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7.  ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών ιδρύθηκε το 1975 µε βασικό σκοπό τη 
συγκέντρωση κάτω από µια ενιαία διοίκηση όλων των  εργαστηρίων και του 
προσωπικού που απασχολείτο µε τη συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού, των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, µε στόχο την καλύτερη και 
αποδοτικότερη αξιοποίηση του δυναµικού αυτού και την άσκηση οµοιόµορφης 
πολιτικής στα θέµατα της διαχείρισης του κυβερνητικού ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού. 
 
Το Τµήµα έχει τη γενική  ευθύνη για τις νοµοθεσίες που  ορίστηκε ως αρµόδια αρχή, 
για τον προγραµµατισµό, τη σχεδίαση, την εκτέλεση και τη συντήρηση των 
κυβερνητικών ηλεκτροµηχανολογικών έργων, για την αγορά µηχανηµάτων και τη 
διαχείριση οχηµάτων, µηχανηµάτων και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
/εξοπλισµού και για τη συντήρηση όλων των κυβερνητικών κτιρίων. 
 
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ευθύνη για τις ζωτικές υπηρεσίες, όπως είναι τα 
νοσοκοµεία και τα αεροδρόµια και άλλα κυβερνητικά ιδρύµατα και κτίρια όπου 
χρειάζεται η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισµού πάνω σε 
εικοσιτετράωρη βάση. 
 
Γενικά το Τµήµα έχει τον επιτελικό ρόλο του συµβούλου του κράτους για όλα τα 
ηλεκτροµηχανολογικά θέµατα που το αφορούν. 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Το Τµήµα αναδιοργανώθηκε, µε βάση το Σχέδιο Αναµόρφωσης του ∆ηµόσιου Τοµέα, 
µε στόχο τη συνεχή µετεξέλιξη και αναβάθµιση του ρόλου του από εκτελεστικό σε 
εποπτικό-ρυθµιστικό-επιτελικό. Με την εφαρµογή του νέου οργανογράµµατος, έγινε 
οµαδοποίηση των οµοειδών εργασιών και σε αυτό το στάδιο επιχειρείται η 
διαφοροποίηση της παραδοσιακής οργανωτικής του δοµής και η αναδιάταξη των 
προτεραιοτήτων τους για να µπορέσει να αναλάβει, το συντοµότερο δυνατό, το νέο 
εποπτικό- ρυθµιστικό- επιτελικό ρόλο του. 
 
Η σηµερινή δοµή του Τµήµατος περιλαµβάνει τέσσερις βασικούς τοµείς που 
συνδυάζουν τους Κλάδους Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και τέσσερα Επαρχιακά 
Γραφεία που καλύπτουν τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεµεσού, Αµµοχώστου-Λάρνακας 
και Πάφου. Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων στους τοµείς και τα επαρχιακά γραφεία 
στοχεύει πρώτιστα στην επίτευξη των στόχων του Τµήµατος. 
 
Με τη δοµή αυτή, όλες οι εκτελεστικές δραστηριότητες του Τµήµατος, που 
περιλαµβάνουν τα διάφορα Εργαστήρια Συντήρησης Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού και τα Εργαστήρια Κινητών Μηχανηµάτων και 
Οχηµάτων, υπάγονται διοικητικά στα επαρχιακά γραφεία. 
 
Με την υφιστάµενη δοµή του Τµήµατος επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισµός των 
ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών κλάδων, η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του 
Τµήµατος στις διάφορες επιτροπές και η αποδοτική επικοινωνία τόσο µεταξύ των 
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τοµέων του Τµήµατος όσο και µεταξύ του Τµήµατος και των άλλων υπηρεσιών του 
κράτους αλλά και µε το κοινό. Επίσης επιτυγχάνεται η εφαρµογή οµοιόµορφων 
διαδικασιών και η καλύτερη  αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων και του εργατικού 
δυναµικού του Τµήµατος. 
 
