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ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ 
Για ςυμμετοχή ςτο εγκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευςησ υποψήφιων Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν Κατηγορίασ A και 
Α & B (ΚΔΠ 184/2012) για εγγραφή ςτο Μητρϊο των Ενεργειακϊν 

Ελεγκτϊν 
 
Επεξηγηματικό ςημείωμα 
Η ςφμπραξθ Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ και Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν 
ανακοινϊνουν τθν ζναρξθ, εγκεκριμζνου από τθν Αρμόδια Αρχι (Υπθρεςία Ενζργειασ), 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ υποψιφιων ενεργειακϊν ελεγκτϊν Κατθγορίασ Α κακϊσ και 
Α & B (θ Κατθγορία Α περιλαμβάνει όλα τα κτίρια, ανεξαρτιτωσ εμβαδοφ και είδουσ 
ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, περιλαμβάνει επίςθσ, μεταξφ άλλων, λιμάνια αεροδρόμια, οδικό 
φωτιςμό, θ Κατθγορία Β περιλαμβάνει βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ και διεργαςίεσ, 
γεωργικζσ εγκαταςτάςεισ). 
 
Σφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ περί ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθ τελικι χριςθ και 
ενεργειακζσ υπθρεςίεσ (ΚΔΠ 184/2012), ενεργειακόσ ελεγκτισ είναι το φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο που μπορεί να διενεργεί ενεργειακοφσ ελζγχουσ. 
 
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετζχουν Μθχανικοί που είναι γραμμζνοι 
ςτο ΕΤΕΚ και κατζχουν άδεια επαγγζλματοσ. Στθν περίπτωςθ που δεν κατζχουν τθν 
απαιτοφμενθ τριετή πείρα, μποροφν να παρακολουκιςουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και να παρακακίςουν ςτισ εξετάςεισ, ωςτόςο δφνανται να αιτθκοφν για να εγγραφοφν ςτο 
Μθτρϊο των Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν κατθγορίασ Α ι Β, όταν ςυμπλθρϊςουν τθν 
απαιτοφμενθ πείρα των τριϊν ετϊν. 
 
Στο Μθτρϊο Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν Κατθγορίασ Α ενεργειακϊν ελεγκτϊν (που τθρείται από 
τθν Υπθρεςία Ενζργειασ), μποροφν να εγγραφοφν μθχανικοί γραμμζνοι ςτο ΕΤΕΚ, να 
κατζχουν άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ και να ζχουν τριετι τουλάχιςτον 
επαγγελματικι εμπειρία ςτουσ ενεργειακοφσ ελζγχουσ κτιρίων ι/και βιομθχανικϊν 
εγκαταςτάςεων ι ςε κζματα ενζργειασ και ειδικότερα ςε κζματα εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ/ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε κτίρια ι/και βιομθχανίεσ ι ςτο 
ςχεδιαςμό ι/ και ςτθ λειτουργία πολφπλοκων θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ςε 
κτίρια ι/και βιομθχανίεσ, νοοφμενου ότι ζχουν παρακολουκιςει το εγκεκριμζνο 
πρόγραμμα εκπαίδευςθσ διάρκειασ 80 ωρϊν και ζχουν επιτφχει ςτισ εξετάςεισ. Το Μθτρϊο 
τθρείται από τθν Αρμόδια Αρχι (Υπθρεςία Ενζργειασ). 
 
Στο Μθτρϊο Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν Κατθγορίασ Β ενεργειακϊν ελεγκτϊν (που τθρείται από 
τθν Υπθρεςία Ενζργειασ), μποροφν να εγγραφοφν μθχανικοί γραμμζνοι ςτο ΕΤΕΚ, να 
κατζχουν άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ και να ζχουν τριετι τουλάχιςτον 
επαγγελματικι εμπειρία ςε ενεργειακοφσ ελζγχουσ κτιρίων ι/και βιομθχανικϊν 
εγκαταςτάςεων ι ςε κζματα ενζργειασ και ειδικότερα ςε κζματα εξοικονόμθςθσ 
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ενζργειασ/ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε κτίρια ι/και βιομθχανίεσ ι ςτο 
ςχεδιαςμό ι/ και ςτθ λειτουργία πολφπλοκων θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ςε 
κτίρια ι/και βιομθχανίεσ ι ςε κζματα βιομθχανικϊν διεργαςιϊν, νοοφμενου ότι ζχουν 
παρακολουκιςει το εγκεκριμζνο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ διάρκειασ 80 ωρϊν και ζχουν 
επιτφχει ςτισ εξετάςεισ. Το Μθτρϊο τθρείται από τθν Αρμόδια Αρχι (Υπθρεςία Ενζργειασ). 
 
