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• Η ταχεία διείσδυση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ απαιτεί σημαντικό
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• Σε αρκετές χώρες δεν υπάρχουν σήμερα κατάλληλα
πιστοποιημένα προγράμματα τεχνικής κατάρτισης για
εγκαταστάτες Φ/Β
• Η Ευρωπαϊκή πολιτική προωθεί τη χρήση και ένταξη ΑΠΕ στο
δομημένο περιβάλλον (ΦΒΕΚ) με νομοθεσίες, οδηγίες και
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ,
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Το PVTRIN αποσκοπείί στην ανάπτυξη
ά
σχήματος
ή
κατάρτισης
ά
και πιστοποίησης των τεχνικών που δραστηριοποιούνται στη
εγκατάσταση και συντήρηση ΦΒ συστημάτων μικρής κλίμακας.
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Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο και Ρουμανία και
θα ικανοποιεί τα κριτήρια της Οδηγίας 2009/28/EΕ για
αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης εγκαταστατών ΑΠΕ
σε όλα τα Κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό
νομοθετικό πλαίσιο.
Προκειμένου να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς,
το PVTRIN επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και
στήριξη του ΦΒ κλάδου και των αρμοδίων φορέων.
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Οφέλη για τους εγκαταστάτες, τη Φ/Β βιομηχανία
και την κοινωνία:




Οι εγκαταστάτες αποκτούν επαγγελματικό πλεονέκτημα
βελτιώνοντας γνώσεις και δεξιότητες. Η πιστοποίηση τους δίνει το
«διαβατήριο» για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.



Οι κατασκευαστές
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πελάτες.



Οι επενδυτές Φ/Β αποκτούν εμπιστοσύνη ότι τηρούνται οι
κανόνες ασφαλείας και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, ενώ
ωφελούνται από την απόδοση του συστήματός τους
τους.



Οι εθνικές αρχές έχουν ένα επιπλέον εργαλείο, ώστε να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για αναγνωρισμένες
πιστοποιήσεις για εγκαταστάτες τεχνολογιών ΑΠΕ.



Το σύνολο της κοινωνίας ωφελείται από τη διείσδυση των Φ/Β
στο ενεργειακό μείγμα
μείγμα, με τη συμβολή τους στη μείωση
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση ποιότητας
ζωής των πολιτών.
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Η Φ/Β βιομηχανία αντιμετωπίζει εμπόδια από την έλλειψη
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εμπιστοσύνης
ύ
των επενδυτών
δ ώ συμβάλλει
βάλλ στην ανάπτυξη
ά
ξ της
αγοράς.

i f @
info@pvtrin.eu,
i
www.pvtrin.eu
i

• Πιστοποιημένα προγράμματα τεχνικής κατάρτισης
για τους εγκαταστάτες
ά Φ/Β
• Κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικά εργαλεία
για τους εγκαταστάτες και τους εκπαιδευτές τους
• Ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλες τις απαραίτητες
τεχνικές
χ
ς πληροφορίες
ηρ φ ρ ς
• 8 πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης, μια «δεξαμενή»
πιστοποιημένων εγκαταστατών Φ/Β,
/ οι οποίοι θα
καλύψουν
ψ
τιςς ανάγκες
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ης αγοράς,
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• Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναγνώριση και
εφαρμογή
φ
ή του σχήματος
ή
πιστοποίησης
ί
στην Ευρώπη.
ώ
Μακροπρόθεσμα το έργο PVTRIN θα:
• συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς των Φ/Β στις
χώρες που συμμετέχουν
• υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη στην υποχρέωσή τους για
διαθέσιμα αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης
για εγκαταστάτες ΑΠΕ μικρής κλίμακας έως 31/12/2012
• συνεισφέρει στην επίτευξη του δεσμευτικού στόχου για
χρήση των ΑΠΕ σε ποσοστό 20% της συνολικής
κατανάλωσης
ης ενέργειας
ργ ς στην
η Ευρώπη
ρ η έωςς το 2020.

