  
3,3	
  
4,6	
  
ΚΥΠΡΟΣ	
  
2,2	
  
3,3	
  
ΜΑΛΤΑ	
  
0,2	
  
1,5	
  
ΠΟΛΩΝΙΑ	
  
1	
  
1	
  
ΟΥΓΓΑΡΙΑ	
  
0,5	
  
0,7	
  
ΡΟΥΜΑΝΙΑ	
  
0,5	
  
0,6	
  
ΙΡΛΑΝΔΙΑ	
  
0,4	
  
0,4	
  
ΣΛΟΒΑΚΙΑ	
  
0,1	
  
0,2	
  
ΕΣΘΟΝΙΑ	
  
0	
  
0,1	
  
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ	
  
0	
  
0,1	
  
ΛΕΤΟΝΙΑ	
  
0	
  
0	
  
ΕΕ	
  -‐	
  27	
  
10.376	
  
15.861	
  

	
  

31	
  

4.2 Στατιστικά Ελληνικής αγοράς

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται η ετήσια και η συνολική
εγκαταστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα για το 2010 (πίνακας
3.2.1). Εκτός των στοιχείων του ΔΕΣΜΗΕ, τα νούµερα που αναγράφονται
περιλαµβάνουν και τα συστήµατα σε µη διασυνδεδεµένα νησιά καθώς και
στον οικιστικό τοµέα. Η κατανοµή της συνολικής ισχύος ανά κατηγορία,
φαίνεται στο πίνακα 3.2.2.

Πίνακας 3.2.1 Εγκατεστηµένη ισχύς φωτοβολταϊκών (ΔΕΣΜΗΕ, 2010 / ΔΕΗ,
2010).
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ	
  
ΕΤΗΣΙΑ	
  
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ	
  
ΙΣΧΥΣ	
  Φ/Β	
  (MWp)	
  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
  
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ	
  
ΙΣΧΥΣ	
  Φ/Β	
  (MWp)	
  

ΑΥΤΟΝΟΜΑ	
  

ΣΥΝΟΛΟ	
  

150,3	
  

0,1	
  

150,4	
  

198,5	
  

6,9	
  

205,4	
  

Πίνακας 3.2.2 Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς ανά κατηγορία (ΔΕΣΜΗΕ, 2010
/ ΔΕΗ, 2010).
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ	
  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ	
  2010	
  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ	
  
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ	
  
ΙΣΧΥΣ	
  (MWp)	
  

ΣΤΕΓΕΣ	
  <	
  10	
  
KWp	
  

<	
  20	
  KWp	
  

7,4	
  

22,6	
  

20	
  –	
  150	
  
KWp	
  
117,0	
  

>	
  150	
  
KWp	
  	
  
51,5	
  

Στα παρακάτω σχήµατα φαίνεται η κατανοµή των διασυνδεδεµένων
συστηµάτων ανά ισχύ για το 2010 (σχήµα 3.2.3), καθώς επίσης και η ραγδαία
αύξηση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών από το 2006 µέχρι και το 2010
(σχήµα 3.2.4).
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Σχήµα 3.2.3 Κατανοµή διασυνδεδεµένων συστηµάτων ανά ισχύ (ΣΕΦ, 2010)

Σχήµα 3.2.4 Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ, 2010)
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Κεφάλαιο 5 : Φορείς πιστοποίησης προσώπων
(ΦΠΠ)

5.1 Πιστοποίηση προσώπων

Είναι η διαδικασία (σχήµα 5.1), όπου ένας ΦΠΠ πιστοποιεί ότι ένα
προϊόν, µια υπηρεσία, ένα πρόσωπο ή ένα σύστηµα ποιότητας ικανοποιεί
συγκεκριµένες απαιτήσεις ικανότητας (competencies). Οι ωφελούµενοι από τη
διεργασία της πιστοποίησης, είναι ο καταναλωτής και το κοινωνικό σύνολο
γενικότερα, ως τελικός αποδέκτης προϊόντων και υπηρεσιών.

Σχήµα 5.1 Πιστοποίηση προσώπων

Οι ΦΠΠ πραγµατοποιούν επιθεωρήσεις µε σκοπό να επιβεβαιώσουν
τη συµµόρφωση ενός ατόµου µε συγκεκριµένες και καταγεγραµµένες
απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες (σχήµα 5.1.2).
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Σχήµα 5.1.2 Διαδικασία πιστοποίησης από ΦΠΠ

Η πιστοποίηση επαγγελµατιών είναι κατάσταση µε έντονη δυναµική τα
τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, λόγω της έµφυτης ανάγκης της αγοράς για
αξιοποίηση των τεκµηριωµένα ικανών επαγγελµατιών. Όταν η πιστοποίηση
προσώπων γίνεται υπό διαπιστευµένο καθεστώς, δηλαδή από ΦΠΠ
διαπιστευµένο κατά ISO/IEC 17024 για το εν λόγω σχήµα, τότε η
πιστοποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και κύρος (σχήµα 5.2.1).Υπό
αυτές τις συνθήκες ο ΦΠΠ συµµορφώνεται µε ένα πλήθος απαιτήσεων, που
υπαγορεύει το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης ISO/IEC 17024, αναφορικά µε
την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών του.

5.2 Πότε πρέπει να εφαρµόζεται διαπιστευµένη πιστοποίηση

Η διαπιστευµένη πιστοποίηση των προσώπων δεν µπορεί και δεν
πρέπει να εφαρµόζεται άκριτα σε οποιοδήποτε αντικείµενο απαιτείται
βεβαίωση ικανότητας του ατόµου. Προκειµένου να εφαρµοστεί διαπιστευµένη
πιστοποίηση σε ένα αντικείµενο θα πρέπει να εξετάζονται τα εξής:
•
•
•
•

ποια η επίδραση του αντικειµένου αυτού στην υγεία, την ασφάλεια των
πολιτών, και στο περιβάλλον
ποιες οι σχετικές απαιτήσεις της εθνικής ή/και της διεθνούς αγοράς για
εξέλιξη της τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης
ποιες οι απαιτήσεις αµεροληψίας, αποφυγής σύγκρουσης
συµφερόντων και εµπιστευτικότητας για τον πάροχο πιστοποίησης
ποιες οι απαιτήσεις για αναγνωσιµότητα των πιστοποιητικών

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια προτείνεται η πιστοποίηση των
εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστηµάτων, να γίνεται από µηχανισµό
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διαπιστευµένης πιστοποίησης προσώπων. Επιπλέον, γίνεται κατανοητό, πως
η συµµόρφωση ενός ΦΠΠ και του αντίστοιχου σχήµατος πιστοποίησης, µε τις
απαιτήσεις του ISO/IEC 17024, αποτελεί προστιθέµενη αξία στις παρεχόµενες
υπηρεσίες και αναγνώριση τους ενδεχοµένως σε εθνικό ή/και διεθνές
επίπεδο.

Σχήµα 5.2.1 Διαδικασία πιστοποίησης από διαπιστευµένο ΦΠΠ

5.3 H συµβολή του ISO/IEC 17024

Οι ΦΠΠ που είναι διαπιστευµένοι κατά ISO 17024 υπερτερούν σε
σχέση µε αυτούς που δεν είναι διαπιστευµένοι, για την εφαρµογή του
προγράµµατος κατάρτισης για τους εγκαταστάτες. Τα πλεονεκτήµατα από τη
συµβολή του ISO 17024 παρουσιάζονται παρακάτω:
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Σχήµα 5.3 Η συµβολή του ISO/IEC 17024 σε ένα ΦΠΠ
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Σχήµα 5.3.1 Η συµβολή του ISO/IEC 17024 σε ένα ΦΠΠ
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Σχήµα 5.3.2 Η συµβολή του ISO/IEC 17024 σε ένα ΦΠΠ
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Αξιολογώντας τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως η πιστοποίηση
των επαγγελµατιών όταν γίνεται από διαπιστευµένο φορέα θωρακίζεται
καθώς:
• υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία της πιστοποίησης
• η ικανότητα του υποψηφίου αναδεικνύεται αµερόληπτα, αντικειµενικά
και ανεξάρτητα
• υπάρχει εµπιστοσύνη κατά την ανάπτυξη των σχηµάτων πιστοποίησης
καθώς αυτά δηµιουργούνται βάσει τεχνικών απαιτήσεων και σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία
• ο ΦΠΠ είναι τεχνικά επαρκής
• η πρόσβαση των υποψηφίων γίνεται αξιοκρατικά
• εξασφαλίζεται η ορθή κατάρτιση του εγκαταστάτη
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Κεφάλαιο 6 : Μεθοδολογία

