
 Ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία που απαιτείται ανά τομέα  
 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρώτης Τάξης 

• Κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχίο) ή πανεπιστημιακό δίπλωμα στον τομέα της 
ηλεκτρολογικής μηχανικής  

• Έχει τουλάχιστον ένα έτος πρακτική εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής μηχανικής 
υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ηλεκτρολογικού μηχανικού  

• Έχει τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής 
μηχανικής, επιπλέον του ενός έτους πρακτικής εμπειρίας, από τα οποία τα δύο έτη σε 
υπεύθυνη θέση ηλεκτρολόγου μηχανικού  

 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δεύτερης Τάξης 

• Κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχίο) ή πανεπιστημιακό δίπλωμα στον τομέα της 
ηλεκτρολογικής μηχανικής  

• Έχει τουλάχιστον ένα έτος πρακτική εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής μηχανικής 
υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ηλεκτρολόγου μηχανικού  

• Έχει τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής 
μηχανικής, επιπλέον του ενός έτους πρακτικής εμπειρίας  

 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τρίτης Τάξης 

• Κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο (πτυχίο) ή πανεπιστημιακό δίπλωμα στον τομέα της 
ηλεκτρολογικής μηχανικής  

• Έχει τουλάχιστον ένα έτος πρακτική εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής μηχανικής 
υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ηλεκτρολόγου μηχανικού  

 
Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Τελευταίο Στάδιο)   

• Κατέχει δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου ή άλλο ισοδύναμο 
δίπλωμα στον τομέα της ηλεκτρολογικής μηχανικής  

• Έχει τουλάχιστον ένα έτος πρακτική εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής μηχανικής 
υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ηλεκτρολόγου μηχανικού  

• Έχει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της 
ηλεκτρολογικής μηχανικής, επιπλέον του ενός έτους πρακτικής εμπειρίας 

 
Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Μεσαίο Στάδιο)   

• Κατέχει δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου ή άλλο ισοδύναμο 
δίπλωμα στον τομέα της ηλεκτρολογικής μηχανικής  

• Έχει τουλάχιστον ένα έτος πρακτική εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής μηχανικής 
υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ηλεκτρολόγου μηχανικού  

• Έχει τουλάχιστον δύο χρόνια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής 
μηχανικής, επιπλέον του ενός έτους πρακτικής εμπειρίας 

 



Ανώτερος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Αρχικό Στάδιο)   
• Κατέχει δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου ή άλλο ισοδύναμο 

δίπλωμα στον τομέα της ηλεκτρολογικής μηχανικής  
• Έχει τουλάχιστον ένα έτος πρακτική εμπειρία στον τομέα της ηλεκτρολογικής μηχανικής 

υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
 

Εργολήπτης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  
• Είναι τουλάχιστον, απόφοιτος σχολής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης στον κλάδο Ηλεκτρολογίας και κάτοχος Διπλώματος διετούς διάρκειας 
Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Κλάδο Ηλεκτρολογίας και έχει  
τουλάχιστον έξι μήνες, μεταγενέστερη πρακτική εμπειρία σχετική με τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις ή  

• Είναι τουλάχιστον απόφοιτος σχολής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
στον κλάδο Ηλεκτρολογίας ή κάτοχος Διπλώματος διετούς διάρκειας Τριτοβάθμιας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Κλάδο Ηλεκτρολογίας και έχει τουλάχιστον ένα 
χρόνο, μεταγενέστερη πρακτική εμπειρία σχετική με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή 

• Είναι εγγεγραμμένος Ηλεκτροτεχνίτης και έχει τουλάχιστον τρία έτη, μεταγενέστερη 
πρακτικής εμπειρία, σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή  

• Έχει τουλάχιστον έξι χρόνια εμπειρία, σχετική με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
 
Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών Πρώτης Τάξης 

• Είναι εγγεγραμμένος Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών Δεύτερης Τάξης ή πληροί τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας του Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών Δεύτερης Τάξης  

• Έχει τουλάχιστον τρία χρόνια μεταγενέστερη εμπειρία, στη συντήρηση ηλεκτρικών 
συσκευών και εξοπλισμού  

 
Συντηρητής Ηλεκτροσυσκευών Δεύτερης Τάξης  

• Χωρίς να παρακαθίσει σε εξετάσεις , εάν είναι τουλάχιστον, απόφοιτος σχολής Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον κλάδο Ηλεκτρολογίας και κάτοχος 
Διπλώματος διετούς διάρκειας Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Κλάδο 
Ηλεκτρολογίας και έχει τουλάχιστον έξι μήνες, μεταγενέστερη πρακτική εμπειρία στη 
συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού ή  

• Χωρίς να παρακαθίσει σε εξετάσεις , εάν είναι τουλάχιστον, απόφοιτος σχολής Μέσης 
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον κλάδο Ηλεκτρολογίας ή κάτοχος 
Διπλώματος διετούς διάρκειας Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Κλάδο 
Ηλεκτρολογίας και έχει  τουλάχιστον ένα χρόνο, μεταγενέστερη πρακτική εμπειρία στη 
συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού ή 

• Είναι τουλάχιστον 19 ετών και έχει τουλάχιστον τρία χρόνια πρακτική εμπειρία, στη 
συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού  

 
 



Ηλεκτροτεχνίτης  
• Διαθέτει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης συστήματος μαθητείας ως Ηλεκτρολόγος ή  
• Έχει τουλάχιστον τρία έτη εμπειρία ως ασκούμενος, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου 

Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  
 


