Βασικές Παράμετροι
Προϋπολογισμός : 148 m €
Στόχος Ανακύκλωσης : 450 Κ συσκευές
Έναρξη Πλατφόρμας: ~20/6
Λήξη Πωλήσεων Προγράμματος: 16/9
Λήξη Επιστροφών Προγράμματος: 30/9
Site : https://allazosyskevi.gov.gr
Ωφελούμενοι :
• Όλοι οι μόνιμοι Κάτοικοι Ελλάδος
• Οικιακή Χρήση προϊόντων
• Δυνατότητα αντικατάστασης και σε Κύρια και σε Δευτερεύουσα κατοικία
• Προϊοντικές Κατηγορίες : Κλιματισμός / Ψύξη
• Απαραίτητες Προϋποθέσεις :
• Ανακύκλωση Άρτιας και Λειτουργικής Ενεργοβόρας «παλαιάς» συσκευής
αντίστοιχης προϊοντικής κατηγορίας
• Απεγκατάσταση / Εγκατάσταση Κλιματισμού από Αδειοδοτημένο &
Πιστοποιημένο Τεχνικό
• Αποδοχή Όρων προγράμματος από όλα τα μέρη
• Απόλυτα Ψηφιακή Διαδικασία
•
•
•
•
•
•
•

Ωφελούμενοι
• Είσοδος στην Πλατφόρμα με κωδικούς Taxis
• Καταχώρηση Mail & Κινητού
• Καταχώρηση μετρητή ΔΕΔΔΗΕ (ταυτοποίηση χώρου αντικατάστασης παλαιάς
/ αποστολής νέας συσκευής)
• Επιλογή Ιδιότητας ΑΜΕΑ
• Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής καταχωρώντας το πλήθος συσκευών προς
αντικατάσταση (Maximum 2 x AC & 1 x Ψυγείο ή Καταψύκτη)
• Αναμονή αποτελεσμάτων κατάταξης (2-3 εβδομάδες)
• Εισοδηματικά Κριτήρια καθορίζουν ποσοστό επιδότησης (30% / 35% /
45% / 50%)
• Η αξία του «κουπονιού» επιδότησης πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με το
πλαφόν ανώτερης επιδότησης που έχει οριστεί ανά κατηγορία προϊόντος
• Συνδυασμός Εισοδηματικών και Κοινωνικών Κριτηρίων (ΑΜΕΑ, Μονογονεϊκές,
Πολύτεκνοι) καθορίζουν θέση στην κατάταξη και οριστικοποιούν τη
συμμετοχή στην περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από όσες
έχουν προϋπολογιστεί

Έκδοση Voucher
Η επιταγή των Ωφελούμενων :
• Έχει ψηφιακή μορφή
• Αφορά την αντικατάσταση (αγορά νέας – ανακύκλωση παλιάς) μίας και μόνο
συσκευής συγκεκριμένης κατηγορίας
• Συνδέεται με συγκεκριμένο δικαιούχο και δε μεταβιβάζεται
• Αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης)
• Όλες οι επιταγές, αν είναι άνω της μίας, εκδίδονται ταυτόχρονα
• Εμφανίζονται στο λογαριασμό του Ωφελούμενου και στην ψηφιακή πλατφόρμα
του Προγράμματος, ενώ αποστέλλονται με SMS στο επιβεβαιωμένο κινητό
τηλέφωνο
Κάθε Επιταγή Ωφελούμενου περιλαμβάνει:
• Το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID)
• Το όνομα και ΑΦΜ του Ωφελούμενου της επιταγής
• Την κατηγορία της συσκευής που αφορά
• Το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία
• Τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη
αίτηση

Εισαγωγείς / Αντιπρόσωποι / Χονδρική
• Είσοδος στην Πλατφόρμα αποδεχόμενοι τους όρους
• Αναλυτική κωδικοποίηση προϊόντων που πληρούν όρους συμμετοχής
• EAN Code / CE Certificate / Στοιχεία Ενεργειακής Σήμανσης / Εγγύηση /
Τεχνική Υποστήριξη / Τηλεφωνική Υποστήριξη / ΠΛΤ
Προϊόν

