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{ΜΕΡΟΣ Α}

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
Κωδ. Αίτησης:
Κωδ. Αίτησης Πολυκατοικίας:

Α. Ωφελούµενος – Επιλέξιµη κατοικία – Παρεµβάσεις
1. Στοιχεία Αιτούντα (Ωφελούµενου ιδιοκτήτη)
Επώνυµο:

Όνοµα:

∆/νση κατοικίας (οδός & αρ.):

ΤΚ:

∆ήµος:

∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα:

Νοµός:

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Περιφέρεια:

Σταθερό:

Κινητό:

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (e-mail):
Αρ. ∆ελτίου
Ταυτότητας:

ή Αριθµός
∆ιαβατηρίου:

Αρ. Φορολογικού
Μητρώου:
∆.Ο.Υ.:

Οικογενειακή κατάσταση

Έγγαµος/Μονογονεϊκή:

Άγαµος:

2. Στοιχεία Ταυτότητας Κτηρίου
Οδός:

Αριθµός:

∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα:

∆ήµος (προ Καλλικράτη):

Νοµός:

Περιφέρεια:

3. Αίτηση για κατηγορία κινήτρων

Α1

ΤΚ:

Α2

Β

(συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα)

4. Σχετικά µε το Πρόγραµµα Χαρακτηριστικά της Επιλέξιµης Κατοικίας
α1. Είδος Επιλέξιµης
κατοικίας1

Μονοκατοικία

Μεµονωµένο
∆ιαµέρισµα
Πολυκατοικίας

∆ιαµέρισµα ως
µέρος αίτησης
πολυκατοικίας

α2. Αριθµός ∆ιαµερίσµατος:
β. Ποσοστό Συγκυριότητας Αιτούντα
β1. Πλήρης κυριότητα [κωδ. 1 στήλη (15) του Ε9]

[……%]

β2. Ψιλή κυριότητα [κωδ.2 στήλη (15) του Ε9]

[……%]

β3. Επικαρπία

[……%]

[κωδ. 3 στήλη (15) του Ε9]

γ. Χρήση κατοικίας από:

ι. Αιτούντα

δ. Χρήση κατοικίας ως:

ι. Κύρια κατοικία ή
πρώτη
δευτερεύουσα (Μη
εξοχική)

ιι. Συγκύριο
ιι. Εξοχική κατοικία
ή άλλη
δευτερεύουσα

ιιι. Άλλο
(ενοικιαστή/ένοικο)

ιιι. Επαγγελµατική Στέγη

ε. Τιµή Ζώνης:

1

Ο Ωφελούµενος θα πρέπει να συµβουλευτεί τον Οδηγό του Προγράµµατος – Ο ενεργειακός επιθεωρητής κάνει αντίστοιχη δήλωση στο έντυπο Πρότασης
παρεµβάσεων
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στ. Έτος Έκδοσης Οικοδοµικής Άδειας ή Κατασκευής Βάσει Νοµιµοποιητικού Εγγράφου:
ζ. Θερµαινόµενη Επιφάνεια (m2)
η. Συνολική Επιφάνεια (m2)
5. Αριθµός Προµηθευτών / Αναδόχων:
6. α. Α.Π. Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):
β. Α.Α. Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ):
7. Ενεργειακά Στοιχεία
α. Ενεργειακή κατηγορία
β. Υπολογιζόµενη Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/m2 ]
γ. Υπολογιζόµενη Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτηρίου αναφοράς [kWh/m2 ]
8. Στοιχεία 1ου Ενεργειακού Επιθεωρητή
Αριθµός Μητρώου:
Επώνυµο:
Όνοµα:
9. ∆ηλωθέν Εισόδηµα
α. Ατοµικό:
β. Οικογενειακό:
10. Οικονοµικά Στοιχεία Παρεµβάσεων
α. Κόστος βάσει Προσφορών:
β. Επιλέξιµος Προϋπολογισµός:
(συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα)

11. Στοιχεία Συγκύριων
Ονοµατεπώνυµο

Α.Φ.Μ.

Πλήρης
κυριότητα (%)

Ψιλή κυριότητα
(%)

Επικαρπία
(%)

Υ.∆
συναίνεσης
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

12. Στοιχεία από το συνηµµένο «’Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων» Υπογεγραµµένο από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή
α. Ενεργειακή αναβάθµιση κατά τουλάχιστον µία κατηγορία ή εξοικονόµηση
πρωτογενούς ενέργειας µεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του
κτηρίου αναφοράς

ΝΑΙ

ΟΧΙ

β. Οικοδοµική άδεια, ή άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

2

γ. Υπολογιζόµενη ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας [kWh/m ]

