
 

ταχ. διεύθυνση: 1421 Λευκωσία, Κύπρος |  e-mail: energyservice@mcit.gov.cy  |  website: www.energy.gov.cy 

 

 

 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 

 

ΥΕΕΒ: [12.3.70.1]                            20 Ιουλίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ευκαιρίες για μηχανικούς που εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών 
στην κατηγορία Γ (Μεταφορές) 

 

Η Υπηρεσία Ενέργειας, ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των περί Ενεργειακής Απόδοσης 
κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμών του 
2012 (Κ.Δ.Π. 184/2012) υπενθυμίζει για τις σημαντικές ευκαιρίες εργασίας που 
προσφέρονται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων που εγγράφονται στο μητρώο 
Ενεργειακών Ελεγκτών στην κατηγορία Γ (εφεξής το «μητρώο»), η οποία αφορά τη διενέργεια 
ενεργειακών ελέγχων στον τομέα των Μεταφορών (εξαιρουμένων αεροσκαφών και πλοίων). 
 
Σύμφωνα το άρθρο 5 των Περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμων του 2009 έως 2015, όλες 
οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας (μη-μικρομεσαίες, μη-ΜΜΕ) έχουν υποχρέωση να 
πραγματοποιούν Ενεργειακό Έλεγχο, τουλάχιστο κάθε 4 έτη. Σε περίπτωση που αυτές 
διαθέτουν και χρησιμοποιούν στόλους, πρέπει να γίνει Ενεργειακός Έλεγχος από αδειούχο 
Ενεργειακό Ελεγκτή στην κατηγορία Γ και στα συστήματα μεταφορών τους. Μέχρι σήμερα 
έχει διαφανεί ότι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υλοποίηση 
του Ενεργειακού Ελέγχου στα συστήματα μεταφορών, λόγω του μικρού αριθμού 
εγγεγραμμένων ενεργειακών ελεγκτών στις μεταφορές στο σχετικό μητρώο.  
 
Σημειώνεται ότι λειτουργεί Σχέδιο Χορηγιών (https://www.resecfund.org.cy/) για 
επιχορήγηση των Ενεργειακών Ελέγχων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, (ΜΜΕ) που καλύπτει 
και ενεργειακούς ελέγχους στα συστήματα μεταφορών που διαθέτουν. Συνεπώς είναι 
δυνατό μέσω του Σχεδίου να διενεργηθούν Ενεργειακοί Έλεγχοι και στα συστήματα 
μεταφορών των ΜΜΕ, λαμβάνοντας σχετική επιχορήγηση.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να εγγράφουν στο μητρώο ως Ενεργειακοί Ελεγκτές 
κατηγορίας Γ, πρέπει να είναι μηχανικοί εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος σε ισχύ, να κατέχουν τουλάχιστο τριετή τεκμηριωμένη επαγγελματική πείρα 
στη συντήρηση οχημάτων ή στην επισκευή οχημάτων ή στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ή σε 
θέματα εξοικονόμησης/βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης οχημάτων και να έχουν 
επιτύχει σε εξετάσεις, όπως προνοείται από την Κ.Δ.Π. 184/2012. Επιπλέον απαιτείται 
υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος διάρκειας 32 ωρών, με 
εξαίρεση άτομα που διαθέτουν πάνω από έξι χρόνια σχετικής πείρας. Η εκπαίδευση και οι 
εξετάσεις διοργανώνονται από δύο (2) εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και εξεταστικούς 
οργανισμούς (Πανεπιστήμιο Frederick και Σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας - 
Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου). Το έντυπο αίτησης για εγγραφή στο μητρώο (για φυσικά 
πρόσωπα) βρίσκεται στο παράρτημα Ι της Κ.Δ.Π. 184/2012. Το τέλος εξέτασης της αίτησης 

https://energy.gov.cy/%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F%20%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%9D%20(10%20%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B.%202020).pdf
https://www.resecfund.org.cy/
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ανέρχεται στα €200 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ενώ δεν απαιτείται τέλος ανανέωσης της 
ετήσιας άδειας.  
 
Άτομα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών στην κατηγορία 
Γ, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 
τις εξετάσεις που έχει ήδη εξαγγελθεί από την Σύμπραξη του Ενεργειακού Γραφείου - 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ στις 14-30 Σεπτεμβρίου 2020 ή 
να αποταθούν στο εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο του  Πανεπιστημίου Frederick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sway.office.com/pHWowvMYAu2Csk1E?ref=Link
https://sway.office.com/pHWowvMYAu2Csk1E?ref=Link
http://www.frederick.ac.cy/EKEK/εκπαιδευτικά-προγράμματα-αναδ/πολυεπιχειρησιακά/16-εκπαιδευση-αδειοδοτηση-ενεργειακων-ελεγκτων-στον-τομεα-μεταφορων-κατ-γ