Κλιματιστικά

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
Κατηγορία
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης

Κλιματιστικά Τύπου Inverter
Α++

Ενεργειακή Κλάση
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη)

Α++ / Α+++

Ψυκτικά Ρευστά Τύπου

Τύπος

R32
8.000 < Btu/h < 11.000
11.000 < Btu/h < 16.000
16.000 < Btu/h < 21.000
21.000 < Btu/h < 28.000
Τοίχου / Δαπέδου

Ύψος

Ανώτερο από 1 μέτρο

Ενεργειακή Κλάση

Ε και Καλύτερη (D,C,B,A)

Ενεργειακή Κλάση

F και Καλύτερη (E,D,C,B,A)

Ονομαστική Απόδοση

Ψυγεία
Καταψύκτες

Προϊόντα Για Νέα Αγορά

• Καταχώρηση κατά την
περίοδο κατάταξης
δικαιούχων
• Δυναμική Πλατφόρμα με
δυνατότητα αλλαγών
στην κωδικοποίηση

Καταστήματα Λιανικής
• Είσοδος στην Πλατφόρμα αποδεχόμενοι τους όρους
• Εισαγωγή εγγράφων στην πλατφόρμα (π.χ. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης,
καταχώρηση ΓΕΜΗ, επικύρωση στοιχείων Taxis, IBAN λογαριασμού κλπ)
• Το Κατάστημα θα λάβει μοναδικό κωδικό Ταυτότητας στην Πλατφόρμα για να
ταυτοποιεί όλες του τις ενέργειες
• Σύνδεση καταστήματος με ΑΝΣΥΣ για τις διαδικασίες Επιστροφής / Παραλαβής της
Παλαιάς Συσκευής
• Ελέγχει (μαζί με συνεργάτες) καταλληλότητα συσκευής προς επιστροφή
Προϊόν

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατηγορία

Κλιματιστικά

Ψυκτικά Ρευστά Τύπου
Προϋπόθεση

Προϋπόθεση

Ψυγεία
Καταψύκτες

Προϋπόθεση
Ύψος
Ενεργειακή Κλάση
Προϋπόθεση
Ενεργειακή Κλάση

Προϊόντα Προς
Αντικατάσταση
Συμβατικά Κλιματιστικά (ONOFF) / Inverter
R22 ή R407C ή R410A
Άρτια Συσκευή
Απεγκατάσταση από
Πιστοποιημένο Συνεργάτη
Άρτια Συσκευή
Μεγαλύτερο από 1 μέτρο
Άρτια Συσκευή

• Παραδίδει την Παλαιά Συσκευή σε συμφωνημένα σημεία προς την ΑΝΣΥΣ

Εξαργύρωση Επιταγής
Με την πώληση και έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού
δημιουργείται αίτημα εξαργύρωσης της επιταγής. Στη διαδικασία
εξαργύρωσης που πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο στην
ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, γίνονται οι εξής ενέργειες:
• Δηλώνονται τα σχετικά με την πώληση στοιχεία
• Διενεργείται ένα σύνολο αυτόματων ελέγχων που επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα
της συναλλαγής
• Η επιταγή συνδέεται πλέον με συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής και υπολογίζεται η
τελική επιδότηση
Κάθε αίτημα εξαργύρωσης αντιστοιχεί σε ένα παραστατικό πώλησης που
περιλαμβάνει ηλεκτρονικά:
• Το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID)
• Το εγκεκριμένο προϊόν που επιδοτείται με τη συγκεκριμένη επιταγή
• Την τελική τιμή πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος
• Τη συνολική αξία του παραστατικού πώλησης και την εξόφληση του υπόλοιπου
ποσού της τιμής πώλησης της συσκευής (πλην επιδότησης) από τον ωφελούμενο
• Την ταυτοποίηση του παραστατικού πώλησης (ημερομηνία, σειρά/αριθμός κλπ.)
• Την αντίστοιχη ταυτοποίηση του παραστατικού διακίνησης αν αυτό διαφέρει από
το παραστατικό πώλησης.

