
  
 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM (European Energy Manager): 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM είναι ζνα τυποποιθμζνο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για Ευρωπαίουσ Διαχειριςτζσ Ενζργειασ (European Energy Manager) 

που ςυνδυάηει κεωρθτικά μακιματα, αςκιςεισ προςωπικι εκμάκθςθ και 

πρακτικι εργαςία. Επιπρόςκετα, παρζχει πρόςβαςθ ςε ζνα ευρωπαϊκό δίκτυο 

αποφοίτων αυτισ τθσ εκπαίδευςθσ για ανταλλαγι γνϊςεων και εμπειριϊν.  

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτθρίηεται ςε πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό που 

αναπτφχκθκε ςτθ Γερμανία, από το Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο τθσ 

Νυρεμβζργθσ. 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM ζχει υλοποιθκεί ςε αρκετζσ χϊρεσ, με 

αποτζλεςμα τθν επιτυχι  εκπαίδευςθ 2.900 Ευρωπαίων Διαχειριςτϊν Ενζργειασ. 

Πολλζσ χϊρεσ εκτόσ Ευρϊπθσ ενδιαφζρκθκαν ςτθν υιοκζτθςθ και υλοποίθςθ του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςε αυτζσ με ςυνζπεια πλζον το πρόγραμμα EUREM 

να είναι ζνα διεκνζσ τυποποιθμζνο πρόγραμμα. Χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ςτισ οποίεσ 

εφαρμόηεται τακτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM είναι οι: Αυςτρία, 

Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εςκονία, Ιςπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, 

λοβενία, Σςζχικθ Δθμοκρατία και Φινλανδία.  

Χαρακτθριςτικό του προγράμματοσ EUREM είναι ότι όλεσ οι χϊρεσ 

χρθςιμοποιοφν τθν ίδια μζκοδο και τυποποιθμζνο εκπαιδευτικό υλικό που 

τροποποιείται μόνο για να προςαρμοςτεί κατάλλθλα ςτισ ειδικζσ ςυνκικεσ κάκε 

χϊρασ. Σο γεγονόσ αυτό εξαςφαλίηει ζνα υψθλοφ επιπζδου πρόγραμμα κατάρτιςθσ το οποίο 

προςφζρει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ διευρυμζνεσ γνϊςεισ ςε ενεργειακά κζματα και  πρακτικζσ 

γνϊςεισ για υλοποίθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ 

επιχειριςεισ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM επιςκεφτείτε τθν 

ιςτοςελίδα: www.energymanager.eu  

χετικά με το ζργο EUREMplus και υλοποίθςθ του ςτθν Κφπρο: 

κοπόσ του ζργου EUREMplus είναι θ διάδοςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ EUREM ςε 

περιςςότερεσ εταιρείεσ, ιδιαίτερα τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ) κυρίωσ ςτο βιομθχανικό 

τομζα με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ τουσ απόδοςθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ, 

καταρτίηοντασ το προςωπικό τουσ.  

To ζργο EUREMplus ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςω του Προγράμματοσ 

«Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ» και ζχει διάρκεια 30 μινεσ. τθν Κφπρο ζχει αναλάβει τθν 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ κατάρτιςθσ για επαγγελματίεσ που 

χειρίηονται τα κζματα ενζργειασ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ τουσ 

http://www.energymanager.eu/


  
 

μετάδοςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ EUREM, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ομοςπονδία Εργοδοτϊν και Βιομθχάνων (ΟΕΒ). 

Μζςω του προγράμματοσ EUREMplus, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM κα εφαρμοςτεί ςε 6 

νζεσ χϊρεσ: Βουλγαρία, Κφπροσ, Ουγγαρία, Πρϊθν Γιουγκοςλάβικθ Δθμοκρατία τθσ Μακεδονίασ 

(FYROM), Πολωνία και Ρουμανία.  

Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου EUREMplus αναμζνεται να εκπαιδευτοφν 90 Ευρωπαίοι 

Διαχειριςτζσ Ενζργειασ ςε αυτζσ τισ χϊρεσ και ακόμα 90 Ευρωπαίοι Διαχειριςτζσ Ενζργειασ ςτισ 

υπόλοιπεσ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο που ζχουν εφαρμόςει ιδθ αρκετζσ φορζσ το 

πρόγραμμα EUREM (Αυςτρία, Γερμανία, Σςεχία). τθν Κφπρο, αναμζνεται να εκπαιδευτοφν 25 

άτομα. 

