
με σκοπό την εκπαίδευση υποψηφίων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α και Α&Β
(ΚΔΠ 184/2012) για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Εγκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Α και Α&Β από
την Υπηρεσία Ενέργειας

Εγκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Α και Α&Β από
την Υπηρεσία Ενέργειας

Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων
Πολιτών, ανακοινώνουν την έναρξη, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία
Ενέργειας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ενεργειακών Ελεγκτών Α για
κτίρια (περιλαμβάνει όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως εμβαδού και είδους
συστήματος κλιματισμού, περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, λιμάνια
αεροδρόμια, οδικό φωτισμό), καθώς και για την Κατηγορία Β για τη
βιομηχανία (περιλαμβάνει βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες,
γεωργικές εγκαταστάσεις) με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων για
εγγραφή στο Μητρώο «Ενεργειακών Ελεγκτών».

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του ΕΤΕΚ (ανεξαρτήτως ειδικότητας) και
κατέχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.
Επισημαίνεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση εγκεκριμένου προγράμματος
κατάρτισης είναι μία εκ των προϋποθέσεων του Νόμου για εγγραφή στο
σχετικό Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Γλώσσα Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Ελληνικά
Χώρος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Πιστοποιητικά παρακολούθησης: Θα δοθούν στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικά
Παρακολούθησης. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.
Εξετάσεις: Η ημερομηνία των εξετάσεων θα ορισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο από
τον εγκεκριμένο εξεταστικό οργανισμό που είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η
βάση επιτυχίας ορίζεται στο 65%. Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί βεβαίωση
επιτυχίας στις εξετάσεις.
Εκπτώσεις: Έκπτωση στο κόστος παρακολούθησης για την Κατηγορία Α και Α&Β
ύψους 12% παραχωρείται στους αδειούχους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες για μη
κατοικίες.
Αιτήσεις συμμετοχής: Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 5
Σεπτεμβρίου 2014. Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά από την καθορισμένη
προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν
το έντυπο αίτησης που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου
www.cea.org.cy και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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8 58 24 750 + ΦΠΑ 80
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20/9/2014
έως

23/12/2014

8 89 39 1050 + ΦΠΑ 80

Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών



Ο Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
(Dipl.-Ing./M.Eng.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης,
κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
του ΑΠΘ και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc.) στη Διαχείριση
Τεχνικών Έργων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει ως
ερευνητής σε 22 ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων Παραβολικής
Γεωμετρίας, Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, Κατασκευής Συσκευών
Διεργασιών και Οικοδομικής και Φυσικής των Kτιρίων του ΑΠΘ. Σήμερα,
εργάζεται ως ερευνητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου στους τομείς των συστημάτων
αβαθούς γεωθερμίας, της ενεργειακής ανάλυσης και της βελτίωσης της
αποδοτικότητας των συσκευών και των διεργασιών. Την τελευταία τριετία
διδάσκει επίσης στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ. Έχει
δημοσιεύσει 16 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 12 σε πρακτικά συνεδρίων,
21 σε τεχνικά περιοδικά, έχει συγγράψει επίσης 8 κεφάλαια σε βιβλία και έχει
λάβει υποτροφίες έρευνας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας
και την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι εκλεγμένο μέλος της American Society of
Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) και του
European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling, (RHC-
Platform).

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ο Δρ Χάρης Δημουλιάς είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
(1984) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος επίσης από το Α.Π.Θ. Από το 1991
έως και το 2002 εργάσθηκε ως μελετητής δημοσίων έργων και ως σύμβουλος
βιομηχανιών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ήπιων μορφών ενέργειας.
Από τον Ιανουάριο 2003, αρχικά ως Λέκτορας και σήμερα ως Επίκουρος
Καθηγητής, με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Α.Π.Θ. Στο ΤΗΜΜΥ διδάσκει τα
προπτυχιακά μαθήματα «Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι», «Ηλεκτρικές Μηχανές Γ» και
«Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ» και «Συστήματα Ηλεκτροκίνησης».

Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος

Δρ. Χάρης Δημουλιάς

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται από τη βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας τα συγγράμματα τα οποία θα αποτελέσουν και
την εξεταστέα ύλη, πέραν των εκπαιδευτικών παρουσιάσεων. Ο κατάλογος
των συγγραμμάτων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.cea.org.cy

Συγγράμματα

Τρόπος πληρωμής

• 50% του  κόστους προπληρώνεται με την εγγραφή
• 50% με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές
της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος και στην
ενσωμάτωση ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο. Τα
ερευνητικά του αποτελέσματα είναι δημοσιευμένα
σε περισσότερες από 30 εργασίες διεθνών
επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων. Είναι
μέλος του ΤΕΕ, της ΙΕΕΕ, και του ΣΜΗ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Πρότυπα – Εκπτώσεις – Συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης

Κατόπιν συμφωνίας της σύμπραξης με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης
(CYS), θα παραχωρείται έκπτωση στην αγορά προτύπων 50% στους
υποψηφίους. Θα παραχωρηθεί κατάλογος όλων των προτύπων και το
αντίστοιχο κόστος τους με την έκπτωση στους υποψηφίους.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Πέραν των σημειώσεων που θα δοθούν στους υποψηφίους, η σύμπραξη
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων
Πολιτών, αποφάσισε τη ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση σε όλους τους υποψηφίους
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 ολοκληρωμένο διαθέσιμο εγχειρίδιο best-seller, για
τους ενεργειακούς ελέγχους στα κτίρια και τη βιομηχανία. Αυτή η τελευταία
έκδοση περιλαμβάνει αναθεωρήσεις που καλύπτει ASHRAE Επίπεδο 1 και 2
ενεργειακούς ελέγχους. Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν όλη τη διαδικασία
καθώς και καθοδήγηση για λογισμικά προγράμματα που βοηθούν στο
σχεδιασμό και τη διεξαγωγή λεπτομερούς και ακριβούς ενεργειακού
ελέγχου κάθε είδους εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης
των ηλεκτρικών, μηχανικών και άλλων συστήματα του κτιρίου.

Δωρεάν παραχώρηση συγγράμματος για τους υποψήφιους ενεργειακούς ελεγκτές

Δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα

Πέραν των υποχρεωτικών παρακολουθήσεων και λόγω της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη
διοργάνωση και διεξαγωγή δύο κύκλων σεμιναρίων, η σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, αποφάσισε τη ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση
προπαρασκευαστικών μαθημάτων διάρκειας 8 ωρών, σε όσους υποψηφίους το επιθυμούν, για τις
βασικές αρχές ενέργειας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με στόχο την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και διαδικασιών η σύμπραξη
Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών προχώρησε στην Πιστοποίηση του
Εκπαιδευτικού Προγράμματος και το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας στην πιστοποίηση της διαδικασίας εξετάσεων. Τα
Πιστοποιητικά εκδόθηκαν από την Κυπριακή Εταιρεία
Πιστοποίησης και έχουν ισχύ μέχρι τις 9/10/2014.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να
επικοινωνείτε με την κα Μαρία Ιωαννίδου, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών, τηλ. 22667716, 22667726, www.cea.org.cy

Φωτογραφίες από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Βιομηχανία Carlsberg, Βιομηχανία Lordos Plastics, Βιομηχανία
Pissis Signs, Ελληνική Τράπεζα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Φωτογραφίες από την πρακτική εξάσκηση των τριών προηγούμενων επιτυχημένων κύκλων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων


