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ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2022)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
‒

Σύμφωνα με το Σχέδιο Χορηγιών επιλέξιμες είναι ΜΟΝΟ εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων οι οποίες πραγματοποιούνται ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων ΑΠΕ - Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες Ηλιακών Θερμικών
Συστημάτων. Εγκαταστάσεις που θα γίνονται από μη πιστοποιημένους εγκαταστάτες δεν μπορούν να επιχορηγηθούν.

‒

Η Βεβαίωση θα πρέπει να είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένη και να αναγράφει ΟΛΑ τα απαιτούμενα στοιχεία. Βεβαιώσεις που δεν είναι ορθά και
πλήρως συμπληρωμένες δεν θα γίνονται αποδεκτές και αποτελούν λόγο απόρριψης της αίτησης.

Βεβαιώνω ότι έχω προβεί στην εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού (κύλινδρος και ηλιακά
πλαίσια) που περιγράφεται πιο κάτω, για το οποίο είναι εις γνώση μου ότι θα υποβληθεί «Αίτηση Καταβολής Χορηγίας» στο
πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:
ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ:

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ (GROSS AREA):

m2

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ (η0, b):
Τα πιο κάτω συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση που δεν αναγράφονται σαφώς στο Τιμολόγιο:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΝΕΡΟΥ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΗΛΙΑΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ:
 Δηλώνω ότι κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δήλωσης η εγκατάσταση/αντικατάσταση του ηλιακού συστήματος
παραγωγής ζεστού νερού έχει ολοκληρωθεί και το σύστημα έχει διασυνδεθεί με την οικία και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
 Βεβαιώνω ότι έχει παραληφθεί από τον αγοραστή ο αντίστοιχος παλιός εξοπλισμός για σκοπούς ανακύκλωσης και
αναλαμβάνω την υποχρέωση όπως παραδώσω τον παλιό εξοπλισμό σε καλή κατάσταση στο συλλογικό σύστημα που
εκπροσωπεί τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζομαι (εφαρμόζεται σε περίπτωση αντικατάστασης παλιού συστήματος).
 Βεβαιώνω ότι το σύνολο του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε είναι καινούριος και φέρει τη σήμανση CE, ότι τα ηλιακά
πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση SOLAR KEYMARK και ότι ο κύλινδρος ζεστού νερού πληροί τις ενεργειακές απαιτήσεις
του Σχεδίου Χορηγιών (ενεργειακή τάξη Β ή ανώτερη για χωρητικότητα μέχρι 200Lt και C ή ανώτερη για χωρητικότητα
μεγαλύτερη από 200Lt).
 Γνωρίζω ότι, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση που εντοπιστεί ψευδής ή παραπλανητική
δήλωση από εγκαταστάτη ή/και κατ’ επανάληψη λάθη ή παραλήψεις σε υποβληθείσες δηλώσεις, η Επιτροπή διατηρεί
το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αποδέχεται, για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου ή μελλοντικών Σχεδίων, τιμολόγια
και Υπεύθυνες Δηλώσεις που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εγκαταστάτη.
 Γνωρίζω επίσης ότι η Επιτροπή δύναται σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο, να προωθεί φορολογικά τιμολόγια στις
αρμόδιες αρχές για έλεγχο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ορθές και αληθείς.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (υποχρεωτικό):

ΕΗΘ/…………………… /……………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………………………………………………………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………… / …………… /2022

(εφόσον υπάρχει)

