
με ςκοπό την εκπαίδευςη υποψηφίων Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν Κατηγορίασ Α και Α&Β 
(ΚΔΠ 184/2012) για εγγραφή ςτο Μητρϊο των Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν 

Εγκριμζνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν Α και Α&Β από 
την Τπηρεςία Ενζργειασ  

Η ςφμπραξθ Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ και Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων 
Πολιτϊν ανακοινϊνουν τθν ζναρξθ, εγκεκριμζνων από τθν Υπθρεςία 
Ενζργειασ, εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν Α για 
κτίρια (περιλαμβάνει όλα τα κτίρια, ανεξαρτιτωσ εμβαδοφ και είδουσ 
ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ, περιλαμβάνει επίςθσ, μεταξφ άλλων, λιμάνια 
αεροδρόμια, οδικό φωτιςμό), κακϊσ και για τθν Κατηγορία Β για τη 
βιομηχανία (περιλαμβάνει βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ και διεργαςίεσ, 
γεωργικζσ εγκαταςτάςεισ) με ςτόχο τθν προετοιμαςία υποψθφίων για 
εγγραφι ςτο Μθτρϊο «Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν».  
 

 

ΣΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σε διπλωματοφχουσ μηχανικοφσ, μζλθ του ΕΤΕΚ (ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ) και 
κατζχουν άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ιςχφ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ επιτυχισ παρακολοφκθςθ εγκεκριμζνου προγράμματοσ 
κατάρτιςθσ είναι μία εκ των προχποκζςεων του Νόμου για εγγραφι ςτο 
ςχετικό Μθτρϊο Ενεργειακϊν Ελεγκτϊν. 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

Γλϊςςα Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ: Ελλθνικά 

Χϊροσ διεξαγωγήσ: Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ 

Πιςτοποιητικά παρακολοφθηςησ: Θα δοκοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Πιςτοποιθτικά 
Παρακολοφκθςθσ. Η παρακολοφκθςθ είναι υποχρεωτικι. 

Εξετάςεισ: Η θμερομθνία των εξετάςεων κα οριςκεί ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο από 
τον εγκεκριμζνο εξεταςτικό οργανιςμό που είναι το Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ. Η 
βάςθ επιτυχίασ ορίηεται ςτο 65%. Στουσ επιτυχόντεσ κα χορθγθκεί βεβαίωςθ 
επιτυχίασ ςτισ εξετάςεισ. 

Εκπτϊςεισ: Ζκπτωςθ ςτο κόςτοσ παρακολοφκθςθσ για τθν Κατθγορία Α και Α&Β 
φψουσ 12% παραχωρείται ςτουσ αδειοφχουσ Ειδικευμζνουσ Εμπειρογνϊμονεσ για 
μθ κατοικίεσ. 

Αιτήςεισ ςυμμετοχήσ: Γίνονται αποδεκτζσ αιτιςεισ μζχρι τθν Τετάρτθ 16 Απριλίου 
2014. Αιτιςεισ που κα παραλθφκοφν μετά από τθν κακοριςμζνθ προκεςμία δεν 
κα γίνονται δεκτζσ. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ζντυπο 
αίτθςθσ που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα του Ενεργειακοφ Γραφείου 
www.cea.org.cy και να προςκομίςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. 

 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Κατηγορία 
Ενεργειακϊν 

Ελεγκτϊν 

Ημερομηνίεσ 
διεξαγωγήσ 

Προπαραςκευ
αςτικά 

μαθήματα 
(δεν είναι 

υποχρεωτικά) 

Θεωρία 
(Ϊρεσ) 

Τποχρεωτικά 

Πρακτική 
(Ϊρεσ) 

Τποχρεωτικά 
 

Κόςτοσ 
Παρακολοφθηςησ 

€ 

Σζλοσ 
εξζταςησ 

€ 

Κατηγορία 
Α (μόνο) 

