ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διεξαγωγή εξετάσεων υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών κατηγορίας Γ
Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός, επιθυμεί να ενημερώσει τους
ενδιαφερόμενους για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους Ενεργειακούς Ελεγκτές
κατηγορίας Γ. Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στη βάση των προνοιών των ΚΔΠ 184/2012 και θα
διεξαχθούν το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021, από τις 09:00 μέχρι τις 12:00, στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η επιτυχία στην εξέταση είναι ένα από τα απαραίτητα προσόντα για να
εγγραφεί ένα πρόσωπο ως Ενεργειακός Ελεγκτής στο σχετικό μητρώο, το οποίο διατηρείται από την
Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα παρακάτω:
•
•
•

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή διαδικτυακά.
Το τέλος εξετάσεων ορίζεται στα 80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το
Παράρτημα ΙΙ της ΚΔΠ 184/2012.
Το τέλος της εξέτασης μπορεί να εξοφληθεί με τους εξής τρόπους:
o Μετρητά
o Επιταγή (να εκδοθεί στο Cyprus Energy Agency)
o Με έμβασμα (στο Cyprus Energy Agency)
Payment to: Cyprus Energy Agency
Bank name: HELLENIC BANK
Account number: 102-01-487093-01
Account name holder: ENERGEIAKO GRAFEIO KYPRION POLITON
IBAN Code: CY77005001020001020148709301
Swift/BIC Code:HΕBACY2N

•

•
•

Το Ενεργειακό Γραφείο για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, θα εκδώσει απόδειξη
πληρωμής στην οποία θα αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου, ο αριθμός ταυτότητας και ένας
μοναδικός αναγνωριστικός τετραψήφιος αριθμός. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει την
απόδειξη αυτή μαζί με την ταυτότητα του την ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης, διαφορετικά δεν
θα μπορέσει να παρακαθίσει στην εξέταση. Κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων ο
εκπαιδευόμενος θα υποχρεούται να αναγράψει στο γραπτό μόνο τον μοναδικό αναγνωριστικό
τετραψήφιο αριθμό.
Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τις 3 Μαρτίου 2021.
Για την εγγραφή και συμμετοχή τους στις εξετάσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν τη διαδικτυακή αίτηση και να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς στο
Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου (διεύθυνση Οδός Λεύκωνος 2-12, 1011 Λευκωσία) ή να
αποστείλουν στο φαξ 22667736 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση maria.paphiti@cea.org.cy μέχρι

και τις 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00 φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
• Η ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης για τους υποψήφιους ενεργειακούς ελεγκτές της
Κατηγορίας Γ, είναι το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 από τις 09:00 πμ μέχρι τις 12 μμ στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η εξέταση θα αποτελείται από 2 μέρη:
o Α – διάρκεια 40 λεπτά (πολλαπλής επιλογής με δυνατότητα επιλογής)
o Β – διάρκεια 90 λεπτά (προβλήματα/επιλύσεις ασκήσεων με δυνατότητα επιλογής)

•
•
•
•

Οι εξετάσεις καλύπτουν όλη την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με κλειστές σημειώσεις ή βοηθήματα.
Η χρήση κινητών τηλεφώνων στην αίθουσα διεξαγωγής των εξετάσεων απαγορεύεται.
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).

•

Δικαίωμα εγγραφής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που θα προσκομίσουν τη βεβαίωση
παρακολούθησης εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ενεργειακών ελεγκτών
κατηγορίας Γ και έχουν εξοφλήσει το τέλος εξέτασης πριν από την προγραμματισμένη
ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

•

Δικαίωμα εγγραφής έχουν επίσης όσοι κατέχουν τα προσόντα που προβλέπονται στις
παραγράφους (γ)(i) του Κανονισμού 8 της ΚΔΠ184/2012 και κατέχουν τουλάχιστον διπλάσιο
αριθμό ετών επαγγελματικής πείρας από αυτή που προνοείται στις παραγράφους (γ)(ii) του
Κανονισμού 8 των ΚΔΠ 184/2012. Σημειώνεται ότι, αυτό το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση
δεν δεσμεύει τον εξεταστικό οργανισμό ως προς τη δυνατότητα εγγραφής του υποψηφίου στο
μητρώο ενεργειακών ελεγκτών.