Οι εξετάςεισ κα διενεργθκοφν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο ςε θμερομθνία που κα κακοριςκεί 
από τον εγκεκριμζνο εξεταςτικό οργανιςμό, που είναι το Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ. Η βάςθ 
επιτυχίασ ορίηεται ςτο 65%. Στουσ επιτυχόντεσ κα χορθγθκεί από τον εξεταςτικό οργανιςμό 
βεβαίωςθ επιτυχίασ ςτισ εξετάςεισ. Το κόςτοσ των εξετάςεων είναι διαφορετικό από το 
κόςτοσ παρακολοφκθςθσ του εγκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και ανζρχεται ςτα 
80 ευρϊ. 
 
Εξαιρζςεισ από την παρακολοφθηςη εγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 
 
Όςοι Μθχανικοί οι οποίοι είναι γραμμζνοι ςτο ΕΤΕΚ και κατζχουν επαγγελματικι άδεια ςε 
ιςχφ και διακζτουν 6 χρόνια* τεκμθριωμζνθσ εμπειρίασ (το είδοσ τθσ πείρασ αφορά τθν 
Κατθγορία που επικυμοφν να εγγραφοφν), δφνανται να παρακακίςουν ςε εξετάςεισ χωρίσ 
να παρακολουκιςουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 3 (1) (δ), 
εφόςον επιτφχουν ςτισ εξετάςεισ δφνανται να υποβάλουν γραπτό αίτθμα ςτθν αρμόδια 
Αρχι για να τουσ εγγράψει ςτο Μθτρϊο νοουμζνου ότι πλθροφν τισ απαιτιςεισ του 
Κανονιςμοφ 3 (1) (δ) i, ii,iii τθσ ΚΔΠ 184/2012. 
*6 χρόνια τεκμηριωμζνησ εμπειρίασ ςε ενεργειακοφσ ελζγχουσ κτιρίων ή/και βιομηχανικών 
εγκαταςτάςεων ή ςε θζματα ενζργειασ και ειδικότερα ςε θζματα εξοικονόμηςησ ενζργειασ/ 
βελτίωςησ τησ ενεργειακήσ απόδοςησ ςε κτίρια ή/και βιομηχανίεσ ή ςτο ςχεδιαςμό ή/ και 
ςτη λειτουργία πολφπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτάςεων ςε κτίρια ή/και 
βιομηχανίεσ, αλλά οφείλουν να επιτφχουν ςτισ εξετάςεισ που θα διενεργοφνται από 
εγκεκριμζνο εξεταςτικό οργανιςμό. 
 
Άλλεσ απαλλαγζσ από μζροσ τησ εκπαίδευςησ και εκπτϊςεισ 
Αιτθτζσ για τθν παρακολοφκθςθ του εγκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, οι οποίοι 
ζχουν αδειδοτθκεί ωσ «Ειδικευμζνοι Εμπειρογνϊμονεσ» για ζκδοςθ Πιςτοποιθτικϊν 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ για μη κατοικίεσ, μποροφν να απαλλαγοφν από τθν 
παρακολοφκθςθ μζρουσ τθσ Ενότθτασ 1, Ενότθτασ 3 και μζροσ τθσ Ενότθτασ 20 
(Νομοκεςίεσ για τθν ενεργειακι απόδοςθ κτιρίων και Κζλυφοσ Κτιρίων - κεωρεία και 
πρακτικι - παρακαλοφμε όπωσ ςυμβουλευτείτε το Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
που δίδεται ςε ξεχωριςτό αρχείο). 
 
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ και αφοφ προςκομιςκεί το απαιτοφμενο πιςτοποιθτικό, 
παραχωρείται ζκπτωςθ ςτο κόςτοσ των διδάκτρων ίςθ με 12%. 
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Διάρκεια προγράμματοσ και αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα: 

Κατηγορία 
Ενεργειακϊν 

Ελεγκτϊν 

Ημερομηνίεσ 
διεξαγωγήσ 

εκπαιδευτικοφ 
προγράμματοσ 

Θεωρία 
(Ώρεσ) 

Πρακτική 
(Ώρεσ) 

υνολική 
διάρκεια 
ςε ϊρεσ 

Κόςτοσ 
€ 

Σζλοσ 
εξζταςησ 

€ 

Κατηγορίεσ 
Α  
 

28/04/2014-
12/07/2014 

58 24 82 750+ΦΠΑ 80 

Κατηγορίεσ  
Α & Β 

 

28/04/2014-
14/07/2014 

89 39 128 1050+ΦΠΑ 80 

 
Το αναλυτικό εγκριμζνο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το αναλυτικό ενθμερωτικό 
φυλλάδιο διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν 
www.cea.org.cy . (Παρακαλείςτε όπωσ ςυμβουλευτείτε το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
που δίνεται ςε ξεχωριςτό αρχείο). 
 