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Β. Λίστα ∆ικαιολογητικών
1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
2. Αντίγραφο ∆ελτίου Ταυτότητας / ∆ιαβατηρίου Ωφελούµενου
3. Οικοδοµική Άδεια ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοποιητικό έγγραφο2
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986 συγκύριων ακινήτου (έντυπο Παραρτήµατος V) Μόνο αν υπάρχουν συγκύριοι
5. ΕΤΑΚ (ή λογαριασµός ∆ΕΗ / άλλου προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας για την τιµή ζώνης)3
6. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Φορολογίας Εισοδήµατος
7. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1)

4

Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιµοποιείται από τον ίδιο

8. Αντίγραφο ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)5 (µόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκοµιστεί το ΕΤΑΚ)
9. Για κατοικία που χρησιµοποιείται από τρίτο πρόσωπο:
- Για ενοικιαζόµενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
α. Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώµατα Ακινήτων (Ε2)4,6 και
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 ενοίκου (Έντυπο Παραρτήµατος VI) ότι χρησιµοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή
επαγγελµατική στέγη, ή
- Για κατοικία που χρησιµοποιείται από συγκύριο, τα 9.α και 9.β µπορούν να αντικατασταθούν από:
γ. Αντίγραφο ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (Ε1) συγκύριου4.
10. Στην περίπτωση που µετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης,
α. έχει γίνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου προσκοµίζεται το έντυπο του Παραρτήµατος IV-E,
β. αποκτήθηκε για πρώτη φορά δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή/και ψιλής κυριότητας ή/και επικαρπίας του ακινήτου
προσκοµίζεται το έντυπο του Παραρτήµατος IV-∆, ο τίτλος ιδιοκτησίας καθώς και το πιστοποιητικό µεταγραφής από το
αρµόδιο υποθηκοφυλακείο
11. Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων (Έντυπο Παραρτήµατος VΙΙ)
12. Οικονοµικές προσφορές αναδόχων / προµηθευτών (προαιρετικά)7
13. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεµονωµένου ∆ιαµερίσµατος (Έντυπο Παραρτήµατος ΙV-Α)
14. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντα ∆ιαµερίσµατος ως µέρος αίτησης πολυκατοικίας (Έντυπο Παραρτήµατος ΙV-Β)
Σε περίπτωση διαµερίσµατος σε πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου, ο αιτών δεν χρειάζεται να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 1, 3, 5, 11 και
12, αφού αυτά θα έχουν ήδη προσκοµιστεί από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας κατά το πρώτο στάδιο προετοιµασίας της αίτησης, όπως
αυτό περιγράφεται στον Οδηγό του Προγράµµατος.

Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών διατηρούνται στον φάκελο της αίτησης

Γ. Στοιχεία Σύµβουλου Έργου (συµπληρώνεται µόνο αν υπάρχει σύµβουλος έργου)

2
Στις περιπτώσεις κτηρίων της παρ.2, του άρθρου 23 του ν. 4014/11 (ΦΕΚ Α΄ 209) όπως ισχύει, προσκοµίζεται η αντίστοιχη βεβαίωση
ολοκλήρωσης η οποία επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου της δηλούµενης
κατασκευής ή χρήσης
3
Στην περίπτωση που από το δικαιολογητικό προκύπτει ότι δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών
αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου (π.χ. περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και ορίων οικισµών) για τη
συµπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου (4.β) λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στον πρωτοβάθµιο ΟΤΑ κι αν δεν έχει
καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στον Νοµό όπου βρίσκεται το ακίνητο.
4
Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η χρήση κατοικίας (κενό διαµέρισµα, κενή µονοκατοικία) από το εν λόγω δικαιολογητικό, δύναται να
χρησιµοποιηθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των τελευταίων τριών οικονοµικών ετών.
5
Σε περίπτωση που ο ωφελούµενος απέκτησε δικαίωµα στο ακίνητο (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) µετά την πλέον
πρόσφατή υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, προσκοµίζεται σχετικός τίτλος κυριότητας και πιστοποιητικό µεταγραφής αυτού
από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηµατολογικά φύλλα του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου.
6
Προσκοµίζεται το αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώµατα Ακινήτων (Ε2) του επικαρπωτή που καταγράφεται στο
σηµείο 11 της αίτησης.
7
Η προσκόµιση των προσφορών από προµηθευτές/ αναδόχους στον Χρηµατοοικονοµικό Οργανισµό δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση
ασυµφωνίας των προσφορών και των ποσών βάσει προσφορών που είναι καταγεγραµµένες στους Πίνακες του Παραρτήµατος VII
λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στους ανωτέρω Πίνακες
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Ονοµατεπώνυµο
Α.Φ.Μ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Ηµεροµηνία:

../../….

