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1 Στη γλώσσα του πρωτοτύπου.  |  2 Εφόσον ισχύει. Η παρούσα μετάφραση δεν έχει νομική ισχύ.  |  3 Εφόσον ισχύει. 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να συμπληρώσει τις πληροφορίες που προσφέρει το πιστοποιητικό. Το συμπλήρωμα δεν έχει νομική ισχύ. 
Το Πρότυπο του βασίζεται στην Απόφαση (ΕΕ) 2018/646 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, για ένα 
κοινό πλαίσιο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα (Europass) και για την κατάργηση της 
απόφασης αριθ. 2241/2004/ΕΚ.  
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1. Τίτλος σπουδών/προσόν 1 

 

Παράδειγμα: 

Ηλεκτρολόγος κτηρίων 

2. Μεταφρασμένος τίτλος 2 

   

Παράδειγμα: 

Buildings electrician 

3. Προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

 

Απαριθμήστε τις δεξιότητες και τις ικανότητες που έχουν αποκτηθεί από τον κάτοχο του τίτλου 

σπουδών/προσόντος. Ο κατάλογος πρέπει να ξεκινά ως εξής: «Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος τίτλου 

σπουδών/προσόντος είναι σε θέση να:» και να αποτελείται από 5 έως 15 επί μέρους στοιχεία. Για την περιγραφή 

των ικανοτήτων πρέπει να χρησιμοποιούνται ενεργητικά ρήματα. Παράδειγμα: 

Τυπικά ο/η κάτοχος του πιστοποιητικού: 

- Εφαρμόζει τους κανόνες ασφάλειας, προστασίας και υγιεινής στην εργασία του/της 

- Χρησιμοποιεί σωστά τα διάφορα εργαλεία και όργανα μετρήσεων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην εργασία 

του/της 

- Αξιοποιεί το Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στη σχεδίαση κυκλωμάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, στη μελέτη 

ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων από αρχιτεκτονικές κατόψεις κτηρίων και στη σχεδίαση μονογραμμικών κυκλωμάτων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 

- Επιλέγει τα κατάλληλα καλώδια, συστήματα, υλικά και μέσα διακοπής και προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με οδηγίες και σχέδια προσοντούχου ηλεκτρολόγου και αξιοποιώντας τεχνικούς καταλόγους. 

- Εκτελεί και ελέγχει απλές οικιακές και βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια 

των μελετητών και με βάση τους ισχύοντες Κανονισμούς και τους Γενικούς Όρους Παροχής της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου 

- Εκτελεί τηλεφωνικές εγκαταστάσεις κατοικίας και πολυκατοικίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς της 

Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

- Χρησιμοποιεί βασικά εξαρτήματα νέας τεχνολογίας σε κυκλώματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

- Είναι ενήμερος/η, σε γενικές γραμμές, για τους ισχύοντες κανονισμούς των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του 

Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ), τους Κανονισμούς Τηλεφωνικών Εγκαταστάσεων της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και αξιοποιεί εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές που αφορούν την ειδικότητά του/της. 

4. Φάσμα επαγγελμάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του τίτλου σπουδών/προσόντος 
3

 

 

Παράδειγμα: 

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, σε εταιρίες και οργανισμούς που ασχολούνται με τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση 

ηλεκτρικών και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες και πολυκατοικίες, στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, σε 

τομείς παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, σε βιομηχανίες που κατασκευάζουν 

ηλεκτρικούς πίνακες και σε επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας υλικών και συστημάτων ηλεκτρικών και 

τηλεφωνικών εγκαταστάσεων. 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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5.  Επίσημη βάση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

 

Φορέα απονομής του τίτλου σπουδών/προσόντος  Αρχή που είναι αρμόδια για την επικύρωση ή 
αναγνώριση του τίτλου σπουδών/προσόντος  

Παράδειγμα: Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 

Λεωφόρος Καλλιπόλεως,  

Τ.Θ. 20536, 1679, Λευκωσία 

www.mlsi.gov.cy/kepa  

Παράδειγμα: 

xxx 

Επίπεδο (εθνικό ή ευρωπαϊκό) του τίτλου σπουδών  1  Κλίμακα βαθμολόγησης / απαιτήσεις επιτυχίας 

Παράδειγμα: Επίπεδο 5 Εθνικού και Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Προσόντων 

xxx 

Πρόσβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης 1 

Διεθνείς συμφωνίες αναγνώρισης των προσόντων 1 

Παράδειγμα: Όχι Παράδειγμα: Όχι  

Νομική βάση 

xxx 

6. Επίσημα αναγνωρισμένοι τρόποι απόκτησης τίτλου σπουδών/ προσόντος  

 

Αντικαταστήστε με μια περιγραφή του τρόπου απόκτησης του πιστοποιητικού (στο σχολείο / σε κέντρο κατάρτισης, στο 

χώρο εργασίας, πιστοποίηση γνώσης που έχει αποκτηθεί στο παρελθόν) ή / και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

Παράδειγμα: 

Περιγραφή της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει 

ολοκληρωθεί 

Ποσοστό του συνολικού 

προγράμματος  

(%) 

Διάρκεια 

(ώρες/εβδομάδες/μήνες/έτη) 

Στο σχολείο / σε κέντρο κατάρτισης 56,5 400 ώρες 

Στο χώρο εργασίας 43,5 . 

Πιστοποίηση γνώσης που έχει 

αποκτηθεί στο παρελθόν 

Έως και 80%  

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης / κατάρτισης 708 ώρες 

 
  

7. Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 1 

Παράδειγμα: 

Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής 

Περισσότερες πληροφορίες  (μεταξύ άλλων περιγραφή του εθνικού πλαισίου προσόντων) 

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία, Βασικές πρώτες βοήθειες, Βασικοί όροι εργοδότησης, Ανάπτυξη ατομικών 
κοινωνικών δεξιοτήτων, Εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Βασικές αρχές Ηλεκτρολογίας, Οικιακές 
και βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Ηλεκτρικές μηχανές (κινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικά 
εργαλεία), Αυτοματισμοί και ηλεκτρονικοί έλεγχοι μηχανημάτων, Κανονισμοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
Αρχιτεκτονικό και ηλεκτρολογικό σχέδιο, Τηλεπικοινωνίες οικιακών εγκαταστάσεων. Πράσινες γνώσεις και 
δεξιότητες για την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Κτηρίων      

Εθνικό Κέντρο Europass 

www.kepa.gov.cy/Europass 
 

www.mlsi.gov.cy/kepa
www.kepa.gov.cy/Europass