Μζθοδοι κατάρτιςησ: 
Διαλζξεισ, εκπαιδευτικζσ παρουςιάςεισ, ςυηιτθςθ, επίλυςθ αςκιςεων για το κεωρθτικό 
μζροσ αλλά και πρακτικι εξάςκθςθ.  
 
φνολο ωρϊν εκπαίδευςησ:  
Κατθγορία Α: 82 ϊρεσ, κεωρθτικό μζροσ 58 ϊρεσ, πρακτικι εξάςκθςθ 24 ϊρεσ 
Κατθγορία Α&Β: 128 ϊρεσ, κεωρθτικό μζροσ 89 ϊρεσ, πρακτικι εξάςκθςθ 39 ϊρεσ 
 
Πζραν των υποχρεωτικϊν παρακολουκιςεων και λόγω τθσ εμπειρίασ που αποκτικθκε από 
τθ διοργάνωςθ και διεξαγωγι δφο κφκλων ςεμιναρίων, θ ςφμπραξθ του Πανεπιςτθμίου 
Λευκωςίασ και του Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν, αποφάςιςε τθ ΔΩΡΕΑΝ 
παραχϊρθςθ προπαραςκευαςτικϊν μακθμάτων διάρκειασ 8 ωρϊν, ςε όςουσ υποψθφίουσ 
το επικυμοφν, για τισ βαςικζσ αρχζσ ενζργειασ. 
 
Χϊροσ διεξαγωγήσ: 
Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ 
Πρακτικι εξάςκθςθ για τθν Κατθγορία Α – Κτίρια Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ 
Πρακτικι εξάςκθςθ για τθν Κατθγορία Β – Θα ανακοινωκεί αργότερα 
 
υγγράμματα: 
Οι υποψιφιοι ζχουν τθ δυνατότθτα να δανείηονται από τθ βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου 
Λευκωςίασ τα ςυγγράμματα τα οποία κα αποτελζςουν και τθν εξεταςτζα φλθ, πζραν των 
εκπαιδευτικϊν παρουςιάςεων. Ο κατάλογοσ των ςυγγραμμάτων είναι διακζςιμοσ ςτθν 
ιςτοςελίδα www.cea.org.cy  
 
Πζραν των ςθμειϊςεων που κα δοκοφν ςτουσ υποψθφίουσ, θ ςφμπραξθ του 
Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ και του Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν, αποφάςιςε τθ 
ΔΩΡΕΑΝ παραχϊρθςθ ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ του ςυγγράμματοσ Al Thumann, William 
J. Younger and Terry Nieshus, Handbook of Energy Audits (8th Edition), ISBN 978-1-4398-

http://www.cea.org.cy/
http://www.cea.org.cy/
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2145-9. Πρόκειται για το πιο ολοκλθρωμζνο διακζςιμο εγχειρίδιο best-seller, για τουσ 
ενεργειακοφσ ελζγχουσ ςτα κτίρια και τθ βιομθχανία. Αυτι θ τελευταία ζκδοςθ 
περιλαμβάνει ανακεωριςεισ που καλφπτει ASHRAE Επίπεδο 1 και 2 ενεργειακοφσ 
ελζγχουσ. Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν όλθ τθ διαδικαςία κακϊσ και κακοδιγθςθ για 
λογιςμικά προγράμματα που βοθκοφν ςτο ςχεδιαςμό και τθ διεξαγωγι λεπτομεροφσ και 
ακριβοφσ ενεργειακοφ ελζγχου κάκε είδουσ εγκαταςτάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ανάλυςθσ των θλεκτρικϊν, μθχανικϊν και άλλων ςυςτιματα του κτιρίου. 
 
Βεβαιϊςεισ παρακολοφθηςησ: 
Θα δοκοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Βεβαιϊςεισ Παρακολοφκθςθσ. Η παρακολοφκθςθ είναι 
υποχρεωτικι. Βεβαιϊςεισ Παρακολοφκθςθσ παραχωροφνται μόνο όταν ζχουν διευκετθκεί 
οι οικονομικζσ υποχρεϊςεισ των υποψθφίων. 
 
Κόςτοσ και καταβολή διδάκτρων: 
Τα δίδακτρα κα πρζπει να καταβάλλονται ςε δφο ιςόποςεσ δόςεισ: 

• 50% του  κόςτουσ προπλθρϊνεται με τθν εγγραφι  
• 50% με τθ λιξθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

 
Οι υποψιφιοι που ζχουν παρακολουκιςει ιδθ με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Κατθγορίασ Α και τουσ ζχει παραχωρθκεί βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ, μποροφν να 
εγγραφοφν ςτισ ϊρεσ τθσ Κατηγορίασ Β με κόςτοσ 300 ευρϊ + ΦΠΑ, ποςό το οποίο κα 
πρζπει να καταβάλλεται με τθν εγγραφι. 
 
