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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2406

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

31 Οκτωβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 192
Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών
Επιθεωρητών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τρο−
ποποιήθηκε από το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
3. Το Π.Δ. 62/2011 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το
Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 145).
4. Το άρθρο 9 του Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
10 παρ. 8 του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώ−
πιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
5. To Ν. 3818/2010 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Προστασία δασών και
δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής
Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργει−
ας και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 6.
6. Το Π.Δ. 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική – οργανω−
τική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθε−
ωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 132).
7. Το Π.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων,
Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκατα−
στάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ Α΄ 177) και ιδίως το άρθρο
9 αυτού.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός του περιε−
χομένου και της διαδικασίας υλοποίησης του εκπαιδευ−
τικού προγράμματος και της εξεταστικής διαδικασίας
των υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα
με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/2010 και την παράγραφο 8
του άρθρου 10 του Ν. 3851/2010, προκειμένου να δια−
σφαλιστεί η ποιότητα των διενεργούμενων ενεργειακών
επιθεωρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της χώρας στο
πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την προστασία του
περιβάλλοντος και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυ−
ξης.
2. Τα οριζόμενα στην παρούσα συνιστούν απαραίτητες
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας Ενεργειακού
Επιθεωρητή και την εγγραφή στο αντίστοιχο Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Άρθρο 2
Φορείς εκπαίδευσης
1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώ−
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), πιστοποιημένα από το
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μά−
θησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), μετά από την υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σε σχετική ανοικτή πρόσκληση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
2. Οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν
σχετική αίτηση στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), στην οποία αναφέρονται τα
στοιχεία του φορέα, ο τίτλος του εκπαιδευτικού
προγράμματος (Επιθεωρητές Κτιρίων, Επιθεωρητές
Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Επιθεω−
ρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού), κατάλογος των
εκπαιδευτών, καθώς και ο μέγιστος αριθμός εκπαι−
δευομένων ανά κύκλο εκπαίδευσης. Ειδικά για την
περίπτωση των Κ.Ε.Κ. απαιτείται και η προσκόμιση
επικυρωμένου φωτοαντίγραφου της πιστοποίησης
από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
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3. Κατάλογος με τους φορείς εκπαίδευσης Ενεργειακών
Επιθεωρητών, που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις
εκπαίδευσης για τη χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επι−
θεωρητή σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αναρτάται
από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.
4. Κάθε φορέας εκπαίδευσης δύναται να διενεργεί στη
διάρκεια ενός έτους απεριόριστους κύκλους εκπαιδευτι−
κών προγραμμάτων, ο κάθε ένας εκ των οποίων μπορεί
να περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό τμημάτων, ανάλογα
με τις δυνατότητες του κάθε φορέα (επάρκεια υποδομής
και εκπαιδευτών), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 3
Προσόντα εκπαιδευτών Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Η εκπαίδευση των Ενεργειακών Επιθεωρητών διε−
νεργείται από Διπλωματούχους Μηχανικούς, ή Πτυχιού−
χους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ή μηχανι−
κούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, οι οποίοι:
α) είναι καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων με διδακτική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με
αυτά που θα διδάξουν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρητών, ή
β) διαθέτουν πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε
αντικείμενα συναφή με αυτά που θα διδάξουν στο πλαί−
σιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Ενεργειακών Επι−
θεωρητών.
2. Για τον υπολογισμό της παραπάνω επαγγελματικής
εμπειρίας, προσμετρώνται, επίσης, τα ακόλουθα:
α) Η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπου−
δών, η οποία αντιστοιχεί σε δύο έτη επαγγελματικής
εμπειρίας.
β) Η κατοχή συναφούς διδακτορικού τίτλου σπουδών,
η οποία αντιστοιχεί σε τέσσερα έτη επαγγελματικής
εμπειρίας.
γ) Η ερευνητική δραστηριότητα σε Ανώτατα Εκπαι−
δευτικά Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, σε αντικείμενα
συναφή με αυτά που θα διδάξουν στο πλαίσιο του εκπαι−
δευτικού προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρητών.
δ) Η διδακτική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα, η
οποία αντιστοιχεί σε ισοδύναμη επαγγελματική εμπει−
ρία, ως εξής:
— για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 650 διδακτικές ώρες
αντιστοιχούν σε ένα έτος επαγγελματικής εμπειρίας,
— για την Ανώτατη Εκπαίδευση – Τ.Ε.Ι., 300 διδακτι−
κές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος επαγγελματικής
εμπειρίας,
— για την Ανώτατη Εκπαίδευση − Πανεπιστήμια, 210
διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος επαγγελμα−
τικής εμπειρίας,
— για τα Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών,
Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή άλλους φο−
ρείς μη τυπικής ή/και αδιαβάθμητης Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, 500 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα
έτος επαγγελματικής εμπειρίας.
3. Ειδικά για τα μαθήματα του εισαγωγικού κύκλου
(προαιρετικής επιλογής) του εκπαιδευτικού προγράμ−
ματος, η εκπαίδευση των Ενεργειακών Επιθεωρητών
δύναται να διενεργείται και από πτυχιούχους Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων ειδικοτήτων θετικής
κατεύθυνσης, που πληρούν τα προσόντα εμπειρίας των
ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 4
Διαδικασία συμμετοχής και παρακολούθησης
του εκπαιδευτικού προγράμματος
1. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής των
υποψηφίων για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος Ενεργειακών Επιθεωρητών, το ΥΠΕΚΑ
δημοσιεύει σχετική ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής, η
οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του και στην οποία
περιγράφονται οι όροι συμμετοχής και η διαδικασία
εγγραφής για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος.
2. Κατόπιν δημοσίευσης της ως άνω πρόσκλησης του
ΥΠΕΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εγγράφονται στο
φορέα εκπαίδευσης της επιλογής τους σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται
στην προαναφερόμενη πρόσκληση και λαμβάνουν σχε−
τικό αριθμό εγγραφής.
3. Μετά τη διαδικασία εγγραφής στους ως άνω φορείς
εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υποχρεού−
νται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο σχετικό
πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επι−
θεωρητών που τηρείται στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., δηλώνοντας,
μεταξύ άλλων, την επωνυμία του φορέα εκπαίδευσης και
τον σχετικό αριθμό εγγραφής. Με την υποβολή της προ−
αναφερόμενης ηλεκτρονικής αίτησης αποδίδεται στον
ενδιαφερόμενο υποψήφιο μοναδικός Κωδικός Αριθμός
Συμμετοχής (Κ.Α.Σ.).
4. Οι φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται να αποστέλ−
λουν στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν
από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος,
ονομαστικό κατάλογο των εγγεγραμμένων υποψηφίων
ανά κύκλο εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και τη
συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης του εν
λόγω προγράμματος, με σκοπό την έγκαιρη προετοι−
μασία και οργάνωση των εξετάσεων. Η μη τήρηση της
υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να
επιφέρει τις συνέπειες της παραγράφου 4 του άρθρου
6 της παρούσης.
5. Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου εκπαιδευτικού
προγράμματος, οι φορείς εκπαίδευσης οφείλουν να
χορηγούν σε κάθε εκπαιδευόμενο σχετική Βεβαίωση
Επαρκούς Παρακολούθησης του προγράμματος, σύμ−
φωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4, του
άρθρου 9 του ΠΔ 100/2010. Για τη χορήγηση της προ−
αναφερόμενης Βεβαίωσης οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν
να παρακολουθήσουν παραδόσεις, οι οποίες καλύπτουν
τουλάχιστον το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των
προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας των κυρίων μαθη−
μάτων (υποχρεωτικής επιλογής) που περιγράφονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.
6. Οι φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, επίσης, να
αποστέλλουν στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και στο Τεχνικό Επιμελη−
τήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) εντός δέκα (10) ημερών από την
ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, ονο−
μαστικό κατάλογο των εκπαιδευομένων στους οποίους
έχει χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακο−
λούθησης κάθε κύκλου εκπαιδευτικού προγράμματος
Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η μη τήρηση της υποχρέ−
ωσης του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επιφέρει