Εξεταστικό δοκίμιο για τους υποψήφιους Ενεργειακούς Ελεγκτές Κατηγορίας Γ (Μεταφορές)
Οι εξετάσεις πιστοποίησης των ενεργειακών ελεγκτών κατηγορίας Γ διεξάγονται στο αντικείμενο όλων
των ενοτήτων του προγράμματος κατάρτισης και αποτελούνται από δύο (2) ανεξάρτητα μέρη:
•

Στο πρώτο μέρος (μέρος Α) ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε γενικά και ειδικά θέματα
οργάνωσης και διεξαγωγής ενεργειακού ελέγχου στις μεταφορές.
Η εξέταση αυτή διεξάγεται υπό μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και το εξεταστικό
δοκίμιο περιλαμβάνει στο σύνολο 25 ερωτήσεις.
Από τις 25 ερωτήσεις ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει στις 20.
Κάθε σωστή ερώτηση βαθμολογείται με 3 μονάδες.
Στο σύνολο του μέρους Α ο εξεταζόμενος δύναται να συλλέξει έως και 60 μονάδες. Για την
επιτυχή συμμετοχή του στην εν λόγω εξέταση ο εξεταζόμενος πρέπει να συλλέξει το 65% των
μονάδων επί συνόλου 60 μονάδων, αλλιώς κρίνεται ανεπιτυχής.
Η διάρκεια της εξέτασης του μέρους Α ορίζεται σε 40 λεπτά.

•

Στο δεύτερο μέρος (μέρος Β) ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε ειδικά τεχνικά θέματα
διεξαγωγής ενεργειακού ελέγχου στις μεταφορές.
Η εξέταση αυτή διεξάγεται υπό μορφή αριθμητικών υπολογιστικών προβλημάτων και το
εξεταστικό δοκίμιο περιλαμβάνει στο σύνολο 12 προβλήματα.
Από τα 12 προβλήματα ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει στα 8.
Κάθε ορθά απαντημένο και πλήρως τεκμηριωμένο πρόβλημα βαθμολογείται με 5 μονάδες.
Στο σύνολο του μέρους Β, ο εξεταζόμενος δύναται να συλλέξει έως και 40 μονάδες. Για την
επιτυχή συμμετοχή του στην εν λόγω εξέταση ο εξεταζόμενος πρέπει να συλλέξει το 65% των
μονάδων επί συνόλου 40 μονάδων, αλλιώς κρίνεται ανεπιτυχής.
Η διάρκεια της εξέτασης του μέρους Β ορίζεται σε 90 λεπτά.

Εξεταστικό Δοκίμιο
Κατηγορία Γ
Αριθμός ζητημάτων που
πρέπει να απαντηθούν

Σύνολο μονάδων
μέρους

ΣΥΝΟΛΟ

•

•

•

•

•

•

Μέρος Α με δυνατότητα
επιλογής

Μέρος Β με δυνατότητα
επιλογής

20 από 25

8 από 12

60
(20Χ3)

40
(8Χ5)

100 μονάδες

Με βάση τον Κανονισμό ΚΔΠ 1844/2012 η βάση επιτυχίας είναι το 65%. Επιτυχόντες στις
εξετάσεις θα είναι υποψήφιοι που θα εξασφαλίσουν αριθμό μονάδων ίσο ή μεγαλύτερο του 65
από 100.
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 των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των
εξετάσεων 30 λεπτά νωρίτερα. 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 βιβλία, τετράδια,
σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που θα επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της
Επιτροπής Εξετάσεων.
Η Επιτροπή Εξετάσεων είναι τριμελής. Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων ορίζεται ο Δρ.
Ερνέστος Σαρρής (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας) ο οποίος είναι αρμόδιος να ορίσει και τους 2
επιτηρητές.
Οι εξεταστές δεν είναι σε καμία περίπτωση ίδιοι με τους εκπαιδευτές. Τα Μέλη της Επιτροπής
Εξετάσεων είναι υπεύθυνα για τα θέματα και για τη διόρθωση των γραπτών.

•
•

•

Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους
επιτηρητές και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στον Πρόεδρο
της Επιτροπής Εξετάσεων που είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να
παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στον δεύτερο βαθμολογητή πριν
να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από έναν
επιτηρητή που θα οριστεί από την Επιτροπή Εξετάσεων.
Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Τα γραπτά
δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μετά τη
διεξαγωγή της εξέτασης.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Ερνέστο Σαρρή,
sarris.e@unic.ac.cy.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 13 Ιανουαρίου 2021.

