
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Τα Σεμινάρια 
κατάρτισης 

επιχορηγούνται 
από την ΑΝΑΔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α, Β ΚΑΙ Γ 
µε σκοπό την προετοιμασία υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών για 
εγγραφή στο μητρώο των αδειούχων Ενεργειακών Ελεγκτών 

 

 
ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Η Σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίαs   και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου, 
µε στόχο την προετοιμασία υποψήφιων ενεργειακών ελεγκτών για την απόκτηση 
άδειας, διοργανώνει τα πιο κάτω εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία έχουν εγκριθεί 
από την Υπηρεσία Ενέργειας: 

 

   Κατηγορία Α Ενεργειακοί έλεγχοι σε κτίρια 
περιλαµβάνει όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως εµβαδού και είδους συστήµατος κλιµατισµού. 
Περιλαµβάνει επίσης, µεταξύ άλλων, λιµάνια, αεροδρόµια, οδικό φωτισµό. 

 
   Κατηγορία Β Ενεργειακοί έλεγχοι για τη βιοµηχανία 

περιλαµβάνει βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις. 
 

   Κατηγορία Γ Ενεργειακοί έλεγχοι για τις µεταφορές 
περιλαµβάνει µεταφορές, εξαιρουµένων αεροσκαφών και πλοίων. 

 
 

Σε διπλωµατούχους µηχανικούς, µέλη του ΕΤΕΚ (ανεξαρτήτως ειδικότητας) που κατέχουν 
άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ. 

 

 

Κατηγορία 
Ενεργειακών 
Ελεγκτών 

Θεωρία 
(Ώρες) 

Υποχρεωτικά 

Πρακτική 
(Ώρες) 

Υποχρεωτικά 

Μη δικαιούχοι 
ΑνΑO 

Κόστος 
συµµετοχής 

(€) 

Oικαιούχοι επιχορήγησης ΑνΑO 

Επιχορήγηση 
από ΑνΑO 

(€) 

Καθαρό κόστος 
συµµετοχής 

(€) 

Κατηγορία Α 58 24 780 + ΦΠΑ 624 304,20 

Κατηγορία Α&B 89 39 1080 + ΦΠΑ 864* 421,20 

Κατηγορία Γ 26 10 420 + ΦΠΑ 336 163,80 

*Υποχρεωτική η παρακολούθηση της Κατηγορίας Α 

 

   Χώρος διεξαγωγής: Πανεπιστήµιο Λευκωσίας ή/και Intercollege Limassol (Λεµεσός) 
 

   Πιστοποιητικά παρακολούθησης: Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Με την 
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος χορηγούνται στους συµµετέχοντες 
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης. 

 
   Εξετάσεις: Η ηµεροµηνία των εξετάσεων ορίζεται κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

προγράµµατος από τον εγκεκριµένο εξεταστικό οργανισµό που είναι το Πανεπιστήµιο 
Λευκωσίας. Η βάση επιτυχίας ορίζεται στο 65%. Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί 
βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 



 
 
 

 

 
 

   Δικαίωµα συµµετοχής ανέργων 

Η συµµετοχή των δικαιούχων ανέργων µε παραπεµπτικό από τη Δηµόσια Υπηρεσία 

Απασχόλησης είναι δωρεάν, νοουµένου ότι υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις και 

ισχύουν οι προϋποθέσεις της ΑνΑΔ. 

   Αιτήσεις συµµετοχής 
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, όταν ανακοινώνεται η έναρξη των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα διεξάγονται από εγκεκριµένους εκπαιδευτές 

από την Υπηρεσία Ενέργειας, µε τεκµηριωµένη πείρα στους Ενεργειακού Ελέγχους. 
 

 

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. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας. 

ΛΕΥΚΩΝΟΣ 10-12, 1011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ • τ: 22667716/26 • φ: 22667736 • e: info@cea.org.cy • w: www.cea.org.cy 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

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