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειµένου να καταλήξουµε σε
ένα προτεινόµενο και εν δυνάµει υπό διαβούλευση σύστηµα πιστοποίησης,
περιλαµβάνει 5 κύρια στάδια.
Αρχικά, αναλύθηκαν έρευνες και στατιστικά (βλ. κεφάλαιο 4) για τις
ΑΠΕ, προσπαθώντας να δείξουµε τη σηµασία και το πρωταγωνιστικό ρόλο
που αυτές κατέχουν, συνδέοντας παράλληλα αυτή τη διαπίστωση µε την
ανάγκη δηµιουργίας ενός συστήµατος πιστοποίησης. Κατά τη γνώµη µας, θα
ήταν λάθος να προτείνουµε ένα σύστηµα πιστοποίησης, χωρίς πρώτα να
αναλύσουµε τα στοιχεία για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών και γενικότερα των
ΑΠΕ.
Στο δεύτερο στάδιο της µεθοδολογίας, ανατρέξαµε στα ισχύοντα
σχήµατα πιστοποίησης που εφαρµόζονται σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες
(βλ. παράγραφο 2.1). Σκοπός µας ήταν να αποκωδικοποιήσουµε τις
πρακτικές που χρησιµοποιούνται, προκειµένου να σκιαγραφήσουµε το δικό
µας σύστηµα πιστοποίησης. Πρέπει να τονιστεί, πως δεν προχωρήσαµε σε
άκριτη υιοθέτηση πρακτικών, αντίθετα µε γνώµονα τις ιδιαιτερότητες του
ελληνικού συστήµατος εκπαίδευσης, προσαρµόσαµε ή και πολλές φορές
δηµιουργήσαµε διαδικασίες που ταιριάζουν στα ελληνικά δεδοµένα. Για
παράδειγµα, αντίθετα µε πολλές πρακτικές στην Ευρώπη, θεωρήσαµε
σκόπιµη τη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, στην ανάπτυξη του
σχήµατος πιστοποίησης, για λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη
παράγραφο 7.2.
Στο τρίτο στάδιο της µεθοδολογίας, αναλύσαµε την Οδηγία 2009/28/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για τις ΑΠΕ, που αφορά όλα τα Κράτη-Μέλη,
προκειµένου να προσαρµόσουµε τις διατάξεις της οδηγίας, στο προτεινόµενο
σύστηµα πιστοποίησης που προτείνουµε. Για το σκοπό αυτό, αναλύθηκε το
παράρτηµα IV της οδηγίας, που αναφέρεται στην πιστοποίηση της
επαγγελµατικής επάρκειας των εγκαταστατών.
Το τέταρτο στάδιο, ήταν ίσως το πιο δυσεύρετο/δυσνόητο, όχι από
πλευράς πηγών, αλλά από πλευράς πολλαπλότητας των φορέων, των
οργανισµών και των υποδοµών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η ύπαρξη
πολλών αρµοδίων υπουργείων, καθώς και η µη κατανοµή αρµοδιοτήτων
στους φορείς και στους οργανισµούς, µας δηµιούργησε µια δυσκολία στο να
προτείνουµε σε κάθε στάδιο της δηµιουργίας του συστήµατος πιστοποίησης,
αρµόδιο φορέα.
Τέλος, απαραίτητο συστατικό για τον καθορισµό και την επιτυχή
λειτουργία του συστήµατος πιστοποίησης, αποτέλεσε και ο καθορισµός του
ΦΠΠ που θα αναλάβει την εκπαίδευση. Στο κεφάλαιο 5, έγινε εκτενής
αναφορά στους ΦΠΠ καθώς και στο αν αυτοί θα πρέπει να είναι
διαπιστευµένοι ή όχι (βλ. παράγραφο 5.3).
Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειµένου να καταλήξουµε σε
ένα σύστηµα πιστοποίησης αποτυπώνεται παρακάτω (σχήµα 6.1):
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Σχήµα 6.1 Μεθοδολογία δηµιουργίας συστήµατος πιστοποίησης (ιδία
επεξεργασία)
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6.1 Ερωτήµατα που προέκυψαν κατά τη µεθοδολογία
Αφού ακολουθήθηκε η παραπάνω µεθοδολογία προέκυψαν τα
ακόλουθα ερωτήµατα – συµπεράσµατα, σε διάφορους τοµείς, τα οποία
κληθήκαµε να απαντήσουµε και να λάβουµε υπόψη µας, προκειµένου να
διαµορφωθεί το σύστηµα πιστοποίησης. Δεν κατέστη δυνατό να απαντηθούν
όλα τα ερωτήµατα που προέκυψαν. Παρόλα αυτά τα παραθέτουµε όλα ανά
κατηγορία. Αυτά που απαντήθηκαν επισηµαίνονται µε έντονα γράµµατα.

1. Εκπαίδευση
•
•
•
•
•
•

υπάρχει πολλαπλότητα στις υποδοµές εκπαίδευσης. Πρέπει να
ελεγχθεί η πιθανότητα αλληλοεπικάλυψής τους;
φορείς κατάρτισης. Ανεξάρτητοι ή διαπιστευµένοι;
εξέταση υποψηφίου. Απαραίτητη;
καθιέρωση του συστήµατος κατάρτισης (θεωρητική και πρακτική)
και τακτική ανανέωση αυτού
είναι απαραίτητη η κατάρτιση των εκπαιδευτών;
ποιοι φορείς θα συµµετέχουν στην κατάρτιση;

2. Έλεγχος
•
•
•
•
•

είναι ο έλεγχος απαραίτητος; Ποιες διαδικασίες ελέγχου
υφίστανται;
τι είδους έλεγχος πρέπει να υφίσταται;
κριτήρια ελέγχου
θα υπάρχουν κυρώσεις του εγκαταστάτη από την διαδικασία
ελέγχου;
θα ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου; Ή αποτελούν
προσωπικά δεδοµένα; Αν ναι, σε ποιους;

3. Οφέλη από την πιστοποίηση και την διαπίστευση
•
•
•
•
•

θα βελτιωθεί η ποιότητα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ;
οι εγκαταστάσεις θα πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις;
πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα εγκαταστάσεων και βέλτιστων
τεχνικών;
θα αυξηθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών;
θα υπάρχει λίστα πιστοποιηµένων εγκαταστατών;

4. Εµπόδια – Ανησυχίες
•
•
•

	
  

ποια θα είναι η δαπάνη ανάπτυξης και συντήρησης ενός τέτοιου
συστήµατος πιστοποίησης;
θα υπάρξουν επιχορηγήσεις κατά την ανάπτυξη του συστήµατος;
ποιες µπορεί να είναι οι αντιδράσεις των συνδικαλιστικών
φορέων των εµπλεκόµενων επαγγελµάτων;
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•

µε ποιον τρόπο θα κατοχυρωθεί το σύστηµα πιστοποίησης
νοµικά;

5. Προώθηση της πιστοποίησης
• είναι εφικτή η συζήτηση µεταξύ εταίρων και φορέων;
• πως θα τονιστούν οι ωφέλειες από την πιστοποίηση;
• µε ποια εργαλεία θα γίνει η προώθηση του συστήµατος
πιστοποίησης;
6. Απόκτηση πιστοποίησης
•
•
•
•

το καθεστώς της πιστοποίησης θα πρέπει να αναφέρεται σε
εταιρείες που εγκαθιστούν ή και σε µεµονωµένους επαγγελµατίες;
τι βιογραφικό θα πρέπει να προσκοµίζει ο υποψήφιος ώστε να
δικαιούται να πιστοποιηθεί;
ποιοι φορείς θα συµµετέχουν στη σύσταση, τη διαχείριση και την
απονοµή του καθεστώτος της πιστοποίησης;
το κόστος της πιστοποίησης θα βαραίνει τον εγκαταστάτη;

7. Ανανέωση της πιστοποιηµένης άδειας του εγκαταστάτη
• πως θα ελέγχεται το ιστορικό εργασίας του εγκαταστάτη
(προϋπηρεσία);
• ποια θα είναι η διάρκεια της πιστοποίησης;
• ποιος φορέας οφείλει να χορηγήσει την ανανέωση;
• ποιες οι προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας του εγκαταστάτη;
• θα επιβαρύνεται οικονοµικά ο εγκαταστάτης για την ανανέωση;
• ποιος θα είναι υπεύθυνος για την ανανέωση του µητρώου των
πιστοποιηµένων εγκαταστατών;
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Κεφάλαιο 7 : Αποτελέσµατα
Στα αποτελέσµατα αυτής της διπλωµατικής εργασίας, παρουσιάζουµε
αρχικά τις διαδικασίες που χρειάζονται προκειµένου να αναπτυχθεί το
σύστηµα της πιστοποίησης. Σε κάθε επιµέρους διαδικασία, προτείνουµε και
τα αρµόδια όργανα που θα µπορούσαν να είναι υπεύθυνα, σύµφωνα µε το
ισχύον θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που υπάρχει στη χώρα µας. Έπειτα,
προσδιορίζονται επακριβώς, τα διάφορα πιθανά ζητήµατα που θα πρέπει να
καλυφθούν κατά τη διαδικασία απόκτησης της πιστοποίησης αλλά και κατά τη
διαδικασία ανανέωσης αυτής. Τα ζητήµατα τα οποία και παραθέτουµε,
αποτελούν την προσωπική µας άποψη στα ερωτήµατα τα οποία προέκυψαν
από τη µεθοδολογία (βλ. παράγραφο 6.1). Τέλος προσδιορίζεται η εξεταστική
διαδικασία, καθώς και το περιεχόµενο αυτής.

7.1 Προτεινόµενη διαδικασία πιστοποίησης

Η διαδικασία πιστοποίησης ή χαρακτηρισµού θα πρέπει είναι διαφανής
και σαφώς καθορισµένη από το κράτος. Η επαγγελµατική επάρκεια των
εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστηµάτων, πρέπει να πιστοποιείται στο
πλαίσιο αναγνωρισµένου προγράµµατος κατάρτισης και µέσα από σαφώς
καθορισµένες από το κράτος διαδικασίες.
Το πρόγραµµα κατάρτισης, θα πρέπει να καθοριστεί µε ένα Προεδρικό
Διάταγµα για παράδειγµα, που θα εκδώσει το κράτος, προκειµένου να
τεκµηριωθεί η υπόσταση του και νοµικά. Έπειτα, θα πρέπει να οριστούν οι
φορείς πιστοποίησης προσώπων, που θα παρέχουν την κατάρτιση στους
υποψηφίους. Προτείνεται να είναι διαπιστευµένοι, καθώς τα πλεονεκτήµατα
που προκύπτουν από τη διαπίστευση τους είναι πάρα πολλά (βλ. παράγραφο
5.3). Οι φορείς µέσω της διαπίστευσης, θα βεβαιώνουν τη δυνατότητά τους
για την άριστη και άρτια εφαρµογή του συστήµατος πιστοποίησης, σύµφωνα
µε τις κανονιστικές απαιτήσεις που το κράτος έχει ορίσει. Πέραν της αρχικής
κατάρτισης του υποψηφίου, ο φορέας θα είναι υπεύθυνος και για την
ανανέωση των αδειών των πιστοποιηµένων εγκαταστατών.
Η κατάρτιση των υποψηφίων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, ενώ θα
περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Στο τέλος της κατάρτισης, ο
εγκαταστάτης θα πρέπει να έχει αποκτήσει δεξιότητες εγκατάστασης των
σχετικών εξοπλισµών και συστηµάτων που να ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες απόδοσης και λειτουργίας που θα έχουν καθοριστεί, να
επιδεικνύει επαγγελµατισµό και να παράγει ποιοτικές εργασίες, καθώς επίσης
και να τηρεί όλους τους ισχύοντες κώδικες και πρότυπα,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν την ενέργεια και την προστασία
του περιβάλλοντος.
Η παροχή κατάρτισης, θα ολοκληρώνεται µε τη διενέργεια εξετάσεων
και την εγκατάσταση ενός συστήµατος από τον εγκαταστάτη, µετά το πέρας
των οποίων και εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτύχει σε αυτά, θα χορηγείται το
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πιστοποιητικό ή ο χαρακτηρισµός στον εγκαταστάτη. Το πιστοποιητικό το
οποίο και θα αποδίδεται, θα αφορά µεµονωµένους εγκαταστάτες και όχι
εταιρείες, διότι έτσι εξασφαλίζεται καλύτερος έλεγχος στο ποιος εγκαθιστά τα
φωτοβολταϊκά. Στην περίπτωση που θα πιστοποιούνταν µια εταιρεία, θα ήταν
δύσκολο να ελεγχθεί, αν οι εγκαταστάτες που χρησιµοποιεί η εταιρεία, είναι
κατάλληλα εκπαιδευµένοι. Αυτό συνεπάγεται πως κάθε εγκατάσταση θα
υπογράφεται από τον εκάστοτε εγκαταστάτη. Προτείνεται τέλος, ο έλεγχος
των εγκαταστάσεων µε τη διαδικασία της αυτοψίας, προκειµένου να ελεγχθεί
η ποιότητα των κατασκευών.

