CYS F35.1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Για την έκδοση της άδειας Εγκαταστάτη Εσωτερικής Καλωδίωσης(ΕΕΚ) απαιτείται όπως ο ΕΕΚ προσέλθει
στα γραφεία του CYS και όπως προσκομίσει απαραίτητα τα ακόλουθα έγκυρα έγγραφα:
☐ Δελτίο πολιτικής ταυτότητας
☐ Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος που εκδόθηκε από την CYTA ή/ και Πιστοποιητικό Ικανότητας για
μελέτη/εγκατάσταση/συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομής
☐ Πρόσφατη φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου
Τρόποι πληρωμής:
 ☐ Μετρητά
 ☐ Επιταγή
 ☐ Πιστωτική Κάρτα
 ☐ Απόδειξη εμβάσματος στο οποίο να αναγράφεται το όνομα του αιτητή και ο αριθμός
πολιτικής ταυτότητας
Account number 115‐01‐400714‐01 IBAN: CY05 0050 0115 0001 1501 4007 1401
SWIFT CODE of Hellenic Bank is HEBACY2N
Nicosia business Centre 1, 173 Athalassa Avenue, 2025 Strovolos, Nicosia
ID/Registration Number 130280.
Το κόστος έκδοσης της άδειας ανέρχεται στα €90* ενώ το κόστος ανανέωσης ή αντικατάσταση λόγω
απώλειας, κλοπής ή φθοράς ανέρχεται στα €10. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί το ποσό που
καταβλήθηκε θα επιστρέφεται με επιταγή στον αιτητή.
*Σύμφωνα με το Κ.Δ.Π. 107/2018 Παράρτημα ΙΙΙ ημερομηνίας 27/4/2018 «Όσοι εγκαταστάτες εγγραφούν στο προσωρινό μητρώο εγκαταστατών του CYS μετά την παρέλευση αυτής
της ημερομηνίας θα καταβάλουν τριπλάσιο τέλος εγγραφής». Το αρχικό κόστος πριν την παρέλευση της ημερομηνίας της 30ης Ιουνίου του 2018 ήταν 30€.

Παρακαλώ σημειώστε με ² ή 3 την κατηγορία για την οποία γίνεται η αίτηση αδείας εγκαταστάτη
εσωτερικής καλωδίωσης.
Έκδοση
☐
Ανανέωση
☐
Αντικατάσταση λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς ☐
Παρακαλώ συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα τα ακόλουθα υποχρεωτικά στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Όνομα:

Επώνυμο:

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:

Αρ. Μητρώου ΕΕΚ:

Ηλεκ. Ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
Οδός:

Αρ. Οικίας:

Αρ. Διαμερ.:

Δήμος ή Κοινότητα:

Ενορία:

Επαρχία:

Ταχ. Κώδικας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Κινητό Τηλέφωνο:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2
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CYS F35.1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΕΚ
Συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ☐
Παραλαβή από τα γραφεία του CYS

☐

Όνομα ατόμου παραλαβής:………………………………………………. Ημερομηνία:……………………………………………………
Υπογραφή: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι αιτούμαι όπως εγγραφώ στο μητρώο εγκαταστατών εσωτερικής καλωδίωσης
βάση του εν ισχύ σχετικού διατάγματος του ΓΕΡΗΕΤ και ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή.
Δηλώνω επίσης ότι αποδέχομαι ότι ο αριθμός μητρώου, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο
επικοινωνίας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου μπορούν να δημοσιοποιηθούν στο μητρώο ΕΕΚ το
οποίο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του CYS.
Όνομα:
Επώνυμο:
…………………………………………..…………………………
Υπογραφή

………………………
Ημερομηνία

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Επώνυμο:

Όνομα:
Α) Εγκρίνεται

☐

Β) Δεν εγκρίνεται
☐
Παρατηρήσεις:…………………………………………………………….

Υπογραφή
…………………………………………..………………
Ημερομηνία …………………………………………

……………………………………………………………………………………
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
☐ Δελτίο πολιτικής ταυτότητας ή/και Διαβατηρίου
☐ Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος που εκδόθηκε από την CYTA ή/ και Πιστοποιητικό Ικανότητας για
μελέτη/εγκατάσταση/συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομής
☐ Φωτογραφία σε μέγεθος διαβατηρίου
Τρόποι πληρωμής:
☐ Μετρητά
☐ Επιταγή
☐ Πιστωτική Κάρτα
☐ Απόδειξη εμβάσματος στο οποίο να αναγράφεται το όνομα του αιτητή και ο αριθμός
πολιτικής ταυτότητας
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