ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2021)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
Βεβαιώνω ότι έχω προβεί στην εγκατάσταση του συστήματος που περιγράφεται πιο κάτω, για το οποίο είναι εις γνώση μου
ότι θα υποβληθεί αίτηση για καταβολή χορηγίας στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:
ΌΝΟΜΑ ΑΙΤΗΤΗ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:
(σημειώστε )

συστήματα θέρμανσης νερού (κύλινδρος + πλαίσια) των οποίων τα
 Α: Ολοκληρωμένα
ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark

 Β: Μόνο ηλιακά πλαίσια που διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο κάτω πληροφορίες είναι ορθές και αληθείς:
 Βεβαιώνω ότι τα ηλιακά πλαίσια που έχουν εγκατασταθεί διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark.
 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 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. 10 του Σχεδίου, 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 ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιεσδήποτε
επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και επιθεώρηση προς επιβεβαίωση της
εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος.
 Γνωρίζω επίσης ότι η Επιτροπή δύναται σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο, να προωθεί φορολογικά τιμολόγια στις
αρμόδιες αρχές για έλεγχο.
 Δηλώνω ότι το σύνολο του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε είναι καινούριος και φέρει τη σήμανση CE.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:
ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
Α.Δ.Τ.:
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (προαιρετικό-αν υπάρχει)*:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: …………………………………………..……

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

* Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί και για σκοπούς κατάλληλης/έγκαιρης προετοιμασίας των επιχειρήσεων και εγκαταστατών, σε ενδεχόμενη επαναπροκήρυξη
αντίστοιχου Σχεδίου το 2022, επιλέξιμες θα είναι μόνο εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων οι οποίες θα πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους
εγκαταστάτες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων ΑΠΕ - Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες Ηλιακών Θερμικών
Συστημάτων, σύμφωνα με τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής
Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 374/2015). Εγκαταστάσεις που θα γίνονται από πρόσωπα που δεν
θα περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά Μητρώο δεν θα μπορούν να επιχορηγηθούν.

