Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διεξαγωγή εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016 για την πιστοποίηση επιθεωρητών
συστημάτων θέρμανσης με Λέβητα
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, για τη
διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης με λέβητα, οι οποίες
θα λάβουν χώρα κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2016, στη βάση των προνοιών της ΚΔΠ 150/2013.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.), σε περίπτωση Κύπριου πολίτη, ή στο μητρώο μηχανικών,
σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους της Ε.Ε. που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της Ε.Ε.
εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου
Κύπρου Νόμου στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής.
Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις εγκεκριμένες και πιστοποιημένες από την Υπηρεσία Ενέργειας
δομές του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών και αποτελούνται από δύο μέρη: (α) γραπτή
εξέταση (θεωρητικό μέρος) και (β) πρακτική εξέταση.
Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, από τις 08.30 π.μ. έως τις
11.30 π.μ. στις αίθουσες διαλέξεων του Ενεργειακού Γραφείου και θα αποτελείται από 2 μέρη:
·

Μέρος Α – διάρκεια 40 λεπτά. Στο Μέρος Α οι εξεταζόμενοι θα κληθούν να απαντήσουν 20
ζητήματα πολλαπλής επιλογής. Η κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 3 μονάδες, ενώ
για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 μονάδα. Στο Μέρος Α ο εξεταζόμενος δύναται
να συγκεντρώσει κατά μέγιστο 60 μονάδες. Ζήτημα του δοκιμίου στο οποίο δεν έχει
καταχωρηθεί απάντηση λαμβάνεται ως λανθασμένο. Η εξέταση αυτή διεξάγεται χωρίς
βοηθήματα ή σημειώσεις.

·

Μέρος Β – διάρκεια 120 λεπτά. Στο Μέρος Β οι εξεταζόμενοι θα κληθούν να απαντήσουν 10
υπολογιστικά ζητήματα (ασκήσεις) από 12 ζητήματα του εξεταστικού δοκιμίου. Η κάθε
σωστή, ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες, ενώ
στην περίπτωση της μη ολοκληρωμένης απάντησης ο βαθμολογητής δίνει κατά την κρίση
του το αναλογούν ποσό μονάδων. Στο Μέρος Β ο εξεταζόμενος δύναται να συγκεντρώσει
κατά μέγιστο 100 μονάδες. Η εξέταση αυτή διεξάγεται με τη χρήση βοηθημάτων ή/και
σημειώσεων που εξεταζόμενος φέρει κατά την κρίση του μαζί του. Δεν επιτρέπεται η
ανταλλαγή βοηθημάτων ή/και σημειώσεων μεταξύ των εξεταζομένων.