Υπογραφή Αιτούντα:
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{Μέρος Β}

Οδηγίες για την συµπλήρωση, καταχώρηση στοιχείων από δικαιολογητικά και
έλεγχοι επιλεξιµότητας
Καταχώρηση – έλεγχος στοιχείων από τα δικαιολογητικά της αίτησης
Τα στοιχεία της αίτησης συµπληρώνονται από τον ωφελούµενο και ελέγχονται από τον
καταχωρητή βάσει των δικαιολογητικών ως ακολούθως:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Πεδίο Κωδικοί αίτησης: Τα πεδία Κωδικοί αίτησης συµπληρώνονται αυτόµατα από το
ηλεκτρονικό σύστηµα του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού όπου θα καταχωρηθεί η αίτηση.
Στην περίπτωση αίτησης στο πλαίσιο αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου ο αιτών δεν
χρειάζεται να συµπληρώσει στην αίτησή του τα πεδία που αφορούν:
a. Στοιχεία ταυτότητας κτηρίου (Α.2),
b. Τιµή ζώνης (Α.4.ε),
c. Έτος έκδοσης οικοδοµικής αδείας (Α.4.στ),
d. Συνολική και θερµαινόµενη επιφάνεια (Α.4.θ και Α.4.ι)
e. Αριθµός προµηθευτών (Α.5),
f. Αριθµ. Πρωτ. Πιστοποιητικού ΠΕΑ (Α.6),
g. Ενεργειακά στοιχεία του ΠΕΑ (Α.7),
h. Στοιχεία ενεργειακού επιθεωρητή (Α.8),
i. Κόστος βάσει Προσφορών (Α.10.α),
j. Στοιχεία από το έντυπο Πρότασης παρεµβάσεων (Α.12)
αφού έχουν ήδη δηλωθεί στην αίτηση του «εκπροσώπου της πολυκατοικίας», κατά το πρώτο
στάδιο.
Το πεδίο Α.1 (Στοιχεία Αιτούντα) συµπληρώνεται και ελέγχεται βάσει του δικαιολογητικού Β.2
(Αστυνοµική Ταυτότητα ή ∆ιαβατήριο), Β.6 (Εκκαθαριστικό Φορολογίας Εισοδήµατος) ή Β.7
(Αντίγραφο ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος, Ε1).
Το πεδίο Α.2 (Στοιχεία Ταυτότητας Κτηρίου) συµπληρώνεται και ελέγχεται συνδυαστικά βάσει
των δικαιολογητικών Β.1 (ΠΕΑ) και Β.8 (Αντίγραφο Ε9) ή Β.5 (ΕΤΑΚ).
Το πεδίο Α.3 συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα στην εκτυπώσιµη αίτηση.
Το πεδίο Α.4.α1 και Α.4.α2 συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.11 (Έντυπο Πρότασης
Παρεµβάσεων). Σε περίπτωση που η επιλέξιµη κατοικία αποτελεί ∆ιαµέρισµα ως µέρος αίτησης
πολυκατοικίας, το Α.4.α2 συµπληρώνεται από το «Έντυπο Επιµερισµού Κόστους βάσει
Προσφορών ανά διαµέρισµα σε πολυκατοικία» (Παράρτηµα VΙΙΙ) της αίτησης του εκπροσώπου
της πολυκατοικίας βάσει του ονόµατος και του ΑΦΜ του αιτούντα. Στην περίπτωση
Μονοκατοικίας το πεδίο αυτό δεν συµπληρώνεται, ενώ στην περίπτωση µεµονωµένου
διαµερίσµατος το πεδίο αυτό συµπληρώνεται κατά δήλωση του αιτούντα.
Τα πεδία Α.4.β1 έως β3 συµπληρώνονται βάσει του δικαιολογητικού Β.8 (Αντίγραφο Ε9) ή Β.5
(ΕΤΑΚ). Στην περίπτωση που τα ποσοστά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία Α.4β1, Α.4β2,
Α.4β3 είναι µικρότερα του 100%, τότε πρέπει να συµπληρωθεί ο πίνακας στο σηµείο Α.11 µετά
τα στοιχεία των συγκύριων και να προσκοµιστεί το δικαιολογητικό Β4. Προσοχή: πολύ συχνά
το ίδιο ακίνητο εµφανίζεται σε δύο γραµµές του Ε9 λόγω χωριστών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας
(πλήρης, ψιλή, επικαρπία).
Χρήση κατοικίας (Α.4.γ & Α.4.δ): Για το πεδίο Α.4.γ δεν υπάρχει δικαιολογητικό. Εάν έχει
επιλεγεί το Α.4.γ.i, το πεδίο Α.4.δ συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.7 (Αντίγραφο
Ε1) του αιτούντα. Εάν έχει επιλεγεί το Α.4.γ.ii, το πεδίο Α.4.δ συµπληρώνεται βάσει του
δικαιολογητικού Β.9.γ (Αντίγραφο Ε1 συγκυρίου). Εάν έχει επιλεγεί το Α.4.γ.iii, το πεδίο Α.4.δ
συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.9.α (Αντίγραφο Ε2) και του δικαιολογητικού Β.9.β
(σχετική Υ.∆. του ενοικιαστή / ενοίκου). Όσον αφορά το Ε1 ελέγχεται η ταύτιση της διεύθυνσης
που αναγράφεται στον πίνακα 5 «Στοιχεία ακινήτου» µε τη διεύθυνση της αίτησης, πεδίο Α.2.
Στην περίπτωση που ο πίνακας 5 του Ε1 είναι κενός, τότε ελέγχεται η ανωτέρω ταύτιση µε τη
διεύθυνση κατοικίας που εµφανίζεται στον πίνακα 1.
Το πεδίο Α.4.ε (Τιµή ζώνης) συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.5 (ΕΤΑΚ)