7.2 Προτεινόµενα απαιτούµενα προσόντα εγκαταστατών
φωτοβολταϊκών συστηµάτων

Η ιδιότητα του εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστηµάτων, θα
αποκτάται µε την εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο αντίστοιχο µητρώο για
τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
Προκειµένου ο υποψήφιος να λάβει µέρος στη διαδικασία της
πιστοποίησης θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
•
•

•
•

να έχει παρακολουθήσει τη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση
να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική ή/και
επιστηµονική εµπειρία, σε θέµατα µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και
κατασκευής φωτοβολταϊκών ή/και συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων (υπό διαβούλευση)
να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
να συµµετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις που θα οριστούν

Οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστηµάτων που έχουν πιστοποιηθεί
σε χώρες της ΕΕ, θα µπορούν να εγγράφονται στο αντίστοιχο µητρώο
εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστηµάτων που θα δηµιουργηθεί και θα τους
αναγνωρίζεται αντίστοιχη άδεια, για την διενέργεια εγκαταστάσεων, κατόπιν
σχετικής θετικής απόφασης επαγγελµατικής αναγνώρισης του ΣΑΕΠ του
άρθρου 54 του ΠΔ 38/2010 (ΦΕΚ Α’ 78) και σύµφωνα µε την προβλεπόµενη
στο εν λόγω Διάταγµα διαδικασία περί µόνιµης επαγγελµατικής αναγνώρισης
(Τίτλος ΙΙΙ, κεφ. Ι και κεφ.V ΠΔ 38/2010). Με την ίδια πράξη επαγγελµατικής
αναγνώρισης θα καθορίζεται και η τάξη (Α ή Β) της άδειας η οποία θα
χορηγείται στους εν λόγω επαγγελµατίες µετά την εγγραφή τους στο οικείο
µητρώο, ανάλογα µε την έκταση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων που ο
αιτών θα έχει κατοχυρώσει στο Κράτος-Μέλος προέλευσης. Πρώτα όµως ο
εγκαταστάτης, θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει ήδη πραγµατοποιήσει ένα
συγκεκριµένο πλήθος εγκαταστάσεων και επιπλέον να αποδείξει ότι οι
εγκαταστάσεις αυτές ικανοποιούν τις καθορισµένες απαιτήσεις ποιότητας. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση θα προβλέπεται η παράλειψη της κατάρτισης και θα
µεταβαίνει απευθείας ο εγκαταστάτης στην φάση της απόδειξης των
δεξιοτήτων του (εξέταση).
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7.3 Απόκτηση της πιστοποίησης ή του ισοδύναµου
χαρακτηρισµού

Σε αυτό το µέρος, παρουσιάζεται πλήθος χαρακτηριστικών που
αφορούν στη διαδικασία χορήγησης του σχήµατος πιστοποίησης ή
ισοδύναµου χαρακτηρισµού. Το σχήµα πιστοποίησης προτείνεται να είναι
υποχρεωτικό, όπως προαναφέραµε, δηλαδή να απευθύνεται προς όλους
τους εγκαταστάτες. Η επίτευξη του στόχου της πιστοποίησης προϋποθέτει
σηµαντικό αριθµό παροχέων κατάρτισης και δυνατότητα από τον φορέα,
επεξεργασίας ενός µεγάλου αριθµού αιτήσεων. Επιπλέον, προσεκτική µελέτη
πρέπει να γίνει και στην κοστολόγηση του συγκεκριµένου εγχειρήµατος µαζί
µε τον απαραίτητο προγραµµατισµό. Ως εκ τούτου, συστήνεται ιδιαιτέρως,
(βλ. παράγραφο 7.7), η εµπλοκή του κράτους και των εµπλεκοµένων φορέων
στον καθορισµό και τη διαχείριση του συστήµατος. Αυτό γιατί, µόνο το κράτος
έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί για την αντικειµενικότητα του σχήµατος
πιστοποίησης, να παρέχει ισχυρά κίνητρα που να συνδυάζονται µε
επιχορηγήσεις και τελικά να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίησή του. Τόσο
στην απόκτηση της πιστοποίησης όσο και στην ανανέωση αυτής,
παραθέτουµε πίνακες µε τα νοµικά, θεσµικά, τεχνικά, οικονοµικά και
επικοινωνιακά ζητήµατα που χρειάζεται να καλυφθούν. Τονίζεται επίσης, πως
όλα τα παρακάτω ζητήµατα που παραθέτουµε, αποτελούν ταυτόχρονα
απαντήσεις στα ερωτήµατα που προέκυψαν κατά τη µεθοδολογία και
προτάσεις για το σύστηµα της πιστοποίησης.

Θεσµικά ζητήµατα

Κατά τη διαδικασία θέσπισης του συστήµατος πιστοποίησης, κρίνεται
σκόπιµο, να υπάρξει µια συζήτηση µεταξύ φορέων στον τοµέα της
κατάρτισης, εκπροσώπων των εγκαταστατών, κράτους και τεχνικών
εµπειρογνωµόνων, προκειµένου να καλυφθεί κάθε εµπόδιο-ανησυχία που
ενδέχεται να προκύψει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος. Τέτοια
εµπόδια και ανησυχίες παρουσιάζονται και στη παράγραφο 6.1 της
µεθοδολογίας.
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Νοµικά ζητήµατα

Το κράτος, θα πρέπει να εκδώσει ένα Προεδρικό Διάταγµα, στο οποίο
θα ορίζονται τα νοµικά ζητήµατα για την δηµιουργία του συστήµατος
πιστοποίησης. Με αυτόν το τρόπο, δίνεται νοµική υπόσταση στο σύστηµα,
ενώ προσδιορίζονται επακριβώς τα επιµέρους στάδια της διαδικασίας
πιστοποίησης. Τέτοια ζητήµατα που θα καθορίζονται από το ΠΔ φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 7.3.1 Νοµικά ζητήµατα που αφορούν στην απόκτηση πιστοποίησης
ΑΠΟΚΤΗΣΗ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  
ΤΟ	
  ΣΥΣΤΗΜΑ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΟΡΙΖΕΤΑΙ	
  ΑΠΟ	
  ΤΟ	
  ΚΡΑΤΟΣ	
  	
  
	
  
Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ	
  ΜΙΑ	
  ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ	
  
ΣΥΜΦΩΝΙΑ	
  ΜΕ	
  ΤΟ	
  ΦΟΡΕΑ	
  
	
  
Η	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	
  ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΕΙΝΑΙ	
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ	
  
	
  
Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΘΑ	
  ΛΑΜΒΑΝΕΙ	
  ΕΝΑ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	
  ΩΣ	
  ΑΠΟΔΕΙΞΗ	
  ΤΗΣ	
  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	
  ΤΟΥ	
  
	
  
Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΠΑΡΕΧΕΙ	
  ΟΠΟΥ	
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ	
  ΑΠΟΔΕΙΞΗ	
  ΤΗΣ	
  
ΣΧΕΤΙΚΗΣ	
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ	
  ΤΟΥ	
  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ	
  
	
  

Τεχνικά ζητήµατα

Πίνακας 7.3.2 Τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στην απόκτηση της
πιστοποίησης
ΑΠΟΚΤΗΣΗ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  
Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΘΑ	
  ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ	
  ΣΕ	
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ	
  ΜΙΑΣ	
  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
  ΤΟΥ	
  ΑΠΟ	
  ΤΡΙΤΟ	
  
	
  
Ο	
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
  ΠΟΥ	
  ΘΑ	
  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ	
  Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΘΑ	
  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ	
  
ΤΑ	
  ΠΡΟΤΥΠΑ	
  ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ	
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
  ΤΟΥ	
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
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Οικονοµικά ζητήµατα

Πίνακας 7.3.3 Οικονοµικά ζητήµατα που αφορούν στην απόκτηση της
πιστοποίησης
ΑΠΟΚΤΗΣΗ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  
ΤΟ	
  ΣΧΗΜΑ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  ΘΑ	
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ	
  ΑΠΟ	
  ΔΗΜΟΣΙΑ	
  ΚΟΝΔΥΛΙΑ	
  
	
  
Η	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
  ΑΠΟ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ	
  ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ	
  ΜΕ	
  ΕΝΑ	
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	
  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ	
  ΓΙΑ	
  ΤΟΥΣ	
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ	
  
	
  
Ο	
  ΦΟΡΕΑΣ	
  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ	
  ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΕΙΝΑΙ	
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ	
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	
  
	
  
ΤΟ	
  ΚΟΣΤΟΣ	
  ΓΙΑ	
  ΤΗΝ	
  ΑΠΟΚΤΗΣΗ	
  ΤΗΣ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  ΘΑ	
  ΒΑΡΑΙΝΕΙ	
  ΤΟΝ	
  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ	
  
	
  
Η	
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ	
  ΑΠΕ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ	
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ	
  ΤΗΝ	
  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
  ΤΟΥ	
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  
	
  

Επικοινωνιακά ζητήµατα

Πίνακας 7.3.4 Επικοινωνιακά ζητήµατα που αφορούν στην απόκτηση της
πιστοποίησης
ΑΠΟΚΤΗΣΗ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  
Η	
  ΛΙΣΤΑ	
  ΜΕ	
  ΤΟΥΣ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΕΙΝΑΙ	
  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ	
  ΣΤΟ	
  ΚΟΙΝΟ	
  
	
  
ΥΠΑΡΞΗ	
  ΜΙΑΣ	
  ΔΗΜΟΣΙΑΣ	
  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ	
  
	
  
ΠΡΟΩΘΗΣΗ	
  ΤΗΣ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  ΣΤΟΥΣ	
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ	
  ΜΕΣΩ	
  ΜΙΑΣ	
  
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ	
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
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7.4 Ανανέωση πιστοποιηµένης άδειας εγκατάστασης
Αφού καθοριστούν τα κριτήρια για την απόκτηση της πιστοποίησης,
επιπλέον θέµατα προκύπτουν όταν έρχεται η ώρα της ανανέωσής της. Αυτό
γιατί η πιστοποίηση θα πρέπει να χορηγείται µόνο για µια περιορισµένη
χρονική περίοδο και να ανανεώνεται τακτικά. Προκειµένου να καθοριστεί η
περίοδος της ανανέωσης, είναι σηµαντικό αυτή να µην είναι πολύ µικρή αλλά
ούτε πολύ µεγάλη. Αυτό γιατί, οι τεχνολογίες στα φωτοβολταϊκά εξελίσσονται
γρήγορα και οι εγκαταστάτες θα πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για τις εξελίξεις
αυτές. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η ανανέωση της πιστοποιηµένης
άδειας να γίνεται κάθε τρία χρόνια. Τέλος η ανανέωση της άδειας θα πρέπει
να χορηγείται από τον ίδιο φορέα πιστοποίησης που χορηγήθηκε την πρώτη
φορά.