ε ποιουσ απευκφνεται: 

ε άτομα που χειρίηονται τα ενεργειακά κζματα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ τουσ/οργανιςμοφ τουσ, 

κυρίωσ τισ ΜΜΕ από τον τομζα των μεταποιθτικϊν βιομθχανιϊν κακϊσ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, 

ακόμα και τοπικζσ αρχζσ, ϊςτε να μπορζςουν να αυξιςουν τθν ενεργειακι απόδοςθ τουσ και κατά 

ςυνζπεια τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ. Σα άτομα αυτά πρζπει να είναι μθχανικοί ι επαγγελματίεσ 

απόφοιτοι ανϊτερων τεχνολογικϊν ιδρυμάτων, με τουλάχιςτον 2 χρόνια εμπειρία ςτθ κζςθ 

χειριςμοφ κεμάτων ενζργειασ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ τουσ/οργανιςμοφ τουσ.  

Μζκοδοι κατάρτιςθσ: 

Διαλζξεισ, εκπαιδευτικζσ παρουςιάςεισ, ςυηιτθςθ, επίλυςθ αςκιςεων για το κεωρθτικό μζροσ αλλά 

και πρακτικι εξάςκθςθ.  

φνολο ωρών εκπαίδευςθσ:  

Θεωρθτικό μζροσ: 126 διδακτικζσ ϊρεσ (45 λεπτά). Θ παρακολοφκθςθ είναι υποχρεωτικι. 

Πρακτικι εργαςία: Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να αφιερϊςουν χρόνο για τθν εκπόνθςθ μιασ 

πρακτικισ εργαςίασ. Θ εκπόνθςθ τθσ πρακτικισ εργαςίασ είναι υποχρεωτικι. 

υνολικι Διάρκεια Προγράμματοσ 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κα διεξαχκεί τουσ μινεσ Απρίλθ - επτζμβριο 2014 (με διάλειμμα τον 

Αφγουςτο) 

Χώροσ διεξαγωγισ: 

Αίκουςα διαλζξεων Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν, Λεφκωνοσ 10-12, 1011 Λευκωςία 

θμειώςεισ και παρουςιάςεισ: 

τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκεί ζντυπο υλικό με όλθ τθσ κεωρία και τισ αςκιςεισ κακϊσ και οι 

εκπαιδευτικζσ παρουςιάςεισ. 

  



  
 

Γλώςςα: 

Οι ςθμειϊςεισ και οι παραδόςεισ κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων που μποροφν να παρακολουκιςουν το ςυγκεκριμζνο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 25 άτομα. 

Βεβαιώςεισ παρακολοφκθςθσ: 

Θα δοκοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ Βεβαιϊςεισ Παρακολοφκθςθσ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα. 

Οι Βεβαιϊςεισ παραχωροφνται όταν οι υποψιφιοι ζχουν παρακολουκιςει τθν κεωρία και 

εκπονιςει πρακτικι εργαςία. Θ παρακολοφκθςθ είναι υποχρεωτικι. Οι Βεβαιϊςεισ 

Παρακολοφκθςθσ παραχωροφνται μόνο όταν ζχουν διευκετθκεί οι οικονομικζσ υποχρεϊςεισ των 

υποψθφίων. 

Πιςτοποιθτικό European EnergyManager: 

Θα δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οι οποίοι κα παρακολουκιςουν με επιτυχία το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα EUREM, κα εκπονιςουν τθν πρακτικι εργαςία και κα επιτφχουν ςε γραπτζσ εξετάςεισ 

διάρκειασ 2 ωρϊν.  

Κόςτοσ και καταβολι διδάκτρων: 

Σο κόςτοσ για τθν παρακολοφκθςθ του επιχορθγθμζνου προγράμματοσ εκπαίδευςθσ, είναι 350 

ευρώ + ΦΠΑ. Σα δίδακτρα κα πρζπει να καταβάλλονται με τθν εγγραφι. 

Θ καταβολι των διδάκτρων κα πρζπει να γίνεται με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ με επιταγι προσ το 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.  

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχορθγείται μζςω του ευρωπαϊκοφ ζργου EUREMplus που 

ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςω του  Προγράμματοσ «Ευφυισ Ενζργεια για 

τθν Ευρϊπθ».  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 

Όλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα του Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων 

Πολιτϊν www.cea.org.cy . 

