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 ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ 

1.      Ονομασία: ΒΟΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ)  
 (Συνδυασμένη με τη θέση του Ενεργειακού Ελεγκτή 

(Μηχανολογία)) 

2.      Ταξινόμηση: Επιστημονικό Προσωπικό 

3.      Κατηγορία: Πρώτου Διορισμού 

4.      Κλίμακα: Ν3 

5.      Τόπος Εργασίας: Κεντρικά Γραφεία 

6.      Μονάδα: Διεύθυνση Διανομής 

7.      Άμεσα υπόλογος: Προϊστάμενο του χώρου εργασίας του                                       

8.      Υπεύθυνος για: Όλο το προσωπικό που του ανατίθεται. 

ΙΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Κάτω από τη γενική εποπτεία του Προϊσταμένου του: 

1. Εκτελεί καθήκοντα αδειούχου Ενεργειακού Ελεγκτή διενεργώντας ενεργειακούς 
ελέγχους. Συγκεκριμένα, μέσω της συστηματικής διαδικασίας από την οποία 
προκύπτει επαρκής γνώση του υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών 
ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας 
βιομηχανικής δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης και ιδιωτικών ή δημόσιων 
υπηρεσιών, εντοπίζει και προσδιορίζει ποσοτικά τις οικονομικώς 
αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και μετά συντάσσει 
έκθεση αποτελεσμάτων.  

2. Εκτελεί καθήκοντα Μηχανικού που αφορούν τις εργασίες της ΑΗΚ. Ειδικότερα 
εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, κτιρίων, 
εξοπλισμών και στόλου. 

3. Έχει υποχρέωση να παρακολουθεί εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων, σχετικές 
με την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, που σχετίζονται με τη θέση του, που 
δυνατό να του ανατεθούν. 

5. Εργάζεται σύμφωνα με τους περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ('Οροι 
Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1986 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις τους. 

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πανεπιστημιακό ή άλλο ισότιμο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πτυχίο ή 
δίπλωμα στη Μηχανολογία. 



ΒΟΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ)  

Εγκρίθηκε από την Αρχή στη συνεδρία της ημερ. 10 Μαρτίου 2020. Αναθεωρήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2021.                                 
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2. Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής. 

3. Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική 
ικανότητα. 

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

5. Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών (κατηγορίας Α ή/και Β 
ή/και Γ) δυνάμει των περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση 
και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμών του 2012 
(Κ.Δ.Π.184/2012) και των μετέπειτα τροποποιήσεων τους.  

6. Κάτοχος Άδειας Ενεργειακού Ελεγκτή (κατηγορίας Α ή/και Β ή/και Γ) σε ισχύ. 

IV. ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των Κανονισμών 2 και 17 των περί Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου (Όροι υπηρεσίας) Κανονισμών του 1986 και των 
μετέπειτα τροποποιήσεων τους. 

2. Πρέπει να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα. 

3. Πρέπει η υγεία του να είναι τέτοια ώστε να του επιτρέπει να εκπληρώνει τα 
καθήκοντα της θέσης του. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Αρχή, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα καθορίζει  
κατά τη δημοσίευση των θέσεων ποια από τις κατηγορίες Άδειας 
Ενεργειακού Ελεγκτή, δηλαδή Α ή/και Β ή/και Γ, θα απαιτείται. 

 


