Αίτηση για εγγραφή ως Επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού
ΜΕΡΟΣ 1: Στοιχεία Εγγραφής
~Ονοματεπώνυμο*:

Τίτλος: (κος/κα, κλπ.)*:

~Διεύθυνση εργασίας*:
Διεύθυνση αλληλογραφίας (εάν διαφέρει από την πιο πάνω):
~Εργοδότης*:
Καταχωρημένο e-mail (1):1*

~ e-mail (2):

~ Τηλέφωνο (1)*:

Τηλέφωνο (2):

~Φαξ*:

Ημερομηνία γέννησης*:
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Ονοματεπώνυμο προσώπου για σκοπούς επικοινωνίας :
Τηλέφωνο προσώπου για σκοπούς επικοινωνίας:
Έχετε εγγραφεί προηγουμένως ως επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού;*
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 Ναι Όχι
Αρ. εγγραφης ________________
ΜΕΡΟΣ 2: Προσόντα
Είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
(Ε.ΤΕ.Κ.), σε περίπτωση Κύπριου πολίτη, ή στο αρχείο μηχανικών, σε περίπτωση υπηκόου κράτους
μέλους που είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου για ___ χρόνια στον κλάδο
Μηχανολογικής Μηχανικής.
Έχω _____ χρόνια συναφή πείρα
Επισυνάπτω σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την συναφή πείρα
Κατέχω Πιστοποιητικό για την κατηγορία Ι στα
φθοριούχα αέρια. Επισυνάπτω σχετική
βεβαίωση.*

Ημερομηνία εξέτασης:*
__/__/__

Αρ. Πιστοποιητικού :*

Όνομα φορέα αξιολόγησης που διοργάνωσε τις
εξετάσεις:*
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ΜΕΡΟΣ 3 : Στοιχεία Τήρησης Αρχείου *
 Αναλαμβάνω να διατηρώ αρχείο με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως αυτές καθορίζονται
στους περί Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού Κανονισμούς του 2017, για κάθε επιθεώρηση
συστήματος κλιματισμού που έχει διενεργηθεί από εμένα, στον τόπο εργασίας που αναφέρεται στο
Μέρος 1 της αίτησης.
 Αναλαμβάνω να διατηρώ αρχείο με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως αυτές καθορίζονται
στους περί Επιθεώρησης Συστημάτων Κλιματισμού Κανονισμούς του 2017, επιθεώρηση συστήματος
κλιματισμού που έχει διενεργηθεί από εμένα. Το αρχείο θα διατηρείται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Διεύθυνση αρχείου:
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου αρχείου:
Τηλέφωνο:
ΜΕΡΟΣ 4 : Υπογραφή*
Υπογραφή:…………………………

Ημερομηνία: __/__/__

- Η εγγραφή στο μητρώο συνεπάγεται από μέρους του επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού πλήρη
επίγνωση των συνεπειών του Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
- Ο επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού δεσμεύεται να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΕΤΕΚ.
- Ο επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού αναλαμβάνει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για
οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση.
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Έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή:

 Υπογραμμένο και συμπληρωμένο έντυπο αίτησης εγγραφής.
 Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο του Ε.ΤΕ.Κ. σε περίπτωση Κύπριου πολίτη, ή στο αρχείο
μηχανικών, σε περίπτωση υπηκόου κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος σε κράτος
μέλος εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου
 Πιστοποιητικό για την κατηγορία Ι στα φθοριούχα αέρια βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 303/2008
 Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδηγού
Έγγραφα που να αποδεικνύουν την συναφή πείρα που απαιτείται
 Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (για ταυτότητα) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί πλήρως θα επιστρέφονται ως
έχουν.

Αρ. εγγραφής:

ΜΕΡΟΣ 4: ΜΟΝΟ για χρήση από την αρμόδια αρχή
Τέλος εγγραφής πληρώθηκε: Ναι/Όχι
Βεβαίωση από ΕΤΕΚ: Ναι / Όχι

Αρ. δελτίου ταυτότητας:

Πιστοποιητικό για την κατηγορία Ι στα φθοριούχα
αέρια βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 303/2008: Ναι /
Όχι

Εξετάσεις που διενεργήθηκαν από:

Πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή
διαβατηρίου ή άδειας οδηγού: Ναι / Όχι

Ημερομηνία ανανέωσης εγγραφής:

Σημείωση: Τα πεδία που υποδηλώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά
1 Σύμφωνα με τους «περί Επιθεωρητών Συστημάτων Κλιματισμού Κανονισμούς του 2017»
το μέρος του μητρώου επιθεωρητών συστημάτων κλιματισμού που περιέχει το όνομα κάθε εν
ισχύ εγγεγραμμένου επιθεωρητή συστημάτων κλιματισμού, τον τόπο εργασίας του και τα
στοιχεία επικοινωνίας, είναι ανοικτό για δημόσια επιθεώρηση στο διαδίκτυο ή κατά τη διάρκεια
του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των γραφείων της αρμόδιας αρχής. Τα στοιχεία αυτά
σημειώνονται με ~ και θα αποτελέσουν μέρος του δημοσιοποιημένου μητρώου.
2 Το «καταχωρημένο e-mail(1)» είναι η μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της οποίας
μπορούν να υποβληθούν ο κατάλογος με τις επιθεωρήσεις που έχουν διενεργηθεί, οι εκθέσεις
επιθεώρησης των συστημάτων κλιματισμού, καθώς και οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα
ζητηθούν από την αρμόδια αρχή. Η πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιείται επίσης
από την αρμόδια αρχή για την αλληλογραφία που αποστέλλει προς τον επιθεωρητή
συστημάτων κλιματισμού.
3 Το πρόσωπο, αν υπάρχει, που θα παρέχει διοικητική υποστήριξη στον επιθεωρητή
συστημάτων κλιματισμού και το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην αρμόδια αρχή για
διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων όπως είναι η διευθέτηση χρεώσεων, η διευθέτηση
πρόσβασης στα αρχεία και έγγραφα για σκοπούς ελέγχου, κλπ.
4 Εάν έχετε εγγραφεί προηγουμένως ως επιθεωρητής συστημάτων κλιματισμού παρακαλώ
όπως σημειώσετε τα στοιχεία του αριθμού εγγραφής.
5 Παρακαλώ σημειώστε  στο κατάλληλο κουτί, ανάλογα με την περίπτωση.