Εγκαταστάτες Κλιματισμού
• Είσοδος στην Πλατφόρμα αποδεχόμενοι τους όρους
• Όλες οι εργασίες Απεγκατάστασης / Εγκατάστασης γίνονται από Αδειοδοτημένους
/ Πιστοποιημένους Ψυκτικούς που έχουν ΗΔΗ εγγραφεί στην πλατφόρμα
• Εισαγωγή εγγράφων στην πλατφόρμα (π.χ. Αντίγραφο Αδείας Ασκήσεως
Επαγγέλματος, Πιστοποίηση)
• Κάθε Ψυκτικός θα λάβει μοναδικό κωδικό Ταυτότητας στην Πλατφόρμα για να
ταυτοποιεί τις ενέργειες Απεγκατάστασης

Ανακύκλωση Παλαιάς Συσκευής
• Κάθε Ωφελούμενος υποχρεούται να παραδώσει μίας αντίστοιχης κατηγορίας
παλαιά συσκευή στο κατάστημα προς ανακύκλωση
• Ο Ωφελούμενος παραδίδει την παλαιά συσκευή προς ανακύκλωση σε συνεργείο ή
σε συνεργάτη του εμπόρου λιανικής, που την παραλαμβάνει από την οικία του
• Η παραλαβή γίνεται είτε κατά τη στιγμή της παράδοσης της νέας συσκευής είτε σε
χωριστή επίσκεψη είτε εναλλακτικά, κατευθείαν σε εγκατάσταση του εμπόρου
λιανικής, όταν η μεταφορά προς το χώρο αυτό γίνεται με ευθύνη του
Ωφελούμενου
• Η επιλογή της χρονικής στιγμής και του σημείου παράδοσης / παραλαβής
εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνουν τα δύο μέρη
• Τα κόστη μεταφοράς, τοποθέτησης, συλλογής κλπ. δεν είναι επιλέξιμα προς
επιχορήγηση

Διαδικασίες Reverse Logistics
• Σε ΚΑΘΕ συσκευή προς αντικατάσταση επικολλάται ειδικό αυτοκόλλητο QR της
ΑΝΣΥΣ με ευθύνη του καταστήματος (Έμπορος, Μεταφορέας, Συνεργάτης, Ψυκτικός)
• Ακολουθεί διαδικασία Scanning των QR Codes σε κάθε στάδιο
• Δημιουργείται μια συνεχή «Αλυσίδα» όπου ο κάθε κρίκος αποδεσμεύει τον
προηγούμενο από την υποχρέωση επιστροφής της «παλαιάς» συσκευής
ταυτοποιώντας / καταγράφοντας κάθε κίνηση στην πλατφόρμα
Καταναλωτής

• Δηλώνει Παλαιά Συσκευή
• Λαμβάνει «Κουπόνι»
• Αγοράζει Νέα Συσκευή

Τεχνικός (AC)

•Επιβεβαιώνει καταλληλότητα Παλαιάς Συσκευής (AC)
•Απεγκαθιστά

Κατάστημα

•Επιβεβαιώνει καταλληλότητα Παλαιάς Συσκευής (Ψυξη)
•Παραλαμβάνει Παλαιά Συσκευή από Καταναλωτή
•Παραδίδει Παλαιά Συσκευή σε συμφωνημένα σημεία
προς την ΑΝΣΥΣ
•Καταγράφει στην πλατφόρμα το ορόσημα παράδοσης
– παραλαβής στην ΑΝΣΥΣ

ΑΝΣΥΣ

• Ταυτοποιεί & Ελέγχει με την παραλαβή
• Αποδεσμεύει Επιχορήγηση
• Επιβεβαιώνει & Ανακυκλώνει

Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!!!