Προσωπικό 
 
Στο τέλος του 2004 το σύνολο του προσωπικού του Τµήµατος ήταν 537  υπάλληλοι 
και ωροµίσθιοι τεχνίτες. Υπήρχαν επίσης 21 θέσεις κενές.  Η σύνθεση του 
προσωπικού ήταν 25 µηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι µηχανικοί (συν 3 θέσεις κενές), 
58 τεχνικοί µηχανολογίας/ηλεκτρολογίας (συν 5 θέσεις κενές), 19 επιστάτες, 32 άτοµα 
εναλλάξιµο προσωπικό και 403 άτοµα ωροµίσθιο προσωπικό (συν 13 θέσεις κενές).   
 
ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Οι δραστηριότητες των διαφόρων τοµέων και επαρχιακών γραφείων του Τµήµατος, 
κατά το 2004, ήταν οι ακόλουθες: 
 
Τοµέας Αγορών 
 
Για να διασφαλίζεται η ενιαία πολιτική και οµοιοµορφία στη διαχείριση των 
προσφορών, όλες οι αγορές ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, δηλαδή 
µηχανηµάτων, οχηµάτων, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, βιοϊατρικού, εργαστηριακού 
και άλλου είδους εξοπλισµού, γίνονται από τον Τοµέα Αγορών. Επιπρόσθετα, ο 
τοµέας είναι υπεύθυνος για τις πιο κάτω δραστηριότητες: 
 

Τη διεκπεραίωση της διαδικασίας όπως προβλέπεται στη σχετική περί 
συµβάσεων του δηµοσίου νοµοθεσία, για την αγορά κινητού, σταθερού, 
ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού, βιοϊατρικού και 
εργαστηριακού εξοπλισµού. 
Την ετοιµασία και ενηµέρωση αρχείου προδιαγραφών καθώς και  την 
αναβάθµιση ή/και βελτίωση τεχνικών όρων και προδιαγραφών. 
Την παροχή συµβουλών σε κυβερνητικά τµήµατα, τοπική αυτοδιοίκηση και 
διάφορους άλλους φορείς και οργανισµούς σε θέµατα προδιαγραφών, αλλά 
και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για όλες τις κατηγορίες εξοπλισµού που 
αγοράζεται ή προτείνεται να αγοραστεί. 
Την εκπροσώπηση του Τµήµατος σε διάφορες επιτροπές αξιολόγησης 
διαγωνισµών για προµήθεια εξοπλισµού άλλων τµηµάτων µέσω προσφορών 
που καλύπτονται από κονδύλια του προϋπολογισµού και από κονδύλια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 

Κατά το 2004 προκηρύχθηκαν από τον Τοµέα Αγορών 60 διαγωνισµοί για αγορά 
εξοπλισµού συνολικής αξίας £17.828.928 (αγορά οχηµάτων/µηχανηµάτων, 
µηχανολογικού εξοπλισµού, βιοϊατρικού και εργαστηριακού εξοπλισµού).  
 
Επιπλέον ο τοµέας αυτός ασχολήθηκε µε τη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
πολλών τεχνικών προδιαγραφών, για µεγάλη ποικιλία εξοπλισµού. 
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Παράλληλα ο Τοµέας Αγορών, µε τη συνεργασία προσωπικού και άλλων 
τοµέων/επαρχιακών γραφείων του Τµήµατος, ανέλαβε τη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας προµήθειας βιοϊατρικού εξοπλισµού, για τα νέα γενικά νοσοκοµεία 
Λευκωσίας και Αµµοχώστου. Πιο συγκεκριµένα, βοήθησε στη βελτίωση των τεχνικών 
προδιαγραφών που ετοίµασαν οι µελετητές των έργων, προέβηκε στη δηµοσίευση, 
αξιολόγηση και υπεράσπιση των εκθέσεων αξιολόγησης ενώπιον του Συµβουλίου 
Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για διαγωνισµούς του 
δηµοσίου που αφορούν σε εκατοντάδες είδη νοσοκοµειακού εξοπλισµού. 
 