Η καταβολι των διδάκτρων κα πρζπει να γίνεται με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ με επιταγι 
προσ το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν.  
 
Όλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του Ενεργειακοφ Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτϊν www.cea.org.cy . 
  

http://www.cea.org.cy/
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΗΗ (ςυμπληρϊνεται από τον αιτητή) 
 

1.1 ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΗΣΗ 
 

 
 
1.2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 

Κατηγορία Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν ημειϊςτε με  

Κατηγορία Α  

Κατηγορίεσ Α & Β  

Για όςουσ παρακολοφθηςαν την Κατηγορία Α και 
ενδιαφζρονται μόνο για την Κατηγορία Β 

 

 
 
 
 
1.2 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Η αίτθςθ κα πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από τθν Υπεφκυνθ Διλωςθ του αιτθτι 
(Παράρτθμα Ι) και τα ακόλουκα πιςτοποιθτικά (Σθμειϊςτε  ςτα κατάλλθλα 
τετραγωνάκια): 
 

1.  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου  
2. Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Επιςτθμονικό Τεχνικό Επιμελθτιριο Κφπρου (ΕΤΕΚ).   
3. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ (ΕΤΕΚ)  
4. Αδειοφχοσ «Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνϊμονασ» για μθ κατοικίεσ  
5. Επιταγι προκαταβολισ διδάκτρων (για όςουσ ςθμειϊςουν  ςτο τετραγωνάκι 4 

ιςχφουν τα μειωμζνα δίδακτρα) 
 

 

 

Ονοματεπϊνυμο: ……………………………………………………………. Αρ. Πολ. Ταυτότθτασ: …………………. 

Κλάδοσ Μθχανικισ 
Επιςτιμθσ 

 Αρ. Μθτρϊου ΕΤΕΚ  

Διεφκυνςθ Διαμονισ: 

Οδόσ: ………………………………………………………………………………………………… Αρ. Διαμ. ……………………. 

Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ: ……………………….. Διμοσ/Κοινότθτα: …….………………………………………… 

Τθλζφωνο οικίασ: …………………… Τθλζφωνο κινθτό: …………………… Φαξ: ……………………… 

email  Καταγωγι:  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 
Τπεφθυνη Δήλωςη Αιτητή 
 

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι οι πιο πάνω πλθροφορίεσ κακϊσ και τα αποδεικτικά ςτοιχεία που ζχω 
προςκομίςει και υποβάλει είναι αλθκι και γνωρίηω ότι τυχόν ψευδισ διλωςθ μου κα ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν άμεςθ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ μου. 
 
Δθλϊνω επίςθσ ότι κα παρακολουκιςω το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ανελλιπϊσ, εκτόσ από εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ που μποροφν να δικαιολογιςουν τθν απουςία μου από το πρόγραμμα. Γνωρίηω επίςθσ ότι 
ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ απουςιϊν μπορεί να προκαλζςει απϊλεια του πιςτοποιθτικοφ 
παρακολοφκθςθσ. 
 
Ζχω μελετιςει τθν ΚΔΠ 184/2012 και γνωρίηω όλουσ τουσ όρουσ και προχποκζςεισ για εγγραφι μου 
ςτο Μθτρϊο Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν.  
 
Γνωρίηω ότι θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αιτιςεων διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει οποιεςδιποτε 
επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ ι ςτοιχεία,  εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο. 
 
 

………………………  ……………………… 
Ημερομθνία  Υπογραφι αιτθτι/αιτιτριασ 
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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟΣΟΛΗ/ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 
 
Τα ζντυπα αιτιςεων μποροφν να αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ ι να υποβάλλονται 
ιδιοχείρωσ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ ι να αποςτζλλονται ςτο φαξ: 
 

 

ΠΡΟ 
 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν 
Λεφκωνοσ 10-12, 1012 Λευκωςία 
(Υπόψθ κασ Μαρίασ Ιωαννίδου) 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α και Α&Β (ΚΔΠ 184/2012) 

 
 
Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ μπορείτε να αποτείνεςτε ςτο 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν.  
 
Το αρμόδιο άτομο επικοινωνίασ για το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ είναι: 
κα Μαρία Ιωαννίδου 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν 
Λεφκωνοσ 10-12, 1011 Λευκωςία 
Τθλ. 22667716, 22667726, Φαξ. 22667736 
Email: maria.ioannidou@cea.org.cy  

 
ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 
Η τελευταία θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων είναι θ Σετάρτη 16 Απριλίου 2014.  
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