Θεσµικά ζητήµατα

Πίνακας 7.4.1 Θεσµικά ζητήµατα που αφορούν στην ανανέωση της
πιστοποίησης
ΑΝΑΝΕΩΣΗ	
  ΤΗΣ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  
Η	
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ	
  ΤΗΣ	
  ΑΔΕΙΑΣ	
  ΘΑ	
  ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ	
  ΑΠΟ	
  ΤΟΝ	
  ΙΔΙΟ	
  ΦΟΡΕΑ	
  ΠΟΥ	
  
ΠΑΡΕΧΕΙ	
  ΑΡΧΙΚΑ	
  ΤΗΝ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	
  
	
  

Νοµικά ζητήµατα

Πίνακας 7.4.2 Νοµικά ζητήµατα που αφορούν στην ανανέωση της
πιστοποίησης
ΑΝΑΝΕΩΣΗ	
  ΤΗΣ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  
Η	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	
  ΘΑ	
  ΕΧΕΙ	
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ	
  ΤΡΙΑ	
  ΧΡΟΝΙΑ	
  ΚΑΙ	
  ΘΑ	
  ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ	
  	
  
	
  
Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ	
  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ	
  
ΕΓΓΡΑΦΑ	
  ΕΦΟΣΟΝ	
  ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ	
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Τεχνικά ζητήµατα

Πίνακας 7.4.3 Τεχνικά ζητήµατα που αφορούν στην ανανέωση της
πιστοποίησης
ΑΝΑΝΕΩΣΗ	
  ΤΗΣ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  
Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΔΕΧΤΕΙ	
  ΜΙΑ	
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ	
  ΚΑΠΟΙΟΥ	
  
ΕΡΓΟΥ	
  ΤΟΥ	
  ΑΠΟ	
  ΤΡΙΤΟ	
  
	
  
Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΠΑΡΕΧΕΙ	
  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	
  ΓΙΑ	
  ΤΙΣ	
  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	
  ΠΟΥ	
  ΕΧΕΙ	
  ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ	
  	
  
	
  
Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΝΑ	
  ΠΕΡΑΣΕΙ	
  ΑΠΟ	
  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ	
  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	
  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	
  (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)	
  
	
  
Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ	
  ΝΑ	
  ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ	
  Η	
  ΑΔΕΙΑ	
  
ΤΟΥ,	
  ΝΑ	
  ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ	
  ΕΝΑ	
  ΕΛΑΧΙΣΤΟ	
  ΑΡΙΘΜΟ	
  ΕΡΓΩΝ	
  ΠΟΥ	
  ΕΧΕΙ	
  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ	
  (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ	
  ΕΝΑ	
  ΕΡΓΟ	
  ΤΟ	
  ΧΡΟΝΟ)	
  	
  
	
  
ΘΑ	
  ΠΡΕΠΕΙ	
  Ο	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ	
  ΝΑ	
  ΠΕΡΑΣΕΙ	
  ΕΚ	
  ΝΕΟΥ	
  ΑΠΟ	
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	
  	
  
	
  

Οικονοµικά και επικοινωνιακά ζητήµατα

Πίνακας 7.4.4 Οικονοµικά και επικοινωνιακά ζητήµατα που αφορούν στην
ανανέωση της πιστοποίησης
ΑΝΑΝΕΩΣΗ	
  	
  ΤΗΣ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  
ΤΟ	
  ΚΟΣΤΟΣ	
  ΓΙΑ	
  ΤΗΝ	
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ	
  ΤΗΣ	
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
  ΘΑ	
  ΒΑΡΑΙΝΕΙ	
  ΤΟΥΣ	
  
ΙΔΙΟΥΣ	
  ΤΟΥΣ	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ	
  
	
  
ΘΑ	
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ	
  ΚΑΙ	
  ΘΑ	
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ	
  ΜΙΑ	
  ΛΙΣΤΑ	
  ΜΕ	
  ΤΟΥΣ	
  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ	
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ	
  ΠΟΥ	
  ΕΧΟΥΝ	
  ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ	
  ΤΗΝ	
  
ΑΔΕΙΑ	
  ΤΟΥΣ	
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7.5 Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελµατικού
περιγράµµατος ή περιγράµµατος ειδικότητας
Προκειµένου να αναπτυχθεί ένα επαγγελµατικό περίγραµµα,
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
•
•
•
•
•

ορισµός επαγγέλµατος
ανάλυση επαγγέλµατος και προδιαγραφές
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες
εξεταστέα ύλη µε βάση την οποία θα πιστοποιείται η κατοχή των
παραπάνω
προτεινόµενες διαδροµές απόκτησης των προσόντων

Αξιοποιώντας το υφιστάµενο θεσµικό και νοµικό πλαίσιο και σύµφωνα
µε το Ν. 3879/2010, η αρµοδιότητα της ανάπτυξης των επαγγελµατικών
περιγραµµάτων θα πρέπει να ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δοµών
Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ). Ήδη µέχρι σήµερα, το ΕΚΕΠΙΣ έχει αναπτύξει
και πιστοποιήσει 202 επαγγελµατικά περιγράµµατα. Ένα τέτοιο
επαγγελµατικό περίγραµµα, παρουσιάζεται στο παράρτηµα ΙΙ.

7.6 Διαπίστευση φορέων πιστοποίησης προσώπων

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση της πιστοποιηµένης άδειας, δύναται να
διενεργούνται, κατ΄ επιλογή του ενδιαφεροµένου, και από ικανούς, σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO/IEC 17024, φορείς, του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, µετά
από αδειοδότηση τους από τον ΕΟΠΠ και οι οποίοι εκδίδουν στην περίπτωση
επιτυχούς εξετάσεως πιστοποιητικό. Η εφαρµογή τόσο του διεθνούς
προτύπου ISO/IEC 17024, όσο και του θεσµού της διαπίστευσης, για τον
έλεγχο και την επιβεβαίωση της ικανότητας των φορέων, προσδίδει στο
σύστηµα αδειοδότησης διεθνή αναγνωρισιµότητα και εγκυρότητα (Ν.
3982/2011).
Οι ΦΠΠ θα πρέπει να διαπιστεύονται από το ΕΣΥΔ, που ιδρύθηκε µε
το Ν. 3066/2002, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Το ΕΣΥΔ
λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος, µε σκοπό τη διαχείριση του
συστήµατος διαπίστευσης στη χώρα. Στα όργανα της εταιρείας (διοικητικό
συµβούλιο και εθνικό συµβούλιο διαπίστευσης), υπάρχει ισόρροπη
εκπροσώπηση υπουργείων, επιστηµονικών εταιρειών και επαγγελµατικών και
κοινωνικών ενώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αµεροληψία
στη λειτουργία της. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το ΕΣΥΔ προτείνεται ως ο
κατάλληλος φορέας για τη διαπίστευση.
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7.7 Συνεργασία δηµόσιου / ιδιωτικού τοµέα

Κατά την καθιέρωση του σχήµατος πιστοποίησης, προτείνεται η στενή
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Ο δηµόσιος τοµέας, αφού
δηµιουργήσει αρχικά µια εθνική υπηρεσία για το συγκεκριµένο αντικείµενο,
προσδίδει αυτόµατα το απαραίτητο πολιτικό βάρος και κύρος στη διαδικασία,
ενώ ο ιδιωτικός τοµέας µε τη σειρά του, µπορεί να συµβάλλει µε τη πρακτική
εµπειρία που διαθέτει. Αυτή η συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, συνίσταται κυρίως κατά την αρχική φάση προώθησης του σχήµατος
πιστοποίησης. Επιπλέον απαραίτητη φαίνεται να είναι και η δηµόσια
χρηµατοδότηση του σχήµατος. Εντούτοις, από τη στιγµή που το σχήµα
δηµιουργηθεί και αρχίσει να λειτουργεί κανονικά, ο ρόλος του δηµοσίου
µπορεί προοδευτικά να περιοριστεί ή ακόµα και να εξαλειφθεί.

7.8 Μητρώο εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστηµάτων και
αρχείο καταχώρησης έργων

Η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού µητρώου για τους εγκαταστάτες
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, είναι απαραίτητη, καθώς µέσα από αυτό θα
υποστηρίζεται ο έλεγχος που θα διενεργείται προς τους εγκαταστάτες ενώ
ταυτόχρονα θα ελέγχονται οι εγγεγραµµένοι, αν και κατά πόσον λειτουργούν
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει ως πιστοποιηµένοι
εγκαταστάτες. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 3982/2011, που αναφέρεται
στο ενιαίο µητρώο προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλµατα, προτείνεται
το µητρώο των εγκαταστατών να υπάγεται και αυτό στη Διεύθυνση
Υποστήριξης Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. Τέλος
προτείνεται να κρατείται ξεχωριστό αρχείο καταχώρησης των έργων από τους
πιστοποιηµένους εγκαταστάτες. Παρακάτω παρουσιάζουµε επιµέρους
ζητήµατα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του µητρώου
εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστηµάτων:

•

•
•
•

	
  

το µητρώο εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστηµάτων θα καταρτίζεται
υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, όπου θα εγγράφονται
µε αύξοντα αριθµό µητρώου οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών
συστηµάτων που κρίνονται κατάλληλοι και στους οποίους χορηγείται η
πιστοποιηµένη άδεια εγκατάστασης
ο αριθµός µητρώου των εγκαταστατών θα αναγράφεται υποχρεωτικά
στις άδειες, καθώς και στις εκθέσεις επιθεώρησης των έργων
κάθε εγκαταστάτης κατά την εγγραφή του στο µητρώο θα υποχρεούται
να δηλώσει την επαγγελµατική του έδρα
το αρχείο καταχώρησης έργων, θα ενηµερώνεται ηλεκτρονικά από τους
εγκαταστάτες οι οποίοι θα υποχρεούνται να υποβάλλουν τα
πιστοποιητικά εγκατάστασης ή επιθεώρησης του εκάστοτε έργου τους
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7.9 Προτεινόµενες κατηγορίες για τις άδειες εγκαταστατών
φωτοβολταϊκών συστηµάτων

Κατά τη γνώµη µας, οι πιστοποιηµένοι εγκαταστάτες δεν θα πρέπει
από την αρχή της πιστοποίησής τους, να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά
συστήµατα ανεξαρτήτως ισχύος. Προς τη κατεύθυνση αυτή, προτείνουµε δύο
κατηγορίες αδειών:

•
•

άδεια Β’ τάξης: δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων, ανεξαρτήτως ισχύος
άδεια Α’ τάξης: δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων, µέχρι 10kW. Μετά από τρία χρόνια πιστοποιηµένης
εργασίας, θα δίνεται η δυνατότητα αναβάθµισης της άδειας σε Β΄
τάξης, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής του φορέα κατάρτισης

Η επιλογή των 10kW στην άδεια Α’ τάξης, έγινε µε γνώµονα τη κοινή
υπουργική απόφαση “Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες
κτιρίων (ΦΕΚ Β 1079/2009), που αφορά εγκαταστάσεις µέχρι 10kW. Οι ως
άνω άδειες, προτείνεται να έχουν ισχύ τριών ετών ( βλ. παράγραφο 7.4), µετά
την πάροδο των οποίων θα χρειάζεται ανανέωση της πιστοποιηµένης άδειας
µε τη διενέργεια εξετάσεων.

