
Έντυπο Ανάθεσης Σχετικής Εργασίας 

[                          ] 

[                           ] 

Αγαπητέ [                ], 

Σας ευχαριστώ για τον διορισμό μου για σκοπούς επιθεώρησης του συστήματος 
θέρμανσης που βρίσκεται στο κτίριο με διεύθυνση [                        ]. Ευχαρίστως 
αποδέχομαι την εργασία αυτή υπό τους ακολούθους όρους και συνθήκες: 

1. H επιθεώρηση του συστήματος θέρμανσης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους περί 
Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Επιθεώρηση Συστημάτων 
θέρμανσης με λέβητες). Συγκεκριμένα, θα διεξαχθεί με ανεξάρτητο τρόπο από 
εμένα,[                                                                                         ] βάσει της επί τόπου 
επίσκεψης, των σχεδίων, και άλλων εγγράφων τα οποία θα μου προμηθεύσετε 
και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων απαιτούνται. Με βάση αυτές τις 
πληροφορίες, θα συμπληρώσω το Έντυπο Επιθεώρησης για Συστήματα 
Θέρμανσης και θα σας δοθεί αντίγραφο. 
 

2. Όλες οι πληροφορίες και τα έγγραφα τα οποία θα προμηθεύσετε σε σχέση με 
αυτή την επιθεώρηση (είτε έχουν ζητηθεί από εμένα, είτε αλλιώς) θα 
φυλαχθούν για σκοπούς αναφοράς σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια 
αρχή. Εγώ έχω υποχρέωση προς εσάς να προστατεύσω την εμπιστευτικότητα 
αυτών των πληροφοριών και δεν θα τις αποκαλύψω χωρίς να έχω την 
συγκατάθεση σας για κάτι τέτοιο, εκτός αν αυτό απαιτείται από τον Νόμο ή/και 
Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού. Εάν απαιτηθεί από τον Νόμο ή/και 
Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού, να παρουσιαστούν οποιεσδήποτε 
τέτοιες πληροφορίες θα σας  ενημερώσω αμέσως. 

 
3. Εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία δεν 

απορρέει ως αποτέλεσμα επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης σας. Η 
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την επιθεώρηση βασίζεται στον Οδηγό 
Επιθεώρησης Συστημάτων θέρμανσης με λέβητες που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή.  
 

 

4. Η αμοιβή για την επιθεώρηση του υπό αναφορά συστήματος θέρμανσης θα 
είναι €________συμπερ.ΦΠΑ.  
 



Παρακαλώ όπως επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε με τους όρους αυτής της 
επιστολής υπογράφοντας το έντυπο αποδοχής που ακολουθεί και επιστρέφοντας 
το σε εμένα το συντομότερο δυνατό ή, εναλλακτικά, παρακαλώ όπως μας 
ενημερώσετε εάν αντιλαμβάνεστε  διαφορετικά τους όρους του διορισμού μου. 

 

Με εκτίμηση, 

 

       _________________________ 

Επιθεωρητής Συστήματος Θέρμανσης 

 

Έντυπο Αποδοχής 

Εγώ/Εμείς [                            ], συμφωνώ/ουμε να διορίσουμε τον/την                                    
[                                                   ]για σκοπούς επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης 

του κτιρίου [                 ]. Αποδέχομαι ότι είναι δική μου ευθύνη να προμηθεύσω 
ακριβείς πληροφορίες που αφορούν αυτό το κτίριο για σκοπούς επιθεώρησης του 
συστήματος θέρμανσης και αποδέχομαι τους όρους και τις συνθήκες που 
περιγράφονται σε αυτή την επιστολή διορισμού. 

 

Υπογράφεται από ή και εκ μέρους του πελάτη  

(εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) 

 

_________________________________                                          Ημερομηνία: 
__/__/_____ 

Υπογραφή 

 


