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1. ΣΚΟΠΟΣ 

 
Το Σχέδιο Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης 
(το Σχέδιο) αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας για 
την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολόκληρου ηλιακού συστήματος παραγωγής Ζεστού Νερού 
Χρήσης (θερμοσιφωνικό ή ενεργό) ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων του ηλιακού συστήματος, σε 
υφιστάμενες κατοικίες. 
 
Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού. 
 

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
Α. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό ............ ημερομηνίας .../.../...... 
Β. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  Νόμος 

του 2013 έως  2015 (Ν112(I)/2013, Ν121(I)/2015, Ν157(I)/2015 ). 
 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό 
τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαθέτουν κατοικία η οποία χρησιμοποιείται από τον 
δικαιούχο για ιδιοκατοίκηση και για την οποία εκδόθηκε άδεια οικοδομής ή υποβλήθηκε αίτηση για 
έκδοση πολεοδομικής άδειας, το αργότερο μέχρι και την 21/12/2007. 
 
Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, κάθε δικαιούχος δύναται να επιχορηγηθεί μόνο μία φορά και 
μόνο για ένα ηλιακό σύστημα. 
 
Πρόσωπα που έχουν επιχορηγηθεί για ηλιακό σύστημα ή εκκρεμεί εξέταση της αίτησής τους στα 
πλαίσια προηγούμενων Σχεδίων Χορηγιών, είτε του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ είτε του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δεν μπορούν, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, 
να υποβάλουν αίτηση για την ίδια κατοικία, εκτός αν έχουν παρέλθει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια 
από την ημερομηνία παροχής της χορηγίας. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 69.782 και ημερομηνία 23.12.2009 
«Οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου υφίσταται οριστική καταδικαστική 
απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη και/ή άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με 
προηγούμενο Σχέδιο Παροχής Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, αποκλείεται από την καταβολή χορηγίας δυνάμει του παρόντος Σχεδίου, εκτός αν έχουν 
παρέλθει τρία χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης». 
 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
 
Με το παρόν Σχέδιο επιχορηγούνται ηλιακά συστήματα/ πλαίσια τα οποία έχουν αγορασθεί και 
εγκατασταθεί μετά την 01/01/2016. 
 
Ως ημερομηνία αγοράς του ηλιακού συστήματος/ πλαισίων θα θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης 
του φορολογικού τιμολογίου αγοράς ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου αγοράς του συστήματος. 
 



«Σχέδιο για Εγκατάσταση ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες» 

 

Σελίδα 4 

 

Τα ηλιακά συστήματα/ πλαίσια που θα επιχορηγηθούν κάτω από το παρόν Σχέδιο, πρέπει να 
πληρούν τα ενεργειακά κριτήρια που καθορίζονται στον Τεχνικό Οδηγό Ηλιακών Συστημάτων που 
εκδίδεται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) και όπου απαιτείται πρέπει να εξασφαλίζεται άδεια εγκατάστασης από την 
αρμόδια Πολεοδομική Αρχή. 
 
Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου δίδεται επιχορήγηση για τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων: 
 
Κατηγορία Α: Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού 

χρήσης (θερμοσιφωνικό ή ενεργό) Η χορηγία που θα παραχωρείται σε αυτή την 
κατηγορία ανέρχεται στα €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο. 

 
 
Κατηγορία Β: Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων. Η χορηγία που θα παραχωρείται σε 

αυτή την κατηγορία ανέρχεται σε €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο. 
 
Σε περίπτωση που το κόστος αγοράς του ηλιακού συστήματος ή των ηλιακών πλαισίων είναι 
μικρότερο από το ποσό χορηγίας της Κατηγορίας στην οποία εντάσσεται η επένδυση, τότε το ποσό 
της χορηγίας θα ισούται με το συνολικό ποσό αγοράς του ηλιακού συστήματος ή των ηλιακών 
πλαισίων. 
 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 
Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για το παρόν Σχέδιο είναι 600.000 ευρώ. Η Επιτροπή Διαχείρισης του 
Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ (η Επιτροπή) θα σταματήσει να αποδέχεται αιτήσεις όταν δεσμευτεί με 
αποφάσεις της για την παραχώρηση χορηγιών το συνολικό ύψος των οποίων αντιστοιχεί με το 
συνολικό διαθέσιμο ποσό. 
 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
 
6.1.Υποβολή αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο αίτησης και να το αποστείλουν 
με συστημένη επιστολή, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προς την Επιτροπή στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 
 

Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ 
Σχέδιο Εγκατάστασης ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής ΖΝΧ 
Οδός Α. Αραούζου 13-15 
5ος Όροφος 
1421 Λευκωσία.   

