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26.1 

 

Η δράση πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
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26.2 

 

Η δράση πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμπληρώνεται από το 
φορέα υποδοχής και ελέγχου 

αιτήσεων 

Κωδικός αίτησης:  

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης:  

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (ή εκπροσώπου ωφελουμένων σε 

περίπτωση πολυκατοικίας) 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Διεύθυνση κατοικίας: Οδός                                                       Αριθμός ΤΚ:  

Δήμος:  Νομός:  Περιφέρεια:  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Σταθερό Κινητό 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  ή Αριθμός Διαβατηρίου:  

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  

Διεύθυνση: Οδός                                                                     Αριθμός ΤΚ:  

Δήμος: Δημοτική Ενότητα:  Νομός:  

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση αφορά σε: 

Πολυκατοικία1      Μεμονωμένο διαμέρισμα      Μονοκατοικία       

Αριθμός ιδιοκτησιών  

(συμπληρώνεται μόνο για 

πολυκατοικίες): 

Αριθμός θερμαινόμενων από την κεντρική θέρμανση 

ιδιοκτησιών (συμπληρώνεται μόνο για πολυκατοικίες): 

1. Κατοικίες:  Εκ των οποίων, θερμαινόμενες κατοικίες:  

2. Επαγγελματική στέγη:  
Εκ των οποίων, θερμαινόμενες επαγγελματικές 
στέγες:  

Συνολικός αριθμός ιδιοκτησιών:  Συνολικός αριθμός θερμαινόμενων ιδιοκτησιών:  

Επιλέξιμες θερμαινόμενες Κατοικίες:  

Υπογραφή αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων 

 

 
1 Στην περίπτωση της πολυκατοικίας δεν εμπίπτουν οι περιπτώσεις κτηρίων που περιλαμβάνουν επαγγελματικούς χώρους, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις κτηρίων κατοικίας δύο και πλέον ορόφων με επαγγελματικούς χώρους στη στάθμη του ισόγειου / 
ημιυπόγειου / ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (βλ. Άρθρο 3 Προκήρυξης Δράσης). 
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26.3 

 

Η δράση πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 
 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

α/α 

Διαμέρισμα
/ άλλη 

Ιδιοκτησία2 
Όροφος2  

Επιφάνεια 
κυρίων 
χώρων 
(τ.μ.)3 

Ονοματεπώνυμο αιτούντος  

Χιλιοστά 
συνιδιοκτησίας4 

(‰) 

Αριθμός παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος 

Συνυποβάλλεται 
ΥΔ  

του αιτούντος 

Δωρεάν 
παραχωρούμενη 

κατοικία5 

       ΝΑΙ      /     ΟΧΙ ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

       ΝΑΙ      /     ΟΧΙ ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

       ΝΑΙ      /     ΟΧΙ ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

       ΝΑΙ      /     ΟΧΙ ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

       ΝΑΙ      /     ΟΧΙ ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

       ΝΑΙ      /     ΟΧΙ ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

       ΝΑΙ      /     ΟΧΙ ΝΑΙ      /     ΟΧΙ 

Σημείωση: Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε πολυκατοικία, ο πίνακας συμπληρώνεται για το σύνολο των διαμερισμάτων / ιδιοκτησιών που συνδέονται με το 
κεντρικό σύστημα θέρμανσης (κατοικιών και τυχόν επαγγελματικών χώρων). Εάν οι γραμμές του πίνακα δεν επαρκούν για να καταχωρηθούν οι πληροφορίες όλων των 
διαμερισμάτων, παρακαλούμε αντιγράψτε την παρούσα σελίδα όσες φορές χρειαστεί και σημειώστε εδώ ________ το συνολικό αριθμό των σελίδων με τον πίνακα του 

Μέρους Β της αίτησης.  
Η αίτηση υπογράφεται από τον ωφελούμενο ή από το φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται αρμοδίως από τον ωφελούμενο. Για να θεωρηθεί ότι ένα φυσικό πρόσωπο 

αιτείται επιχορήγηση από τη δράση, πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση. Παρακαλούμε σημειώστε 
σε κάθε γραμμή -που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο διαμέρισμα- εάν ο αιτών έχει υποβάλει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και αν η κατοικία είναι δωρεάν παραχωρούμενη 
(διαγράφοντας ανάλογα με την περίπτωση).  

 
2 Δε συμπληρώνεται σε περίπτωση αίτησης για μονοκατοικία. 
3 Η επιφάνεια των κυρίων χώρων του ακινήτου βάσει Εντύπου Ε9. Δε συμπληρώνεται για τα διαμερίσματα / ιδιοκτησίες που αποτελούν επαγγελματικό χώρο. 
4 Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία. 
5Δε συμπληρώνεται για τα διαμερίσματα / ιδιοκτησίες που αποτελούν επαγγελματικό χώρο. Στην περίπτωση που η κατοικία δε χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον αιτούντα αλλά από κάποιον 

τυχόν συγκύριο ή (συν)επικαρπωτή η απάντηση είναι ΟΧΙ. 