Τοµέας Προγραµµατισµού Συντήρησης και ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού 
 
Ο Τοµέας Προγραµµατισµού Συντήρησης και ∆ιαχείρισης Εξοπλισµού ασχολείται 
κυρίως µε: 

Τον καθορισµό πολιτικής για τη συντήρηση όλου του ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού της Κυβέρνησης. 
Τη σύναψη συµβολαίων για συντηρήσεις µηχανηµάτων και εξοπλισµού, 
περιλαµβανοµένου βιοϊατρικού και αναλυτικού εξοπλισµού, µε τον ιδιωτικό 
τοµέα. 
Τη λειτουργία εξειδικευµένων εργαστηρίων για τη συντήρηση του εξοπλισµού 
γραφείου και των οδοντιατρικών µηχανηµάτων σε παγκύπριο επίπεδο. 
Τη διαχείριση όλων των κυβερνητικών κινητών µηχανηµάτων και οχηµάτων 
του δηµοσίου. 
Τη διαχείριση των κονδυλίων για την αγορά οχηµάτων, µηχανηµάτων, 
τηλεπικοινωνιακού και γραφειακού εξοπλισµού για την Κυβέρνηση. 
Τη διαχείριση των κονδυλίων συντήρησης του προϋπολογισµού του Τµήµατος. 

 
Την ετοιµασία προϋπολογισµού και τη µέριµνα για την υλοποίηση του, όσον 
αφορά στην αγορά κινητών µηχανηµάτων και οχηµάτων για την Κυβέρνηση, 
µε εξαίρεση την Αστυνοµία, την Πυροσβεστική και την Εθνική Φρουρά, καθώς 
και για την αγορά τηλεπικοινωνιακού και γραφειακού εξοπλισµού. 
Την αγορά σταθερού εξοπλισµού σε αντικατάσταση υφιστάµενου εξοπλισµού, 
νοουµένου ότι ο εξοπλισµός αποτελεί µέρος συστήµατος και δεν υφίσταται 
ανάγκη για την αναβάθµιση του. 
 
Την παροχή συµβουλών και την προώθηση της µηχανογράφησης στους 
διάφορους τοµείς του Τµήµατος, 
Την εκπροσώπηση του ∆ιευθυντή του Τµήµατος ως προέδρου του Τεχνικού 
Συµβουλίου Επιθεώρησης µη Χρησιµοποιήσιµων Ειδών. 

  
Την ετοιµασία και συγγραφή των περί Πυρασφάλειας Κτιρίων Κανονισµών. 

 
Τη διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού της δηµόσιας υπηρεσίας. 
 
Σηµαντική δραστηριότητα του τοµέα κατά το 2004 αποτέλεσε η 
διαπραγµάτευση και η οριστικοποίηση συµφωνίας για την ανάθεση στους 
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εργολάβους των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων της 
λειτουργίας, παράλληλα µε τη συντήρηση, των εγκαταστάσεων του νέου 
νοσοκοµείου Λευκωσίας. 

 
Τοµέας Μελετών και Επίβλεψης Έργων 
 

Ο Τοµέας Μελετών και Επίβλεψης Έργων ασχολείται κυρίως µε: 
Τον προγραµµατισµό, τη σχεδίαση και την επίβλεψη των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των έργων του δηµοσίου, 
συµπεριλαµβανοµένων των αεροδροµίων, νοσοκοµείων και του φωτισµού 
υπεραστικών δρόµων. 
Τη διαχείριση της ανάθεσης έργων σε γραφεία συµβούλων µηχανικών του 
ιδιωτικού τοµέα. 
Την παροχή συµβουλών στα κυβερνητικά τµήµατα/υπηρεσίες και τον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε ηλεκτροµηχανολογικής φύσης θέµατα. 

 
Συγκεκριµένα, ο τοµέας είναι υπεύθυνος για τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

Το σχεδιασµό και τη µελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισµού. 

 Το σχεδιασµό και τη µελέτη ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών κέντρων και 
δικτύωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφώνων. 

 Το σχεδιασµό και τη µελέτη συστηµάτων ασφάλειας, πυρασφάλειας, κλειστών 
κυκλωµάτων παρακολούθησης, συναγερµού πυρκαγιάς και αυτόµατης 
πυρόσβεσης. 