 
Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να τοποθετούνται σε ειδικό κιβώτιο στην είσοδο του κτηρίου της 
Υπηρεσίας Ενέργειας του ΥΕΕΒΤ στη διεύθυνση: Οδός Α. Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία. 
 
Και στις δύο περιπτώσεις οι αιτητές θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ή κανονικού 
ταχυδρομείου για την παραλαβή της αίτησης και κατά πόσο η αίτηση παρουσιάζει ή όχι ελλείψεις. 
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Αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mcit.gov.cy. 
 
Αιτήσεις σε έντυπη μορφή μπορούν να εξασφαλιστούν από τα γραφεία της Υπηρεσίας Ενέργειας 
(Οδός Ανδρέα Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία) καθώς επίσης από όλα τα κατά τόπους επαρχιακά 
γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη Λεμεσό, Λάρνακα 
και Πάφο. 
 
6.2. Αξιολόγηση αιτήσεων  
Όλες οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις που θα υποβάλλονται, θα αξιολογούνται από την 
Επιτροπή με προτεραιότητα η οποία θα καθορίζεται βάσει της ημερομηνίας υποβολής της κάθε 
αίτησης. 
 
Εάν κατά τον αρχικό έλεγχο ή κατά την αξιολόγηση μιας αίτησης, η Επιτροπή κρίνει ότι απαιτείται η 
υποβολή οποιωνδήποτε πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινήσεων, οι αιτητές θα ενημερώνονται 
με επιστολή και θα υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της επιστολής να 
αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία. Σε περίπτωση μη υποβολής των ζητούμενων στοιχείων εντός 
της πιο πάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση που τα νέα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή, η Επιτροπή θα 
απορρίπτει την αίτηση χωρίς άλλη προειδοποίηση. 
 
3.3.Καταβολή χορηγίας 
Για όσες αιτήσεις εξασφαλιστεί έγκριση από την Επιτροπή, θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό 
χορηγίας στους αιτητές με έμβασμα στον τραπεζικό τους λογαριασμό που θα δηλωθεί στο έντυπο 
αίτησης.  
 

7. ΣΩΡΕΥΣΗ 
 

Οι ενισχύσεις του συγκεκριμένου Σχεδίου δεν μπορούν να σωρευθούν με άλλες δημόσιες 
ενισχύσεις ή με ενισχύσεις από κοινοτικούς πόρους, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Δικαιούχοι 
που έτυχαν οποιασδήποτε χορηγίας / επιδότησης από άλλο Σχέδιο για τα ίδια μηχανήματα και 
εξοπλισμό δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ή να επιχορηγηθούν στα πλαίσια του παρόντος 
Σχεδίου. 
Αιτήσεις για επενδυτικές προτάσεις που έχουν σχέση με τον ίδιο εξοπλισμό για τον οποίο 
παραχωρήθηκε ήδη χορηγία με βάση προηγούμενα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε 
μπορούν να τύχουν επιχορήγησης.  
 

8. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

 
Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός τα οποία θα τύχουν επιχορήγησης πρέπει να παραμείνουν  
εγκατεστημένα και σε λειτουργία για τουλάχιστο πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής 
της χορηγίας. 
 
Σε περίπτωση οριστικής διακοπής ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας ή αποξένωσης του 
συστήματος πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία καταβολής της χορηγίας, θα 
επιστρέφεται όλο το ποσό της χορηγίας που έχει δοθεί. 

 

http://www.mcit.gov.cy/
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Η Επιτροπή, μέσω εξουσιοδοτημένων Επιθεωρητών, δύναται να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους 
και επιθεωρήσεις  για επιβεβαίωση της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων, μέσα στα 
πλαίσια του παρόντος Σχεδίου. 
 

9.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
Η Επιτροπή θα σταματήσει να αποδέχεται αιτήσεις ή αιτήματα για παροχή χορηγίας, στα πλαίσια 
του παρόντος Σχεδίου όταν, με αποφάσεις της για παραχώρησης χορηγιών, δεσμευτεί ο συνολικός 
διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου.  Το Κοινό θα ενημερώνεται με σχετικές ανακοινώσεις που 
θα εκδίδονται από την Επιτροπή. 
 

10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 
Το παρόν Σχέδιο δύναται να τροποποιηθεί, να ανασταλεί ή και να αντικατασταθεί με άλλο Σχέδιο. 
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