
 

 (Η.Μ.Υ. 69.15-1)  

     ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

              ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 - 2012 

__________ 

Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις 
__________ 

Η αίτηση υποβάλλεται για απόκτηση/αναβάθμιση* Πιστοποιητικού Ικανότητας: 

Εργολήπτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων:   

Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών: Πρώτης (Α) τάξης Δεύτερης (Β) τάξης  

                                                                                                                                       (Σημειώστε (√) όπου εφαρμόζεται) 

 
Όνομα:  ...................................................................................  

 
Επώνυμο: ..................................................................………………… 

Όνομα πατέρα: ………………………………………………………………………. Αριθμός Μητρώου Η.Μ.Υ.(για κατόχους): ……………………………… 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου*: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…Ταχ. Κωδ.:……………………….. 

Πόλη/Χωριό:   .........................................................................  Επαρχία: ..................................................................…………………… 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  .....................................................................................................................................................................  

Ημερομηνία γέννησης: ........................................................................................................................................................................  

Αριθμός Τηλεφώνου Οικίας:  ....................................  Εργασίας:  ..................................  Κινητό**:  ......................................... .……… 

  1.   Πιστοποιητικά εκπαίδευσης στην ηλεκτρολογία: 
      ........................................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................................... 

2.   Πρακτική Εξάσκηση, μεταγενέστερη των Πιστοποιητικών εκπαίδευσης στην ηλεκτρολογία: 

 Όνομα Εργοδότη Από Μέχρι Θέση Απασχόλησης 
Αριθμός μητρώου 

επιβλέποντα 

 
1. 

 
…………………………………… 

 
………….. 

 
…………… 

 
…………………………………… 

 
…………………. 

 
2. 

 
…………………………………… 

 
………….. 

 
……………. 

 
……………………………………. 

 
…………………... 

 
3. Επαγγελματική Πείρα, μεταγενέστερη της πρακτικής εξάσκησης: 

 Όνομα Εργοδότη Από  Μέχρι Θέση Απασχόλησης 

1.  ....................................................................................... …………..  ..........   ...........   ......................................................  

  .................................................................................................. ..  ..........   ...........   ......................................................  

2.  ....................................................................................................   ..........   ...........   ......................................................  

  ....................................................................................................   ..........   ...........   ......................................................  

3.  ....................................................................................................   ..........   ...........   ......................................................  

  ....................................................................................................   ..........   ...........   ......................................................  

4.  ....................................................................................................   ..........   ...........   ......................................................  

 * Απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται                   **Υποχρεωτικό [ Π.Ι.Ο.] 



Υπεύθυνη Δήλωση αιτητή/τριας 

Ο/Η υποφαινόμενος/η ............................................................................................................................................................ 

με αριθμό ταυτότητας  .............................................................................. παρακαλώ όπως συμπεριληφθώ στους 

υποψηφίους των εξετάσεων, που θα παρακαθίσουν στο Εξεταστικό Κέντρο της Επαρχίας .............................,                          

και δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ορθές. 

Εξουσιοδοτώ την Αρχή Αδειών και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, όπως διατηρούν σε ηλεκτρονική ή 

οποιαδήποτε άλλη μορφή αρχείου, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, στα οποία θα καταχωρούνται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα τα οποία έχουν δηλωθεί στο παρόν έντυπο, για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικού Ικανότητας 

Εργολήπτη/Συντηρητή*. 

Ημερομηνία  ..........................................................................  Υπογραφή  ...........................................................................  

* Απαλείψετε ότι δεν εφαρμόζεται   

Σημειώσεις: 

1.Να επισυναφθούν πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα του Απολυτηρίου Κρατικής Μέσης Τεχνικής Σχολής και πιστοποιητικού   
γεννήσεως ή Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριου, καθώς επίσης και βεβαιώσεις/αποδεικτικά στοιχεία για την πρακτική 
εξάσκηση και επαγγελματική πείρα, προς επιβεβαίωση των πιο πάνω πληροφοριών, αν δεν έχουν υποβληθεί 
προηγουμένως στο Τμήμα.  

 
2.Τα πληρωτέα τέλη είναι (α) για Εργολήπτες  €20,50 και (β) για Συντηρητές  €18,50. 
 

3. Οι αιτήσεις, πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες. Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι όλα  τα στοιχεία αλληλογραφίας/      
    επικοινωνίας πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Να απαλειφθεί ότι δεν εφαρμόζεται. 
 

4.Θα λειτουργήσουν τέσσερα (4) Εξεταστικά Κέντρα, στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. 
 
5.Στους επιτυχόντες θα εκδοθεί το ανάλογο Πιστοποιητικό Ικανότητας, χωρίς επιπρόσθετο τέλος. 
 

(βάλετε √ ή Χ, όπου επισυνάπτεται με την παρούσα αίτηση): 
 

(α) Πιστοποιητικό γέννησης ή Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο (Διαγράψετε ανάλογα), 

(β) Απολυτήριο κρατικής Μέσης Τεχνικής Σχολής – Κλάδος Ηλεκτρολογίας 

(γ) Βεβαιώσεις εργοδοτών/αποδεικτικά στοιχεία για το περιεχόμενο της πρακτικής εξάσκησης  

      και επαγγελματικής πείρας καθώς και την χρονική διάρκεια 

(δ) βεβαίωση από τον εγγεγραμμένο Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών ή/και εγγεγραμμένο Εργολήπτη  

     ηλεκτρικών   εγκαταστάσεων, υπό την επίβλεψη του οποίου έχετε εργαστεί, στην οποία  

     να αναφέρεται ότι έχετε εργαστεί υπό την επίβλεψη του, καθώς και η αντίστοιχη περίοδος 

(ε) Αναλυτικές Καταστάσεις Αποδοχών Ασφαλισμένου κατά Εργοδότη κατά Έτος, του  

      Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για το άτομο σας 

(ζ) Άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πιο πάνω (Δελτία πληρωμών κ.λ.π.). 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 
Εισπράχθηκε το ποσό των  €  ............................. , σύμφωνα με την ταμιακή πράξη αρ.: ........................ , Γ.Λ.18 ....................  
 
ημερομηνίας   ......................................................  

 

 
Το πιο πάνω ποσό θα πιστωθεί στο Κεφάλαιο, 21.13 – Άρθρο 688, Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία – Δικαιώματα, 
 
Οφειλές κλπ. 
 

 

Ημερομηνία:  .......................................................                            Ταμίας:  ..............................................................................  
                                              (Υπογραφή) 

 

                                         Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
                      Επαρχία: Λευκωσία, Λάρνακα/Αμμ/στος, Λεμεσός, Πάφος 

                                                                                                                               (κυκλώστε όπου ισχύει) 

 