 Την επίβλεψη έργων και τη διαχείριση συµβάσεων που εκτελούνται από τον 
ιδιωτικό τοµέα µέσω προκήρυξης διαγωνισµών. 

 Το σχεδιασµό και τη µελέτη για την αναβάθµιση υφιστάµενων 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

 Τη διαχείριση και παρακολούθηση των συµβάσεων ανάθεσης µελετών σε 
γραφεία ιδιωτών συµβούλων µηχανικών. 

 
Συνεργάζεται και συµβουλεύει στα θέµατα της αρµοδιότητας του, τους 
διευθυντές και συντονιστές έργων στα υπό εκτέλεση έργα, όπως το νέο 
Ανώτατο ∆ικαστήριο, τα νέα νοσοκοµεία Λευκωσίας και Αµµοχώστου, η 
επέκταση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού και τα νέα κυβερνητικά κτίρια 
στην Πάφο. 

 
 Συµµετέχει σε τεχνικές και άλλες επιτροπές που ασχολούνται µε τις µελέτες 

σηµαντικών και µεγάλων έργων της Κυβέρνησης, όπως τα νέα κτίρια της 
Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, τα νέα 
κτίρια του Επαρχιακού Κτηµατολογίου και Πολεοδοµίας, του Τµήµατος 
Αναπτύξεως Υδάτων, των κεντρικών γραφείων της Πολεοδοµίας και του 
Υπουργείου Υγείας. 
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Τοµέας Νοµοθεσίας / Εναρµόνισης / Επιµόρφωσης 
 
Ο Τοµέας Νοµοθεσίας/Εναρµόνισης/Επιµόρφωσης είναι υπεύθυνος για:  

Την εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας σε θέµατα για τα οποία το Τµήµα 
είναι η αρµόδια αρχή όπως ο ηλεκτρισµός και το υγραέριο. 
Τον εκσυγχρονισµό και τη συνεχή προσαρµογή της νοµοθεσίας στα νέα 
τεχνολογικά δεδοµένα. 
Την εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο, τόσο 
όσον αφορά σε υφιστάµενες νοµοθεσίες για τις οποίες το Τµήµα είναι η 
αρµόδια αρχή, όσο και για νέες νοµοθεσίες. 
Την επιµόρφωση του προσωπικού του Τµήµατος. 
 

Συγκεκριµένα, ο τοµέας αυτός ασχολείται µε τις ακόλουθες δραστηριότητες που 
απορρέουν από την υφιστάµενη νοµοθεσία και την εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο: 
 Την εφαρµογή των προνοιών του περί Ηλεκτρισµού Νόµου και των 

Κανονισµών που προνοούν για την έκδοση επαγγελµατικών αδειών για το 
επάγγελµα ηλεκτρολογίας, την έγκριση σχεδίων δικτύων της Αρχής 
Ηλεκτρισµού Κύπρου, την εποπτεία της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου ως προς 
τη συµµόρφωση µε τη σχετική νοµοθεσία, κ.ά. 

 Την εφαρµογή των προνοιών του περί Πετρελαιοειδών Νόµου και των ειδικών 
Κανονισµών που ισχύουν για το υγραέριο, που προνοούν για τον έλεγχο των 
χώρων αποθήκευσης, τον καθορισµό και την επιθεώρηση των 
εξουσιοδοτηµένων σταθµών ελέγχου και εµφιάλωσης υγραερίου, την 
εξουσιοδότηση οργανισµών ελέγχου για τον περιοδικό έλεγχο των 
φυαλών/δοχείων, κ.ά. 

 Την εφαρµογή των προνοιών του περί Κολυµβητικών ∆εξαµενών Νόµου και 
των Κανονισµών σε σχέση µε τον έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικού 
καταλληλότητας για τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις των δηµόσιων 
κολυµβητικών δεξαµενών για σκοπούς έκδοσης άδειας λειτουργίας τους. 

