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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       Αζήλα, 22.7.2011                        
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ     Αξηζ. πξση.: 1846 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ        
ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ                  
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ    
 
 
 
ΘΔΜΑ: Ανοικηή πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος προς Φορείς Δκπαίδεσζης Δνεργειακών 
Δπιθεωρηηών 
 
Τν Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΥΠΔΚΑ) θαιεί ηα Αλώηαηα 
Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (Α.Δ.Ι.) ηεο ρώξαο θαη Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Κ.) κε 
πηζηνπνίεζε από ην Δζληθό Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Σπλερηδόκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 
(Δ.ΚΔ.ΠΙ.Σ.), πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζε ππνςήθηνπο Δλεξγεηαθνύο 
Δπηζεσξεηέο (α) Κηηξίσλ, (β) Λεβήησλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Θέξκαλζεο θαη (γ) Δγθαηαζηάζεσλ 
Κιηκαηηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 100/2010 (ΦΔΚ 177 Α΄), θαη ηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα ησλ 
ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ππνβάιινληαο ζηελ Δηδηθή Υπεξεζία 
Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (Δ.Υ.ΔΠ.ΔΝ.), ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:   
 
1. Αίηεζε, ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ππνρξεσηηθά: 

- Τα ζηνηρεία ηνπ θνξέα (επσλπκία, ηαρ. δηεύζπλζε, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θιπ.). 
- Ο ηίηινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα δηεμάγεη (Κηηξίσλ, Λεβήησλ θαη 

Δγθαηαζηάζεσλ  Θέξκαλζεο, Δγθαηαζηάζεσλ Κιηκαηηζκνύ). Γηεπθξηλίδεηαη όηη έλαο θνξέαο 
δύλαηαη λα δηεμάγεη θαη ηα ηξία πξνγξάκκαηα. 

- Ο κέγηζηνο δπλαηόο αξηζκόο εθπαηδεπνκέλσλ αλά θύθιν εθπαίδεπζεο, γηα θάζε πξόγξακκα. 
- Καηάινγνο κε πιήξε ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηώλ αλά πξόγξακκα. 

 
2. Σύληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ εθπαηδεπηώλ, ζηα νπνία ζα ζεκεηώλεηαη θαη ε εηδηθόηεξε 
δηδαθηηθή ή/θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε αληηθείκελα ζπλαθή κε απηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο. 
 
3. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Κ.Δ.Κ., απαηηείηαη θαη ε πξνζθόκηζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηεο 
πηζηνπνίεζεο από ην Δ.ΚΔ.ΠΙ.Σ. 
 
Γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ, ζην ηέινο ηεο παξνύζαο 
παξαηίζεληαη ελδεηθηηθνί πίλαθεο κε ηε δνκή (ζεκαηηθέο ελόηεηεο) ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. 
 
Σεκεηώλεηαη όηη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ππνρξεσηηθά, 
θαζνξηζκέλα εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ ΤΔΔ.  
 
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο ηνπ Ν. 3851/2010, κε ηελ νπνία ζα νξηζηηθνπνηείηαη 
ην πεξηερόκελν θαη ζα θαζνξίδνληαη νη εηδηθόηεξνη όξνη δηεμαγσγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, 
ην ΥΠΔΚΑ  δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε επηηπρήο θαη απξόζθνπηε δηελέξγεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.    
 
Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΥΠΔΚΑ ζα αλαξηεζεί θαηάινγνο ησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο, πξνο ελεκέξσζε ησλ 
ππνςήθησλ Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ. 
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Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ηαρπδξνκηθά, από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο 
εθπαίδεπζεο, ζηε δηεύζπλζε: 
 
Ειδική Γραμμαηεία Επιθεώρηζης Περιβάλλονηος και Ενέργειας 
Ειδική Υπηρεζία Επιθεωρηηών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) 
Μεζογείων 119, ΤΚ 10192 Αθήνα 
Γραθείο 436 
 
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ απνθιεηζηηθά ζην 
210.6969843 ή απνζηέιινληαο e-mail ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Δ.Υ.ΔΠ.ΔΝ 
eyepen@eka.ypeka.gr.   
 

