
 
Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941-2012 

 

  Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ικανότητας 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

 
Όνομα:  ..................................................................................  Επώνυμο:  ...........................................................................  

Όνομα πατέρα:  .......................................................................................................................................................................  

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

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

Τόπος και ημερομηνία γέννησης: ...........................................................................................................................................  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  ...............................................................................................................................................  

Αριθμός Πιστοποιητικού Ικανότητας (για κατόχους): ............................................................................................................  

Αριθμός Τηλεφώνου Οικίας:  ...................................  Εργασίας:  .................................  Κινητό:  ..................................  

 

1.   Ακαδημαϊκά Προσόντα: 

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

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

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

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

2.   Πρακτική Εξάσκηση, μεταγενέστερη των ακαδημαϊκών προσόντων: 
      (για αιτητές Πιστοποιητικού Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 3ης Τάξης) 
..................................................................................................................................................................................................... 

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

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

3. Επαγγελματική Πείρα μεταγενέστερη της πρακτικής εξάσκησης: 

 Όνομα και Διεύθυνση Εργοδότη Από  Μέχρι Θέση/Είδος Απασχόλησης 

1.  ...............................................................................................   ..........   ...........   ......................................................  

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

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

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

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

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

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

    [ Π.Ι.Ο.] 

 

 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

   
Αρχή Αδειών 

(Η.Μ.Υ. 63.16-1) 



Υπεύθυνη Δήλωση αιτητή/τριας 

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

με αριθμό ταυτότητας  .............................................................................. παρακαλώ όπως μου χορηγηθεί Πιστοποιητικό 

Ικανότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πρώτης/Δεύτερης/Τρίτης Τάξης και δηλώνω υπεύθυνα ότι οι παρεχόμενες 

πληροφορίες είναι ορθές. 

Εξουσιοδοτώ την Αρχή Αδειών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, όπως διατηρεί 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 Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 

 

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

 

Σημειώσεις/Οδηγίες: 
 
(1) Να επισυναφθούν φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ακαδημαϊκών προσόντων και πιστοποιητικού γεννήσεως, 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  €30,50. 
 
(3) Να συμπληρωθούν όλα τα σημεία της αίτησης και να απαλειφθεί ό,τι δεν εφαρμόζεται. 
 

 

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 
                                                         
 

 


	ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