τις συνέπειες της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της
παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 5
Δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος
και εκπαιδευτικά εγχειρίδια
1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπεριέχει την απαι−
τούμενη διδακτέα ύλη για τη διεξαγωγή ενεργειακών
επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων
θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού και αναφέ−
ρεται σε όλες τις ειδικότητες των μηχανικών.
2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώνεται σε δύο
κύκλους, καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει επί μέ−
ρους θεματικές ενότητες (μαθήματα).
• Ο πρώτος κύκλος είναι προαιρετικός και περιλαμβά−
νει εισαγωγικά μαθήματα, που θεωρούνται επικουρικά
για την κατανόηση των κύριων μαθημάτων. Σε περί−
πτωση 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 περιλαμ−
βάνει τα κύρια μαθήματα, που θεωρούνται απαραίτητα
για την ορθή διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Οι δύο κύκλοι μαθημάτων εξειδικεύονται για κάθε κα−
τηγορία Ενεργειακών Επιθεωρητών ως εξής:
• Για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων:
– Ο πρώτος κύκλος των εισαγωγικών μαθημάτων αποτε−
λείται από 5 μαθήματα συνολικής διάρκειας 28 ωρών.
– Ο δεύτερος κύκλος των κύριων μαθημάτων αποτε−
λείται από 4 μαθήματα συνολικής διάρκειας 60 ωρών.
• Για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές λεβήτων και
εγκαταστάσεων θέρμανσης:
– Ο πρώτος κύκλος των εισαγωγικών μαθημάτων αποτε−
λείται από 3 μαθήματα συνολικής διάρκειας 20 ωρών.
– Ο δεύτερος κύκλος των κύριων μαθημάτων αποτε−
λείται από 4 μαθήματα συνολικής διάρκειας 30 ωρών.
• Για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εγκαταστάσε−
ων κλιματισμού:
– Ο πρώτος κύκλος των εισαγωγικών μαθημάτων αποτε−
λείται από 3 μαθήματα συνολικής διάρκειας 22 ωρών.
– Ο δεύτερος κύκλος των κύριων μαθημάτων αποτε−
λείται από 4 μαθήματα συνολικής διάρκειας 30 ωρών.
Στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης περιγρά−
φεται το περιεχόμενο των παραπάνω ενοτήτων.
3. Τα μαθήματα διενεργούνται σε κατάλληλα εξοπλι−
σμένες αίθουσες των φορέων εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, το μάθημα της πρακτικής άσκησης διε−
νεργείται σε δύο φάσεις:
• Εργασία πεδίου, η οποία περιλαμβάνει επισκέψεις
σε κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων για την καταγραφή
και αποτύπωση των απαιτούμενων για την ενεργειακή
επιθεώρηση στοιχείων και τη συμπλήρωση των σχετι−
κών εντύπων.
• Εργασία γραφείου, η οποία περιλαμβάνει τη διενέρ−
γεια των απαραίτητων υπολογισμών και την έκδοση Πι−
στοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ή τη σύνταξη έκθε−
σης επιθεώρησης λέβητα ή εγκατάστασης κλιματισμού,
για την ολοκλήρωση της ενεργειακής επιθεώρησης.
4. Η διδακτέα ύλη συνοδεύεται από κατάλληλα εκ−
παιδευτικά εγχειρίδια, που ανταποκρίνονται στην ύλη
του κάθε μαθήματος, τα οποία εκπονούνται με μέριμνα
του Τ.Ε.Ε. και διδάσκονται υποχρεωτικά. Κάθε φορέας
εκπαίδευσης έχει το δικαίωμα να υποδείξει ή να χο−
ρηγήσει στους εκπαιδευόμενους πρόσθετα εγχειρίδια
κατάρτισης που ενδεχομένως συμβάλουν στην καλύτε−
ρη απόκτηση της παρεχόμενης γνώσης.
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Άρθρο 6
Έλεγχος φορέων εκπαίδευσης
1. Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους
ελέγχους, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, σε όλους τους
φορείς εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών, προ−
κειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις εκπαίδευσης για τη χορήγηση άδειας
Ενεργειακού Επιθεωρητή, όπως ορίζονται με την πα−
ρούσα απόφαση. Για τον έλεγχο των φορέων εκπαίδευ−
σης ορίζονται από τη Γενική Επιθεώρηση της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.
σχετικά κλιμάκια ελέγχου. Ο έλεγχος που μπορεί να
ασκήσει η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. σύμφωνα με το προηγούμενο εδά−
φιο, ισχύει ανεξάρτητα από την τυχόν αρμοδιότητα άλ−
λης αρχής να διενεργεί ανάλογο έλεγχο σε εφαρμογή
σχετικής εθνικής νομοθεσίας.
2. Μετά από κάθε διενεργούμενο έλεγχο από την
Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου, στην
οποία αναφέρεται με σαφήνεια και πλήρη τεκμηρίωση
η τήρηση ή μη των όρων και προϋποθέσεων ορθής
εκπαίδευσης για τη χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επι−
θεωρητή.
3. Σε περίπτωση μη τήρησης ή παραβίασης των όρων
και προϋποθέσεων εκπαίδευσης για τη χορήγηση άδειας
Ενεργειακού Επιθεωρητή και ανάλογα με την παρατη−
ρούμενη απόκλιση από αυτούς, η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. προβαίνει σε
συστάσεις και υποδείξεις συμμόρφωσης στους φορείς
εκπαίδευσης, οι οποίες κοινοποιούνται στο Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή/και
στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα εκ−
παίδευσης προς τις συστάσεις και τις υποδείξεις της
Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και ανάλογα με το είδος, τη συχνότητα και τη
βαρύτητα αυτής, καθώς και το βαθμό υπαιτιότητας του
φορέα εκπαίδευσης, η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. μπορεί να αφαιρέσει
από τους εν λόγω φορείς, προσωρινά ή οριστικά, το δι−
καίωμα διενέργειας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Ενεργειακών Επιθεωρητών. Σε περίπτωση αφαίρεσης
του σχετικού δικαιώματος διενέργειας εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. διαγράφει τους μη συμμορ−
φούμενους φορείς από τον κατάλογο της παραγράφου
3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 7
Εξεταστική Επιτροπή και εξεταστική διαδικασία
1. Προκειμένου να εξασφαλισθεί το αδιάβλητο, η ισοτι−
μία και η διαφάνεια της εξεταστικής διαδικασίας για τη
χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή συγκροτείται,
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, εννεαμελής Εξεταστική Επιτροπή για
κάθε κατηγορία Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίων, λεβή−
των και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων
κλιματισμού) από εκπροσώπους που ορίζονται σύμφωνα
με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Π.Δ. 100/2010. Οι
προαναφερόμενοι εκπρόσωποι μπορούν να συμμετέχουν
σε παραπάνω από μία Εξεταστικές Επιτροπές.
2. Έργο των ως άνω Εξεταστικών Επιτροπών είναι ο
καθορισμός για κάθε κύκλο μαθημάτων και για κάθε κατη−
γορία Ενεργειακών Επιθεωρητών, του συνολικού αριθμού
των θεμάτων, η επιλογή τους, η απόδοση των ορθών
απαντήσεων και λύσεων, ο καθορισμός του τρόπου βαθ−
μολόγησης και της διάρκειας της εξεταστικής διαδικασίας,
καθώς και η εξέταση τυχόν ενστάσεων υποψηφίων επί του
περιεχομένου των θεμάτων των εξετάσεων.
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3. Για τη διενέργεια των εξετάσεων δημιουργείται
Βιβλιοθήκη Θεμάτων για κάθε κύκλο μαθημάτων και
για κάθε κατηγορία Ενεργειακών Επιθεωρητών, στην
οποία τα μέλη κάθε Εξεταστικής Επιτροπής εισηγού−
νται τουλάχιστον τετραπλάσιο αριθμό θεμάτων από
τον αριθμό που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου. Η Βιβλιοθήκη Θεμάτων τηρείται στο
Τ.Ε.Ε. και ενημερώνεται ή/και ανανεώνεται, τουλάχιστον
κάθε δύο χρόνια, μετά από εισήγηση των Εξεταστικών
Επιτροπών.
4. Η εξέταση των εισαγωγικών μαθημάτων είναι ενι−
αία για όλα τα μαθήματα του κύκλου κάθε κατηγορίας
εκπαιδευτικού προγράμματος (κτιρίων, εγκαταστάσεων
θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού), καλύπτει
όλη την ύλη τους και έχει τη μορφή ερωτήσεων πολ−
λαπλής επιλογής (3 ή 4 απαντήσεων).
5. Η εξέταση των κύριων μαθημάτων είναι, επίσης,
ενιαία για όλα τα μαθήματα του κύκλου κάθε κατηγο−
ρίας εκπαιδευτικού προγράμματος (κτιρίων, εγκατα−
στάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού)
και γίνεται με τη μορφή άσκησης. Ο εκπαιδευόμενος
καλείται να διεξαγάγει μια εικονική ενεργειακή επι−
θεώρηση και ανάλογα με την περίπτωση, να εκδώσει
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου, ή να
συντάξει τις εκθέσεις επιθεώρησης λέβητα ή εγκατά−
στασης κλιματισμού.
6. Για τον ορισμό των θεμάτων κάθε εξεταστικής
περιόδου, οι Εξεταστικές Επιτροπές συνέρχονται σε
συνεδρίαση υποχρεωτικώς την προηγούμενη ημέρα της
έναρξης κάθε εξεταστικής διαδικασίας και επιλέγουν
για κάθε κύκλο μαθημάτων και για κάθε κατηγορία
Ενεργειακών Επιθεωρητών θέματα από τη Βιβλιοθήκη
Θεμάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Από τα προτεινόμενα στη Βιβλιοθήκη θέματα, οι Εξε−
ταστικές Επιτροπές επιλέγουν ανά εξεταστική περίοδο
τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό θεμάτων από τον καθο−
ριζόμενο στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Τα
θέματα παραδίδονται από τις Εξεταστικές Επιτροπές
στο Τ.Ε.Ε., το οποίο μεριμνά για την έγκαιρη και αδιά−
βλητη διανομή τους στα εξεταστικά κέντρα (κεντρικό
και περιφερειακά).
7. Η εξεταστική διαδικασία στο σύνολό της τελεί υπό
την εποπτεία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και πραγματοποιείται με
την ευθύνη του Τ.Ε.Ε., τεχνικά και οργανωτικά. Οι εξε−
τάσεις διενεργούνται στις έδρες του κεντρικού και των
περιφερειακών τμημάτων του Τ.Ε.Ε., σε χώρους που
διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για την υλοποίησή τους.
Ομοίως, το Τ.Ε.Ε. καθορίζει τις ημερομηνίες διεξαγωγής
των εξετάσεων, ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέρο−
ντος των υποψηφίων για συμμετοχή στην εξεταστική
διαδικασία και προβαίνει σε πρόσκληση συμμετοχής
στην εξεταστική διαδικασία για τη χορήγηση άδειας
Ενεργειακού Επιθεωρητή, η οποία αναρτάται στην ιστο−
σελίδα του Τ.Ε.Ε.
8. Κατόπιν της προαναφερόμενης πρόσκλησης, κάθε
ενδιαφερόμενος υποψήφιος, στον οποίο έχει χορηγη−
θεί Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από σχετικό
φορέα εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, δηλώνει στο Τ.Ε.Ε.
το ενδιαφέρον συμμετοχής του στην εξεταστική δια−
δικασία, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από
το Τ.Ε.Ε. στην ανωτέρω πρόσκληση και που δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από τη

δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με γραπτή αίτηση
του ενδιαφερόμενου προς το κεντρικό ή τα περιφερει−
ακά τμήματα του Τ.Ε.Ε., ή/και με ηλεκτρονική αίτηση
στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών
Επιθεωρητών, με χρήση του ατομικού του Κ.Α.Σ.
9. Το Τ.Ε.Ε., αφού ελέγξει τις αιτήσεις των ενδια−
φερομένων και τους καταλόγους του άρθρου 4 της
παρούσας απόφασης, αναρτά στην ιστοσελίδα του
ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων που πρόκειται
να εξεταστούν σε όλα τα τμήματά του (κεντρικό και
περιφερειακά), καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληρο−
φορία, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από
την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι
προσέρχονται την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα
στον τόπο της εξέτασης.
10. Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ταυτόχρονα
σε όλα τα τμήματα του Τ.Ε.Ε επί αγνώστων θεμάτων,
γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, σε δύο άξονες. Ο πρώτος
άξονας αφορά στα εισαγωγικά μαθήματα και ο δεύ−
τερος στα κύρια, η δε διάρκειά τους ορίζεται από
την Εξεταστική Επιτροπή. Τα θέματα λαμβάνονται από
τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο
6 του παρόντος άρθρου, με τη μέθοδο της τυχαίας
προσπέλασης, χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη κοινά για
όλους τους υποψήφιους (τυχαία επιλογή). Σε περίπτω−
ση ηλεκτρονικής διεξαγωγής των εξετάσεων, πριν από
την έναρξή τους το Τ.Ε.Ε. μεριμνά για την παρουσίαση
του συστήματος στους υποψήφιους και την εξοικείωσή
τους με αυτό.
11. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση στα εισαγωγικά
μαθήματα, όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το εβδο−
μήντα τοις εκατό (70%) της μέγιστης προβλεπόμενης
βαθμολογίας, ενώ επιτυχής θεωρείται η εξέταση στα
κύρια μαθήματα, όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το
ενενήντα τοις εκατό (90%) της μέγιστης προβλεπόμενης
βαθμολογίας.
Άρθρο 8
Διαδικασία αξιολόγησης,
ανακοίνωση αποτελεσμάτων και εξέταση ενστάσεων
1. Σε περίπτωση διεξαγωγής γραπτής εξεταστικής
διαδικασίας, για την αξιολόγηση των γραπτών των υπο−
ψηφίων ορίζεται από τις Εξεταστικές Επιτροπές του
άρθρου 7 της παρούσας απόφασης, ομάδα αξιολογητών,
ενώ σε περίπτωση διεξαγωγής ηλεκτρονικής εξεταστι−
κής διαδικασίας, η αξιολόγηση γίνεται αυτόματα και
ηλεκτρονικά από σχετικό πληροφοριακό σύστημα που
τηρεί το Τ.Ε.Ε.
2. Εντός εικοσιπέντε (25) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων ανακοινώνεται
επισήμως και αναρτάται από το Τ.Ε.Ε. η προσωρινή κα−
τάσταση επιτυχόντων, στην οποία αναφέρεται ο βαθμός
αξιολόγησης και στους δύο άξονες της εξέτασης και
ο συνολικός βαθμός (αθροιστικός των δύο επί μέρους
βαθμών). Η προσωρινή κατάσταση αναρτάται στην ιστο−
σελίδα του Τ.Ε.Ε.
3. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί
των αποτελεσμάτων της προσωρινής κατάστασης εντός
χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την ημέρα κατά την οποία το Τ.Ε.Ε. ανακοινώσει επισή−
μως την προσωρινή κατάσταση επιτυχόντων.

ΑΔΑ: 45ΒΣ0-Χ9Ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτώς ή ηλεκτρονικώς
στο Τ.Ε.Ε., προσδιορίζουν με σαφήνεια το θέμα για το
οποίο υποβάλλονται και είναι πλήρως αιτιολογημένες.
Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων, οι αντίστοιχες
Εξεταστικές Επιτροπές αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά,
με σχετική αιτιολόγηση.
4. Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας εκδίδεται
από το Τ.Ε.Ε. Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης για
κάθε υποψήφιο, καθώς και οριστική κατάσταση επιτυχό−
ντων, ακριβές αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην
Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου
9 του Π.Δ. 100/2010.
5. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει
στις εξετάσεις, έχει δικαίωμα επανεξέτασης ακόμη δύο
φορές, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το
κεντρικό ή τα περιφερειακά τμήματα του Τ.Ε.Ε. ή/και
με ηλεκτρονική αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα
του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, με χρήση
του ατομικού του Κ.Α.Σ. Ο υποψήφιος που απέτυχε και
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στις δύο διαδικασίες επανεξέτασης είναι υποχρεωμένος
να ακολουθήσει εκ νέου τη διαδικασία εκπαίδευσης
και εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας Ενεργειακού
Επιθεωρητή, όπως ορίζεται με την παρούσα απόφαση.
6. Κάθε υποψήφιος ενδιαφερόμενος έχει απεριόρι−
στο δικαίωμα επανεγγραφής σε φορέα εκπαίδευσης
για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος
Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα πάντα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο
4 της παρούσης.
Άρθρο 9
Παραρτήματα
Το συνημμένο Παράρτημα Ι αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
Άρθρο 10
Δημοσίευση – Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ȇǺȈǺȈȊǿȃǺ Ȁ
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ȈĲȠȞ țȪțȜȠ ĲȦȞ ıțĲįȗȧȗțȜȬȟ (ʍȢȡįțȢıĳțȜȓȣ ıʍțȝȡȗȓȣ) ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ ĲȠȣ
İʌȩȝİȞȠȣ ʌȓȞĮțĮ:
ĭıȞįĳțȜȓ ıȟȪĳșĳį
ǼȚıĮȖȦȖȒ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ
ȂİȜȑĲȘ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȩįȠıȘȢ (Ȃ.Ǽ.ǹ.) țĲȚȡȓȠȣ
ȀȜȓȝĮ țĮȚ İıȦĲİȡȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ. ǺȚȠțȜȚȝĮĲȚțȩȢ ıȤİįȚĮıȝȩȢ țĲȚȡȓȦȞ
ȉİȤȞȠȜȠȖȓİȢ ĮȞĮȞİȫıȚȝȦȞ ʌȘȖȫȞ İȞȑȡȖİȚĮȢ (ǹ.Ȇ.Ǽ.)
ȉİȤȞȠȜȠȖȓİȢ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ & įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ Ǿ/Ȃ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ȉȫȟȡȝȡ

ǼțȑȢȜıțį
4 ȫȡİȢ
4 ȫȡİȢ
4 ȫȡİȢ
8 ȫȡİȢ
8 ȫȡİȢ
28 ȬȢıȣ

ȈĲȠȞ țȪțȜȠ ĲȦȞ ȜȫȢțȧȟ (ȤʍȡȥȢıȧĳțȜȓȣ ıʍțȝȡȗȓȣ) ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ ĲȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ
ʌȓȞĮțĮ:
ĭıȞįĳțȜȓ ıȟȪĳșĳį
ĬİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ - ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ
ĬİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ țĲȚȡȚĮțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ
ǼȞİȡȖİȚĮțȒ İʌȚșİȫȡȘıȘ țĲȚȡȓȠȣ
ȆȡĮțĲȚțȒ ȐıțȘıȘ
ȉȫȟȡȝȡ