 

Η ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

Μ. ΚΑΡΑΒΑΙΛΗ 

 
 
Συν. πίνακες θεμαηικών ενοηήηων 
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ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΔ ΚΣΙΡΙΩΝ 
 
ηον κύκλο ηων ειζαγωγικών (προαιρεηικής επιλογής) μαθημάηων σπάγονηαι ηα μαθήμαηα ηοσ 
επόμενοσ πίνακα: 

Κσδηθόο Θεκαηηθή ελόηεηα Γηάξθεηα 

ΓΔ1 Δηζαγσγή ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 4 ώξεο 

ΓΔ2 Μειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηεξίνπ 4 ώξεο 

ΓΔ3 Κιίκα θαη εζσηεξηθό πεξηβάιινλ. Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ 4 ώξεο 

ΓΔ4 Τερλνινγίεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.) 8 ώξεο 

ΓΔ5 Τερλνινγίεο εμνηθνλόκεζεο & δηαρείξηζεο ελέξγεηαο Η/Μ ζπζηεκάησλ 8 ώξεο 

ΓΔ1 - ΓΔ5 Σύλνιν 28 ώξεο 

 
ηον κύκλο ηων κύριων (σποτρεωηικής επιλογής) μαθημάηων σπάγονηαι ηα μαθήμαηα ηοσ 
επόμενοσ πίνακα: 

Κσδηθόο Θεκαηηθή ελόηεηα Γηάξθεηα 

ΓΚ1 Καλνληζηηθό πιαίζην - Μεζνδνινγία ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηεξίσλ 8 ώξεο 

ΓΚ2 Θεξκηθή επάξθεηα θηεξηαθνύ θειύθνπο Τ.Ο.Τ.Δ.Δ. 20701-2 8 ώξεο 

ΓΚ3 Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε θηεξίνπ 20 ώξεο 

ΓΚ4 Οδεγόο πξαθηηθήο άζθεζεο (10 ώξεο γηα θαηνηθία θαη 14 ώξεο γηα θηήξην 
ηξηηνγελνύο ηνκέα) 

24 ώξεο 

ΓΚ1 – 
ΓΚ4 

Σύλνιν 60 ώξεο 

 
 
ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΔ ΛΔΒΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΘΔΡΜΑΝΗ 
 
ηον κύκλο ηων ειζαγωγικών (προαιρεηικής επιλογής) μαθημάηων σπάγονηαι ηα μαθήμαηα ηοσ 
επόμενοσ πίνακα: 

Κσδηθόο Θεκαηηθή ελόηεηα Γηάξθεηα 

ΘΔ1 Σηνηρεία ζεξκνδπλακηθήο θαη κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο 8 ώξεο 

ΘΔ2 Σρεδηαζκόο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θηεξίσλ 8 ώξεο 

ΘΔ3 Ηιεθηξηθά ζπζηήκαηα θαη δηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο 

4 ώξεο 

ΘΔ1 - ΘΔ3 Σύλνιν 20 ώξεο 

 
ηον κύκλο ηων κύριων (σποτρεωηικής επιλογής) μαθημάηων σπάγονηαι ηα μαθήμαηα ηοσ 
επόμενοσ πίνακα: 

Κσδηθόο Θεκαηηθή ελόηεηα Γηάξθεηα 

ΘΚ1 Θεζκηθό πιαίζην γηα επηζεσξήζεηο ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
ζέξκαλζεο 

4 ώξεο 

ΘΚ2 Δπηζεώξεζε ιεβήησλ θαη εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο 12 ώξεο 

ΘΚ3 Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ 4 ώξεο 

ΘΚ4 Πξαθηηθή άζθεζε 10 ώξεο 

ΘΚ1 - 
ΘΚ4 

Σύλνιν 30 ώξεο 

 
 
ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 
 
ηον κύκλο ηων ειζαγωγικών (προαιρεηικής επιλογής) μαθημάηων σπάγονηαι ηα μαθήμαηα ηοσ 
επόμενοσ πίνακα: 

Κσδηθόο Θεκαηηθή ελόηεηα Γηάξθεηα 

ΨΔ1 Σηνηρεία ζεξκνδπλακηθήο θαη κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο 8 ώξεο 
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ΨΔ2 Σρεδηαζκόο εγθαηαζηάζεσλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ θηεξίσλ 10 ώξεο 

ΨΔ3 Ηιεθηξηθά ζπζηήκαηα θαη δηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 

4 ώξεο 

ΨΔ1 – 
ΨΔ3 

Σύλνιν 22 ώξεο 

 
ηον κύκλο ηων κύριων (σποτρεωηικής επιλογής) μαθημάηων σπάγονηαι ηα μαθήμαηα ηοσ 
επόμενοσ πίνακα: 

Κσδηθόο Θεκαηηθή ελόηεηα Γηάξθεηα 

ΨΚ1 Θεζκηθό πιαίζην γηα επηζεσξήζεηο εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ 4 ώξεο 

ΨΚ2 Δπηζεώξεζε εγθαηάζηαζεο ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ 12 ώξεο 

ΨΚ3 Μεηξήζεηο θαη θαηαγξαθή δεδνκέλσλ 4 ώξεο 

ΨΚ4 Πξαθηηθή άζθεζε 10 ώξεο 

ΨΚ1 – ΨΚ4 Σύλνιν 30 ώξεο 

 