 
 Την εφαρµογή εναρµονιστικών νοµοθεσιών που αφορούν  στον ηλεκτρολογικό 

εξοπλισµό, στην ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, στο µεταφερόµενο 
εξοπλισµό υπό πίεση, στις συσκευές αερίων, στις συσκευές αερολυµάτων και 
στα οχήµατα τέλους ζωής. 
Την παροχή συµβουλών προς τον Τµήµα Οδικών Μεταφορών σε δύσκολες ή 
ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται µε την εγγραφή οχηµάτων. 

 Την ετοιµασία κανονισµών που ρυθµίζουν  ηλεκτρολογικά και µηχανολογικά 
θέµατα καθώς και τη ρύθµιση άσκησης τεχνικών επαγγελµάτων που 
σχετίζονται µε τα θέµατα αυτά. 

Κατά το 2004 ο τοµέας ανταποκρίθηκε στην ετοιµασία εκθέσεων προόδου, στην 
υποβολή προτάσεων για συνεργασία µε άλλες χώρες, στην ετοιµασία προτάσεων για 
τεχνική βοήθεια για θέµατα εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου κ.α.  
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Επίσης, ο τοµέας συµµετείχε στην επιτροπή για τη σύνταξη της σχετικής νοµοθεσίας 
που ελευθεροποιεί την αγορά ηλεκτρισµού στην Κύπρο, σύµφωνα µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. 
 
Επιπρόσθετα, ο τοµέας: 
 Συµπλήρωσε την εργασία µε τίτλο «Legislation and Policy Options for Air 

Quality in Cyprus» που χρηµατοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα LIFE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ποσό 357.700 ευρώ, µετά την επιτυχή κατάληξη της 
πρότασης που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 ∆ιενήργησε, µε βάση τη νοµοθεσία για το υγραέριο, συστηµατικούς έλεγχους 
και επιθεωρήσεις υποστατικών που αποθηκεύουν υγραέριο και προέβηκε σε 
διορθωτικές υποδείξεις, διερεύνησε ατυχήµατα που προκλήθηκαν ή που 
υπήρχαν ενδείξεις ότι πιθανόν να προκλήθηκαν από τη χρήση υγραερίου, 
επιθεώρησε βυτιοφόρα οχήµατα για τη µεταφορά πετρελαιοειδών και 
ανταποκρίθηκε σε διάφορες κλήσεις για διερεύνηση ή/και επίλυση 
προβληµάτων των καταναλωτών σε σχέση µε στο υγραέριο. 

 Οργάνωσε και προώθησε τη συµµετοχή λειτουργών του Τµήµατος σε διάφορα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

 
Επαρχιακά Γραφεία και Εργαστήρια 
 
Οι εκτελεστικές δραστηριότητες του Τµήµατος διεξάγονται σε επαρχιακό επίπεδο. 
Υπάρχει πλήρης αποκέντρωση στον τοµέα αυτό για καλύτερη και αποδοτικότερη 
εκτέλεση των εργασιών που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες τους. Επαρχιακά γραφεία 
και εργαστήρια λειτουργούν στη Λευκωσία, Λεµεσό, Αµµόχωστο-Λάρνακα και Πάφο. 
 
Οι κυριότερες αρµοδιότητες των επαρχιακών γραφείων είναι:  
 Η συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των κυβερνητικών 

κτιρίων συµπεριλαµβανοµένων των νοσοκοµείων, των ιδρυµάτων, των 
αεροδροµίων και των εγκαταστάσεων και στρατοπέδων της Εθνικής Φρουράς. 

 Η εκτέλεση µικρών νέων ή βελτιωτικών έργων σε υφιστάµενες 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

 Η συντήρηση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των κυβερνητικών 
οικισµών. 

 Η συντήρηση του ηλεκτρονικού, βιοϊατρικού, εργαστηριακού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. 

 Η συντήρηση των κυβερνητικών οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων. 
 Η ετοιµασία µελετών για µικρά νέα έργα και για αναβάθµιση των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 Η επίβλεψη της εκτέλεσης µικρών ηλεκτροµηχανολογικών έργων και η 

επιτήρηση συµβολαίων συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού. 
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 Ο έλεγχος της εφαρµογής της υφιστάµενης νοµοθεσίας σε σχέση µε την 
καταλληλότητα των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων υποστατικών 
δηµόσιας χρήσης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου και 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυµβητικών δεξαµενών δηµόσιας 
χρήσης. 

 Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς την Αστυνοµία σε σχέση µε 
πυρκαγιές, εκρήξεις, δυστυχήµατα και κακόβουλες ζηµιές σε κτίρια, οχήµατα 
και µηχανήµατα. 

 Οι γνωµατεύσεις για τη µηχανική κατάσταση και οι εκτιµήσεις αξίας οχηµάτων 
που πρόκειται να αγοραστούν από δηµόσιους υπαλλήλους µε κυβερνητική 
προκαταβολή καθώς και οι εκτιµήσεις αξίας ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού για σκοπούς πώλησης του. 

 Οι εκτιµήσεις ζηµιών που προκαλούνται σε δυστυχήµατα µε κυβερνητικά 
οχήµατα. 

 Οι αγορές οικιακών συσκευών που χρειάζονται τα διάφορα κυβερνητικά 
ιδρύµατα, ανταλλακτικών για τη συντήρηση και υλικών για τις νέες εργασίες. 

 
Σε όλες τις επαρχίες λειτουργούν εξοπλισµένα και στελεχωµένα εργαστήρια, για τη 
συντήρηση και επιδιόρθωση των κυβερνητικών οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων, 
(µε εξαίρεση τα οχήµατα της Αστυνοµίας και της Εθνικής Φρουράς). 
 
Στο Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας λειτουργεί, µεταξύ άλλων, εργαστήριο για 
συντήρηση και επιδιορθώσεις ηλεκτρονικών συσκευών. 
 
Στα νοσοκοµεία, στα αεροδρόµια και στο Κρατικό Χηµείο λειτουργούν Εργαστήρια 
για την άµεση εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε θέµατα συντήρησης τόσο των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων όσο και του εξοπλισµού που χρησιµοποιούν. 
Για να µπορεί το Τµήµα να ανταποκρίνεται καλύτερα στον υπερβολικό σε αριθµό και 
τεχνολογικό περιεχόµενο όγκο εργασίας που συνεχώς αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, 
αναθέτει σε αυξηµένο βαθµό τη συντήρηση εξειδικευµένου ιατρικού και 
εργαστηριακού εξοπλισµού καθώς και οχηµάτων στους αντιπρόσωπους 
/προµηθευτές του.  
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
Οι δαπάνες για µερικές από τις δραστηριότητες του Τµήµατος που διενεργήθηκαν 
κατά το 2004 συνοψίζονται στα πιο κάτω: 

Οι δαπάνες για τη συντήρηση και επιδιόρθωση των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στα νοσοκοµεία και στο Κρατικό Χηµείο 
ανήλθαν σε περίπου £ 3.000.000. 

 
Οι δαπάνες για τη συντήρηση και επιδιόρθωση των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στα δυο αεροδρόµια ανήλθαν σε περίπου 
£1.500.000. 
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Οι δαπάνες για τη συντήρηση και επιδιόρθωση του βιοϊατρικού και 
εργαστηριακού εξοπλισµού µε συµβόλαια ανήλθαν στις £600.000 περίπου. Ο 
αριθµός των συµβάσεων ανήλθε περίπου σε 200. 

 
Κατά το 2004 επίσης:  
 Εκπονήθηκαν µηχανολογικές  και ηλεκτρολογικές µελέτες. 
 Επιθεωρήθηκαν υποστατικά δηµόσιας χρήσης σε σχέση µε τις ηλεκτρικές τους 

εγκαταστάσεις, την αποθήκευση υγραερίου και τη λειτουργία κολυµβητικών 
δεξαµενών και εκδόθηκαν πιστοποιητικά καταλληλότητας για σκοπούς 
έκδοσης της σχετικής άδειας λειτουργίας τους από την αρµόδια αρχή. 

 Επιθεωρήθηκαν οχήµατα για παραχώρηση δανείου (advance). 
 Επιθεωρήθηκαν οχήµατα δηµοσίων υπαλλήλων για να πιστοποιηθεί η 

καταλληλότητα τους για σκοπούς παραχώρησης νέου δανείου πριν τη 
συµπλήρωση 8 ετών από το προηγούµενο δάνειο. 