7.10 Εκπαίδευση εγκαταστατών και εξεταστική διαδικασία

Οι υποψήφιοι εγκαταστάτες, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν
εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα κατάρτισης, στον τοµέα της
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων, και να το ολοκληρώσουν
επιτυχώς κατόπιν εξετάσεων.
Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος, που
υποχρεωτικά περιλαµβάνει και πρακτική εξάσκηση, προτείνεται να µην είναι
µικρότερη από 60 h. Επιπλέον, η πρακτική εξάσκηση στην οποία θα
υποβάλλεται ο υποψήφιος εγκαταστάτης δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη σε
διάρκεια από το 30% του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης. Οι συγκεκριµένοι
αριθµοί, που αφορούν στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν είναι
τυχαίοι. Από την ανάλυση των στοιχείων (βλ. παράγραφο 2.1), καταλήξαµε
στα προτεινόµενα νούµερα. Πάντα όµως, ο χρόνος κατάρτισης των
υποψηφίων αποτελεί, εν δυνάµει, στοιχείο προς διαβούλευση.
Η κατάρτιση των υποψηφίων θα πρέπει να παρέχεται από
διαπιστευµένα ινστιτούτα κατάρτισης. Επίσης η συµµετοχή των εταιρειών και
των οµοσπονδιών ΑΠΕ στη διαδικασία κατάρτισης των υποψηφίων, κατά το
πρακτικό µέρος αυτής, ενδέχεται να αποτελέσει προστιθέµενη αξία στη
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διαδικασία. Όπως δηλώνεται και στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ
για τις ΑΠΕ, τα σεµινάρια κατάρτισης πρέπει να περιέχουν τα έξης στοιχεία:
•
•
•

πρακτικές ασκήσεις
θεωρητικά µαθήµατα και ασκήσεις
τελική εξέταση ( που “πρέπει να περιέχει την πρακτική αξιολόγηση της
επιτυχούς εγκατάστασης”)

Οι εκπαιδευτές µε τη σειρά τους, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει
ένα σεµινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών και να παρέχουν τεκµήρια της
πρόσφατης εµπειρίας τους. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, σε κάθε
εκπαιδευόµενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική
βεβαίωση επαρκούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.
Η εξεταστική διαδικασία προτείνεται να λαµβάνει χώρα δύο φορές το
χρόνο, όπως µε τις εξετάσεις στο ΤΕΕ, υπό την εποπτεία του ΥΠΔΒΜΘ και
του ΥΠΕΚΑ, γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί αγνώστων θεµάτων επί της ύλης
του εκπαιδευτικού προγράµµατος και µε ανωνυµία των εξεταζόµενων έως την
έκδοση των αποτελεσµάτων. Για το σκοπό αυτό θα συγκροτείται, µε απόφαση
των αρµοδίων υπουργείων, εξεταστική επιτροπή µε σκοπό να εξασφαλίζεται
το αδιάβλητο, η ισοτιµία και η διαφάνεια της διαδικασίας. Για το περιεχόµενο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το οποίο και παρουσιάζουµε παρακάτω,
συµβουλευτήκαµε το εγχειρίδιο που αφορά εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών του
φορέα North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP) και
το παράρτηµα IV της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

7.11 Εκπαίδευση από απόσταση

Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να καταρτιστούν από απόσταση, µε
χρήση ηλεκτρονικών τρόπων µάθησης, θα έχουν τη δυνατότητα
παρακολούθησης µόνο του θεωρητικού σκέλους της κατάρτισης. Η
εκπαίδευση από απόσταση πρέπει να αποδεικνύει:
•
•
•
•

την παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού από τους υποψηφίους
το χρόνο παραµονής των εκπαιδευόµενων στο σύστηµα
την επικοινωνία του υποψηφίου µε τους εισηγητές
το διαχειριστή του συστήµατος

Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
λάβουν µέρος σε µια εγκατάσταση και να παρακολουθήσουν το πρακτικό
σκέλος της κατάρτισης. Γίνεται κατανοητό, πως αυτό δεν µπορεί να συµβεί
από απόσταση. Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν
από απόσταση, είναι ισότιµη µε την κλασική επιτόπια παρακολούθηση και δεν
διαφοροποιείται από τη διαδικασία πιστοποίησης.
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7.12 Περιεχόµενο εκπαιδευτικής διαδικασίας
Το θεωρητικό σκέλος της κατάρτισης των εγκαταστατών
φωτοβολταϊκών συστηµάτων πρέπει να παρέχει σφαιρική εικόνα της
κατάστασης της αγοράς των φωτοβολταϊκών και της συγκρίσεως κόστους και
κέρδους και να καλύπτει τις οικολογικές πτυχές, τα συστατικά µέρη, τα
χαρακτηριστικά και τη διαστασιολόγηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων τις
σχετικές επιδοτήσεις, αν υπάρχουν, καθώς και τον σχεδιασµό, την
εγκατάσταση και τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Η
κατάρτιση πρέπει να παρέχει επίσης επαρκή γνώση των τυχόν Ευρωπαϊκών
προτύπων και της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας (Οδηγία 2009/28/ΕΚ,
παράρτηµα IV).

7.12.1 Τρόπος εκπαίδευσης
Ο τρόπος εκπαίδευσης των υποψηφίων προτείνεται να αποτελείται
από ένα θεωρητικό (κατανόηση) και ένα πρακτικό (εφαρµογή) µέρος. Το
πιστοποιητικό θα αποδίδεται κατόπιν επιτυχούς εξέτασης των υποψηφίων.
Για το σκοπό αυτό προτείνεται να σχεδιαστεί κάποιο εγχειρίδιο µε γενικές
πληροφορίες πάνω στο οποίο θα γίνεται και η εξέταση.

Θεωρητικό µέρος

•
•
•
•
•

•
•
•

	
  

δοµή και λειτουργία των διασυνδεδεµένων κτιριακών φωτοβολταϊκών
συστηµάτων
διαµόρφωση της σύνδεσης βάσει της µέγιστης ισχύος της
εγκατάστασης
θεµελιώδεις αρχές ηλιακής ενέργειας
σχεδιασµός
o αισθητική ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών συστηµάτων
o διαστάσεις φωτοβολταϊκής συστοιχίας
ασφάλεια
o πρόβλεψη κινδύνων κατά την εγκατάσταση (ύψος οροφής,
σκάλες, ρεύµα)
o κατάλληλη χρήση εργαλείων και εξοπλισµών
θεωρία ηλεκτρικών κυκλωµάτων
θεµελιώδεις αρχές της ηλιακής ενέργειας
ισχύουσες νοµοθεσίες και οδηγίες για τις ΑΠΕ
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•
•

χρησιµότητα συστήµατος
περιβαλλοντική συνείδηση
o προώθηση των ΑΠΕ
o ενηµέρωση υποψήφιου επενδυτή-καταναλωτή για την
εγκατάσταση καθώς και για τα οφέλη αυτής

Πρακτικό µέρος
•

επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης του συστήµατος (υποχρεωτική
η εγκατάσταση κάποιου συστήµατος από τον υποψήφιο εγκαταστάτη)
o προσανατολισµός των φωτοβολταϊκών πλαισίων και της κλίσης
αυτών
o προβλήµατα σκίασης
o υλικά στήριξης
o επιλογή του χώρου στήριξης των συστατικών µερών του
συστήµατος

•

ηλεκτρολογικός σχεδιασµός του συστήµατος
o χαρακτηριστικές ηλεκτρικές τιµές του συστήµατος
 τάση
 ένταση
o συνεργασία φωτοβολταϊκών – αντιστροφέα
o γείωση αντιστροφέα
o καλωδίωση
 πλευρά συνεχούς ρεύµατος
 πλευρά εναλλασσόµενου ρεύµατος
 ηλεκτρικές σηµάνσεις
προστασία των κτιριακών συστηµάτων από υπερτάσεις –
αντικεραυνική προστασία
διασύνδεση µε το δίκτυο
o σύνδεση κτιριακών φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο ηλεκτρικό
δίκτυο χαµηλής τάσης
παρακολούθηση του συστήµατος ηλεκτρονικά (λήψη δεδοµένων)
διενέργεια επιτόπιας αξιολόγησης του έργου
αποθήκευση ενέργειας (µπαταρίες, υβριδικά συστήµατα, ρυθµιστέςcontrollers)

•
•
•
•
•

7.13 Επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων – Προσφυγές

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας και της ποιότητας
των εγκαταστάσεων, της ορθότητας των εγκατεστηµένων συστηµάτων, των
εκθέσεων επιθεώρησης, καθώς και της αξιόπιστης εκτέλεσης των
καθηκόντων των εγκαταστατών, θα διενεργείται από έναν ανεξάρτητο φορέα
ή αρχή, που θα συσταθεί από το αρµόδιο υπουργείο.
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Σε περίπτωση που, µετά από έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο εγκαταστάτης:
•
•
•
•
•
•

αναγράφει ή υποβάλει στις εκθέσεις του ανακριβή στοιχεία
παραβιάζει τις αρχές που διέπουν το επάγγελµα του
προβαίνει σε µη χρηστή χρήση της άδειάς του
εκπληρώνει πληµµελώς τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά του
καθήκοντα και τις συµβατικές του υποχρεώσεις
συντρέχουν στο πρόσωπό του νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή
ασυµβίβαστα
και γενικότερα παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις του

