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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Για συμμετοχή στο εγκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

εκπαίδευσης υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ -
Μεταφορές, βασισμένο στην ΚΔΠ 184/2012, για εγγραφή στο

Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών

Επεξηγηματικό σημείωμα
Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών,
ανακοινώνουν την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος υποψήφιων ενεργειακών
ελεγκτών Κατηγορίας Γ - Μεταφορές (περιλαμβάνει μεταφορές, εξαιρουμένων
αεροσκαφών και πλοίων). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Αρμόδια
Αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορείου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τους περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις
Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμοί του 2012 (ΚΔΠ 184/2012),
ενεργειακός ελεγκτής σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διενεργεί
ενεργειακούς ελέγχους και κατέχει άδεια ενεργειακού ελεγκτή.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Μηχανικοί που είναι γραμμένοι
στο ΕΤΕΚ και κατέχουν άδεια επαγγέλματος. Στην περίπτωση που δεν κατέχουν την
απαιτούμενη τριετή πείρα, μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και να παρακαθίσουν στις εξετάσεις, ωστόσο δύνανται να αιτηθούν για να εγγραφούν στο
Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ - Μεταφορές, όταν συμπληρώσουν την
απαιτούμενη πείρα των τριών ετών.

Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Γ - Μεταφορές, (που τηρείται από την
Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού),
μπορούν να εγγραφούν μηχανικοί γραμμένοι στο ΕΤΕΚ, να κατέχουν άδεια εξάσκησης
επαγγέλματος σε ισχύ και να έχουν τουλάχιστο τριετή τεκμηριωμένη επαγγελματική πείρα
στη συντήρηση οχημάτων ή στην επισκευή οχημάτων ή στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ή σε
θέματα εξοικονόμησης/ βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης οχημάτων, νοούμενου ότι έχουν
παρακολουθήσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 36 ωρών και έχουν
επιτύχει στις εξετάσεις. Το Μητρώο τηρείται από την Αρμόδια Αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού).

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, σε ημερομηνία που θα
καθορισθεί από τον εγκεκριμένο εξεταστικό οργανισμό, που είναι το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας. Η βάση επιτυχίας ορίζεται στο 65%. Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί από τον
εξεταστικό οργανισμό βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις. Το κόστος των εξετάσεων είναι
διαφορετικό από το κόστος παρακολούθησης του εγκριμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος και ανέρχεται στα 80 ευρώ.
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Εξαιρέσεις από την παρακολούθηση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος
Όσοι Μηχανικοί οι οποίοι είναι γραμμένοι στο ΕΤΕΚ και κατέχουν επαγγελματική άδεια σε
ισχύ και διαθέτουν 6 χρόνια* τεκμηριωμένης εμπειρίας (το είδος της πείρας αφορά την
Κατηγορία που επιθυμούν να εγγραφούν), δύνανται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις χωρίς
να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 (3) (δ),
εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις δύνανται να υποβάλουν γραπτό αίτημα στην αρμόδια
Αρχή για να τους εγγράψει στο Μητρώο νοουμένου ότι πληρούν τις απαιτήσεις του
Κανονισμού 3 - (3) (δ) i, ii,iii της ΚΔΠ 184/2012.
*6 χρόνια τεκμηριωμένης επαγγελματική εμπειρίας στη συντήρηση οχημάτων ή στην
επισκευή οχημάτων ή στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ή σε θέματα εξοικονόμησης/
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης οχημάτων, αλλά οφείλουν να επιτύχουν στις
εξετάσεις που θα διενεργούνται από εγκεκριμένο εξεταστικό οργανισμό.
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Διάρκεια προγράμματος και αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα Κατηγορίας Γ-Μεταφορές:

Κατηγορία
Ενεργειακών

Ελεγκτών

Ημερομηνίες
Διεξαγωγής

Υποχρεωτική
Θεωρία

ώρες

Υποχρεωτική
Πρακτική

ώρες

Κόστος
Συμμετοχής

€

Τέλος
Εξέτασης

€

Κατηγορία Γ
Λευκωσία

18 Μαΐου – 2
Ιουλίου 2015

26 10 400+19%Φ.Π.Α. 80

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

Το αναλυτικό εγκριμένο ωρολόγιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το αναλυτικό ενημερωτικό
φυλλάδιο διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών
www.cea.org.cy . (Παρακαλείστε όπως συμβουλευτείτε το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα
που δίνεται σε ξεχωριστό αρχείο).