ǼțȑȢȜıțį
8 ȫȡİȢ
8 ȫȡİȢ
20 ȫȡİȢ
24 ȫȡİȢ
60 ȬȢıȣ

ȉȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ (ȪȜȘ) țȐșİ ȝȓĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȞȩĲȘĲİȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȖȡĮĳİȓ ıȣȞȠʌĲȚțȐ ȦȢ
ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
ǽțĲįȗȧȗȓ Ĳĳȡȟ ĳȡȞȒį ĳșȣ ıȟȒȢȗıțįȣ
- ǼȣȡȦʌĮȧțȒ țĮȚ İșȞȚțȒ İȞİȡȖİȚĮțȒ ʌȠȜȚĲȚțȒ – ĬİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ
- ȉȠ İȞİȡȖİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ țĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ
- ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ
- ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ įȣȞĮȝȚțȩ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲĮ İȜȜȘȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ
- Ǿ ıȣȝȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮȞĮȞİȫıȚȝȦȞ ʌȘȖȫȞ İȞȑȡȖİȚĮȢ (ǹ.Ȇ.Ǽ.) ıĲȘȞ țĮĲĮȞȐȜȦıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȠȞ țĲȚȡȚĮțȩ
ĲȠȝȑĮ
- ȆĮȡȠȤȒ țȚȞȒĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ țĲȚȡȓȦȞ ıĲȘ ȤȫȡĮ ȝĮȢ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ Įʌȩ ĲȡȓĲȠȣȢ
ȃıȝȒĳș ǽȟıȢȗıțįȜȓȣ ǺʍȪİȡĲșȣ (ȃ.ǽ.Ǻ.) ȜĳțȢȔȡȤ
- ȊʌȠȤȡȑȦıȘ İțʌȩȞȘıȘȢ Ȃ.Ǽ.ǹ.
- ǻȠȝȒ țĮȚ İȞȩĲȘĲİȢ Ȃ.Ǽ.ǹ.
- ǹȞȐȜȣıȘ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȦȞ țȐșİ İȞȩĲȘĲĮȢ: Į) ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ĮȡȤȚĲİțĲȠȞȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ, ȕ) ȝİȜȑĲȘ
șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ İʌȐȡțİȚĮȢ țĲȚȡȓȠȣ, Ȗ) ĲİțȝȘȡȓȦıȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ,
į) ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țĮȚ țĮĲȐĲĮȟȘȢ țĲȚȡȓȠȣ
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- ȆĮȡȠȣıȓĮıȘ țĮȚ ĮȞȐȜȣıȘ ʌĮȡĮįİȚȖȝȐĲȦȞ
ȁȝȔȞį Ȝįț ıĲȧĳıȢțȜȪ ʍıȢțȖȑȝȝȡȟ. ǻțȡȜȝțȞįĳțȜȪȣ ĲȥıİțįĲȞȪȣ ȜĳțȢȔȧȟ
- ǹȞȐȜȣıȘ ĲȦȞ įȚĮĳȩȡȦȞ İȚįȫȞ țȜȓȝĮĲȠȢ (ȝİıȩțȜȚȝĮ, ȝȚțȡȩțȜȚȝĮ, ĮıĲȚțȩ țȜȓȝĮ, ț.Ȑ.) țĮȚ ĲȦȞ țȜȚȝĮĲȚțȫȞ
ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ȩʌȦȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ, ȣȖȡĮıȓĮ, ĮȑȡĮȢ, ȘȜȚĮțȒ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ, ț.Ȑ.
- ǼʌȓįȡĮıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ıĲȘȞ İȞİȡȖİȚĮțȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ țĲȚȡȓȠȣ – ȂȚțȡȩțȜȚȝĮ
- ǼıȫțȜȚȝĮ țĮȚ șİȡȝȚțȒ ȐȞİıȘ țĲȚȡȓȦȞ
- ǺĮıȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ȕȚȠțȜȚȝĮĲȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ țĲȚȡȓȦȞ (ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȩȢ, ȤȦȡȠșȑĲȘıȘ, șİȡȝȚțȒ ȝȐȗĮ, ț.Į.)
- ǾȜȚĮțȐ ʌĮșȘĲȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ (ȐȝİıȠȣ țĮȚ ȑȝȝİıȠȣ ȘȜȚĮțȠȪ țȑȡįȠȣȢ, ĲȠȓȤȠȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ
șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, ț.Ȑ.)
- ȆĮșȘĲȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ įȡȠıȚıȝȠȪ, (ĳȣıȚțȩȢ ĮİȡȚıȝȩȢ, ȞȣȤĲİȡȚȞȩȢ ĮİȡȚıȝȩȢ, ȘȜȚȠʌȡȠıĲĮıȓĮ, ț.Ȑ.)
- ĭȣĲİȝȑȞĮ įȫȝĮĲĮ, ĲȪʌȠȚ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮȚ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ
ȊıȥȟȡȝȡȗȔıȣ įȟįȟıȬĲțȞȧȟ ʍșȗȬȟ ıȟȒȢȗıțįȣ (Ǻ.ȇ.ǽ.)
- īİȞȚțȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓİȢ ǹ.Ȇ.Ǽ. țĮȚ ıĲȘȞ İșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹ.Ȇ.Ǽ. ıĲĮ țĲȓȡȚĮ
- ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ ǹ.Ȇ.Ǽ. ȩʌȦȢ ȘȜȚȠșİȡȝȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ, ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȐ
ıȣıĲȒȝĮĲĮ, ȕȚȠȝȐȗĮ, ȖİȦșİȡȝȓĮ, ĮȞİȝȠȖİȞȞȒĲȡȚİȢ ĮıĲȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
- ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȖȚĮ İĳĮȡȝȠȖȑȢ ıİ țĲȓȡȚĮ
- ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȕȚȦıȚȝȩĲȘĲĮ ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ ǹ.Ȇ.Ǽ.
ȊıȥȟȡȝȡȗȔıȣ ıȠȡțȜȡȟȪȞșĲșȣ & İțįȥıȔȢțĲșȣ ıȟȒȢȗıțįȣ ǿ/ȃ ĲȤĲĳșȞȑĳȧȟ
- īİȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȫȞ (Ǿ/Ȃ) ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıİ țĲȓȡȚĮ țĮȚ ĲȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȢ, (ıȣıĲȒȝĮĲĮ șȑȡȝĮȞıȘȢ, ȥȪȟȘȢ, țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ, ĳȦĲȚıȝȠȪ, ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȗİıĲȠȪ ȞİȡȠȪ
ȤȡȒıȘȢ (ǽ.ȃ.ȋ.)), țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮȣĲȠȝĮĲȚıȝȫȞ
- ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓİȢ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, ȩʌȦȢ ȝȠȞȐįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ (șİȡȝȚțȒȢ,
ȥȣțĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ǽ.ȃ.ȋ.) ȣȥȘȜȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ, İȞĮȜȜȐțĲİȢ ĮȞȐțĲȘıȘȢ șİȡȝȚțȒȢ / ȥȣțĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ,
ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ șİȡȝȚțȒȢ / ȥȣțĲȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ (șİȡȝȚțȒ ĮįȡȐȞİȚĮ), ıȣıĲȒȝĮĲĮ ıȣȝʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
șİȡȝȩĲȘĲĮȢ / ȘȜİțĲȡȚıȝȠȪ, ĳȦĲȚıĲȚțȐ ȣȥȘȜȒȢ ĮʌȩįȠıȘ, ıȣıĲȒȝĮĲĮ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ İıȦĲİȡȚțȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ țĲȚȡȓȠȣ, ıȣȞįȣĮıȝȑȞȘ İĳĮȡȝȠȖȒ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ǹ.Ȇ.Ǽ., ț.Ȑ.
- ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ Ǿ/Ȃ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ
- ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȣĲȠȝȐĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ, ıȤİįȚĮıȝȩȢ țİȞĲȡȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĲȘȡȓȦȞ țĮȚ
ĲȠʌȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ İȜȑȖȤȠȣ
- ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ Ǿ/Ȃ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ - ǼȞİȡȖİȚĮțȐ ȠĳȑȜȘ
ĭıĲȞțȜȪ ʍȝįȔĲțȡ - ȃıȚȡİȡȝȡȗȔį ıȟıȢȗıțįȜȓȣ įʍȪİȡĲșȣ ȜĳțȢȔȧȟ
- ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ İȣȡȦʌĮȧțȒ țĮȚ ĲȘȞ İșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞİȡȖİȚĮțȒ ĮʌȩįȠıȘ ĲȦȞ țĲȚȡȓȦȞ
- ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȩįȠıȘȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (Ȁ.Ǽȃ.ǹ.Ȁ.)
- ǼȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȖȚĮ ȞȑĮ țĮȚ ȡȚȗȚțȫȢ ĮȞĮțĮȚȞȚȗȩȝİȞĮ țĲȓȡȚĮ
- ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ țĮĲȐĲĮȟȘ țĲȚȡȓȦȞ – ȀĲȓȡȚȠ ĮȞĮĳȠȡȐȢ
- ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ, İȣȡȦʌĮȧțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ, ȕĮıȚțȠȓ ĮȜȖȩȡȚșȝȠȚ,
İȞİȡȖİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ, ʌĮȡĮįȠȤȑȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ
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- ȉİȤȞȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ Ȁ.Ǽȃ.ǹ.Ȁ. țĮȚ ĲȠȣȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ
țĮȚ țĮĲȐĲĮȟȘȢ țĲȚȡȓȦȞ
ĭıȢȞȡȞȡȟȧĳțȜȓ ıʍȑȢȜıțį ȜĳțȢțįȜȡȫ ȜıȝȫĴȡȤȣ
- ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ ȠįȘȖȓĮȢ 20701-2/2010 ȖȚĮ ĲȘ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ
țĲȚȡȓȦȞ
- ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ıĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȝȠȞȐįȦȞ ȝȑĲȡȘıȘȢ
- ǿįȚȩĲȘĲİȢ įȠȝȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
- ĬİȡȝȚțȒ ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮ įȠȝȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ
- ĬİȡȝȠȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ įȠȝȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ȣȜȚțȫȞ
- ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ țȣȡȚȩĲİȡĮ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȐ ȣȜȚțȐ țĲȚȡȓȦȞ, ȕĮıȚțȑȢ ȚįȚȩĲȘĲİȢ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȫȞ ȣȜȚțȫȞ,
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ȣȜȚțȫȞ
- ȉİȤȞȠȜȠȖȓİȢ țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ țĮȚ ȣĮȜȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ, İȓįȘ ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ (ĲİȤȞȠȜȠȖȓİȢ İȚįȚțȫȞ ĳȓȜĲȡȦȞ),
șİȡȝȠĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ
- ĬİȡȝȠȖȑĳȣȡİȢ țĲȚȡȚĮțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ, İȓįȘ șİȡȝȠȖİĳȣȡȫȞ țĮȚ șİȡȝȚțȑȢ ĮʌȫȜİȚİȢ
- ǲȜİȖȤȠȢ șİȡȝȠȝȠȞȦĲȚțȒȢ İʌȐȡțİȚĮȢ țĲȚȡȓȦȞ
- ĬİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮ ĮįȚĮĳĮȞȫȞ țĮȚ įȚĮĳĮȞȫȞ įȠȝȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĲȚȡȓȠȣ, ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ, ȝȑıȠȢ
ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ
- ĬȑȝĮĲĮ ȣȖȡĮıȓĮȢ ȠĳİȚȜȩȝİȞĮ ıİ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ ĲȦȞ ȣįȡĮĲȝȫȞ
ǽȟıȢȗıțįȜȓ ıʍțȚıȬȢșĲș ȜĳțȢȔȡȤ
- ǹȞȐșİıȘ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ țĮȚ ȑțįȠıȘ ĮȡȚșȝȠȪ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ
- ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ıȣȜȜȠȖȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȚĮțȠȪ țİȜȪĳȠȣȢ țĮȚ ĲȦȞ Ǿ/Ȃ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țĲȚȡȓȦȞ,
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ ȑȜȜİȚȥȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
- ȂİĲȡȘĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
- ǲȜİȖȤȠȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ İȜȐȤȚıĲȦȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ĲȠȣ Ȁ.Ǽȃ.ǹ.Ȁ. ȖȚĮ ĲĮ ȞȑĮ țĮȚ ȡȚȗȚțȐ ĮȞĮțĮȚȞȚȗȩȝİȞĮ
țĲȓȡȚĮ
- ȊʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țĮȚ țĮĲȐĲĮȟȘȢ țĲȚȡȓȠȣ (ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ ȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ, İȟĮȖȦȖȒ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ)
- ȈȣıĲȐıİȚȢ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĮȣĲȫȞ
- ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ǹʌȩįȠıȘ (Ȇ.Ǽ.ǹ) țĲȚȡȓȦȞ, ʌİȡȚİȤȩȝİȞĮ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȣʌȠȕȠȜȒ
- ȋȡȒıȘ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȚțȠȪ İȡȖĮȜİȓȠȣ (ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ) (ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ, İșȞȚțȑȢ ȕȚȕȜȚȠșȒțİȢ
įİįȠȝȑȞȦȞ (țȜȚȝĮĲȚțȐ, ț.Ȑ.), įȠȝȒ țĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ, İȚıĮȖȦȖȒ įİįȠȝȑȞȦȞ, İțĲȑȜİıȘ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ, țĮĲȐıĲȡȦıȘ ıİȞĮȡȓȦȞ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ, ȑțįȠıȘ ȆǼǹ,
ʌĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ, ʌȡĮțĲȚțȒ ȐıțȘıȘ).
ȇȢįȜĳțȜȓ ȑĲȜșĲș
- ǻȚİȞȑȡȖİȚĮ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ ıİ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩ țĲȓȡȚȠ
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2. ȇǽȈȀǽȌȆȃǽȄȆ ȃǺĭǿȃǺȊȎȄ ǽȁȇǺȀǼǽȋȊȀȁȆȋ ȇȈȆĬȈǺȃȃǺȊȆȉ ǽȇȀĭǽȎȈǿȊȎȄ ȂǽǻǿȊȎȄ
& ǽĬȁǺȊǺȉȊǺȉǽȎȄ ĭǽȈȃǺȄȉǿȉ
ȈĲȠȞ țȪțȜȠ ĲȦȞ İȚıĮȖȦȖȚțȫȞ (ʍȢȡįțȢıĳțȜȓȣ ıʍțȝȡȗȓȣ) ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ ĲȠȣ
İʌȩȝİȞȠȣ ʌȓȞĮțĮ:
ĭıȞįĳțȜȓ ıȟȪĳșĳį
ȈĲȠȚȤİȓĮ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȒȢ țĮȚ ȝİĲȐįȠıȘȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ
ȈȤİįȚĮıȝȩȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ țĲȘȡȓȦȞ
ǾȜİțĲȡȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȣĲȠȝȐĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ıĲȚȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ

ǼțȑȢȜıțį
8 ȫȡİȢ
8 ȫȡİȢ
4 ȫȡİȢ
ȉȫȟȡȝȡ

20 ȬȢıȣ

ȈĲȠȞ țȪțȜȠ ĲȦȞ ȜȫȢțȧȟ (ȤʍȡȥȢıȧĳțȜȓȣ ıʍțȝȡȗȓȣ) ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ ĲȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ
ʌȓȞĮțĮ:
ĭıȞįĳțȜȓ ıȟȪĳșĳį
ĬİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ ȜİȕȒĲȦȞ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
șȑȡȝĮȞıȘȢ
ǼʌȚșİȫȡȘıȘ ȜİȕȒĲȦȞ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ
ȂİĲȡȒıİȚȢ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ įİįȠȝȑȞȦȞ
ȆȡĮțĲȚțȒ ȐıțȘıȘ
ȉȫȟȡȝȡ

ǼțȑȢȜıțį
4 ȫȡİȢ
12 ȫȡİȢ
4 ȫȡİȢ
10 ȫȡİȢ
30 ȬȢıȣ

ȉȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ (ȪȜȘ) țȐșİ ȝȓĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȞȩĲȘĲİȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȖȡĮĳİȓ ıȣȞȠʌĲȚțȐ ȦȢ
ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
ȉĳȡțȥıȔį ȚıȢȞȡİȤȟįȞțȜȓȣ Ȝįț ȞıĳȑİȡĲșȣ ȚıȢȞȪĳșĳįȣ
- ǺĮıȚțȑȢ ȑȞȞȠȚİȢ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȒȢ (șİȡȝȩĲȘĲĮ, ʌȡȫĲȠ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȩ ĮȟȓȦȝĮ, șİȡȝȠțȡĮıȚĮțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȝȐĲȦȞ, ȑȡȖȠ ȠȖțȠȝİĲĮȕȠȜȒȢ, İıȦĲİȡȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ ıȫȝĮĲȠȢ, İȞșĮȜʌȓĮ, ĲİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ,
ĲȑȜİȚĮ ĮȑȡȚĮ - İȟȓıȦıȘ țĮĲĮıĲȐıİȦȢ ĲİȜİȓȦȞ ĮİȡȚȫȞ, įİȪĲİȡȠ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȩ ĮȟȓȦȝĮ
- ĬİȦȡȓĮ ĮĲȝȫȞ - ȆȓȞĮțİȢ ȣįȡĮĲȝȠȪ - ǻȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ Mollier
- ĬİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȠȓ țȪțȜȠȚ (țȪțȜȠȢ Carnot ĮȞĲȓıĲȡȠĳȠȢ țȪțȜȠȢ Carmot, ĮȞĲȜȓĮ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, țȪțȜȠȚ
Clasius – Rankine)
- ǹİȡȠıȣȝʌȚİıĲȑȢ, įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
- ȈĲȠȚȤİȓĮ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȒȢ ĲȦȞ ĮİȡȚȠıĲȡȠȕȓȜȦȞ, ĲİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ, ȕĮșȝȠȓ ĮʌȠįȩıİȦȢ
- ȈĲȠȚȤİȓĮ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȒȢ ĲȦȞ ȂǼȀ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȦȞ șİȡȝȚțȫȞ ȕĮșȝȫȞ ĮʌȠįȩıİȦȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ ȅtto Diesel – Semidiesel
- ȂİĲȐįȠıȘ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, ȝȠȡĳȑȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĮȖȦȖȒ, ıȣȞĮȖȦȖȒ țĮȚ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ
- ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡȝȚțȒȢ ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮȢ (Ȝ) ȣȜȚțȠȪ
- ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ıȣȞĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲȠȢ ȡİȣıĲȠȪ – ĮȡȚșȝȩȢ Nusselt
- ǼȟĮȞĮȖțĮıȝȑȞȘ ıȣȞĮȖȦȖȒ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İȟĮȞĮȖțĮıȝȑȞȘȢ ıȣȞĮȖȦȖȒȢ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
- ȂİĲȐįȠıȘ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ șİȡȝȚțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ
- ȂȑȜĮȞ ıȫȝĮ, ȃȩȝȠȢ Stefan – Boltzman
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- ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ İțʌȠȝʌȒȢ, ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ
- NȩȝȠȢ Kirchoff
- ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ
- ȈȪȞșİĲȠȚ ĲȡȩʌȠȚ ȝȠȞȠįȚȐıĲĮĲȘȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ
- ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ (U)
- ǼȞĮȜȜȐțĲİȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıȣȞĮȜȜĮȖȒȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ
İȞĮȜȜȐțĲȘ
- ǼȞİȡȖİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ İȞĮȜȜȐțĲȘ, ȕĮșȝȠȓ ĮʌȩįȠıȘȢ İȞĮȜȜȐțĲȘ.
ȉȥıİțįĲȞȪȣ ıȗȜįĳȑĲĳįĲșȣ ȜıȟĳȢțȜȓȣ ȚȒȢȞįȟĲșȣ ȜĳțȢȔȧȟ
- īİȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ șȑȡȝĮȞıȘȢ ȤȫȡȦȞ
- ȂȠȞȐįİȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, ȜİȕȒĲȦȞ - țĮȣıĲȒȡȦȞ, ĮȞĲȜȚȫȞ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ
- ȉİȤȞȠȜȠȖȓİȢ įȚțĲȪȠȣ įȚĮȞȠȝȒȢ țĮȚ ĲİȡȝĮĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ İțʌȠȝʌȒȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ (įȚıȦȜȒȞȚȠ ıȪıĲȘȝĮ,
ȝȠȞȠıȦȜȒȞȚȠ ıȪıĲȘȝĮ, İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ (İȞįȠįĮʌȑįȚȠ ıȪıĲȘȝĮ, İȞįȠĲȠȓȤȚȠ ıȪıĲȘȝĮ))
- ǻȚĮıĲĮıȚȠȜȩȖȘıȘ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ șȑȡȝĮȞıȘȢ țĲȘȡȓȠȣ (ȕĮıȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
șȑȡȝĮȞıȘȢ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ șİȡȝȚțȫȞ ĮʌȦȜİȚȫȞ, șİȡȝĮȞĲȚțȫȞ ıȦȝȐĲȦȞ, ıȦȜȘȞȫıİȦȞ, ȜȑȕȘĲĮ,
țĮȣıĲȒȡĮ, țȣțȜȠĳȠȡȘĲȒ, įİȟĮȝİȞȒȢ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ, țĮʌȞȠįȩȤȠȣ, įȠȤİȓȠȣ įȚĮıĲȠȜȒȢ țĮȚ ȕĮȜȕȓįĮȢ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ)
- ǺȠȘșȘĲȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȡȪșȝȚıȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, țȣțȜȠĳȠȡȘĲȑȢ, ȡȣșȝȚıĲȚțȑȢ ȕȐȞİȢ,
șİȡȝȠıĲĮĲȚțȑȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ
- ȀĮȞȠȞȚıȝȠȓ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȜİȕȘĲȠıĲĮıȓȦȞ.
ǿȝıȜĳȢțȜȑ ĲȤĲĳȓȞįĳį Ȝįț İțįĳȑȠıțȣ įȤĳȡȞȑĳȡȤ ıȝȒȗȥȡȤ Ĳĳțȣ ıȗȜįĳįĲĳȑĲıțȣ ȚȒȢȞįȟĲșȣ
- īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ıȤİįȓĮıȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
- ȀĮȞȠȞȚıȝȠȓ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
- ȉȪʌȠȚ țĮȜȦįȓȦȞ, ĮȖȦȖȫȞ, ıȦȜȘȞȫıİȦȞ
- ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
- ǾȜİțĲȡȚțȠȓ ʌȓȞĮțİȢ - ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ʌȓȞĮțĮ
- īİȚȫıİȚȢ, ȖİȚȫıİȚȢ ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ, șİȝİȜȚĮțȒ ȖİȓȦıȘ
- ȀȣțȜȫȝĮĲĮ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ ĳȠȡĲȓȦȞ, ȖȡĮȝȝȫȞ, ĮıĳĮȜİȚȫȞ
ț.Ĳ.Ȝ.
- ȈȣıĲȒȝĮĲĮ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȣĲȠȝȐĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ.
ĭıĲȞțȜȪ ʍȝįȔĲțȡ ȗțį ıʍțȚıȧȢȓĲıțȣ ȝıȖȓĳȧȟ Ȝįț ıȗȜįĳįĲĳȑĲıȧȟ ȚȒȢȞįȟĲșȣ
- ǼȣȡȦʌĮȧțȒ țĮȚ İșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ǽʍțȚıȬȢșĲș ȝıȖȓĳȧȟ Ȝįț ıȗȜįĳȑĲĳįĲșȣ ȚȒȢȞįȟĲșȣ
- īİȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ įȚȐȡșȡȦıȘȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ țĲȚȡȓȠȣ țĮȚ İțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ
- ǼțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ ȜȑȕȘĲĮ-țĮȣıĲȒȡĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȠȣ ȜȑȕȘĲĮ țĮȚ ĲȠȣ
țĮȣıĲȒȡĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ
- ǻȚİȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ țĮȪıȘȢ, ıĲȠȚȤİȚȠȝİĲȡȓĮ, ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮȪıȘȢ
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- ȇȠȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ, įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȣıĮİȡȓȠȣ
ȜȑȕȘĲĮ țĮȚ șİȡȝȠȪ ȝȑıȠȣ
- ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȦĳȑȜȚȝȘȢ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ ȚıȤȪȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȠȣ ȜȑȕȘĲĮ
- ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ
- īİȞȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ĲȠȣ ȜİȕȘĲȠıĲĮıȓȠȣ, țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ȤȫȡȠȣ, İʌĮȡțȒȢ ĮİȡȚıȝȩȢ, ĲȒȡȘıȘ
țĮȞȠȞȚıȝȫȞ
- ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ șİȡȝĮȞĲȚțȫȞ ıȦȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ įȚĮȞȠȝȒȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
șȑȡȝĮȞıȘȢ
- ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ ȜİȕȒĲȦȞ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ șȑȡȝĮȞıȘȢ
- ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȩȡȖĮȞĮ ȝİĲȡȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
- ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ ȜȑȕȘĲĮ-țĮȣıĲȒȡĮ, ĲȡȩʌȠȢ ȝȑĲȡȘıȘȢ
- ȆȡȠĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘ Ȓ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ ȜȑȕȘĲĮ-țĮȣıĲȒȡĮ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ
ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ
- ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ ǼȞĲȪʌȠȣ, ıȪȞĲĮȟȘ ǲțșİıȘȢ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ȁȑȕȘĲĮ - ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĬȑȡȝĮȞıȘȢ
ȃıĳȢȓĲıțȣ Ȝįț ȜįĳįȗȢįĴȓ İıİȡȞȒȟȧȟ
- īİȞȚțȐ ʌİȡȓ ȝİĲȡȒıİȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȝİȖİșȫȞ
- ǼʌȚȜȠȖȒ ȝİĲȡȒıİȦȞ, ĮțȡȓȕİȚĮ ȝİĲȡȒıİȦȞ
- ǹȞĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıȣȞȒșȦȞ ȝİĲȡȘĲȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ, șİȡȝȩȝİĲȡĮ, ʌĮȡȠȤȩȝİĲȡĮ ȞİȡȠȪ,
șİȡȝȚįȠȝİĲȡȘĲȑȢ, ȝİĲȡȘĲȑȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, ȝİĲȡȒıİȚȢ ıȣȞȘȝȚĲȩȞȠȣ, ț.Ȑ.
- ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȕĮıȚțȫȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ, ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȝİĲȡȒıİȦȞ, țĮĲĮıțİȣȒ İʌȠʌĲȚțȫȞ įȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞ
- ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘȢ ȜȑȕȘĲĮ-țĮȣıĲȒȡĮ
- ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ȜȑȕȘĲĮ-țĮȣıĲȒȡĮ
- ǹȞȐȜȣıȘ țĮȣıĮİȡȓȦȞ ȜȑȕȘĲĮ, İțĲȓȝȘıȘ șİȡȝȚțȠȪ ȕĮșȝȠȪ ĮʌȩįȠıȘȢ ȕȐıİȚ ȝİĲȡȒıİȦȞ.
ȇȢįȜĳțȜȓ ȑĲȜșĲș
- ǻȚİȞȑȡȖİȚĮ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ ȜȑȕȘĲĮȢ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ ıİ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩ țĲȓȡȚȠ
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3. ȇǽȈȀǽȌȆȃǽȄȆ ȃǺĭǿȃǺȊȎȄ
ǽĬȁǺȊǺȉȊǺȉǽȎȄ ȁȂȀȃǺȊȀȉȃȆȋ