ο αρµόδιος φορέας ή αρχή, εισηγείται την επιβολή διοικητικών και
λοιπών κυρώσεων ή/και χρηµατικών προστίµων, κατόπιν προηγούµενης
ακρόασης του ενδιαφερόµενου.
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Κεφάλαιο 8: Συµπεράσµατα – προτάσεις
Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που
προέκυψαν από την παρούσα διπλωµατική εργασία, καθώς και ορισµένες
προτάσεις στο θέµα της πιστοποίησης των εγκαταστατών, αλλά και
γενικότερα της πιστοποίησης.
Τα τελευταία χρόνια, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο
ανεπτυγµένο τεχνολογικά κόσµο, οι ανανεώσιµες πήγες ενέργειας και
γενικότερα η ενεργειακή πολιτική, παίζουν καθοριστικό ρόλο και αποτελούν
την αφορµή, ακόµα και για τη διαµόρφωση των πολιτικών ανάπτυξης των
χωρών. Η ραγδαία και ξαφνική µετάβαση, από την εκµετάλλευση των
συµβατικών µορφών ενέργειας, στην εκµετάλλευση των ΑΠΕ, καθιστούν
απαραίτητη τη διαµόρφωση ενός πλαισίου για τη σωστή αξιοποίηση των
ΑΠΕ.
Μέχρι και πριν από µερικά χρόνια, κυρίως στην Ελλάδα, οι ΑΠΕ, ήταν
ταυτόσηµες µε την λέξη επένδυση. Δηλαδή, δεν αντιµετωπίζονταν µε
σοβαρότητα, ούτε από το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο της χώρας, αλλά το
σηµαντικότερο, ούτε από τους κατά περίσταση επενδυτές. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα, οι εγκαταστάσεις που δηµιουργούνται, να γίνονται από µη
εξειδικευµένα συνεργεία, µε µη καταρτισµένο προσωπικό, χωρίς κανέναν
έλεγχο, µε αποτέλεσµα να υπάρξει µια λογική αµφισβήτηση, ως προς το
τελικό αποτέλεσµα.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό, πως η εφαρµογή ενός συστήµατος
πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστηµάτων, αλλά και
εγκαταστάτες γενικότερα, κρίνεται απαραίτητη. Με την επαγγελµατική
κατάρτιση των εγκαταστατών, διασφαλίζεται από τη µια πλευρά το τελικό
προϊόν, ενώ από την άλλη, η ασφάλεια των ίδιων των εργαζοµένων.
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που παρατηρείται στην Ελλάδα, είναι η
αύξηση του αριθµού των σεµιναρίων που αφορούν στις ΑΠΕ, αλλά και αυτών
που τα παρακολουθούν. Συνεπώς, η διάθεση πολλών να ενηµερωθούν και να
καταρτιστούν επαγγελµατικά στον τοµέα των ΑΠΕ, δηµιουργεί µια επιπλέον
ανάγκη για πιστοποίηση των αποκτηθέντων αυτών γνώσεων. Σε αυτό το
σηµείο, θα πρέπει να τονιστεί, πως οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει προς τη
κατεύθυνση της πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελµάτων, θα πρέπει να
γίνει µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Θα πρέπει επίσης να
διασφαλιστεί, η δυνατότητα πρόσβασης όλων των ενδιαφεροµένων, στην
πιστοποίηση, αποφεύγοντας τη δηµιουργία συντεχνιών, που θα οδηγήσουν
σε ένα ακόµα κλειστό επάγγελµα για λίγους και προνοµιούχους.
Μια άλλη σηµαντική πτυχή, που θα πρέπει να καθοριστεί, είναι το
κίνητρο για την πιστοποίηση. Αυτό πολύ απλά σηµαίνει, πως εκτός από
όφελος για το κοινωνικό σύνολο, η πιστοποίηση θα πρέπει να αποτελεί και
όφελος για το φυσικό πρόσωπο που πιστοποιείται. Προς αυτή τη κατεύθυνση,
η πρόταση µας, είναι η σύνδεση της πιστοποίησης µε την αµοιβή του
εργαζοµένου. Θα ήταν λάθος λοιπόν, να εξωραΐσουµε την έννοια της
πιστοποίησης, διαχωρίζοντας την, από το οικονοµικό κίνητρο, πλην όµως,
στην εποχή που ζούµε, βιώνοντας καθηµερινά την οικονοµική κρίση και κατ’
επέκταση την ανεργία, η σύνδεση της πιστοποίησης µε οικονοµικά κίνητρα
(αµοιβή), για αυτόν που πιστοποιείται κρίνεται απαραίτητη.
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Ένα άλλο σηµαντικό κίνητρο για την πιστοποίηση των τεχνικών
επαγγελµάτων, είναι η ταυτόχρονη κατοχύρωση των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων, που θα πρέπει να προκύπτουν από την πιστοποίηση.
Δυστυχώς, στην Ελλάδα, επικρατεί ακόµα η λογική “αυτό δηλώνω, αυτό
είµαι”, κάτι που δηµιουργεί αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων, στην άσκηση
επαγγελµάτων, όπως αυτό του τεχνίτη. Η εµπειρία και η προϋπηρεσία
αποτελεί δυστυχώς, αν όχι το µοναδικό, το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής του
τεχνίτη. Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να σκεφτούµε σοβαρά, τις επιπτώσεις
που µπορεί να έχει µελλοντικά, αυτή η νοοτροπία, όχι µόνο στην εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, αλλά και γενικότερα. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίος
ο καθορισµός και η κατανοµή των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, σε αυτούς
που αποδεδειγµένα έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Ενηµερωτικά
αναφέρουµε, πως η ρύθµιση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, υπάρχει στις
διατάξεις του Ν. 3982/2011. Ο προηγούµενος νόµος που ρύθµιζε τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα, είχε εκδοθεί το 1934! Προς αποφυγή
παρεξηγήσεων, τονίζουµε, πως αδιαµφισβήτητο προσόν, θα πρέπει να
θεωρείται η συµµετοχή του εκάστοτε φυσικού πρόσωπου, στις βαθµίδες της
εκπαίδευσης. Αυτό σηµαίνει πως θα ήταν σκόπιµο, όλα τα τεχνικά
επαγγέλµατα, να εκπροσωπούνται σε κάποια βαθµίδα του εκπαιδευτικού
συστήµατος.
Παρακάτω παραθέτουµε τα οφέλη από µια ενδεχόµενη πιστοποίηση,
τόσο για την κοινωνία όσο και για τους ίδιους τους εγκαταστάτες:
•
•
•
•
•
•
•
•

διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών προς το
κοινωνικό σύνολο
προασπίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων αλλά και των
χρηστών
ρυθµίζονται ορθά οι επαγγελµατικές δραστηριότητες
κατοχυρώνεται η επαγγελµατική ταυτότητα του κατόχου
αναγνωρίζονται τα πρόσωπα ως επαγγελµατίες
δίνεται η δυνατότητα εργασίας του πιστοποιηµένου εγκαταστάτη στο
εξωτερικό (πιστοποίηση µε διεθνή πρότυπα)
δίνεται η δυνατότητα επικύρωσης έργων από τους εγκαταστάτες ως
ορθά και βιώσιµα
εισάγονται οι εγκαταστάτες στα µητρώα πιστοποιηµένων
εγκαταστατών

Για να πραγµατοποιηθούν όλα όσα αναφέρουµε, θα πρέπει το κράτος
να αποτελέσει τον οδηγό προς αυτή την κατεύθυνση. Η διοίκηση θα πρέπει
άµεσα να προχωρήσει στην έκδοση κανονιστικών πράξεων όπως ΠΔ ή και
Υπουργικών αποφάσεων, που θα ρυθµίζουν όλες τις πτυχές της
πιστοποίησης, ενώ παράλληλα θα πρέπει η νοµοθετική εξουσία να
προχωρήσει στη ψήφιση νόµων που γενικότερα θα εκσυγχρονίζουν το οικείο
νοµοθετικό πλαίσιο. Το κράτος, θα πρέπει να εκδώσει Προεδρικά Διατάγµατα
ή ακόµα και νόµους, οι διατάξεις των οποίων θα καθορίζουν όλες τις πτυχές
της πιστοποίησης. Από την ανάπτυξη των σχηµάτων πιστοποίησης, µέχρι την
εφαρµογή αυτών. Ένα πιθανό εµπόδιο στη λειτουργία και ανάπτυξη του
σχήµατος πιστοποίησης, ενδέχεται να είναι η χρηµατοδότηση. Μια πιθανή
λύση θα µπορούσε να είναι η συνεργασία του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα. Μη ξεχνάµε, πως τα οφέλη από την πιστοποίηση των εγκαταστατών,
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θα έχουν αντίκρισµα και στη λειτουργία της αγοράς αλλά και των
επιχειρήσεων γενικότερα.

	
  

61	
  

Βιβλιογραφία
[1] Cedefop, “Understanding Qualifications”, (2010), ιστοσελίδα:
www.cedefop.europa.eu/EN/understanding-qualifications
[2]Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), επίσηµη ιστοσελίδα: www.tee.gr
[3] Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ),επίσηµη ιστοσελίδα: www.ypeka.gr
[4] Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δοµών Διά Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ),
επίσηµη ιστοσελίδα: www.ekepis.gr
[5] Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), επίσηµη ιστοσελίδα:
www.elot.gr	
  
[6] Διαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΔΕΣΜΗΕ), Επίσηµη ιστοσελίδα: www.desmie.gr	
  
[7] EPIA, “Global Market Outlook for Photovoltaics Until 2015” (2011),
επίσηµη ιστοσελίδα: www.epia.org
[8] Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συµβουλίου της
23 Απριλίου 2009
[9] Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, “Στατιστικά Ελληνικής αγοράς”
(2010), επίσηµη ιστοσελίδα: www.helapco.gr
[10] Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, “Στατιστικά διεθνούς αγοράς”
(2010)
[11] Οµάδα εργασίας ΤΕΕ, “Πιστοποίηση Επαγγελµατικής επάρκειας για την
άσκηση τεχνικών επαγγελµάτων”, (2009) επίσηµη ιστοσελίδα: www.tee.gr
[12] Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), επίσηµη
ιστοσελίδα: www.eopp.gov.gr
[13] Πρότυπο ISO/IEC 17024:2003
[14] North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP),
“Candidate Information Handbook”, (2011), επίσηµη
ιστοσελίδα:www.nabcep.org
[15] Ευρωπαϊκή Επιτροπή, “Δοµές συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην Ευρώπη”, (2010), επίσηµη ιστοσελίδα: www.eacea.ec.europa.eu
[16] Υπουργείο Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, επίσηµη
ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
[17] Earth policy institute, (2010), επίσηµη ιστοσελίδα: www.earth-policy.org
[18] The European Wind Energy Association (EWEA), “EWEA Annual
statistics”, (2010), επίσηµη ιστοσελίδα: www.ewea.org
	
