
με σκοπό την εκπαίδευση υποψηφίων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ – Μεταφορές,
βάση της ΚΔΠ 184/2012, για εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών

Εγκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ –
Μεταφορές, από την Υπηρεσία Ενέργειας

Εγκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ –
Μεταφορές, από την Υπηρεσία Ενέργειας

Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων
Πολιτών, ανακοινώνουν την έναρξη, εγκεκριμένου από την Υπηρεσία
Ενέργειας, εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργειακών Ελεγκτών
Κατηγορίας Γ για μεταφορές (περιλαμβάνει μεταφορές, εξαιρουμένων
αεροσκαφών και πλοίων), 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

Έκπτωση: 5% για ανέργους (προσκόμιση εγγράφου από το Τμήμα Εργασίας).

Γλώσσα Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Ελληνικά
Χώρος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
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.
Αιτήσεις συμμετοχής: Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 11 Μαΐου
2015. 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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Ο Δρ Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης είναι πτυχιούχος της Μηχανολογικής
Μηχανικής και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από το Imperial College London, με
ειδίκευση στις μηχανές ελεγχόμενης αυτανάφλεξης. Το διδακτορικό του έργο
χρηματοδοτήθηκε από τη Honda R&D Co, Ltd της Ιαπωνίας. Εργάστηκε ως
μεταπτυχιακός συνεργάτης στο Imperial College London και στο Πανεπιστήμιο
του Τόκιο και ως ερευνητής στην HydroVenturi Ltd, μια εταιρεία η οποία
ασχολείται με την εκμετάλλευση ανανεώσιμης ενέργειας από παλιρροϊκά
κύματα. Συμμετείχε σε επιτροπή αξιολόγησης για τη δημιουργία Ινστιτούτου
Ερευνών για τα Βιοκαύσιμα στην Αγγλία (The Porter Institute) και με την
επιστροφή του στην Κύπρο, εργάστηκε στην Υπηρεσία Ενέργειας του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε θέματα ενέργειας.
Κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στην πειραματική
ρευστοδυναμική και στην προσαρμογή της στους τομείς των μη παραδοσιακών
συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς επίσης και στην δημιουργία μια
σωστής πολιτικής στην Κύπρο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.
Συγκεκριμένα, ασχολείται με τα ακόλουθα:
•Ενεργειακές Μελέτες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση των
ΑΠΕ και τη μείωση των εκπομπών των αέριών του θερμοκηπίου.
•Βελτίωση των μηχανών ελεγχόμενης αυτανάφλεξης.
•Επιπτώσεις και οφέλη της χρήσης των βιοκαυσίμων στις μεταφορές.
•Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και υγρά αστικά απόβλητα.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Δρ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης

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
• ή εξόφληση (100%) με την εγγραφή. Για όσους θα εξοφλήσουν το κόστος συμμετοχής με την

εγγραφή θα λάβουν έκπτωση 5%.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Πρότυπα – Εκπτώσεις – Συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης
Κατόπιν συμφωνίας της σύμπραξης με τον Κυπριακό Οργανισμό
Τυποποίησης (CYS), θα παραχωρείται έκπτωση πέραν του 50% στους
υποψηφίους στην αγορά προτύπων . Θα παραχωρηθεί κατάλογος όλων των
προτύπων και το αντίστοιχο κόστος τους με την έκπτωση στους
υποψηφίους. Επίσης, με ειδική τιμή μπορούν να εξασφαλισθούν όλα τα
πρότυπα.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με στόχο την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών η σύμπραξη Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών έχει
προχωρήσει στην Πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων Ενεργειακών Ελεγκτών για την Κατηγορία Α
και την Κατηγορία Β.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να
επικοινωνείτε με την κα Μαρία Ιωαννίδου, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών, τηλέφωνα επικοινωνίας 22667716, 22667726, μέσω φαξ στο
22667736 ή μέσω e-mail στο maria.ioannidou@cea.org.cy.
Πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών www.cea.org.cy


