Έντυπο Συμμετοχής
Εξετάσεις για υποψήφιους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες
που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως
μη κατοικίες
Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο 18 Μαΐου 2019, 09:30 – 12:30
Χώρος διεξαγωγής εξέτασης: Αίθουσα Γ, Κέντρο Παραγωγικότητας

1. Στοιχεία Αιτητή/τριας
Επώνυμο:

Όνομα:

Κλάδος μηχανικής
επιστήμης:

Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ:

Διεύθυνση:

Κινητό τηλ.:

Αρ. Ταυτότητας:

Τ.Κ.:

E-mail:

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα
Παρακαλώ επισυνάψτε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
☐

Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της
ταυτότητάς σας
και

☐

Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης επιτυχίας στις εξετάσεις για Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες για Κατοικίες

3.

Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή/τριας

Υπεύθυνη Δήλωση
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχω
προσκομίσει και υποβάλει είναι αληθή και γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση μου θα έχει ως
αποτέλεσμα την άμεση απόρριψη της αίτησής μου.
Δηλώνω ότι έχω μελετήσει την ΚΔΠ 39/2014 και γνωρίζω όλους τους όρους και προϋποθέσεις για
εγγραφή μου στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων που θα εκδίδουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής
Απόδοσης για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.
Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε
επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Επιτρέπω στον εξεταστικό οργανισμό να επεξεργαστεί τα προσωπικά μου στοιχεία για τους σκοπούς που
απαιτεί η αρμόδια αρχή.

………………………………
Ημερομηνία

………………………………
Υπογραφή αιτητή/τριας
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Το έντυπο αίτησης, η υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αποστέλλονται
ταχυδρομικώς ή να υποβάλλονται ιδιοχείρως στην πιο κάτω διεύθυνση ή να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση maria.paphiti@cea.org.cy ή στο φαξ 22667736:

ΠΡΟΣ
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία
(Υπόψη Μαρίας Παφίτη)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (ΚΔΠ 419/2015)

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθύνεστε στο Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών.
Το αρμόδιο άτομο επικοινωνίας για τις εξετάσεις είναι:
Σάββας Βλάχος
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκωνος 10-12, 1011 Λευκωσία
Τηλ. 22667716, 22667726, Φαξ. 22667736
E-mail: savvas.vlachos@cea.org.cy

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 13 η Μαΐου 2019 και ώρα 17:00 μ.μ.
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