  

62	
  

[19] Κείµενο εργασίας προς δηµόσια διαβούλευση, “Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων”, (2010), ιστοσελίδα: www.opengov.gr
[20] Germany Trade and Invest, “The photovoltaic industry in Germany”,
(2009), επίσηµη ιστοσελίδα: www.gtai.com
[21] Photon Magazine, “Solar Annual 2009-2010”, (2010), επίσηµη
ιστοσελίδα: www.photon-magazine.com
[22] “Photovoltaic Barometer 2009”
[23] Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ), “στατιστικά στοιχεία για τα
φωτοβολταϊκά”, (2009), επίσηµη ιστοσελίδα: www.dei.gr
[24] European Commission Energy, Vocational Training Corner “qualifications
in sustainable and renewable energy trades”, ιστοσελίδα: www.learnenergy.net/training
[25] Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ν.
3879/2010, “Ανάπτυξη της δια βίου µάθησης και λοιπές διατάξεις”, (2010),
επίσηµη ιστοσελίδα: www.minedu.gr
[26] Qualicert Project, “Assessment of existing accreditation and training
schemes”, (2010), επίσηµη ιστοσελίδα: www.qualicert-project.eu
[27] Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), (2011), επίσηµη
ιστοσελίδα: www.cres.gr
[28]Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ν. 3982/2011,
“Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις”, (2011)
[29] Ελληνική Ένωση των Διαπιστευµένων φορέων επιθεώρησης
πιστοποίησης (HellasCert), (2011), επίσηµη ιστοσελίδα: www.hellascert.gr
[30] Public Issue, “Οικολογικό βαρόµετρο”, (2009), επίσηµη ιστοσελίδα:
www.publicissue.gr

	
  

63	
  

Ορισµοί
Υποψήφιος: το άτοµο που ικανοποιεί συγκεκριµένα προαπαιτούµενα, γεγονός
που του επιτρέπει τη συµµετοχή του στη διεργασία πιστοποίησης.
Διεργασία πιστοποίησης: όλες οι δραστηριότητες, µέσω των οποίων ο ΦΠΠ
καθορίζει κατά πόσο ένα άτοµο ικανοποιεί συγκεκριµένες απαιτήσεις
ικανότητας, συµπεριλαµβανοµένων της αίτησης, της αξιολόγησης, της
απόφασης πιστοποίησης, της επιτήρησης (surveillance) και της ανανέωσης
της πιστοποίησης (re-certification) καθώς και της χρήσης των πιστοποιητικών
και των λογοτύπων.
Σχήµα πιστοποίησης προσώπων ή σχήµα (certification scheme for persons):
συγκεκριµένες απαιτήσεις πιστοποίησης και ικανότητας, που αφορούν
συγκεκριµένες κατηγορίες επαγγελµατιών για τους οποίους ισχύουν οι ίδιες
ιδιαίτερες διαδικασίες, πρότυπα και κανονισµοί.
Σύστηµα πιστοποίησης: οµάδα διαδικασιών και πόρων για την εκτέλεση της
διεργασίας πιστοποίησης ως προς συγκεκριµένο σχήµα πιστοποίησης, η
οποία οδηγεί στην έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας, συµπεριλαµβανοµένης
της διατήρησης της πιστοποίησης.
Ικανότητα (competence): αποδεδειγµένη ικανότητα εφαρµογής γνώσεων ή/και
δεξιοτήτων και όπου απαιτείται αποδεδειγµένων προσωπικών
χαρακτηριστικών, όπως αυτά καθορίζονται στο σχήµα πιστοποίησης.
Αξιολόγηση (evaluation): διεργασία, µέσω της οποίας αξιολογείται η
ικανοποίηση των απαιτήσεων του σχήµατος για Κάθε άτοµο, η οποία οδηγεί
στην απόφαση πιστοποίησης.
Εξέταση (examination): µηχανισµός που αποτελεί τµήµα της αξιολόγησης, ο
οποίος µετρά την ικανότητα ενός υποψηφίου, µέσω ενός ή περισσότερων
µέσων π.χ. προφορικά, γραπτά, πρακτικά ή µέσω παρατήρησης.
Εξεταστής (examiner): άτοµο µε εξειδικευµένα τεχνικά και προσωπικά
προσόντα, ικανό για τη διεξαγωγή ή/και τη βαθµολόγηση µιας εξέτασης.
Προσόν: επίδειξη προσωπικών χαρακτηριστικών, εκπαίδευσης, επιµόρφωσης
ή/και εργασιακής εµπειρίας.
Επιτροπή σχήµατος ή ΕΣΧ (scheme committee): ειδική οµάδα
εµπειρογνωµόνων, η εµπειρογνωµοσύνη των οποίων προκύπτει από
επαγγελµατική ενασχόληση µε το αντικείµενο και είναι υπεύθυνη για την
ανάπτυξη και διατήρηση του κάθε σχήµατος. Η επιτροπή πρέπει να
εκπροσωπεί δίκαια και αντικειµενικά τα συµφέροντα όλων των
ενδιαφερόµενων µερών, που σχετίζονται, εµπλέκονται ή επωφελούνται από
την ύπαρξη του σχήµατος, χωρίς να υπερισχύει συγκεκριµένο συµφέρον. Η
ΕΣΧ ορίζεται από τον ΦΠΠ ή από ανεξάρτητο οργανισµό, που ονοµάζεται
ιδιοκτήτης σχήµατος και σκοπό έχει να συµβάλλει στην ανάπτυξη και
προάσπιση του επαγγέλµατος ή του τεχνικού αντικειµένου. Πρέπει να
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γνωρίζει και να µελετά τις ιδιαιτερότητες του σχήµατος στην εγχώρια ή/και στη
διεθνή αγορά.
Ιδιοκτήτης σχήµατος (scheme owner): φορέας τυποποίησης, δηµόσια αρχή,
οργανισµός, επιµελητήριο ή επαγγελµατική ένωση, που είναι υπεύθυνος για
την ανάπτυξη και διατήρηση του σχήµατος, το οποίο και διατίθεται σε
κατάλληλους ΦΠΠ. Ιδιοκτήτης σχήµατος µπορεί να είναι και ο ίδιος ο ΦΠΠ.
Τελικός χρήστης: είναι το άτοµο ή τα άτοµα, τα οποία προκειµένου να πάρουν
µια απόφαση, βασίζονται στην πληροφορία, που παρέχεται στο πιστοποιητικό
που κατέχει ο πιστοποιηµένος ή κάνουν χρήση της αποδεδειγµένης
ικανότητας του αποδεδειγµένου. Πιο συγκεκριµένα, τελικός χρήστης µπορεί
να είναι ο ίδιος ο πελάτης του πιστοποιηµένου ή Κάποιος εργοδότης, ο
οποίος για να αναθέσει µια εργασία ή να προσλάβει Κάποιον επαγγελµατία
βασίζεται στην πιστοποίηση επάρκειας του.
Αναγνώριση σχήµατος πιστοποίησης προσώπων ή αναγνώριση (recognition
of the scheme): έγκριση του σχήµατος από το ΕΣΥΔ, ώστε να µπορεί
ακολούθως να εφαρµοστεί από διαπιστευµένους ή υπό διαπίστευση ΦΠΠ,
στους οποίους το διαθέτει ο ιδιοκτήτης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Παράρτηµα 1. Εγχειρίδιο

Αντικείµενο
Το παρόν εγχειρίδιο, παρουσιάζει τις διαδικασίες που χρειάζονται
προκειµένου να πιστοποιηθεί ο εγκαταστάτης φωτοβολταϊκών συστηµάτων
και να του αποδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό ή χαρακτηρισµός. Οι
διαδικασίες που περιγράφονται πληρούν το πρότυπο ISO 17024 και τις
διατάξεις της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

Προϋποθέσεις για τους φορείς που θα παρέχουν την
πιστοποίηση στους υποψηφίους
Οι φορείς που θα παρέχουν την πιστοποίηση θα πρέπει να είναι
διαπιστευµένοι, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 17024, επειδή η πιστοποίηση
των εγκαταστατών θωρακίζεται, αφού
•
•
•
•
•
•

υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία της πιστοποίησης
η ικανότητα του υποψηφίου αναδεικνύεται αµερόληπτα, αντικειµενικά και
ανεξάρτητα
υπάρχει εµπιστοσύνη κατά την ανάπτυξη των σχηµάτων πιστοποίησης
καθώς αυτά δηµιουργούνται βάσει τεχνικών απαιτήσεων και σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία
ο ΦΠΠ είναι τεχνικά επαρκής
η πρόσβαση των υποψηφίων γίνεται αξιοκρατικά
εξασφαλίζεται η ορθή κατάρτιση του εγκαταστάτη

Ανάπτυξη και συντήρηση του συστήµατος πιστοποίησης
Η διαδικασία πιστοποίησης ή χαρακτηρισµού θα πρέπει είναι διαφανής και
σαφώς καθορισµένη από το κράτος. Η επαγγελµατική επάρκεια των
εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστηµάτων, πρέπει να πιστοποιείται στο
πλαίσιο αναγνωρισµένου προγράµµατος κατάρτισης και µέσα από σαφώς
καθορισµένες από το κράτος διαδικασίες. Το πρόγραµµα κατάρτισης, θα
πρέπει να καθοριστεί µε ένα Προεδρικό Διάταγµα για παράδειγµα, που θα
εκδώσει το κράτος, προκειµένου να τεκµηριωθεί η υπόσταση του και νοµικά.
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Διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης
Ποιοι δικαιούνται την πιστοποίηση
Προκειµένου ο υποψήφιος να λάβει µέρος στη διαδικασία της πιστοποίησης
θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
να έχει παρακολουθήσει τη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση
να διαθέτει τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική ή/και
επιστηµονική εµπειρία, σε θέµατα µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και
κατασκευής φωτοβολταϊκών ή/και συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων (υπό διαβούλευση)
• να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
• να συµµετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις που θα οριστούν
•
•

