
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διεξαγωγή εξετάσεων υποψήφιων Ενεργειακών Ελεγκτών κατηγορίας Β 

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εγκεκριμένος εξεταστικός οργανισμός, επιθυμεί να ενημερώσει τους 

ενδιαφερόμενους για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους Ενεργειακούς Ελεγκτές 

κατηγορίας Β. Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στη βάση των προνοιών των ΚΔΠ 184/2012 και θα διεξαχθούν 

την Παρασκευή,  16 Σεπτεμβρίου 2022, από τις 09:30 μέχρι τις 12:30, στις εγκαταστάσεις του Ενεργειακού 

Γραφείου Κύπρου. 

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 Μέσω JCC 

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.  

• 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 7 

Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο 

επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους. 

• Η εξέταση θα αποτελείται από 2 μέρη: 

o Α – διάρκεια 40 λεπτά (πολλαπλής επιλογής με δυνατότητα επιλογής) 

o Β – διάρκεια 120 λεπτά (προβλήματα/επιλύσεις ασκήσεων με δυνατότητα επιλογής) 

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=UIfrVwt4vE-POPWvp47n9NKAAWmBQ7BDnI6ixpT7wjxUNlc1Qko3RzBENFRTRDU1NkVQR09YNFhQTS4u&Token=9d3d3eb11ee641b09a67d748ac0889d0


 

• Οι εξετάσεις καλύπτουν όλη την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

• Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με ανοικτές σημειώσεις. 

• 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). 

• Έχουν εξοφλήσει το τέλος εξέτασης πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των 

εξετάσεων. 

• Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν επίσης όσοι κατέχουν τα προσόντα που προβλέπονται στις 

παραγράφους (β)(ii) του Κανονισμού 8 της ΚΔΠ184/2012 και κατέχουν τουλάχιστον τριετή 

τεκμηριωμένη επαγγελματική πείρα σε ενεργειακούς ελέγχους κτιρίων ή/και βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων ή σε θέματα ενέργειας και ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας/ 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια ή/και βιομηχανίες ή στο σχεδιασμό ή/και στην 

λειτουργία πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια ή/και βιομηχανίες ή σε 

θέματα βιομηχανικών διεργασιών. Σημειώνεται ότι, αυτό το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση 

δεν δεσμεύει τον εξεταστικό οργανισμό ως προς τη δυνατότητα εγγραφής του υποψηφίου στο 

μητρώο ενεργειακών ελεγκτών. 

Σε συνέχεια των συστάσεων που λήφθηκαν από την Αρμόδια Αρχή, οι υποψήφιοι ενεργειακοί ελεγκτές 

κατηγορίας Α και Β, υποχρεούνται να υποβάλουν γραπτή εργασία όπως υποδείχθηκε από τους εκπαιδευτές 

του προγράμματος. Σημειώνεται ότι οι εργασίες αξιολογούνται και γίνονται αποδεκτές ή απορρίπτονται. 

Η αποδοχή της εργασίας είναι υποχρεωτική για την έκδοση της βεβαίωσης παρακολούθησης του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

Εξεταστικό δοκίμιο για τους υποψήφιους Ενεργειακούς Ελεγκτές Κατηγορίας Β 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης των ενεργειακών ελεγκτών κατηγορίας Β 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 στη βιομηχανία. 

 

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 120 λεπτά. 

 

Εξεταστικό Δοκίμιο 
Κατηγορία B 

Μέρος Α με δυνατότητα 
επιλογής 

Μέρος Β με δυνατότητα 
επιλογής 

Αριθμός ζητημάτων που 
πρέπει να απαντηθούν 

20 από 25 8 από 12 

   

Σύνολο μονάδων μέρους 60 (20Χ3) 40 (8Χ5) 

ΣΥΝΟΛΟ 100 μονάδες 

 

 

• Με βάση τον Κανονισμό ΚΔΠ 184/2012 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. 

• 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. 

 

 

 



 

Εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών: 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι και ΙΙ της ΚΔΠ184/2012, η αρμόδια αρχή εγγράφει ως ενεργειακό ελεγκτή 

πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση για εγγραφή με βάση το έντυπο που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι. 

 Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

• Απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ 

• Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 

• Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και άδεια 

άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ 

• Πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος από εγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

οργανισμό 

• Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις ενεργειακών ελεγκτών 

• Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας όπου, θα τεκμηριώνεται η επαγγελματική πείρα (καθήκοντα, ευθύνες, 

χρονικές περίοδοι) στα σχετικά θέματα ενέργειας όπως καθορίζονται στον Κανονισμό 8 

Το πρόσωπο αυτό: 

• Κατέχει τα προσόντα όπως προνοείται στον Κανονισμό 8, 

• Έχει παρακολουθήσει το προβλεπόμενο στον Κανονισμό 21 εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και 

• Έχει επιτύχει στις εξετάσεις όπως προνοείται στον Κανονισμό 22 

 

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου (γ) του Κανονισμού, η αρμόδια αρχή μετά τη λήψη γραπτού αιτήματος 

και μετά από σύσταση της Επιτροπής, δύναται να επιτρέψει σε πρόσωπο να εγγραφεί στο μητρώο 

ενεργειακών ελεγκτών χωρίς να προσκομίσει πιστοποιητικό παρακολούθησης του εξειδικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, όταν το πρόσωπο αυτό: 

• Κατέχει τα προσόντα που προβλέπονται στις παραγράφους (α)(i) ή (β)(i) ή (γ)(i) του Κανονισμού 8 

της ΚΔΠ184/2012, 

• Τεκμηριώσει ότι κατέχει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό ετών επαγγελματικής πείρας από αυτήν που 

προνοείται στις παραγράφους (α)(ii) ή (β)(ii) ή (γ)(ii) του Κανονισμού 8, και 

• Έχει επιτύχει στις εξετάσεις όπως προνοείται στον Κανονισμό 22 

 

 

 

 

 

 

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Ερνέστο Σαρρή, 

sarris.e@unic.ac.cy. 

 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 28 Ιουνίου 2022. 

https://www.cea.org.cy/wp-content/uploads/2022/07/kdp-184_2012.pdf
sarris.e@unic.ac.cy.