  

http://www.cea.org.cy/


  
 

 

 

 

Ο Δρ. Απόςτολοσ Μιχόπουλοσ είναι Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ 

Μθχανικόσ (Dipl.-Ing./M.Eng.) του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, κάτοχοσ Διδακτορικοφ τίτλου (Ph.D.) από το Σμιμα 

Μθχανολόγων Μθχανικϊν του ΑΠΘ και μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ 

ειδίκευςθσ (M.Sc.) ςτθ Διαχείριςθ Σεχνικϊν Ζργων από το Ελλθνικό Ανοικτό 

Πανεπιςτιμιο. Ζχει ςυμμετάςχει ωσ ερευνθτισ ςε 22 ερευνθτικά 

προγράμματα των Εργαςτθρίων Παραβολικισ Γεωμετρίασ, Εφαρμοςμζνθσ Θερμοδυναμικισ, 

Καταςκευισ υςκευϊν Διεργαςιϊν και Οικοδομικισ και Φυςικισ των Kτιρίων του ΑΠΘ. ιμερα, 

εργάηεται ωσ ερευνθτισ ςτο Σμιμα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ του Σεχνολογικοφ 

Πανεπιςτθμίου τθσ Κφπρου ςτουσ τομείσ των ςυςτθμάτων αβακοφσ γεωκερμίασ, τθσ ενεργειακισ 

ανάλυςθσ και τθσ βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ των ςυςκευϊν και των διεργαςιϊν.  Σθν τελευταία 

τριετία διδάςκει επίςθσ ςτο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν του Σμιματοσ 

Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Περιβάλλοντοσ του ΣΕΠΑΚ.  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 Τποτροφιϊν 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).   

 

 

O Χρίςτοσ Μαξοφλθσ είναι είναι Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

(Dipl.-Ing./M.Eng.) του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου τθσ Θεςςαλονίκθσ, με 

εξειδίκευςθ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ διοίκθςθ 

επιχειριςεων. ιμερα, κατζχει τθ κζςθ του Επιςτθμονικοφ Λειτουργοφ ςτο 

Επιςτθμονικό Σεχνικό Επιμελθτιριο Κφπρου (ΕΣΕΚ). Μεταξφ άλλων, ςυμμετείχε 

ςτθ υμβουλευτικι Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ τθσ Εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 

2002/91/ΕΚ και εκπροςϊπθςε το Σεχνικό Επιμελθτιριο ςτθν ευρωπαϊκι δράςθ 

για τθν υιοκζτθςθ τθσ Οδθγίασ 2002/91 EPBD Concerted Action II & ΙΙΙ. Παρζδωςε πολυάρικμεσ 

τεχνικζσ παρουςιάςεισ ςχετικά με το κζμα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων και τθν 

εφαρμογι τθσ ςτθν Κφπρο. Ζχει πάνω από 20 δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα διεκνι επιςτθμονικά 

περιοδικά και πρακτικά ςυνεδρίων με τα κζματα τθσ ενεργειακισ πολιτικισ, τθσ ενεργειακισ 

απόδοςθσ των κτιρίων και των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.  

Δρ. Απόςτολοσ Κ. Μιχόπουλοσ 

Χρίςτοσ Μαξοφλθσ 

 

Εκπαιδευτζσ του προγράμματοσ κατάρτιςθσ EUREM – European Energy Manager 



  
 

 

 

Ο Δρ Βενιηζλοσ Ευκυμίου, είναι κάτοχοσ των πτυχίων του πανεπιςτθμίου 

UMIST: Πτυχίο Θλεκτρολόγων και Θλεκτρονικϊν Μθχανικϊν, Master of 

Science (MSc) ςτα υςτιματα Ιςχφοσ και Doctor of Philosophy (PhD). 

Εργάςτθκε ςτθν Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου από τον Μάρτιο του 1979 μζχρι 

τον Νοζμβριο 2013 και αφυπθρζτθςε από τθ κζςθ του Εκτελεςτικοφ 

Διευκυντι Δικτφων και του Διευκυντι Διαχειριςτι υςτιματοσ Διανομισ 

Κφπρου. Είναι μζλοσ τθσ Επιτροπισ Κακοδιγθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Σεχνολογικισ Πλατφόρμασ SmartGrids, τθσ Επιτροπισ Κακοδιγθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Σεχνολογικισ 

Πλατφόρμασ ΦΒ, αναπλθρωματικό μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ EURELECTRIC, μζλοσ τθσ 

Επιτροπισ των Διαχειριςτϊν υςτιματοσ Διανομισ τθσ EURELECTRIC και πρόεδροσ του CIGRE 

Κφπρου. Διετζλεςε δραςτιριο μζλοσ τθσ Διοικοφςασ και του Γενικοφ υμβουλίου του ΕΣΕΚ και του 

ΕΜ Κφπρου.  