Αυτοκόλλητο QR

Τιμές Πλαφόν ανά Κατηγορία
Κατηγορία

Κλιματισμός

Κατηγορία

Ψύξη

Ονομαστική
Απόδοση

Μέγιστη ΛΤ
(με ΦΠΑ)

09 Κ BTU

680 €

12 K BTU

800 €

18 K BTU

1.140 €

24 K BTU

1.420 €

Είδος

Μέγιστη ΛΤ
(με ΦΠΑ)

Ψυγεία

850 €

Καταψύκτες

450 €

Δικαιολογητικά Χονδρικής
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από Νόμιμο Εκπρόσωπο
2. Πιστοποιητικού Εκπροσώπησης και αντιγράφου της αντίστοιχης καταχώρησης στο
ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει (να είναι εμφανές) το όνομα του υπογράφοντος
της Υπεύθυνης Δήλωσης (Αναλόγως της νομικής μορφής της επιχείρησης, εφόσον τα παραπάνω
έγγραφα δεν είναι επαρκή ή δεν εκδίδονται (πχ ατομική επιχείρηση), προσκομίζεται Γενικό Πιστοποιητικό
ή άλλο έγγραφο που συνδυαστικά με το προηγούμενο ή αυτοτελώς τεκμηριώνει τη νόμιμη εκπροσώπηση
του υπογράφοντος τη δήλωση)

3. Μη επικυρωμένο αντίγραφο - εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης
της επιχείρησης από το μητρώο του Taxisnet
4. Επιβεβαίωση ότι η δραστηριότητα της εταιρίας (κύρια ή δευτερεύουσα)
εντάσσεται στις συναφείς δραστηριότητες (46.43 «Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών» 46.15 «Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας»).

Υπεύθυνη Δήλωση - Χονδρικής
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Υποβάλλω την παρούσα δήλωση ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης με Επωνυμία « » και
διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ « » και ΔΟΥ « » ,Αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ « ». Η οποία εδρεύει
στην Πόλη « », Οδός και Αριθμός « », ΤΚ « » , Χώρα « »
2. Έλαβα γνώση του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» και αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Υπουργική
Απόφαση Προκήρυξης και τον Οδηγό του Προγράμματος.
3. Η Επιχείρηση θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα με τους εξής ρόλους:
• Κατασκευαστής Προϊόντος; {ΝΑΙ / ΟΧΙ}
• Επίσημος Αντιπρόσωπος Προϊόντος: {ΝΑΙ / ΟΧΙ}
• Εξουσιοδοτημένος Διανομέας Προϊόντος: {ΝΑΙ / ΟΧΙ}
• Ανεξάρτητος Εισαγωγέας Προϊόντος: {ΝΑΙ / ΟΧΙ}
4. Δεσμεύομαι ότι η Επιχείρηση θα τηρήσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της στο Πρόγραμμα,
μεταξύ άλλων:
• Τη δήλωση συσκευών που πληρούν όλες τις προδιαγραφές του Προγράμματος
5. Εξουσιοδοτώ τον Χρήστη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος με τα ακόλουθα
στοιχεία
• Όνομα:
{ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ του χρήστη που εγγράφηκε στην πλατφόρμα}
• ΑΦΜ:
{ΑΦΜ του χρήστη που εγγράφηκε στην πλατφόρμα}
• Email/username: {email /username του χρήστη που έχει επιβεβαιωθεί κατά την εγγραφή}
• Κωδικός Εγγραφής:{Registration Form ID (RF-XXXXX) του χρήστη που εγγράφηκε

Υπεύθυνη Δήλωση - Χονδρικής
Με την ενεργοποίηση του ατομικού λογαριασμού παράγεται μοναδικός κωδικός που ταυτοποιεί και
χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο λογαριασμό (Registration Form ID). Μετά την έγκριση της
αίτησης, θα γίνει η οριστική διασύνδεση του λογαριασμού με την επιχείρηση.
• Όπως υποβάλλει την Αίτηση Συμμετοχής Προμηθευτή στο Πρόγραμμα και εκπροσωπήσει στο εξής
την Επιχείρηση τόσο για λόγους επικοινωνίας, όσο και για τη διεκπεραίωση του συνόλου των
εργασιών και ενεργειών που εκτελούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο πλαίσιο του
Προγράμματος. Δηλώνω επίσης ότι, ο ηλεκτρονικός λογαριασμός (account) του χρήστη από τον
οποίο υποβάλλεται η Αίτηση Συμμετοχής Προμηθευτή με επισυναπτόμενη την παρούσα Υπεύθυνη
Δήλωση θα λογίζεται στο εξής και ως ο επίσημος λογαριασμός της επιχείρησης στο Πρόγραμμα,
ενώ το email το επίσημο κανάλι επικοινωνίας για ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων.
6. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση είναι αληθή και ακριβή.
•

