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ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ  
 

ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2020  

 

Η Βεβαίωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί από τους αιτητές της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 και της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  2 του πιο πάνω Σχεδίου. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 
Βεβαιώνω ότι έχω προβεί στις εργασίες θερμομόνωσης οροφής που περιγράφονται πιο κάτω, για τις οποίες είναι εις γνώση 

μου ότι θα υποβληθεί αίτηση για καταβολή χορηγίας στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 
ΌΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ:  
    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ  
ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 
 

    

ΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΘΗΚΕ (σημειώστε ✓): 
 Οριζόντια Οροφή                    Κεκλιμένη Οροφή                    Οροφή με οριζόντια και κεκλιμένα επίπεδα 

    

    

ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ (σημειώστε ✓): 
 Εξηλασμένη Πολυστερίνη                    Διογκωμένη Πολυστερίνη                    Πολυουρεθάνη 

 Άλλο (δηλώστε): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    
ΠΑΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:   cm 

    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΘΗΚΕ:   m2 

    
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ (ΜΟΝΙΜΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ) (σημειώστε ✓);  ΝΑΙ         ΟΧΙ 
 

Επισυνάπτω διαγραμματική απεικόνιση της οροφής, πριν και μετά τις εργασίες θερμομόνωσης. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο κάτω πληροφορίες είναι ορθές και αληθείς. Δηλώνω ότι κατά την ημερομηνία υπογραφής 
της παρούσας δήλωσης η εγκατάσταση θερμομόνωσης έχει ολοκληρωθεί. Βεβαιώνω επίσης ότι ο αιτητής με έχει εξοφλήσει 
πλήρως για όλες τις εργασίες και προϊόντα/εξοπλισμό που σχετίζονται με την πιο πάνω εγκατάσταση. 

Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης του πελάτη μου. Γνωρίζω επίσης ότι 
σύμφωνα με την παρ. 9 του Σχεδίου, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση που εντοπιστεί ψευδής ή 
παραπλανητική πιστοποίηση υλοποίησης επένδυσης από εγκαταστάτη, η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει να μην αποδέχεται, για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου ή μελλοντικών Σχεδίων, 
τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εγκαταστάτη.   

Γνωρίζω ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να 
διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και επιθεώρηση προς επιβεβαίωση της επένδυσης. Γνωρίζω επίσης ότι η Επιτροπή δύναται σε 
περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο, να προωθεί φορολογικά τιμολόγια στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:  
ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  
  

Α.Δ.Τ.:  

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
 

   

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: …………………………………………………………………………………………………….… 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
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ΑΠΛΗ ΔΙΑΓΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
 

Δηλώστε υλικό και πάχος από κάτω προς τα πάνω 

ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


