ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ 20KW ΕΩΣ 100KW ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Ενέργειας είναι στην διάθεση του κοινού για κατ’οίκoν
επίσκεψη και επιθεώρηση του συστήματος θέρμανσης με λέβητα ονομαστικής
ισχύς εξόδου 20KW έως 100KW, στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου που Ρυθμίζει
την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Ν.142(Ι)/2006 έως 2012, άρθρα 10, 12 και
13). Ο Νόμος καθιστά υποχρεωτική την επιθεώρηση λεβήτων υγρών, στερεών
και αερίων καυσίμων ονομαστικής ισχύς εξόδου από 20KW έως 100KW μέχρι
Δεκέμβριο του 2014 και ακολούθως μια φορά κάθε 5 χρόνια.
Όσοι ιδιοκτήτες λεβήτων ενδιαφέρονται, θα πρέπει να συμπληρώσουν
προκαθορισμένο έντυπο (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ) το οποίο είναι διαθέσιμο στα γραφεία
της Υπηρεσίας Ενέργειας στην οδό Α. Αραούζου 13-15, 1421, Λευκωσία (τηλ.22409411)
και
στο
διαδίκτυο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
www.mcit.gov.cy/Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων/Επιθεώρηση Συστημάτων
Θέρμανσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ
1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη: …………………………………………………………Αρ. Ταυτότητας…………………
Ταχυδρομική Διεύθυνση Ιδιοκτήτη: ……………………………………………………………………………………….
Τηλ.: ……………………………. Φαξ: …………………………… E-mail: ................................................................
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

(Να συμπληρωθεί στην περίπτωση που ο χρήστης είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη)

Ονοματεπώνυμο Χρήστη: …………………………………………………………Αρ. Ταυτότητας……………………
Ταχυδρομική Διεύθυνση Χρήστη: ………………………………………………………………………..……………….
Τηλ.: ……………………………. Φαξ: …………………………… E-mail: ................................................................
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Διεύθυνση εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης: ………………………..……………………………………………
Έτος εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης: ……………………………………………………………………………
Ηλικία του λέβητα (περίπου): ………………………………………………………………..…………………………….
Είδος καυσίμου: Υγραέριο

,

Πετρέλαιο Θέρμανσης

,

Άλλο

Τελευταία χειμερινή περίοδος χρήσης του συστήματος: 2011

, ………………………………………….

, 2010

, 2009

, 2008

, …….. .

Ημερομηνία τελευταίας συντήρησης του συστήματος: ………………………………………………………………….
Το σύστημα παρουσιάζει οποιαδήποτε λειτουργικά προβλήματα; Εάν ΝΑΙ, εξηγείστε σε συντομία. ……………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Το κτήριο είναι θερμομονωμένο; Οροφή

,

τοίχοι

, δάπεδο

.

Σημειώστε την κατανάλωση καυσίμου ανά χειμερινή περίοδο (περίπου): …………………………….……………
Θεωρείτε ότι η κατανάλωση αυτή είναι υπερβολική;

ΝΑΙ

,

ΟΧΙ

.

Κατά την επιθεώρηση, είναι δυνατή η παρουσία του συντηρητή σας; ………………………………………………
4. ΑΙΤΗΣΗ
Ως ο ιδιοκτήτης του συστήματος θέρμανσης που βρίσκεται εγκατεστημένο στη πιο πάνω διεύθυνση δίνω τη
συγκατάθεση μου όπως εντεταλμένος επιθεωρητής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου
Βιομηχανίας και Τουρισμού διενεργείσει επιθεώρηση του συστήματος. Δηλώνω ότι όλες οι πληροφορίες που
έδωσα είναι σωστές και ότι θα παρέχω οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί ο επιθεωρητής για να πραγματοποιήσει
τη σχετική εργασία. Θα λάβω όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η επιθεώρηση να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια
χωρίς να εκτεθώ σε κίνδυνο, εγώ, ο επιθεωρητής και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε συμμετάσχει στην
επιθεώρηση ή επηρεάζεται από τη διεξαγωγή της.
Υπογραφή: ………………………………………………………………….. Ημερομηνία: ……………………………..
5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Η επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί μόνο στη παρουσία του ιδιοκτήτη ή αντιπροσώπου του ή του χρήστη και
εάν είναι δυνατό στη παρουσία του συντηρητή της εγκατάστασης.
Ταχυδρομείστε την αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας, στη διεύθυνση Α. Αραούζου 13 – 15, 1421 Λευκωσία, γραφείο
407, τηλέφωνο 22-409411, ή αποστείλετε την μέσω φαξ στον αριθμό 22-304759 (υπόψη K.Γιάλλουρου).

