
ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ  
 

ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PLUG-IN  

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 
 

‒ Η Βεβαίωση υποβάλλεται στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών, ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ο αιτητής θα αιτηθεί για την επιχορήγηση της 

αγοράς/εγκατάστασης Φορτιστή (προαιρετική δαπάνη). 

‒ Η Βεβαίωση συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή/Εγκαταστάτη του Φορτιστή. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής και ο Εγκαταστάτης του Φορτιστή 

είναι διαφορετικοί ή/και σε περίπτωση που η αγορά του Φορτιστή έγινε από το εξωτερικό (πχ. μέσω διαδικτύου) η Βεβαίωση μπορεί να συμπληρωθεί 

από τον Εγκαταστάτη. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο Προμηθευτής του Φορτιστή θα πρέπει να συμμετέχει σε συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd). Δεν μπορεί να επιχορηγηθεί Φορτιστής του οποίου ο 

Προμηθευτής δεν συμμετέχει  σε συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Αποτελεί ευθύνη του αιτητή 

να αποδείξει τη συμμόρφωση με την πιο πάνω πρόνοια. 

‒ 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 του Φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος που περιγράφεται πιο κάτω, για τον οποίο 

είναι εις γνώση μου ότι θα υποβληθεί «Αίτηση Καταβολής Χορηγίας» στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ (ΠΕΛΑΤΗ):  
   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΓΙΝΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ:  
     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΦΟΡΤΙΣΤΗ:  
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ:  

 Δηλώνω ότι κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας δήλωσης η εγκατάσταση του προαναφερόμενου Φορτιστή 
ηλεκτρικού οχήματος στην πιο πάνω διεύθυνση έχει ολοκληρωθεί και έχει γίνει σχετικός έλεγχος από τον Διαχειριστή 
Συστήματος Διανομής.  

 Βεβαιώνω ότι συμμετέχω σε συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  
(WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd). 

 Γνωρίζω επίσης ότι η Επιτροπή δύναται σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο, να προωθεί φορολογικά τιμολόγια στις 
αρμόδιες αρχές για έλεγχο. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ:  
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ορθές και αληθείς.  

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:   

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

(εφόσον υπάρχει) 

   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
(σε περίπτωση Νομικού Προσώπου)   

    

Α.Δ.Τ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ:  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ………………………………………...…………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………… / …………… /…………… 
 

Έντυπο: Η0-02 
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