Μζςα από τθν μακρά πείρα του ςτθν ΑΘΚ; τθ ςτενι και ςυνεχι ςυνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο 

Κφπρου αλλά και τθν ενεργό ςυμμετοχι του ςτθν EURELECTRIC και τισ Ευρωπαϊκζσ Σεχνολογικζσ 

Πλατφόρμεσ SmartGrids και ΦΒ είναι ςυγγραφζασ δεκάδων εκκζςεων τεχνικοφ περιεχομζνου με 

ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά και ςυνζδρια.  

 

 

 

Ο Δρ. Κυριάκοσ Σςιθφτζσ είναι Διδάκτορασ Σεχνικϊν Επιςτθμϊν ςτον κλάδο 

τθσ Μθχανολογικισ Μθχανικισ, απόφοιτοσ του Κρατικοφ Πανεπιςτθμίου 

Σεχνολογίασ και Μελετϊν τθσ Αγίασ Πετροφπολθσ. Εργάςτθκε ςε διάφορεσ 

εταιρείεσ μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων από το 

1995 μζχρι το 2002, ενϊ από το 2002 είναι διευκυντισ του γραφείου ερευνϊν 

και μελετϊν «ΗΕΝΙΘ φμβουλοι Μθχανικοί». Από το 2006 είναι Επιςκζπτθσ 

Ακαδθμαϊκόσ ςτο Σμιμα Μθχανικϊν Μθχανολογίασ Καταςκευαςτικισ του 

Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Επίςθσ είναι ειςθγθτισ- εκπαιδευτισ ςεμιναρίων. 

Διετζλεςε μζλοσ τθσ Επιτροπισ ΑΠΕ και Ενζργειασ του ΕΣΕΚ. τόχοσ των ερευνθτικϊν 

δραςτθριοτιτων του είναι θ αξιοποίθςθ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ για εφαρμογζσ ςτα 

κτθριακά ςυγκροτιματα, με ζμφαςθ ςτα Κτιρια Χαμθλισ ι/και Μθδενικισ Ενεργειακισ 

Κατανάλωςθσ, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ εξελιγμζνων ςυςτθμάτων Θλιακοφ Κλιματιςμοφ, βιομάηασ 

και Γεωκερμίασ. Ανϊτερθ αναγνϊριςθ των δραςτθριοτιτων του κεωρείται θ εκλογι του ωσ 

Πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του «4th Solar Air-Conditioning International Conference» 

που κα πραγματοποιικθκε ςτθν Κφπρο το 2011. Σο ερευνθτικό του ζργο παρουςιάςτθκε ςε διεκνι 

και τοπικά επιςτθμονικά ςεμινάρια και ςυνζδρια, κακϊσ και ςε πολυάρικμα ευρωπαϊκά ερευνθτικά 

προγράμματα.  

Δρ. Βενιηζλοσ Ευκυμίου 

Δρ. Κυριάκοσ Σςιθφτζσ 

 



  
 

 

 

Ο Δρ. Αλζξθσ Πολυκάρπου είναι Διπλωματοφχοσ  Θλεκτρολόγοσ και 
Θλεκτρονικόσ Μθχανικόσ (BEng(Hons) EE) του Πανεπιςτθμίου UWE, Bristol και 
κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ (MSc) ςτα υςτιματα Θλεκτρικισ 
Ενζργειασ του Πανεπιςτθμίου Bath. Yπιρξε μζλοσ τθσ Ερευνθτικισ Ομάδασ 
υςτθμάτων Θλεκτρικισ Ενζργειασ καi εργάςτθκε ωσ επιςκζπτθσ λζκτορασ ςτο 
UWE, Bristol, όπου και απζκτθςε το Διδακτορικό του τίτλο (PhD) ςε κζματα 
θλεκτρικϊν ςυςτθμάτων ιςχφοσ και ποιότθτασ ιςχφοσ. Ζχει εργαςτεί ωσ Διεκνισ 
Μθχανικόσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ ςτθν εταιρεία Siemens AG, Amberg, 