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το πεδίο Α.4.στ (Έτος Έκδοσης Οικοδοµικής Άδειας) συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού
Β.3 (Οικοδοµική άδεια ή άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο)
Το πεδίο Α.4.ζ (Θερµαινόµενη Επιφάνεια) συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.1 (ΠΕΑ)
Το πεδίο Α.4.η (Συνολική Επιφάνεια) συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.1 (ΠΕΑ)
Το πεδίο Α.5 (Αριθµός προµηθευτών) συµπληρώνεται βάσει του αριθµού των προσφορών από
διαφορετικό πρόσωπο ( βάσει του πίνακα του Παραρτήµατος VII)
Στα πεδία Α.6.α και Α.6.β καταχωρείται ο Α.Π. και ο Α.Α. Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
δικαιολογητικό Β.1 (ΠΕΑ)
Το πεδίο Α.7.α συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.1 (ΠΕΑ)
Το πεδίο Α.7.β συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.1 (ΠΕΑ) και συγκεκριµένα από το
πεδίο «ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [kWh/m2]»
Το πεδίο Α.7.γ συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.1 (ΠΕΑ) και συγκεκριµένα από το
πεδίο «ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ [kWh/m2]»
Το πεδίο Α.8 συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.1 (ΠΕΑ)
Το πεδίο Α.9 (∆ηλωθέν Εισόδηµα) συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.6
(Εκκαθαριστικό σηµείωµα) – Στο πεδίο Α.9.α καταχωρείτε το ατοµικό δηλωθέν (όχι το
φορολογητέο) εισόδηµα στην περίπτωση που στο πεδίο Οικογενειακή Κατάσταση στο Α1, έχει
σηµειωθεί η επιλογή «Άγαµος», ενώ αντίστοιχα στο πεδίο Α.9.β καταχωρείτε το συνολικό
δηλωθέν εισόδηµα µετά από άθροιση των εισοδηµάτων του/της αιτούντα/αιτούσης και της/του
συζύγου του/της, στην περίπτωση που στο πεδίο Οικογενειακή Κατάσταση στο Α1, έχει
σηµειωθεί η επιλογή «Έγγαµος»
Το πεδίο Α.10.α (Κόστος βάσει Προσφορών) συµπληρώνεται βάσει του δικαιολογητικού Β.11
(Έντυπο Πρότασης Παρεµβάσεων) και είναι το σύνολο της στήλης «Κόστος βάσει προσφορών»,
όπως αυτό έχει κατατεθεί από τον αιτούντα.
Στο πεδίο Α.10.β (Επιλέξιµος προϋπολογισµός) συµπληρώνεται αυτόµατα από το σύστηµα.
Τα πεδία του πίνακα στο Α.11 (Στοιχεία Συγκύριων) συµπληρώνονται βάσει του δικαιολογητικού
Β.4 (Υπεύθυνη ∆ήλωση των Συγκύριων)
Τo πεδίο Α.12.α συµπληρώνεται βάσει του στοιχείου β του δικαιολογητικού Β.11 (Έντυπο
Πρότασης Παρεµβάσεων).
Τo πεδίο Α.12.β συµπληρώνεται βάσει του στοιχείου α του δικαιολογητικού Β.11 (Έντυπο
Πρότασης Παρεµβάσεων).
Τo πεδίο Α.12.γ συµπληρώνεται βάσει του στοιχείου β του δικαιολογητικού Β.11 (Έντυπο
Πρότασης Παρεµβάσεων).

Στις περιπτώσεις που για τη συµπλήρωση κάποιου πεδίου απαιτείται έλεγχος περισσότερων του ενός
δικαιολογητικών, θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση της σχετικής πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση η
εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης διακόπτεται µέχρι την προσκόµιση των ορθών δικαιολογητικών.
Η εκτύπωση της αίτησης γίνεται εις διπλούν και µονογράφεται από τον αιτούντα και το χρηµατοπιστωτικό
οργανισµό σε όλες τις σελίδες.

Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)
και των ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας – Στερεάς – Ηπείρου, Αττικής µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-2-