Διαδικασία πιστοποίησης και έκδοση πιστοποιητικού
Η κατάρτιση των υποψηφίων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, ενώ θα
περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Στο τέλος της κατάρτισης, ο
εγκαταστάτης θα πρέπει να έχει αποκτήσει δεξιότητες εγκατάστασης των
σχετικών εξοπλισµών και συστηµάτων που να ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες απόδοσης και λειτουργίας που θα έχουν καθοριστεί, να
επιδεικνύει επαγγελµατισµό και να παράγει ποιοτικές εργασίες, καθώς επίσης
και να τηρεί όλους τους ισχύοντες κώδικες και πρότυπα,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν την ενέργεια και την προστασία
του περιβάλλοντος. Όπως δηλώνεται και στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας
2009/28/ΕΚ για τις ΑΠΕ, τα σεµινάρια κατάρτισης πρέπει να περιέχουν τα
έξης στοιχεία:
•
•
•

πρακτικές ασκήσεις
θεωρητικά µαθήµατα και ασκήσεις
τελική εξέταση ( που “πρέπει να περιέχει την πρακτική αξιολόγηση της
επιτυχούς εγκατάστασης”)

Η παροχή κατάρτισης, θα ολοκληρώνεται µε τη διενέργεια εξετάσεων και την
εγκατάσταση ενός συστήµατος από τον εγκαταστάτη, µετά το πέρας των
οποίων και εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτύχει σε αυτά, θα χορηγείται το
πιστοποιητικό ή ο χαρακτηρισµός. Το πιστοποιητικό το οποίο και θα
αποδίδεται, θα αφορά µεµονωµένους εγκαταστάτες και όχι εταιρείες, διότι έτσι
εξασφαλίζεται καλύτερος έλεγχος στο ποιος εγκαθιστά τα φωτοβολταϊκά. Η
συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράµµατος, προτείνεται να µην είναι
µικρότερη από 60 h. Επιπλέον, η πρακτική εξάσκηση στην οποία θα
υποβάλλεται ο υποψήφιος εγκαταστάτης δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη σε
διάρκεια από το 30% του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης.
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Δηµιουργία µητρώου για τους εγκαταστάτες
Η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού µητρώου για τους εγκαταστάτες
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, είναι απαραίτητη, καθώς µέσα από αυτό θα
υποστηρίζεται ο έλεγχος που θα διενεργείται προς τους εγκαταστάτες ενώ
ταυτόχρονα θα ελέγχονται οι εγγεγραµµένοι, αν και κατά πόσον λειτουργούν
σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει ως πιστοποιηµένοι
εγκαταστάτες. Παρακάτω παρουσιάζουµε επιµέρους ζητήµατα που αφορούν
στη σύσταση και λειτουργία του µητρώου εγκαταστατών φωτοβολταϊκών
συστηµάτων:
•

•
•
•

το µητρώο εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστηµάτων θα καταρτίζεται
υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, όπου θα εγγράφονται
µε αύξοντα αριθµό µητρώου οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών
συστηµάτων που κρίνονται κατάλληλοι και στους οποίους χορηγείται η
πιστοποιηµένη άδεια εγκατάστασης
ο αριθµός µητρώου των εγκαταστατών θα αναγράφεται υποχρεωτικά
στις άδειες, καθώς και στις εκθέσεις επιθεώρησης των έργων
κάθε εγκαταστάτης κατά την εγγραφή του στο µητρώο θα υποχρεούται
να δηλώσει την επαγγελµατική του έδρα
το αρχείο καταχώρησης έργων, θα ενηµερώνεται ηλεκτρονικά από τους
εγκαταστάτες οι οποίοι θα υποχρεούνται να υποβάλλουν τα
πιστοποιητικά εγκατάστασης ή επιθεώρησης του εκάστοτε έργου τους

Εκπαίδευση από απόσταση
Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να καταρτιστούν από απόσταση, µε χρήση
ηλεκτρονικών τρόπων µάθησης, θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης
µόνο του θεωρητικού σκέλους της κατάρτισης. Η εκπαίδευση από απόσταση
πρέπει να αποδεικνύει:
•
•
•
•

την παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού από τους υποψηφίους
το χρόνο παραµονής των εκπαιδευόµενων στο σύστηµα
την επικοινωνία του υποψηφίου µε τους εισηγητές
το διαχειριστή του συστήµατος

Μετά το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
λάβουν µέρος σε µια εγκατάσταση και να παρακολουθήσουν το πρακτικό
σκέλος της κατάρτισης. Γίνεται κατανοητό, πως αυτό δεν µπορεί να συµβεί
από απόσταση. Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν
από απόσταση, είναι ισότιµη µε την κλασική επιτόπια παρακολούθηση και δεν
διαφοροποιείται από τη διαδικασία πιστοποίησης.

Διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης
Η πιστοποίηση θα πρέπει να χορηγείται µόνο για µια περιορισµένη χρονική
περίοδο και να ανανεώνεται τακτικά. Η περίοδος της ανανέωσης, είναι
σηµαντικό να µην είναι πολύ µικρή αλλά ούτε πολύ µεγάλη. Αυτό γιατί, οι
τεχνολογίες στα φωτοβολταϊκά εξελίσσονται γρήγορα και οι εγκαταστάτες θα
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πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για τις εξελίξεις αυτές. Για τους λόγους αυτούς
προτείνεται η ανανέωση της πιστοποιηµένης άδειας να γίνεται κάθε τρία
χρόνια. Προκειµένου να ανανεώσει την άδειά του ο εγκαταστάτης θα πρέπει:
•
•
•
•
•

να δεχτεί επιθεώρηση µιας εγκατάστασης του από τρίτο
να παρέχει τεκµηρίωση για τις εγκαταστάσεις που έχει υλοποιήσει
να περάσει από περαιτέρω επαγγελµατική κατάρτιση
να έχει πραγµατοποιήσει ένα ελάχιστο αριθµό έργων (ένα έργο το
χρόνο)
να περάσει εκ νέου από εξετάσεις

Τέλος η ανανέωση της άδειας θα πρέπει να χορηγείται από τον ίδιο φορέα
πιστοποίησης που χορηγήθηκε την πρώτη φορά.

Επιβολή κυρώσεων σε εγκαταστάτες
Σε περίπτωση που, µετά από έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο εγκαταστάτης:
•
•
•
•
•
•

αναγράφει ή υποβάλει στις εκθέσεις του ανακριβή στοιχεία
παραβιάζει τις αρχές που διέπουν το επάγγελµα του
προβαίνει σε µη χρηστή χρήση της άδειας του
εκπληρώνει πληµµελώς τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά του
καθήκοντα και τις συµβατικές του υποχρεώσεις
συντρέχουν στο πρόσωπό του νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή
ασυµβίβαστα
και γενικότερα παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις του

ο αρµόδιος φορέας ή αρχή, εισηγείται την επιβολή διοικητικών και λοιπών
κυρώσεων ή/και χρηµατικών προστίµων, κατόπιν προηγούµενης ακρόασης
του ενδιαφερόµενου.
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Παράρτηµα 2. Επαγγελµατικό περίγραµµα

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ:
<<Τεχνικός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων>>
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ –
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συγκεντρωτική παρουσίαση Κύριων και Επιµέρους Επαγγελµατικών
Λειτουργιών και εργασιών του Περιγράµµατος
ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
<<Τεχνικός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων>>
ΚΕΛ 1: Ενηµερώνεται, οργανώνει και υλοποιεί την εγκατάσταση
ΕΕΛ 1.1: Ενηµερώνεται για το πρόγραµµα των
εγκαταστάσεων
ΕΕ 1.1.1: Συνεργάζεται µε τον υπεύθυνο µηχανικό της
εγκατάστασης και ενηµερώνεται για το χρονικό και
ποσοτικό πρόγραµµα της εγκατάστασης
ΕΕ 1.1.2: Σχεδιάζει το χρονικό πλάνο των εργασιών
ΕΕ 1.1.3: Σχεδιάζει το πλάνο εργασιών ανά εγκατάσταση
ΕΕΛ 1.2: Φροντίζει για την επάρκεια των α΄ υλών
ΕΕ 1.2.1: Υπολογίζει τα απαιτούµενα υλικά
ΕΕ 1.2.2: Ελέγχει τα διαθέσιµα αποθέµατά του
ΕΕ 1.2.3: Αιτείται τα επιπλέον απαιτούµενα υλικά από το
τµήµα διαχείρισης ( ή προµηθειών), τα παραλαµβάνει και
τα ελέγχει.

ΕΕΛ 1.3: Φροντίζει για την σωστή κατανοµή του
προσωπικού
ΕΕ 1.3.1: Κατανέµει, ενηµερώνει και καθοδηγεί το
υπάρχον προσωπικό ανά τµήµα ή εργασία
ΕΕ 1.3.2: Φροντίζει για την επάρκεια εξοπλισµού του
προσωπικού
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ΕΕ 1.3.3: Επιµελείται τη διανοµή των υλικών ανά θέση
εργασίας
ΚΕΛ 2: Επιβλέπει, συντονίζει και εγκαθιστά το σύστηµα
ΕΕΛ 2.1: Επιβλέπει, συντονίζει και εγκαθιστά τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα
ΕΕ 2.1.1: Ορίζει τα σηµεία στα οποία θα εγκατασταθούν
τα φωτοβολταϊκά
ΕΕΛ 2.2: Επιβλέπει και συντονίζει την δηµιουργία των
βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών και των
συµπληρωµατικών στοιχείων.
ΚΕΛ 3: Ελέγχει και επιλύει προβλήµατα
ΕΕΛ 3.1: Ελέγχει και επιλύει προβλήµατα στην κατασκευή
των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων,
καθώς και των συµπληρωµατικών στοιχείων.
ΕΕ 3.3.1: Επιβλέπει και συντονίζει την επιτυχή επισκευή
σφαλµάτων που εντοπίζονται κατά τον ποιοτικό έλεγχο
των στοιχείων των βάσεων στήριξης και των
συµπληρωµατικών στοιχείων.
ΕΕ 3.3.2: Επιλύει προβλήµατα που απορρέουν από
αστοχίες υλικών, µη σωστή εκτέλεση εργασιών, µη
συµµόρφωση µε προδιαγραφές, µη σωστή λειτουργία
µηχανηµάτων παραγωγής των βάσεων και των
συµπληρωµατικών στοιχείων. Επιβλέπει τη συντήρηση
των µηχανηµάτων.
ΕΕΛ 3.2: Ελέγχει και επιλύει προβλήµατα σε θέµατα
σκίασης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Συντονιστής εγκατάστασης και συντήρησης
εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστηµάτων
ΚΕΛ 4: Συντονίζει και επιβλέπει όλες τις απαιτούµενες εργασίες
εγκατάστασης και συντήρησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
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Παράρτηµα 3. Νοµικό πλαίσιο
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