ǽȁȇǺȀǼǽȋȊȀȁȆȋ

ȇȈȆĬȈǺȃȃǺȊȆȉ

ǽȇȀĭǽȎȈǿȊȎȄ

ȈĲȠȞ țȪțȜȠ ĲȦȞ İȚıĮȖȦȖȚțȫȞ (ʍȢȡįțȢıĳțȜȓȣ ıʍțȝȡȗȓȣ) ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ ĲȠȣ
İʌȩȝİȞȠȣ ʌȓȞĮțĮ:
ĭıȞįĳțȜȓ ıȟȪĳșĳį
ȈĲȠȚȤİȓĮ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȒȢ țĮȚ ȝİĲȐįȠıȘȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ
ȈȤİįȚĮıȝȩȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȥȪȟȘȢ țĮȚ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ țĲȚȡȓȦȞ
ǾȜİțĲȡȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȣĲȠȝȐĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ıĲȚȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȥȪȟȘȢ țĮȚ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ

ǼțȑȢȜıțį
8 ȫȡİȢ
10 ȫȡİȢ
4 ȫȡİȢ
ȉȫȟȡȝȡ

22 ȬȢıȣ

ȈĲȠȞ țȪțȜȠ ĲȦȞ ȜȫȢțȧȟ (ȤʍȡȥȢıȧĳțȜȓȣ ıʍțȝȡȗȓȣ) ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝĮșȒȝĮĲĮ ĲȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ
ʌȓȞĮțĮ:
ĭıȞįĳțȜȓ ıȟȪĳșĳį
ĬİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ
ǼʌȚșİȫȡȘıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȥȪȟȘȢ țĮȚ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ
ȂİĲȡȒıİȚȢ țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ įİįȠȝȑȞȦȞ
ȆȡĮțĲȚțȒ ȐıțȘıȘ
ȉȫȟȡȝȡ

