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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ξεκίνησε τη διαδικασία έναρξης
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για χορήγηση Οριστικών αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.23, του άρθρου 42 του Ν.
4030/2011, της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄),
και της σχετικής εγκυκλίου ΕΓΕΠΕ µε αρ.πρωτ.2768/13-12-2011.
Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. πιστοποιηµένο από το
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ µε αρ. πιστοποίησης 12101101, και πιστοποιηµένος φορέας εκπαίδευσης από το ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr
και www.buildingcert.gr), µε πολυετή εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύµφωνα µε την
παραπάνω πρόσκληση, προτίθεται να υλοποιήσει στις δοµές του στο προσεχές διάστηµα τα παρακάτω
εκπαιδευτικά προγράµµατα:
α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων

β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρµανσης
γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού
Στον πρόσφατο νόµο 4178 (ΦΕΚ 174 Α΄, 8/8/2013 ) στο άρθρο 52 αναφέρεται:
Άρθρο 52 - Τροποποίηση του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177)
1. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστηµα ενός (1) έτους, για την άσκηση της
δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο
υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
α) Να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (TEE) ή
Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών
προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή του π.δ.38/2010 (Α΄ 78).
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σας αποκτάτε άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (Α ή Β τάξης).
Ειδικότερα η διαδικασία συµµετοχής, παρακολούθησης του προγράµµατος είναι η εξής:
1.Εγγραφή στο φορέα εκπαίδευσης
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι εγγράφονται σε φορέα εκπαίδευσης της επιλογής τους και λαµβάνουν σχετικό
αριθµό εγγραφής
2. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr
Μετά τη διαδικασία εγγραφής στο φορέα εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι υποχρεούνται να
υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο σχετικό πληροφοριακό σύστηµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
που τηρείται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., δηλώνοντας, µεταξύ άλλων, την επωνυµία του φορέα εκπαίδευσης και τον σχετικό
αριθµό εγγραφής. Με την υποβολή της προαναφερόµενης ηλεκτρονικής αίτησης αποδίδεται στον ενδιαφερόµενο
υποψήφιο µοναδικός Κωδικός Αριθµός Συµµετοχής (Κ.Α.Σ.).
3. Εκπαίδευση του υποψηφίου
Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραµµα οργανώνεται σε δύο κύκλους.
- Ο πρώτος κύκλος είναι προαιρετικός και περιλαµβάνει εισαγωγικά µαθήµατα, που θεωρούνται επικουρικά για την
κατανόηση των κύριων µαθηµάτων. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος επιλέξει την παρακολούθηση
του συγκεκριµένου κύκλου, δύναται να δηλώσει µέρος ή το σύνολο των µαθηµάτων αυτού.
- Ο δεύτερος κύκλος είναι υποχρεωτικός και περιλαµβάνει τα κύρια µαθήµατα, που θεωρούνται απαραίτητα για
την ορθή διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.
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Η διδακτέα ύλη συνοδεύεται από κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, που ανταποκρίνονται στην ύλη του κάθε
µαθήµατος, τα οποία εκπονούνται µε µέριµνα του Τ.Ε.Ε. και διδάσκονται υποχρεωτικά. Όλα τα προγράµµατα
περιλαµβάνουν υποχρεωτικά και πρακτική άσκηση
Με το πέρας της εκπαίδευσης και εφόσον οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες καλύπτουν
τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των προβλεπόµενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων µαθηµάτων,
οι φορείς εκπαίδευσης χορηγούν Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης στους εκπαιδευόµενους, και
αποστέλλουν ονοµαστικό κατάλογο των εκπαιδευοµένων στο ΥΠΕΚΑ και στο ΤΕΕ.
4. Εξετάσεις υποψηφίου – Αποστολή δικαιολογητικών – Χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή
Σύµφωνα µε τον Ν.4178/2013 «οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να
υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από την
έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόµενο από το ΤΕΕ κατά τις
διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος. Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους διαγράφονται
αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της
δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.»
Παρακαλούµε όσοι επιθυµείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συµµετοχή στα εκπαιδευτικά
προγράµµατα του ΚΕΚ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, να συµπληρώσετε τα στοιχεία σας στη συνηµµένη
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να την αποστείλετε είτε µε fax στο 2310552673 είτε µε e-mail στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@kekekpa.gr. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης σας θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά
ή µε sms.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΛΕΒΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

∆ιάρκειας 60 ωρών
(υποχρεωτικής επιλογής)

360 ευρώ

∆ιάρκειας 28 ωρών
(προαιρετικής επιλογής)

180 ευρώ

∆ιάρκειας 30 ωρών
(υποχρεωτικής επιλογής)

180 ευρώ

∆ιάρκειας 22 ωρών
(προαιρετικής επιλογής)

120 ευρώ

∆ιάρκειας 30 ωρών
(υποχρεωτικής επιλογής)

180 ευρώ

∆ιάρκειας 20 ωρών
(προαιρετικής επιλογής)

120 ευρώ

∆ιάρκειας 120 ωρών
(υποχρεωτικής επιλογής)

700 ευρώ

∆ιάρκειας 70 ωρών
(προαιρετικής επιλογής)

400 ευρώ

- Παρέχεται έκπτωση 5% αν το συνολικό ποσό εξοφληθεί προκαταβολικά

- Παρέχεται η δυνατότητα για τους µισθωτούς η παρακολούθηση µε χρήση ΛΑΕΚ 0,45%
Τρόποι Πληρωµής:
• 20% µε την υποβολή της αίτησης
• 30% µε την έναρξη των προγραµµάτων
• 50% (εξόφληση) µε την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος µε τους παρακάτω τρόπους:
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1.

Μετρητά στις δοµές του ΚΕΚ

2.

Web Banking ή κατάθεση χρηµάτων σε τραπεζικό λογαριασµό (αποστολή καταθετηρίου στο οποίο πρέπει
να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο σας, µε mail ή fax στο ΚΕΚ).

Η έναρξη των προγραµµάτων πρόκειται να ξεκινήσει άµεσα µετά την υποβολή και συµπλήρωση ικανού
αριθµού αιτήσεων ενδιαφεροµένων. Μέγιστος αριθµός καταρτιζοµένων ανά τµήµα 25 άτοµα. Οι προϋποθέσεις
συµµετοχής που τίθενται από το ΥΠΕΚΑ καθώς και η ηµεροµηνία συµπλήρωσης της αίτησης αποτελούν στοιχεία
προτεραιότητας.
Την εκπαίδευση θα παρέχουν εξειδικευµένοι εκπαιδευτές µε εκπαιδευτική εµπειρία, γνώσεις και κατάρτιση σε
θέµατα ενεργειακού σχεδιασµού και περιβάλλοντος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλώ να επικοινωνήσετε µαζί µας.

∆ΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 5,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1Ο ΧΛΜ ΛΑΓΚΑ∆Α – ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ,
ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & Ε∆ΕΣΣΗΣ,
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΑΡΩΤΗ,
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

e-mail

2310552670-671

info@kekekpa.gr

2394023473

info@kekekpa.gr

2461024425

kozani@kekekpa.gr

2553091334

karoti@kekekpa.gr

URL:www.kekekpa.gr
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