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                     ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

 

    
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί του 1941 μέχρι 2012 
Εξετάσεις Εργοληπτών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

και Συντηρητών ηλεκτροσυσκευών 
 
Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι, οι επόμενες γραπτές εξετάσεις, που διεξάγονται 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, για απόκτηση Πιστοποιητικού 
Ικανότητας Εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή/και Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών, ή για 
αύξηση των υφιστάμενων ορίων των Πιστοποιητικών Ικανότητας τους, θα γίνουν το Σάββατο, 30 
Ιανουαρίου, 2016. 
 
Στις εξετάσεις μπορούν να παρακαθίσουν, οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη ή/και 
Συντηρητή που επιθυμούν να αυξήσουν τα όρια ευθύνης τους, καθώς επίσης και όσοι επιθυμούν 
να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ικανότητας Εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή/και 
Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών και πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις, νοουμένου ότι, δεν έχουν 
στο παρελθόν αποτύχει τρείς φορές στην ίδια εξέταση. Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, η Αρχή 
Αδειών δύναται, αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά που δυνατό να υποβάλει ο κάθε υποψήφιος για 
την αποτυχία του στις προηγούμενες εξετάσεις, να του επιτρέψει να παρακαθίσει και σε νέα 
εξέταση.  
 
1  Για απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εργολήπτη ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων (όρια ευθύνης μέχρι 150ΧΒΑ), όσοι: 

i) Έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, και 
 

ii) κατέχουν απολυτήριο Μέσης Τεχνικής Σχολής στον κλάδο της ηλεκτρολογίας και 
έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο, μεταγενέστερη πρακτική εξάσκηση σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, ή 

 

iii) είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτροτεχνίτη και έχουν τουλάχιστον τρία 
χρόνια, μεταγενέστερη υπηρεσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,  ή 

 

iv) έχουν τουλάχιστον έξι χρόνια υπηρεσία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
 

  
2. Για απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Δεύτερης 

Τάξης (όρια ευθύνης μέχρι 75 ΧΒΑ), όσοι: 
 
Έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τουλάχιστον τρία χρόνια 
πρακτική εξάσκηση στη συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού 
 
Επισημαίνεται ότι, οι απόφοιτοι Μέσης Τεχνικής Σχολής στο Κλάδο Ηλεκτρολογίας που 
έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο μεταγενέστερη πρακτική εξάσκηση στη συντήρηση 
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ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, μπορούν να αποκτήσουν το εν λόγω 
Πιστοποιητικό Ικανότητας, χωρίς εξετάσεις, αφού υποβάλουν τη σχετική αίτηση και 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 

3. Για απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Συντηρητή ηλεκτροσυσκευών Πρώτης Τάξης 
(όρια ευθύνης μέχρι 350ΧΒΑ), όσοι: 

  
 i) Είναι εγγεγραμμένοι ως Συντηρητές Δεύτερης Τάξης και έχουν μεταγενέστερη υπηρεσία 

τριών τουλάχιστο χρόνων, ή 
 

 ii) κατέχουν απολυτήριο Μέσης Τεχνικής Σχολής στο κλάδο Ηλεκτρολογίας και έχουν 
τέσσερα τουλάχιστο χρόνια, μεταγενέστερη πρακτική εξάσκηση στη συντήρηση 
ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού, ή 
 

 iii) έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και έχουν έξι τουλάχιστο χρόνια 
πρακτική εξάσκηση, στη συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού.  

   
 Έντυπα αιτήσεων διατίθενται σε όλα τα Γραφεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Έντυπο ΗΜΥ 69.15-1). Αιτήσεις για συμμετοχή στις 
εξετάσεις, μπορούν να υποβάλλονται σε όλα τα Γραφεία του Τμήματος, από την Τρίτη, 1η 
Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 2015.  
 
Η ύλη των εξετάσεων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών www.mcw.gov.cy/ems. 
 
Οι αιτητές θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησής τους, τον τόπο 
και το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, με επιστολή, που θα τους αποσταλεί το 
συντομότερο, μετά από την υποβολή της αίτησής τους. 
 
Τα πληρωτέα τέλη είναι €20,50 για τους Εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και €18,50 
για τους Συντηρητές ηλεκτροσυσκευών. 
 
  

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται: 
 
(α) στα Κεντρικά Γραφεία Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Αγίου  
      Ιλαρίωνος, Καϊμακλί, 1426 Λευκωσία, τηλ. 22800430, 22800424, 22800422. 
 
(β) στα Επαρχιακά Γραφεία Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 
 

     (i)   Λάρνακας: Πενταδακτύλου Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου,7101 Αραδίππου,   
           Τηλ. 24813615, 24813640, 
 

     (ii)  Λεμεσού: Ιωσήφ Μπρος Τίτο, ΕΤΚΟ Harbour  Tower, Πολυκατοικία Κορνάρο, 
            1ος όροφος, τηλ. 25827179, 25827193, 
 

     (iii) Πάφου: Ηφαίστου 5, 8049, τηλ. 26821142, 26821136. 
 
 
 
 

 
Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και όλα τα στοιχεία, ιδιαίτερα τα 
στοιχεία αλληλογραφίας/επικοινωνίας, να είναι ευανάγνωστα. 

http://www.mcw.gov.cy/mcw/ems/ems.nsf/All/0A968F66F8437E9FC22576B100341734/$file/HMY69.09_Αίτηση%20για%20συμμετοχή%20στις%20εξετάσεις%20για%20Πιστοποιητικό%20ικανότητας.doc?Openelement
http://www.mcw.gov.cy/ems

