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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) i) έχω δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας της κατοικίας που αναγράφεται στον Πίνακα του Μέρους Β της 

αίτησης και ii) υποβάλλω την αίτηση έχοντας διασφαλίσει τη συναίνεση των υπολοίπων συγκυρίων / (συν)επικαρπωτών, οι 

οποίοι δεν έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 

μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (διαγράφεται το ii) εάν δεν υπάρχουν). 

β) το ακίνητο, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Μέρος Α & Β της αίτησης συμμετοχής στη δράση, χρησιμοποιείται:  

□ ως κύρια κατοικία από εμένα τον ίδιο. 

□από τον/την συγκύριο / (συν)επικαρπωτή ……………………………………...(ονοματεπώνυμο) με ΑΦΜ ………………… 

□από τον/την …………………………………………………….(ονοματεπώνυμο) με ΑΦΜ ……………..……, στον/ην οποίο/α έχει 

παραχωρηθεί δωρεάν. (επιλέξτε ένα εκ των τριών). 

γ) τα στοιχεία που αναγράφονται στο Μέρος Α & Β της αίτησης συμμετοχής στη δράση είναι αληθή.  

δ) τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην υποβληθείσα αίτηση είναι έγκυρα. 

ε) το ακίνητο του σημείου 2 του Μέρους Α, στο οποίο αφορά η αίτηση, διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία 
και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Επίσης η 
αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος δεν έχει ενταχθεί και δεν έχει υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

στ) η κατασκευή της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου θα γίνει στο ακίνητο στη διεύθυνση του 
σημείου 2 του Μέρους Α της αίτησης. 

ζ) τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/3-11-
2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», (σε περίπτωση που η αίτηση αφορά 
μεμονωμένο διαμέρισμα που προβαίνει σε αποσύνδεση του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου). 

η) η επιχορηγούμενη εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου θα διατηρηθεί στο ακίνητο του σημείου 2 του Μέρους Α της 
αίτησης τουλάχιστον για 3 έτη μετά την ημερομηνία καταβολής της τελικής πληρωμής της δημόσιας χρηματοδότησης. 

θ) δέχομαι να υπαχθώ σε πιθανό προγραμματισμένο επιτόπιο έλεγχο από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές ή φορείς. 

ι) ορίζω ως εκπρόσωπό μου και εξουσιοδοτώ τον ………………………………………… (ονοματεπώνυμο) με ΑΔΤ 
……………… να υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής στη δράση και να διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες εφαρμογής 
αυτής στο πλαίσιο υποβολής αίτησης πολυκατοικίας. 

ια) συμφωνώ τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών που αφορούν στη δράση να εκδοθούν στο όνομα του εκπροσώπου μου, 
όπως ορίστηκε στο σημείο ι της παρούσης / στα φορολογικά στοιχεία της πολυκατοικίας (διαγράψτε ανάλογα), 

ιβ) έχω λάβει γνώση των όρων της προκήρυξης της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα 
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φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» και αποδέχομαι ότι η μη τήρηση των όρων α) - ια) της παρούσης 

αποτελεί λόγω αποκλεισμού μου από τη δράση.  

ιγ) εξουσιοδοτώ και δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στους φορείς διαχείρισης του προγράμματος και ενδεικτικά στην ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ, τον δικαιούχο της Δράσης (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέας Ενέργειας) και την ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν 

ευαίσθητων, για τους ακόλουθους αποκλειστικά και μόνο σκοπούς:  

• για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση 

των κινήτρων και την παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων),  

• για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,  

• για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του Προγράμματος, 

εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει του Ν.2472/97, όπως ισχύει σε συνδυασμό 

με τον Κανονισμό 2016/679 

καθώς και για την δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τυχόν αποφάσεων υπαγωγής, απόρριψης, 

δημοσιονομικών διορθώσεων κ.α., με οιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μου απαιτούνται. 

ιδ) Διαθέτω Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ……………..……………και συναινώ να αποσταλούν τα στοιχεία 

μου στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), προκειμένου να ελεγχθεί εάν είμαι δικαιούχος 

του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) (διαγράφεται το ιδ) εάν ο ωφελούμενος δεν είναι δικαιούχος του Κ.Ε.Α.) (4) 
Ημερομηνία:                Τόπος       

 
Ο/Η Δηλών/ούσα  

 
 
 

                          (Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

 