 Επιθεωρήθηκαν οχήµατα ιδιωτών που ενεπλάκησαν σε δυστυχήµατα µε 
κυβερνητικά οχήµατα. 

 Επιθεωρήθηκαν οχήµατα διασκευασµένα ως κινητές καντίνες σε σχέση µε τις 
εγκαταστάσεις υγραερίου. 

 Επιθεωρήθηκαν βυτιοφόρα οχήµατα µεταφοράς καυσίµων σε σχέση µε την 
εφαρµογή των προνοιών του περί Πετρελαιοειδών Νόµου και των ειδικών 
Κανονισµών που ισχύουν για το υγραέριο. 

 ∆όθηκαν συµβουλές στην Αστυνοµία για τα αίτια οδικών δυστυχηµάτων. 
 ∆όθηκαν συµβουλές σε µη κυβερνητικούς οργανισµούς για αγορά, πώληση, 

επιδιόρθωση µηχανηµάτων/οχηµάτων τους. 
Θεωρήθηκαν σχέδια της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου προκειµένου να δοθεί η 
σχετική έγκριση για να εκτελεσθούν οι εργασίες από την Αρχή, που 
περιλάµβαναν την κατασκευή υποσταθµών εδάφους, επεκτάσεων ή νέων 
διακλαδώσεων του δικτύου ψηλής τάσης και διακλαδώσεων του δικτύου 
χαµηλής και µέσης τάσης. 

 Εξετάστηκαν αιτήσεις για παροχή άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 Εξετάστηκαν αιτήσεις αποφοίτων πανεπιστηµίων, του Ανώτερου 

Τεχνολογικού Ινστιτούτου, άλλων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 
άλλων επαγγελµατιών του τοµέα της ηλεκτρολογίας για την εγγραφή τους και 
την έκδοση από την Αρχή Αδειών του σχετικού Πιστοποιητικού Ικανότητας 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ανώτερου Τεχνικού Ηλεκτρολογίας. 

 Εξετάστηκαν αιτήσεις για έκδοση άδειας ενάσκησης της επιχείρησης 
ηλεκτρολογικών έργων, που αφορούσαν είτε σε ανανέωση της άδειας είτε σε 
εγγραφή νέων επιχειρήσεων. 

 Εκδόθηκαν από την Αρχή Αδειών πιστοποιητικά εγγραφής σ΄ όλες τις 
κατηγορίες επαγγελµάτων σύµφωνα µε τον Κανονισµό 53 των περί 
Ηλεκτρισµού Κανονισµών του 1941-1991. 

 Ετοιµάστηκαν εκθέσεις για τη συµπλήρωση αστυνοµικών ερευνών για τα αίτια 
πυρκαγιών σε κατοικίες και αυτοκίνητα. 
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ΑΛΛΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών: 
 

Προέδρευε της Τεχνικής Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου, µέχρι και την 
κατάργηση της, που συµβούλευε τον Πρόεδρο του Κεντρικού Συµβουλίου 
Προσφορών σε θέµατα προσφορών για τις αγορές ηλεκτροµηχανολογικών 
ειδών. 
Συµµετείχε, σε επαρχιακή βάση στην Επιτροπή Ενοικίων και παρείχε 
συµβουλευτικά τεχνική βοήθεια για τις περιπτώσεις ενοικίασης ιδιωτικών 
κτιρίων για στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών.  
Προήδρευε του Τεχνικού Συµβουλίου Επιθεώρησης µη Χρησιµοποιήσιµων 
Ηλεκτροµηχανολογικών Ειδών, που εξετάζει περιπτώσεις για σκοπούς 
διαγραφής από τα κυβερνητικά µητρώα περιουσίας. 
Προέβηκε στην οριοθέτηση των περιοχών κολύµβησης για προστασία του 
κοινού από τα ταχύπλοα και άλλων ειδών σκάφη. 
Συµµετείχε στην Επιτροπή Αχρήστευσης Μηχανογραφικού Εξοπλισµού. 