28/4/2014 
ζωσ 

12/7/2014 

8 58 24 750 + ΦΠΑ 80 

Κατηγορία 
Α&Β 

28/4/2014 
ζωσ 

14/7/2014 
 

8 89 39 1050 + ΦΠΑ 80 
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Ο Δρ. Απόςτολοσ Μιχόπουλοσ είναι Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 
(Dipl.-Ing./M.Eng.) του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου τθσ Θεςςαλονίκθσ, 
κάτοχοσ Διδακτορικοφ τίτλου (Ph.D.) από το Τμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν 
του ΑΠΘ και μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ (M.Sc.) ςτθ Διαχείριςθ 
Τεχνικϊν Ζργων από το Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο.  Ζχει ςυμμετάςχει ωσ 
ερευνθτισ ςε 22 ερευνθτικά προγράμματα των Εργαςτθρίων Παραβολικισ 
Γεωμετρίασ, Εφαρμοςμζνθσ Θερμοδυναμικισ, Καταςκευισ Συςκευϊν 
Διεργαςιϊν και Οικοδομικισ και Φυςικισ των Kτιρίων του ΑΠΘ.  Σιμερα, 
εργάηεται ωσ ερευνθτισ ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ 
του Τεχνολογικοφ Πανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου ςτουσ τομείσ των ςυςτθμάτων 
αβακοφσ γεωκερμίασ, τθσ ενεργειακισ ανάλυςθσ και τθσ βελτίωςθσ τθσ 
αποδοτικότθτασ των ςυςκευϊν και των διεργαςιϊν.  Τθν τελευταία τριετία 
διδάςκει επίςθσ ςτο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν του 
Τμιματοσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ του ΤΕΠΑΚ.  Ζχει 
δθμοςιεφςει 16 άρκρα ςε επιςτθμονικά περιοδικά, 12 ςε πρακτικά ςυνεδρίων, 
20 ςε τεχνικά περιοδικά, ζχει ςυγγράψει επίςθσ 8 κεφάλαια ςε βιβλία και ζχει 
λάβει υποτροφίεσ ζρευνασ από το Κδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν τθσ Ελλάδασ  
και τθν Κυπριακι Δθμοκρατία.  Είναι εκλεγμζνο μζλοσ τθσ American Society of 
Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) και του 
European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling, (RHC-
Platform).   

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ 

Ο Δρ Χάρθσ Δθμουλιάσ είναι διπλωματοφχοσ Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΑΠΘ 
(1984) και κάτοχοσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ επίςθσ από το Α.Π.Θ. Από το 1991 
ζωσ και το 2002 εργάςκθκε ωσ μελετθτισ δθμοςίων ζργων και ωσ ςφμβουλοσ 
βιομθχανιϊν ςε κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ιπιων μορφϊν ενζργειασ. 
Από τον Ιανουάριο 2003, αρχικά ωσ Λζκτορασ και ςιμερα ωσ Επίκουροσ 
Κακθγθτισ, με το Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 
Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν (ΤΗΜΜΥ) του Α.Π.Θ. Στο ΤΗΜΜΥ διδάςκει τα 
προπτυχιακά μακιματα «Ηλεκτρονικά Ιςχφοσ Ι», «Ηλεκτρικζσ Μθχανζσ Γ» και 
«Ηλεκτρονικά Ιςχφοσ ΙΙ» και «Συςτιματα Ηλεκτροκίνθςθσ».  
  

Δρ. Απόςτολοσ Μιχόπουλοσ  

Δρ. Χάρησ Δημουλιάσ 

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  

υγγράμματα 

Σρόποσ πληρωμήσ 

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

Τα ερευνθτικά του ενδιαφζροντα είναι ςτισ περιοχζσ 
τθσ ποιότθτασ θλεκτρικισ ιςχφοσ και ςτθν 
ενςωμάτωςθ ΑΠΕ ςτο θλεκτρικό δίκτυο. Τα 
ερευνθτικά του αποτελζςματα είναι δθμοςιευμζνα 
ςε περιςςότερεσ από 30 εργαςίεσ διεκνϊν 
επιςτθμονικϊν περιοδικϊν και ςυνεδρίων. Είναι 
μζλοσ του ΤΕΕ, τθσ ΙΕΕΕ, και του ΣΜΗ. 

 
ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν κα Μαρία 
Ιωαννίδου, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν, τθλ. 22667716, 
22667726, www.cea.org.cy 

Πρότυπα 

Κατόπιν ςυμφωνίασ τθσ ςφμπραξθσ με τον Κυπριακό Οργανιςμό Τυποποίθςθσ 
(CYS), κα παραχωρείται ζκπτωςθ ςτθν αγορά προτφπων 50% ςτουσ 
υποψθφίουσ. 

ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ 

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 978-1-4398-2145-9. 
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. 

Δωρεάν παραχϊρηςη ςυγγράμματοσ για τουσ υποψήφιουσ ενεργειακοφσ ελεγκτζσ 

Δωρεάν προπαραςκευαςτικά μαθήματα 

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. 
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