Μέθοδοι κατάρτισης:
Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Τεχνικές κατάρτισης:
Διαλέξεις, συζήτηση, μελέτες περίπτωσης, επιδείξεις

Μέσα κατάρτισης:
Πίνακας, Χαρτοπίνακας, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Λογισμικά

Σύνολο ωρών εκπαίδευσης:
Κατηγορία Γ-Μεταφορές: 36 ώρες, θεωρητικό μέρος 26 ώρες, πρακτική εξάσκηση 10 ώρες

Υποχρεωτική εργασία:
Οι καταρτιζόμενοι ενεργειακοί ελεγκτές Κατηγορίας Γ – Μεταφορές, υποχρεούνται να
υποβάλουν γραπτή εργασία. Τα θέματα των υποχρεωτικών εργασιών θα δοθούν με τη λήξη
του εκπαιδευτικού προγράμματος και θα παραδοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η
εκπόνηση της εργασίας είναι υποχρεωτική για την παραχώρηση της βεβαίωσης
παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Χώρος διεξαγωγής:
Θεωρητικά μαθήματα: Κτιριακές εγκαταστάσεις Πανεπιστήμιου Λευκωσίας
http://www.unic.ac.cy/
Πρακτική εξάσκηση για την Κατηγορία Γ - Μεταφορές: Θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο
στάδιο

Συγγράμματα:
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
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Η σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων
Πολιτών, θα διανείμει στους υποψηφίους τις παρουσιάσεις του εκπαιδευτικού
προγράμματος σε έντυπη μορφή (τύπου βιβλίου) και σε ηλεκτρονική μορφή.

Βεβαιώσεις παρακολούθησης:
Θα δοθούν στους συμμετέχοντες Βεβαιώσεις Παρακολούθησης. Η παρακολούθηση είναι
υποχρεωτική βάση της ΚΔΠ 184/2012 και τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο. Βεβαιώσεις
Παρακολούθησης παραχωρούνται μόνο όταν έχουν διευθετηθεί οι οικονομικές
υποχρεώσεις των υποψηφίων και η υποβολή της υποχρεωτικής εργασίας.

Κόστος και καταβολή διδάκτρων:
Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στα 400€+19%Φ.Π.Α.
Έκπτωση 5% σε ανέργους (προσκόμιση εγγράφου από το Τμήμα Εργασίας).

Το κόστος των διδάκτρων μπορεί να καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις:
• 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%.

Η καταβολή των διδάκτρων θα πρέπει να γίνεται με την υποβολή της αίτησης με επιταγή
προς το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ή με μετρητά (δεν γίνονται πληρωμές μέσω
τραπεζικών καρτών).

Όλες οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου
Κυπρίων Πολιτών www.cea.org.cy .
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (συμπληρώνεται από τον αιτητή)

1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Κατηγορία Ενεργειακών Ελεγκτών Σημειώστε με

Κατηγορία Γ – Μεταφορές

1.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση του αιτητή
(Παράρτημα Ι) και τα ακόλουθα πιστοποιητικά (Σημειώστε  στα κατάλληλα
τετραγωνάκια):

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (ΕΤΕΚ)

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………. Αρ. Πολ. Ταυτότητας: ………………….

Κλάδος Μηχανικής
Επιστήμης

Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ

Διεύθυνση Διαμονής:

Οδός: ………………………………………………………………………………………………… Αρ. Διαμ. …………………….

Ταχυδρομικός Κώδικας: ……………………….. Δήμος/Κοινότητα: …….…………………………………………

Τηλέφωνο οικίας: …………………… Τηλέφωνο κινητό: …………………… Φαξ: ………………………

email Καταγωγή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή
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Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχω
προσκομίσει και υποβάλει είναι αληθή και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση μου θα έχει ως
αποτέλεσμα την άμεση απόρριψη της αίτησης μου.

Δηλώνω επίσης ότι θα παρακολουθήσω το πρόγραμμα εκπαίδευσης ανελλιπώς, εκτός από εξαιρετικές
περιπτώσεις που μπορούν να δικαιολογήσουν την απουσία μου από το πρόγραμμα. Γνωρίζω επίσης ότι
συγκεκριμένος αριθμός απουσιών μπορεί να προκαλέσει απώλεια του πιστοποιητικού
παρακολούθησης.

Έχω μελετήσει την ΚΔΠ 184/2012 και γνωρίζω όλους τους όρους και προϋποθέσεις για εγγραφή μου
στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.

Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε
επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

……………………… ………………………
Ημερομηνία Υπογραφή αιτητή/αιτήτριας
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή να υποβάλλονται
ιδιοχείρως στην πιο κάτω διεύθυνση ή να αποστέλλονται στο φαξ:

ΠΡΟΣ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκωνος 10-12, 1012 Λευκωσία
(Υπόψη κας Μαρίας Ιωαννίδου)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ - Μεταφορές (ΚΔΠ 184/2012)

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στο
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας για το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι:
κα Μαρία Ιωαννίδου

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία
Τηλ. 22667716, 22667726, Φαξ. 22667736
Email: maria.ioannidou@cea.org.cy

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 11 Μαΐου 2015.