Δήλωση Προϊόντων στο Πρόγραμμα
Α.) Προετοιμασία

Γνωρίζει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, ώστε να μπορεί να συμπληρώσει τα
επιμέρους πεδία της ηλεκτρονικής δήλωσης.
• Γνωρίζει τη διεύθυνση (url) της επίσημης σελίδας του κατασκευαστή (Ελλάδα/Εξωτερικό) με
αναλυτική πληροφόρηση για το προϊόν, την οποία θα καταγράψει στο αίτημά του
• Έχει στη διάθεσή του συνοπτική τεχνική πληροφόρηση που τεκμηριώνει τα χαρακτηριστικά του
προϊόντος και το οποίο θα επισυνάψει στην τεκμηρίωση της αίτησης.
• Έχει συλλέξει τις αναγκαίες βεβαιώσεις - δηλώσεις σύμφωνα που περιγράφονται στη συνέχεια, τις
οποίες θα προσκομίσει ως τεκμηρίωση της δήλωσης.
Η τεκμηρίωση αποσκοπεί στην επιβεβαίωση των ελάχιστων απαιτήσεων επιλεξιμότητας των συσκευών
προς πώληση
•

Δήλωση Προϊόντων στο Πρόγραμμα
Β.) Βεβαίωση Κατασκευαστή
• Κάθε προϊόν που δηλώνεται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση
κατασκευαστή σύμφωνα με το ακόλουθο πρότυπο. Η βεβαίωση υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση
προϊόντος.
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΟΥΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
…..βεβαιώνω ότι…το προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
ΤΥΠΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ / ΕΑΝ:
συμμορφώνεται πλήρως με τις ελάχιστες προδιαγραφές του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ
ΣΥΣΚΕΥΗ», και ειδικότερα με τις απαιτήσεις της κατηγορίας (1 ή 2 ή 3)
• διαθέτει τεχνική υποστήριξη / επισκευαστικό κέντρο στην Ελλάδα στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί
ο ιδιοκτήτης της συσκευής κατά το διάστημα ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης,
• διαθέτει τηλεφωνική υποστήριξη κατασκευαστή ή αντιπροσώπου στην ελληνική γλώσσα. Τα
στοιχεία επικοινωνίας είναι: {ΕΤΑΙΡΙΑ/Πάροχος Υποστήριξης}, {Στοιχεία επικοινωνίας}
• Τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή του προϊόντος είναι:
Διεύθυνση
E-mail
Web site.
• Είναι όμως δυνατή η προσκόμιση μίας ενιαίας / συνολικής βεβαίωσης που καλύπτει μία
λίστα/σύνολο διαφορετικών προϊόντων/συσκευών, εφόσον υποβάλλονται πολλαπλές δηλώσεις
προϊόντων του ίδιου κατασκευαστή
• Απαιτείται επίσημη δήλωση του ίδιου του κατασκευαστή του προϊόντος, ότι εξουσιοδοτεί το
συγκεκριμένο εισαγωγέα για να βεβαιώσει ο ίδιος τους όρους συμμόρφωσης του προϊόντος

Δικαιολογητικά Λιανικής
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από Νόμιμο Εκπρόσωπο
2. Πιστοποιητικού Εκπροσώπησης και αντιγράφου της αντίστοιχης καταχώρησης στο
ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει (να είναι εμφανές) το όνομα του υπογράφοντος
της Υπεύθυνης Δήλωσης (Αναλόγως της νομικής μορφής της επιχείρησης, εφόσον τα παραπάνω
έγγραφα δεν είναι επαρκή ή δεν εκδίδονται (πχ ατομική επιχείρηση), προσκομίζεται Γενικό Πιστοποιητικό
ή άλλο έγγραφο που συνδυαστικά με το προηγούμενο ή αυτοτελώς τεκμηριώνει τη νόμιμη εκπροσώπηση
του υπογράφοντος τη δήλωση)