Germany. Ο Δρ. Πολυκάρπου είναι ςιμερα λζκτορασ του Σμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν του 
Πανεπιςτθμίου Frederick Κφπρου και διατελεί πρόεδροσ των νεαρϊν μελϊν του IET-Δίκτυο Κφπρου. 
Επιπρόςκετα, είναι μζλοσ του ΙΕΕΕ Power Engineering Society, CIGRE και του Κυπριακοφ 
Επιςτθμονικοφ και Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου. Θ ζρευνά του εςτιάηεται ςτθν ανάλυςθ και προςταςία 
ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ, τθ ςτακερότθτα των ςυςτθμάτων θλεκτρικισ ενζργειασ, τθν 
ποιότθτα ιςχφοσ και τθν ενεργειακι απόδοςθ.  Αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ αυτισ είναι ςειρά 
ερευνθτικϊν δθμοςιεφςεων όπωσ δφο βιβλίων, κεφαλαίου βιβλίου και αρικμοφ άρκρων ςε 
περιοδικά και ςυνζδρια.  

 

 

Θ Ανκι Χαραλάμπουσ είναι Χθμικόσ Μθχανικόσ απόφοιτθ του Εκνικοφ 

Μετςόβιο Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξειδίκευςθ MSc ςτθν Περιβαλλοντικι 

Μθχανικι, κάτοχοσ Μάςτερ ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων (ΜΒΑ) και 

Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ ςτισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ και 

Διαχείριςθ Ενζργειασ. τθν αρχι τθσ καριζρασ τθσ (1997) εργάςτθκε ςτο 

εξωτερικό ςε περιβαλλοντικά ζργα, ςτθ διαχείριςθ και επεξεργαςία υγρϊν 

και ςτερεϊν αποβλιτων και ςτο ςχεδιαςμό εγκαταςτάςεων αξιοποίθςθσ 

τθσ βιομάηασ/βιοαερίου για τθν παραγωγι ενζργειασ. Σο 2001 ξεκίνθςε να εργάηεται ςτον τομζα 

των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ ςτο Κδρυμα Ενζργειασ Κφπρου και το 2004 μετατζκθκε ςτισ 

Βρυξζλλεσ, ςτθ Μόνιμθ Αντιπροςωπεία τθσ Κφπρου ςτθν ΕΕ, ωσ ακόλουκοσ για κζματα ενζργειασ. 

Σο 2007 άρχιςε να εργάηεται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ενζργειασ ςτθ 

Διεφκυνςθ τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. Από το Νοζμβριο του 2008 είναι θ 

Διευκφντρια του Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν. υμμετείχε ςε πλθκϊρα ςυνεδρίων ςτθν 

Κφπρο και ςτο εξωτερικό ωσ προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια και ζχει αρκετζσ δθμοςιεφςεισ ςτο 

ενεργθτικό τθσ. Εκπροςωπεί το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςε αρκετά ευρωπαϊκά 

δίκτυα. Διετζλεςε Γραμματζασ του Παγκφπριου υνδζςμου Χθμικϊν Μθχανικϊν για τθν περίοδο 

2010-2012. Είναι Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ενεργειακισ Πολιτικισ – ΑΠΕ του Επιςτθμονικοφ και 

Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Κφπρου (ΕΣΕΚ) από το 2009.  

  

Δρ. Αλζξθσ Πολυκάρπου 

Ανκι Χαραλάμπουσ 

 



  
 

 

 

Ο Ρογιροσ Σαπάκθσ είναι υποψιφιοσ διδάκτορασ ςτο Σεχνολογικό 

Πανεπιςτιμιο Κφπρου (ΣΕΠΑΚ), ςτο τμιμα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ 

Περιβάλλοντοσ. Είναι διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ και κάτοχοσ 

μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ (MSc) ςτθν Παραγωγι και Διαχείριςθ 

Ενζργειασ από το Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο. Θ ζρευνά του εςτιάηεται ςτθ 

μοντελοποίθςθ του θλιακοφ δυναμικοφ, τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ και 

τθν προςομοίωςθ Ενεργειακϊν υςτθμάτων ενϊ ζχει δθμοςιεφςει άρκρα ςε 

επιςτθμονικά περιοδικά και πρακτικά ςυνεδρίων. Ζχει εργαςκεί ςτο παρελκόν 

ςε ςυμβουλευτικζσ εταιρίεσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ με εξειδίκευςθ ςτθ μελζτθ, 

εγκατάςταςθ και επίβλεψθ τθσ λειτουργίασ φωτοβολταϊκϊν πάρκων και μονάδων αφαλάτωςθσ. 

