Επιχορηγημένο Πρόγραμμα

Κατάρτιση Ενεργειακών Ελεγκτών
Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο FREDERICK ανακοινώνει την έναρξη επιχορηγημένων από την ΑνΑΔ εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
εγκεκριμένων από την Υπηρεσία Ενέργειας, για την κατάρτιση ενεργειακών ελεγκτών με σκοπό την εγγραφή τους στο μητρώο ενεργειακών
ελεγκτών.
Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την κατηγορία Α (ενεργειακοί έλεγχοι σε κτίρια) και κατηγορία Β (ενεργειακοί έλεγχοι σε
βιομηχανίες).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών είναι, πέραν της παρακολούθησης
των εγκεκριμένων σεμιναρίων και η επιτυχία σε εξετάσεις τις οποίες θα διοργανώσει το Πανεπιστήμιο Frederick, ως εγκεκριμένο από την
Υπηρεσία Ενέργειας εξεταστικό κέντρο. Απαραίτητη είναι επίσης η εμπειρία όπως καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία ΚΔΠ 184_2012 Ενεργειακοί Ελεγκτές Κανονισμοί του 2012, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/EKEK
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργοδοτούμενους επιχειρήσεων/
οργανισμών και άνεργους σύμφωνα με προϋποθέσεις και κριτήρια
που καθορίζει η ΑνΑΔ.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων,
οι οποίοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο μητρώο των ενεργειακών
ελεγκτών και να πραγματοποιούν ενεργειακούς ελέγχους στην Κύπρο.

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια και στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick στη
Λευκωσία.
Περίοδος διεξαγωγής προγράμματος: Απρίλιος 2018
Πέμπτες, Παρασκευές: 16:00-21:00, Σάββατα: 09:00-14:00

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση στον αναγκαίο εξοπλισμό
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick, καθώς
επίσης και στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (e-learning) του
Πανεπιστημίου για πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες σημειώσεις και
διδακτικά συγγράμματα του Πανεπιστημίου χωρίς κάποια επιπρόσθετη
χρέωση.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια, το κόστος συμμετοχής και το κόστος εξέτασης των προσφερόμενων προγραμμάτων παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
Κατηγορία

Διάρκεια

Κόστος Συμμετοχής
(μη συμπ. κόστους εξέτασης*)

Κόστος Συμμετοχής για
δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ
(μη συμπ. κόστους εξέτασης*)

Α και Β: Ενεργειακοί έλεγχοι
σε κτήρια και βιομηχανίες

120 ώρες

€ 1,200 + ΦΠΑ

€ 468 (συμπ. ΦΠΑ)

**Το κόστος εξέτασης για Κατηγορία Α και Β είναι 160 ευρώ + ΦΠΑ και για κατηγορία Α ή Β 80 ευρώ + ΦΠΑ.
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προπληρωτέο το 80% του κόστους των διδάκτρων του εκπαιδευτικού προγράμματος πριν την έναρξη του προγράμματος.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την ακόλουθη ιστοσελίδα: www.frederick.ac.cy/EKEK
Για διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στον Δρ Νικόλα Χριστοφίδη (n.christofides@frederick.ac.cy, τηλ.:
22394394 ext. 46108 / 99358233) ή στο Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο FREDERICK (τηλ.: 22394489).