ǼțȑȢȜıțį
4 ȫȡİȢ
12 ȫȡİȢ
4 ȫȡİȢ
10 ȫȡİȢ
30 ȬȢıȣ

ȉȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ (ȪȜȘ) țȐșİ ȝȓĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȞȩĲȘĲİȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȖȡĮĳİȓ ıȣȞȠʌĲȚțȐ ȦȢ
ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
ȉĳȡțȥıȔį ȚıȢȞȡİȤȟįȞțȜȓȣ Ȝįț ȞıĳȑİȡĲșȣ ȚıȢȞȪĳșĳįȣ
- ǺĮıȚțȑȢ ȑȞȞȠȚİȢ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȒȢ (șİȡȝȩĲȘĲĮ, ʌȡȫĲȠ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȩ ĮȟȓȦȝĮ, șİȡȝȠțȡĮıȚĮțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıȦȝȐĲȦȞ, ȑȡȖȠ ȠȖțȠȝİĲĮȕȠȜȒȢ, İıȦĲİȡȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ ıȫȝĮĲȠȢ, İȞșĮȜʌȓĮ, ĲİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ,
ĲȑȜİȚĮ ĮȑȡȚĮ - İȟȓıȦıȘ țĮĲĮıĲȐıİȦȢ ĲİȜİȓȦȞ ĮİȡȚȫȞ, įİȪĲİȡȠ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȩ ĮȟȓȦȝĮ
- ĬİȦȡȓĮ ĮĲȝȫȞ - ȆȓȞĮțİȢ ȣįȡĮĲȝȠȪ - ǻȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ Mollier
- ĬİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȠȓ țȪțȜȠȚ (țȪțȜȠȢ Carnot ĮȞĲȓıĲȡȠĳȠȢ țȪțȜȠȢ Carmot, ĮȞĲȜȓĮ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, țȪțȜȠȚ
Clasius – Rankine)
- ǹİȡȠıȣȝʌȚİıĲȑȢ, įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
- ȈĲȠȚȤİȓĮ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȒȢ ĲȦȞ ĮİȡȚȠıĲȡȠȕȓȜȦȞ, ĲİȤȞȚțȩ ȑȡȖȠ, ȕĮșȝȠȓ ĮʌȠįȩıİȦȢ
- ȈĲȠȚȤİȓĮ șİȡȝȠįȣȞĮȝȚțȒȢ ĲȦȞ ȂǼȀ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȦȞ șİȡȝȚțȫȞ ȕĮșȝȫȞ ĮʌȠįȩıİȦȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ ȅtto Diesel – Semidiesel
- ȂİĲȐįȠıȘ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, ȝȠȡĳȑȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĮȖȦȖȒ, ıȣȞĮȖȦȖȒ țĮȚ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ
- ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡȝȚțȒȢ ĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲĮȢ (Ȝ) ȣȜȚțȠȪ
- ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ıȣȞĮȖȦȖȚȝȩĲȘĲȠȢ ȡİȣıĲȠȪ – ĮȡȚșȝȩȢ Nusselt
- ǼȟĮȞĮȖțĮıȝȑȞȘ ıȣȞĮȖȦȖȒ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İȟĮȞĮȖțĮıȝȑȞȘȢ ıȣȞĮȖȦȖȒȢ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
- ȂİĲȐįȠıȘ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ șİȡȝȚțȒȢ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮȢ
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- ȂȑȜĮȞ ıȫȝĮ, ȃȩȝȠȢ Stefan – Boltzman
- ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ İțʌȠȝʌȒȢ, ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ
- NȩȝȠȢ Kirchoff
- ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĮțĲȚȞȠȕȠȜȓĮ
- ȈȪȞșİĲȠȚ ĲȡȩʌȠȚ ȝȠȞȠįȚȐıĲĮĲȘȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ
- ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ (U)
- ǼȞĮȜȜȐțĲİȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ șİȡȝȠʌİȡĮĲȩĲȘĲĮȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ıȣȞĮȜȜĮȖȒȢ șİȡȝȩĲȘĲĮȢ
İȞĮȜȜȐțĲȘ
- ǼȞİȡȖİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ İȞĮȜȜȐțĲȘ, ȕĮșȝȠȓ ĮʌȩįȠıȘȢ İȞĮȜȜȐțĲȘ.
ȉȥıİțįĲȞȪȣ ıȗȜįĳįĲĳȑĲıȧȟ ȦȫȠșȣ Ȝįț ȜȝțȞįĳțĲȞȡȫ ȜĳțȢȔȧȟ
- ǼȚıĮȖȦȖȒ ıĲȚȢ ȕĮıȚțȑȢ ȑȞȞȠȚİȢ ĲȠȣ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ
- ȌȣȤȡȠȝİĲȡȓĮ, ȥȣȤȡȠȝİĲȡȚțȠȓ ȩȡȠȚ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮȢ ĮȑȡĮ, ȥȣȤȡȠȝİĲȡȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ
- ȂİĲĮȕȠȜȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȦȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ, șȑȡȝĮȞıȘ ȥȣȤȡȠȪ ĮȑȡĮ, ȥȪȟȘ ȣȖȡȠȪ ĮȑȡĮ ȝİ Ȓ ȤȦȡȓȢ ĮĳȪȖȡĮȞıȘ,
ĮįȚĮȕĮĲȚțȒ ĮȞȐȝȚȟȘ įȣȠ ȡİȣȝȐĲȦȞ ȣȖȡȠȪ ĮȑȡĮ, ĮįȚĮȕĮĲȚțȒ ȪȖȡĮȞıȘ ȣȖȡȠȪ ĮȑȡĮ
- ȌȣțĲȚțȠȓ țȪțȜȠȚ
- ȌȣțĲȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ, ĮȞĲȓıĲȡȠĳȠȢ țȪțȜȠȢ Carnot, șİȦȡȘĲȚțȩȢ ȥȣțĲȚțȩȢ țȪțȜȠȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ ĮĲȝȫȞ.
ʌȠȜȣȕȐșȝȚȠȢ ȥȣțĲȚțȩȢ țȪțȜȠȢ ıȣȝʌȓİıȘȢ ĮĲȝȫȞ, țȪȡȚĮ ȥȣțĲȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ĮȣĲȫȞ,
ȥȣțĲȚțȐ ȝȑıĮ, ȥȣțĲȚțȑȢ ȝȘȤĮȞȑȢ ĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȢ
- īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ıȤİįȓĮıȘȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȥȪȟȘȢ - țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ țĲȚȡȓȠȣ
- ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȠȣ șİȡȝȚțȠȪ țĮȚ ȥȣțĲȚțȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ țĲȚȡȓȠȣ
- ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ, țİȞĲȡȚțȫȞ țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ, ĲȠʌȚțȫȞ țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȫȞ
ȝȠȞȐįȦȞ ĮȞİȝȚıĲȒȡĮ – ıĲȠȚȤİȓȠȣ (fan coils), ĮİȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ıĲȠȝȓȦȞ, ȥȣțĲȚțȠȪ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ
(ȣįȡȩȥȣțĲȠ – ĮİȡȩȥȣțĲȠ), ʌȪȡȖȠȣ ȥȪȟİȦȢ, įȚțĲȪȦȞ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ țĮȚ ĮȞĲȜȚȫȞ, ĲȠʌȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ
įȚĮȚȡȠȪȝİȞȠȣ ĲȪʌȠȣ (split system), İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ țİȞĲȡȚțȠȪ & ȘȝȚ-țİȞĲȡȚțȠȪ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ, ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ȝİĲĮȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȠȣ ȥȣțĲȚțȠȪ ȝȑıȠȣ (VRV), ț.Ȑ.
- ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĲȚȡȓȠȣ
ǿȝıȜĳȢțȜȑ ĲȤĲĳȓȞįĳį Ȝįț İțįĳȑȠıțȣ įȤĳȡȞȑĳȡȤ ıȝȒȗȥȡȤ Ĳĳțȣ ıȗȜįĳįĲĳȑĲıțȣ ȚȒȢȞįȟĲșȣ
- īİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ıȤİįȓĮıȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
- ȀĮȞȠȞȚıȝȠȓ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
- ȉȪʌȠȚ țĮȜȦįȓȦȞ, ĮȖȦȖȫȞ, ıȦȜȘȞȫıİȦȞ
- ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
- ǾȜİțĲȡȚțȠȓ ʌȓȞĮțİȢ - ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ʌȓȞĮțĮ
- īİȚȫıİȚȢ, ȖİȚȫıİȚȢ ĲȦȞ ıȣıțİȣȫȞ, șİȝİȜȚĮțȒ ȖİȓȦıȘ
- ȀȣțȜȫȝĮĲĮ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ ĳȠȡĲȓȦȞ, ȖȡĮȝȝȫȞ, ĮıĳĮȜİȚȫȞ
ț.Ĳ.Ȝ.
- ȈȣıĲȒȝĮĲĮ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ țĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȣĲȠȝȐĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ.
ĭıĲȞțȜȪ ʍȝįȔĲțȡ ȗțį ıʍțȚıȧȢȓĲıțȣ ıȗȜįĳįĲĳȑĲıȧȟ ȜȝțȞįĳțĲȞȡȫ
- ǼȣȡȦʌĮȧțȒ țĮȚ İșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ
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ǽʍțȚıȬȢșĲș ıȗȜįĳȑĲĳįĲșȣ ȦȫȠșȣ Ȝįț ȜȝțȞįĳțĲȞȡȫ
- īİȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ įȚȐȡșȡȦıȘȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȦȞ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȫȞ
ȝȠȞȐįȦȞ
- ȌȣțĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ, ȕȡȩȖȤȠȢ ĮȑȡĮ, ȕȡȩȖȤȠȢ țȡȪȠȣ ȞİȡȠȪ, ȕȡȩȖȤȠȢ ȥȪȟȘȢ, ȕȡȩȖȤȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ
șİȡȝȩĲȘĲĮȢ, ȕȡȩȖȤȠȢ İȜȑȖȤȠȣ
- ǼțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞĲȠȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ
- ȈȣıĲȒȝĮĲĮ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ, țĮĲȐĲĮȟȘ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, ıȣȞȒșİȚȢ İĳĮȡȝȠȖȑȢ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ
- ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ țĮȚ İțĲȓȝȘıȘ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İʌȚȝȑȡȠȣȢ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞĮ ıȪıĲȘȝĮ
țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ
- ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȥȪȟȘȢ
- ȂİȜȑĲȘ ĲȠȣ țȪțȜȠȣ ȥȪȟȘȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȒ ıȣȝʌȓİıȘ ĮĲȝȫȞ, İțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ, ıİ ȥȣțĲȚțȒ ȝȠȞȐįĮ ȝİ
ȝȘȤĮȞȚțȒ ıȣȝʌȓİıȘ ĮĲȝȫȞ, ȝȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘȢ ıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ İȞȩȢ İȟĮĲȝȚıĲȒ, ʌȜȒȡȦıȘ, ȑȜİȖȤȠȢ
įȚĮȡȡȠȫȞ, İʌİȝȕȐıİȚȢ ıİ İȟȠʌȜȚıȝȩ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȥȪȟȘȢ
- ǹȣĲȠȝĮĲȚıȝȠȓ, ȩȡȖĮȞĮ İȜȑȖȤȠȣ, ĮȞĲȚıĲȐșȝȚıȘ
- ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ įȚĮȞȠȝȒȢ țĮȚ ĲİȡȝĮĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ ȥȪȟȘȢ – țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ
- ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȫȞ ȝȠȞȐįȦȞ ȝİ ȝİĲȡȒıİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ ȞİȡȠȪ, ȝȑĲȡȘıȘ
ĲȠȣ ıȣȞĲİȜİıĲȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ (C.O.P) ȝȚĮȢ ȝȠȞȐįĮȢ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ, ȝȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĮȑȡĮ ıİ
ıĲȩȝȚȠ ʌȡȠıĮȖȦȖȒȢ, ȝȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȝȐȗĮȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ıİ ĮİȡĮȖȦȖȩ
- ǲȜİȖȤȠȢ ĮİȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲĮ ȝȘȤĮȞȠıĲȐıȚĮ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ, ȑȜİȖȤȠȢ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
- ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ, ȩȡȖĮȞĮ țĮȚ ȝİĲȡȒıİȚȢ, ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȝİĲȡȒıİȦȞ, ǲȞĲȣʌĮ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȀȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ
- ȈȣıĲȐıİȚȢ, ȣʌȠįİȓȟİȚȢ
- ȈȪȞĲĮȟȘ ǲțșİıȘȢ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ
ȃıĳȢȓĲıțȣ Ȝįț ȜįĳįȗȢįĴȓ İıİȡȞȒȟȧȟ
- īİȞȚțȐ ʌİȡȓ ȝİĲȡȒıİȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ȝİȖİșȫȞ
- ǼʌȚȜȠȖȒ ȝİĲȡȒıİȦȞ, ĮțȡȓȕİȚĮ ȝİĲȡȒıİȦȞ
- ǹȞĮĳȠȡȐ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıȣȞȒșȦȞ ȝİĲȡȘĲȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ, șİȡȝȩȝİĲȡĮ, ʌĮȡȠȤȩȝİĲȡĮ ȞİȡȠȪ,
ȣȖȡȩȝİĲȡĮ, ĮİȡȩȝİĲȡĮ (ʌĮȡȠȤȩȝİĲȡĮ ĮȑȡĮ), ȩȡȖĮȞĮ ȝȑĲȡȘıȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĮȑȡĮ, CO2, șİȡȝȚįȠȝİĲȡȘĲȑȢ,
ȝİĲȡȘĲȑȢ/ĮȞĮȜȣĲȑȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, ȕȠȜĲȩȝİĲȡȠ, ĮȝʌİȡȩȝİĲȡȠ, ʌȠȜȪȝİĲȡȠ, ț.Ȑ.
- ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȕĮıȚțȫȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ, ıȤİĲȚțȒȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ, ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĮȑȡĮ,
ĮʌȩįȠıȘȢ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ, ȝȑĲȡȘıȘȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ĲȠȣ ĮȑȡĮ ıĲȠȣȢ ĮİȡĮȖȦȖȠȪȢ țĮȚ ıĲĮ ıĲȩȝȚĮ,
ȝȑĲȡȘıȘ ȝİȖİșȫȞ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ț.Ȑ.
- ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȝİĲȡȒıİȦȞ, țĮĲĮıțİȣȒ İʌȠʌĲȚțȫȞ įȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞ
ȇȢįȜĳțȜȓ ȑĲȜșĲș
- ǻȚİȞȑȡȖİȚĮ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ ıİ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩ țĲȓȡȚȠ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02024063110110016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