3. Μη επικυρωμένο αντίγραφο - εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης
της επιχείρησης από το μητρώο του Taxisnet
4. Επιβεβαίωση ότι η δραστηριότητα της εταιρίας (κύρια ή δευτερεύουσα)
εντάσσεται στις συναφείς δραστηριότητες (47.54 «Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα» & 47.91.54 «Λιανικό εμπόριο
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω Διαδικτύου»)

5. Εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από τράπεζα με εμφανή τον αριθμό
λογαριασμού IBAN και τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού, τα οποία
πρέπει να ταυτίζονται με τα στοιχεία του προμηθευτή

Υπεύθυνη Δήλωση - Λιανικής
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Υποβάλλω την παρούσα δήλωση ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης με Επωνυμία « » και
διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ « » και ΔΟΥ « » ,Αριθμό μητρώου ΓΕΜΗ « ». Η οποία εδρεύει
στην Πόλη « », Οδός και Αριθμός « », ΤΚ « » , Χώρα « »
2. Έλαβα γνώση του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» και αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Υπουργική
Απόφαση Προκήρυξης και τον Οδηγό του Προγράμματος.
3. Η Επιχείρηση θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα με τους εξής ρόλους:
• Έμπορος λιανικής (Άμεσος Προμηθευτής ωφελούμενων); {ΝΑΙ / ΟΧΙ},
4. Δεσμεύομαι ότι η Επιχείρηση θα τηρήσει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της στο Πρόγραμμα,
μεταξύ άλλων:
• Την πώληση και απόσυρση συσκευών βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων και διαδικασιών του
Προγράμματος,
• Την τήρηση των όρων επιλεξιμότητας δαπανών
• Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διαδικασίες ελέγχου, σε περίπτωση που η επιχείρησή
μου επιλεγεί για δειγματοληπτικό έλεγχο, περιλαμβανομένων και των όρων περί επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
5. Εξουσιοδοτώ τον Χρήστη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος με τα ακόλουθα
στοιχεία
• Όνομα:
{ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ του χρήστη που εγγράφηκε στην πλατφόρμα}
• ΑΦΜ:
{ΑΦΜ του χρήστη που εγγράφηκε στην πλατφόρμα}
• Email/username: {email /username του χρήστη που έχει επιβεβαιωθεί κατά την εγγραφή}
• Κωδικός Εγγραφής:{Registration Form ID (RF-XXXXX) του χρήστη που εγγράφηκε

Υπεύθυνη Δήλωση - Λιανικής
Με την ενεργοποίηση του ατομικού λογαριασμού παράγεται μοναδικός κωδικός που ταυτοποιεί και
χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο λογαριασμό (Registration Form ID). Μετά την έγκριση της
αίτησης, θα γίνει η οριστική διασύνδεση του λογαριασμού με την επιχείρηση.
• Όπως υποβάλλει την Αίτηση Συμμετοχής Προμηθευτή στο Πρόγραμμα και εκπροσωπήσει στο εξής
την Επιχείρηση τόσο για λόγους επικοινωνίας, όσο και για τη διεκπεραίωση του συνόλου των
εργασιών και ενεργειών που εκτελούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο πλαίσιο του
Προγράμματος. Δηλώνω επίσης ότι, ο ηλεκτρονικός λογαριασμός (account) του χρήστη από τον
οποίο υποβάλλεται η Αίτηση Συμμετοχής Προμηθευτή με επισυναπτόμενη την παρούσα Υπεύθυνη
Δήλωση θα λογίζεται στο εξής και ως ο επίσημος λογαριασμός της επιχείρησης στο Πρόγραμμα,
ενώ το email το επίσημο κανάλι επικοινωνίας για ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων.
6. Τυχόν πληρωμές του Προγράμματος προς την επιχείρηση θα καταβληθούν στον εξής τραπεζικό
λογαριασμό, του οποίου δικαιούχος είναι η Επιχείρηση:
• IBAN: {Το IBAN του λογαριασμού },
• {Το BIC της τράπεζας }
7. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση είναι αληθή και ακριβή.
•

