
 

Εξετάσεις Ενεργειακών Ελεγκτών κατηγορίας Γ 

 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός διοργανώνει μια φορά τον χρόνο. με 

την υποστήριξη του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου εξετάσεις για υποψήφιους Ενεργειακούς Ελεγκτές 

κατηγορίας Γ.  

Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα στη βάση των προνοιών των ΚΔΠ 184/2012 και 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. 

Το τέλος εξετάσεων ορίζεται στα 80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα 

ΙΙ της ΚΔΠ 184/2012. 

 

 

Πληροφορίες για τους υποψήφιους: 

• 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. 

• Οι εξετάσεις καλύπτουν όλη την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

 

 

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 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. 

• 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. 

• Η Επιτροπή Εξετάσεων είναι τριμελής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων 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. 

• 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. 

 


