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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς που προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση 
για εγγραφή στο μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών και τους εγκεκριμένους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
 
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως η 

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση 

και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμών του 2012 (Κ.Δ.Π. 184/2012), 

ενημερώνει για τα ακόλουθα: 

 

1. Για την τεκμηρίωση της τριετούς πείρας που ζητείται στις παραγράφους (α)(ii)1 και 

(β)(ii)2 του Κανονισμού 8 με σκοπό την εγγραφή στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών, θα 

πρέπει να υποβάλλεται από τον υποψήφιο ενεργειακό ελεγκτή μαζί με τα λοιπά 

συνοδευτικά έγγραφα που ζητούνται στον Κανονισμό 3, ενδεικτικός κατάλογος έργων 

ή/και μελετών τα οποία έχει εκπονήσει ή συμμετείχε στην εκπόνηση τους κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να 

περιέχει τουλάχιστον τα πιο κάτω στοιχεία:  

 

I. Τον τίτλο του έργου/της μελέτης. 

II. Το όνομα του πελάτη. 

III. Μία σύντομη περιγραφή του έργου/ της μελέτης. 

IV. Το μέγεθος του έργου/μελέτης (δυναμικότητα/αξία). 

V. Η χρονική περίοδος εκπόνησης/ εποπτείας/ υλοποίησης του έργου/μελέτης. 

VI. Ο βαθμός εμπλοκής του ενδιαφερόμενου υποψηφίου ενεργειακού ελεγκτή στο 

έργο/μελέτη (καθήκοντα/ευθύνες).   

                                                 
1
 να 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 

 
2
 να 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 
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2. Στην περίπτωση που η πείρα αφορά θέματα βιομηχανικών διεργασιών ή λειτουργία 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο ενδεικτικός αυτός κατάλογος θα πρέπει να 

περιέχει τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:  

 

I. Τον  τίτλο του Έργου  

II. Το είδος της βιομηχανικής διεργασίας/εγκατάστασης (περιγραφή) 

III. Το μέγεθος/δυναμικότητα της βιομηχανικής διεργασίας/εγκατάστασης 

IV. Τη χρονική περίοδο ενασχόλησης  

V. Τα καθήκοντα και τις ευθύνες 

 

3. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος ενεργειακός ελεγκτής περιλαμβάνει στους 

προαναφερόμενους καταλόγους πείρα η οποία αποκτήθηκε κατά την περίοδο 

εργοδότησής του από τρίτο φυσικό/νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

πιστοποιούνται από τον εκάστοτε εργοδότη του.  

 

4. Για την τεκμηρίωση της πείρας που ζητείται στην Παράγραφο (δ)(ii) του Κανονισμού 3, 

θα πρέπει να υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους 

ενεργειακούς ελεγκτές μαζί με το γραπτό αίτημα που ζητείται στην Παράγραφο δ, 

ενδεικτικός κατάλογος, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας 

ανακοίνωσης. 

 
5. Η Αρμόδια Αρχή καλεί επίσης όλους τους εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

όπως, στις ανακοινώσεις που κατά καιρούς δημοσιοποιούν σχετικά με τα 

προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα τους, περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα 

εκπαίδευσης και εξετάσεων τα οποία θα επωμισθεί ο κάθε υποψήφιος ενεργειακός 

ελεγκτής (π.χ δίδακτρα, κόστος βιβλίων ή/και σημειώσεων, κόστος εξετάσεων, κτλ). 

Όσον αφορά το κόστος εξετάσεων, αυτό έχει καθοριστεί νομοθετικά (Παράρτημα II των 

ΚΔΠ 184/2012) και ανέρχεται στα 80 ευρώ.  

 

 

14/06/2013 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  

Αρ. Φακ.12.3.70.1                                                                      


