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1.  ΣΚΟΠΟΣ   
 
Το Σχέδιο για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση 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. 

Ταυτότητα Σχεδίου 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλες οι περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας καθώς επίσης και οι περιοχές που βρίσκονται εντός 
των Βρετανικών Βάσεων. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 

ΣΧΕΔΙΟ 
Παροχή Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών 
Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Φυσικά Πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές εφαρμογής 
του Σχεδίου και τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι κατοικιών. 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Ο Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013 έως 2018 (Ν112(I)/2013, 
Ν121(I)/2015, Ν157(I)/2015, 62(I)/2018). 

Νόμος που προβλέπει περί του προϋπολογισμού του Ταμείου για 
προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενεργείας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το οικονομικό έτος 
που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ……. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €300.000 

 
2.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ   
Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, το οποίο εγκαθιδρύθηκε βάσει του Άρθρου 9 (1) του Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός, 
που θα διατεθεί κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου, ανέρχεται στις €300.000. (Δημόσια 
Δαπάνη).  Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου  Α.Π.Ε  και  ΕΞ.Ε  (η  Επιτροπή)  θα  σταματήσει  να 
παραλαμβάνει αιτήσεις, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, όταν οι αιτήσεις που θα υποβληθούν 
καλύπτουν το συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό του Σχεδίου.   
 

3.  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ   
 

Την ευθύνη της διαχείρισης και εφαρμογής του Σχεδίου, έχει η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε 
και ΕΞ.Ε (η Επιτροπή). 
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4.  ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΣΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ   
 
Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου είναι: 
  

i. Ανακοίνωση έναρξης εφαρμογής του Σχεδίου. Η ανακοίνωση γίνεται με απόφαση της Επιτροπής, 
δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας 
Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
(www.energy.gov.cy).  

ii. Υποβολή της αίτησης συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η υποβολή 
αίτησης από τους δυνητικούς Δικαιούχους θα πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση και 
εξόφληση της επιλέξιμης επένδυσης, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

iii. Ο προκαταρτικός έλεγχος των αιτήσεων κατά τον οποίο θα ελέγχεται κατά πόσο οι αιτήσεις που 
θα υποβληθούν είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για καταχώρηση της αίτησης στο Σχέδιο χωρίς να ελέγχεται η  ορθότητα τους 
κατά το στάδιο αυτό. 

iv. Πληροφόρηση των αιτητών για τον αριθμό καταχώρησης της αίτησης τους στο Σχέδιο.  Σε 
περίπτωση που κατά τον προέλεγχο των αιτήσεων διαπιστωθεί ότι, αίτηση δεν έχει υπογραφτεί 
ή/και δεν συνοδευόταν από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση θα επιστρέφεται στον 
αιτητή με σχετική επεξήγηση. Νοείτε ότι, οι αιτήσεις αυτές δεν θα καταχωρηθούν.  

v. Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των πλήρως 
συμπληρωμένων αιτήσεων. Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα 
εξαρτηθεί από το διαθέσιμο κονδύλι.  

vi. Έλεγχος των αιτήσεων από τους αρμόδιους λειτουργούς αξιολόγησης1, κατά πόσο αυτές 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για ένταξή τους στο Σχέδιο.  

vii. Προώθηση των αιτήσεων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και κριτήρια του Σχεδίου, για 
έγκριση ή απόρριψη τους από την Επιτροπή.  

viii. Ενημέρωση των αιτητών/τριών σε περίπτωση απόρριψης των αιτήσεων. Για τις αιτήσεις οι 
οποίες εγκρίνονται θα γίνεται καταβολή της χορηγίας χωρίς ενημέρωση των Δικαιούχων. 

ix. Καταβολή της χορηγίας προς το Δικαιούχο από την Επιτροπή. 

x. Οι αιτητές των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 15 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής απόρριψης. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           

1         Η Επιτροπή με βάση το άρθρο 6 του Νόμου , υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει, δύναται να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 
νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία ή οργανισμό ή ίδρυμα το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων της που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
την παραλαβή, καταχώρηση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, εξέταση, αξιολόγηση αιτήσεων για παροχή επιδοτήσεων ή 
χρηματοδοτήσεων. 

 

http://www.energy.gov.cy/
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5.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   
 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στις περιοχές 
εφαρμογής του Σχεδίου και τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ένοικοι κατοικιών (κατόπιν εξουσιοδότησης 
του κατόχου). 
 

Οι οικοδομές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας: 

i. Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.  

ii. Να χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.  

iii. Η αίτηση για την πολεοδομική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007. Νοείται 
ότι σε περιπτώσεις όπου για την ανέγερση μιας οικοδομής δεν απαιτήθηκε η έκδοση 
πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 
21/12/2007. Για υποστατικά τα οποία ανεγέρθηκαν σε χρόνο που δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση 
άδειας οικοδομής, θα πρέπει να προσκομίζεται κατάλληλη βεβαίωση από την αρμόδια οικοδομική 
αρχή. 

Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, κάθε δικαιούχος δύναται να επιχορηγηθεί  μόνο μία φορά  και 
μόνο για ένα ηλιακό σύστημα. 
 

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Σχέδιο του 2017 και δεν εξετάστηκαν λόγω δέσμευσης του διαθέσιμου 
προϋπολογισμου θα εξεταστούν στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου.   