Συνολικά στη γραπτή εξέταση ο εξεταζόμενος δύναται να συγκεντρώσει κατά μέγιστο 160 μονάδες
(60 + 100). Επιτυχής γραπτή εξέταση θεωρείται σύμφωνα ΚΔΠ 150/2013, η εξέταση που θα
συγκεντρώσει κατ΄ ελάχιστο το 70% των συνολικών μονάδων, δηλαδή 112 μονάδες σε σύνολο 160
μονάδων.
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Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Η πρακτική εξέταση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, μετά από την
ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης. Η εξέταση είναι ατομική και ο κάθε υποψήφιος θα ειδοποιηθεί
εκ των προτέρων, για την ακριβή ώρα της εξέτασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εγγραφής του στον κατάλογο των προς εξέταση υποψηφίων (βλέπε συνέχεια). Η διάρκεια της
πρακτικής εξέτασης είναι 45 λεπτά και το αποτέλεσμα θα είναι επιτυχία ή αποτυχία (δεν υπάρχει
βαθμός). Η εξέταση αυτή διεξάγεται χωρίς βοηθήματα ή σημειώσεις.
Η εξέταση θεωρείται επιτυχής όταν ο υποψήφιος έχει επιτύχει και στη γραπτή και στην πρακτική
εξέταση.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα δυο μέρη της εξέτασης ο υποψήφιος δύναται να
επαναλάβει την αποτυχημένη εξέταση σε μελλοντικό χρόνο.
Οι εξετάσεις, γραπτή και πρακτική, καλύπτουν όλη την ύλη που αναφέρεται στην ΚΔΠ 150/2013.
Η χρήση κινητών τηλεφώνων στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων απαγορεύεται. Οι
εξεταζόμενοι που θα φέρουν μαζί τους κινητά τηλεφώνα θα πρέπει να φροντίσουν ώστε αυτά να
παραμείνουν απενεργοποιημένα κατά την προσέλευση, παραμονή και αποχώρησή τους από τους
χώρους της εξέτασης.
Για την εξέταση του Μέρους Β της γραπτής εξέτασης (υπολογιστικό μέρος), οι υποψήφιοι θα πρέπει
να φέρουν υπολογιστική μηχανή χειρός, μιας και η χρήση κινητών τηλεφώνων δεν θα επιτραπεί
(άρα δεν θα είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί η αριθμομηχανή που φέρουν ως εφαρμογή τα κινητά
τηλέφωνα).
Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι εξετάσεις θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την
αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ή είναι διαθέσιμος ο
ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου
προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο
πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
Κατά την ημέρα της γραπτής και της προφορικής εξέτασης οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης 30 λεπτά και 10 λεπτά νωρίτερα, αντίστοιχα Χρωματιστά
μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό
δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να
επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται
ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή. Δεν επιτρέπεται να
εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του αντικείμενα εκτός από αυτά
που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Εξετάσεων.
Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν εφαρμόζει πλήρως τους κανονισμούς των εξετάσεων και δεν
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των μελών της επιτροπής εξετάσεων και των επιτηρητών,
αποβάλλεται και αποκλείεται πάραυτα από τις εξετάσεις.
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Η Επιτροπή Εξετάσεων είναι διμελής. Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων ορίζεται η κα Ανθή
Χαραλάμπους, η οποία θα ορίσει και τους 2 επιτηρητές κατά την εξέταση του θεωρητικού μέρους.
Μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων είναι ο εγκεκριμένος εξεταστής-βαθμολογητής από την Υπηρεσία
Ενέργειας Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος (Μηχανολόγος Μηχανικός).
Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους
επιτηρητές και την Πρόεδρο της Επιτροπής.
Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Πρόεδρο
της Επιτροπής Εξετάσεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους.
Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Τα γραπτά
δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Ενεργειακού Γραφείου μετά τη διεξαγωγή
των εξετάσεων και πρόσβασή σε αυτά έχει μόνο η αρμόδια αρχή, Υπηρεσία Ενέργειας.
Για την εγγραφή και συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης επιθεωρητών λεβήτων, οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά, μέχρι
και την 26η Σεπτεμβρίου 2016, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Αίτηση (συμπληρωμένη).
2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο
πιστοποίησης της ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας μηχανολόγου μηχανικού του ΕΤΕΚ ή φωτοαντίγραφο της άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος μηχανολόγου μηχανικού από αντίστοιχο επαγγελματικό φορέα
του εξωτερικού, σε περίπτωση υποψηφίου μη μόνιμα εγκατεστημένου στην Κυπριακή
Δημοκρατία.
4. Απόδειξη πληρωμής του τέλους εξέτασης, το οποίο σύμφωνα με την ΚΔΠ 150/2013 ανέχεται
στα 150 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το τέλος εξέτασης μπορεί να εξοφληθεί
είτε με την έκδοση επιταγής προς το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, ή κατάθεσης ή
εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό του Ενεργειακού Γραφείου 102-01-487093-01
(Ελληνική Τράπεζα) ή με μετρητά. Σημειώνεται πως σε περίπτωση αποκλεισμού ή αποβολής
υποψηφίου από τις εξετάσεις λόγω μη συμμόρφωσής του με τους κανονισμούς και τις
υποδείξεις των μελών της επιτροπής εξετάσεων και των επιτηρητών, το τέλος εξετάσεων
δεν επιστρέφεται.
Το Ενεργειακό Γραφείο μετά τον έλεγχο των στοιχείων θα εκδώσει απόδειξη πληρωμής στην οποία
θα αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου, ο αριθμός ταυτότητας και ένας μοναδικός
αναγνωριστικός τετραψήφιος αριθμός. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει την απόδειξη
αυτή μαζί με την ταυτότητα του και την άδεια ή ταυτότητα μηχανολόγου μηχανικού του ΕΤΕΚ ή
αντίστοιχου φορέα του εξωτερικού, σε περίπτωση υποψηφίου μη μόνιμα εγκατεστημένου στην
Κυπριακή Δημοκρατία, τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων, γραπτής και πρακτικής εξέτασης,
διαφορετικά δεν θα μπορέσει να παρακαθίσει στις εξετάσεις. Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων ο
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εξεταζόμενος υποχρεούται να αναγράψει στα εξεταστικά δοκίμια μόνο το μοναδικό αναγνωριστικό
τετραψήφιο αριθμό.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την κα Ανθή Χαραλάμπους
anthi.charalambous@cea.org.cy .
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, 11 Αυγούστου 2016
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