Είναι μζλοσ του ΕΣΕΚ Κφπρου και του ΣΕΕ Ελλάδασ και είναι Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνϊμονασ για 

κτίρια που χρθςιμοποιοφνται ωσ κατοικίεσ. Εργάηεται ωσ βοθκόσ διδαςκαλίασ ςτο ΣΕΠΑΚ ςτα 

μακιματα τθσ Φυςικισ, Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ και Ιςοηφγια Μάηασ και Ενζργειασ και τα 

τελευταία δφο χρόνια ωσ ειςθγθτισ ςτο Κζντρο Παραγωγικότθτασ Κφπρου ςτο πρόγραμμα 

«Επιμόρφωςθ Ανζργων ςτθν ειδικότθτα του Σεχνικοφ Εγκατάςταςθσ Φωτοβολταϊκϊν 

υςτθμάτων». 

  

Ρογιροσ Σαπάκθσ 



  
 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΑΙΣΗΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΗΗ (ςυμπλθρώνεται από τον αιτθτι) 

1.1 ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΗΣΗ 

Ονοματεπϊνυμο: ……………………………………………………………. Αρ. Πολ. Σαυτότθτασ: …………………. 

Κλάδοσ Μθχανικισ 

Επιςτιμθσ 
 Αρ. Μθτρϊου ΕΣΕΚ  

Άλλο δίπλωμα από 

Ανϊτερο 

Σεχνολογικό 

Κδρυμα 

 Ζτθ εμπειρίασ  

Διεφκυνςθ Διαμονισ: 

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

Σαχυδρομικόσ Κϊδικασ: ……………………….. Διμοσ/Κοινότθτα: …….………………………………………… 

Σθλζφωνο οικίασ: …………………… Σθλζφωνο κινθτό: …………………… Φαξ: ……………………… 

email  Καταγωγι:  

 

1.2 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Θ αίτθςθ κα πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ του αιτθτι 

(Παράρτθμα Ι) και τα ακόλουκα πιςτοποιθτικά (θμειϊςτε  ςτα κατάλλθλα τετραγωνάκια): 

 

1.  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ ι διαβατθρίου  

2. Άδεια εξάςκθςθσ επαγγζλματοσ ΕΣΕΚ ςε ιςχφ   

3. Αντίγραφο πτυχίου από άλλο ανϊτερο τεχνολογικό ίδρυμα  

4. Επιταγι προκαταβολισ διδάκτρων  

5. Βεβαίωςθ εμπειρίασ  

 

 

  



  
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

Τπεφκυνθ Διλωςθ Αιτθτι 

 

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. 

Γνωρίηω επίςθσ ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θ μεκοδολογία για εκπαίδευςθ των διαχειριςτϊν 

ενζργειασ ζχει αναπτυχκεί μζςω του EUREM (ςυγχρθματοδοτοφμενου Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ από 

το πρόγραμμα “Ευφυισ Ενζργεια για τθν Ευρϊπθ») και  οι διαχειριςτζσ ενζργειασ που κα 

εκπαιδευτοφν  δεν κα αδειοδοτοφνται ταυτόχρονα ωσ ενεργειακοί ελεγκτζσ, ςφμφωνα τουσ Περί 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ κατά τθν Σελικι Χριςθ και τισ Ενεργειακζσ Τπθρεςίεσ Νόμουσ (Ν31(Ι)/2009, 

Ν53(Ι)/2012). 

Γνωρίηω ότι θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αιτιςεων διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει οποιεςδιποτε 

επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ ι ςτοιχεία,  εφόςον αυτό κρικεί απαραίτθτο. 

 

………………………  ……………………… 

Θμερομθνία  Τπογραφι αιτθτι/αιτιτριασ 

  



  
 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΟΣΟΛΗ/ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

 

Σα 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 

(Τπόψθ κου Ορζςτθ Κυριάκου) 

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ EUREM 

 

 

Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ μπορείτε να αποτείνεςτε ςτο Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν.  

 

Σο αρμόδιο άτομο επικοινωνίασ για το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ είναι: 

κοσ Ορζςτθσ Κυριάκου 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν 

Λεφκωνοσ 10-12, 1011 Λευκωςία 

Σθλ. 22667716, 22667726, Φαξ. 22667736 

Email: orestis.kyriakou@cea.org.cy  

 

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Θ τελευταία θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων είναι θ Παραςκευι 4 Απριλίου 2014.  

 

 

 

 

mailto:orestis.kyriakou@cea.org.cy