 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 
Η αίτηση δύναται να αποκλειστεί  (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας) εάν ο αιτητής, αποδειχθεί 
ότι εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. Υφίσταται σε βάρος του  οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη και/ή 

άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με προηγούμενο Σχέδιο/ Έργο Παροχής Χορηγιών 

του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σύμφωνα με την απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. Αποφ. 69.782 και ημερ. 23.12.2009, με αποτέλεσμα να 

αποκλείεται από την καταβολή χορηγίας δυνάμει του παρόντος Σχεδίου, εκτός αν έχουν 

παρέλθει τρία χρόνια από την ημερομηνία της εν λόγω καταδικαστικής απόφασης».  

ii. Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων για την παροχή πληροφοριών ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών και των στοιχείων που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης. 
 

iii. Υπέβαλε στοιχεία, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του 
παρόντος Σχεδίου. 

 

iv. Ο αιτητής έχει επιχορηγηθεί  για  ηλιακό  σύστημα στα πλαίσια  προηγούμενων  Σχεδίων  
Χορηγιών,  είτε  του  Ταμείου  Α.Π.Ε  και  ΕΞ.Ε  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. 
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7.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  –  ΠΟΣΟ  ΧΟΡΗΓΙΑΣ   

 
Με  το  παρόν  Σχέδιο  επιχορηγούνται  ηλιακά  συστήματα/  πλαίσια  τα  οποία  έχουν  αγορασθεί  και 
εγκατασταθεί  μετά  την  01/01/2017.  
 
Ως  ημερομηνία  αγοράς  του  ηλιακού  συστήματος/  πλαισίων  θα  θεωρείται  η  ημερομηνία  έκδοσης 
του φορολογικού τιμολογίου αγοράς. 
 
Τα  ηλιακά  συστήματα/πλαίσια  που  θα  επιχορηγηθούν  κάτω  από  το  παρόν  Σχέδιο,  πρέπει  να 
έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής κατά την 
έκδοση της άδειας οικοδομής και 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).   
 
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. 
 
Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου δίδεται επιχορήγηση για τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων: 
 

Κατηγορία Α: Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού 
χρήσης   

 Α1: Για συστήματα που θα εγκατασταθούν μετά την προκήρυξη του Σχεδίου και αφορούν 

εγκατάσταση/Αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης,  

του οποίου οι ηλιακοί συλλέκτες διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark η χορηγία θα  ανέρχεται 

στα €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο. Για σύστημα του οποίου οι ηλιακοί 

συλλέκτες δεν θα διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark η χορηγία  θα  ανέρχεται στα €325.  

 Α2: Για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί πριν την προκήρυξη του Σχεδίου και εντός της 

αναδρομικής ισχύ του και αφορούν εγκατάσταση/αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού 

συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης,  η χορηγία  θα ανέρχεται στα €350. 

Κατηγορία Β: Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων  
 

 Β1: Για συστήματα που θα εγκατασταθούν μετά την προκήρυξη του Σχεδίου και αφορούν 

εγκατάσταση/αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών που διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark η 

χορηγία  θα  ανέρχεται στα €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο. Για ηλιακούς 

συλλέκτες που δεν θα διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark η χορηγία  θα ανέρχεται στα €150. 

 Β2: Για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί πριν την προκήρυξη του Σχεδίου και εντός της 

αναδρομικής ισχύ του και αφορούν εγκατάσταση/αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών η χορηγία  

θα  ανέρχεται στα €175. 

Για  περιπτώσεις αιτήσεων στις κατηγορίες Β1 και Β2,  που αφορούν εγκατάσταση ηλιακών 
συλλεκτών με συλλεκτική επιφάνεια μικρότερη των 2m2, η χορηγία που θα παραχωρείται θα 
ανέρχεται σε €100 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο.                            
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8.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
 

Οι επιλέξιμες δαπάνες του παρόντος Σχεδίου αφορούν αποκλειστικά την αγορά και εγκατάσταση 
ολόκληρου  ηλιακού  συστήματος  παραγωγής  Ζεστού  Νερού Χρήσης (θερμοσιφωνικό ή ενεργό) ή 
αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων του ηλιακού συστήματος. 
 

Εάν ο κύλινδρος ζεστού νερού είναι χωρητικότητας μέχρι και 150Lt (σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ενεργειακής ετικέτας του), θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β σύμφωνα με 
τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 814/2013.  
 
Εάν ο κύλινδρος ζεστού νερού είναι χωρητικότητας μεγαλύτερη από 150Lt (σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ενεργειακής ετικέτας του), θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας C με βάση 
τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 814/2013. 
 
Σε περίπτωση που οι πιο πάνω απαιτήσεις δεν ικανοποιούνται, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν τη χορηγία 
που αντιστοιχεί στις κατηγορίες  Β1 και Β2. 
  

9.  ΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 
Αιτήσεις υποβάλλονται σε τυποποιημένα έντυπα και μέσα στα χρονικά πλαίσια που θα καθοριστούν 
στην ανακοίνωση έναρξης του Σχεδίου από την Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) στην Λευκωσία και όλα τα επαρχιακά γραφεία του 
Υπουργείου και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας 
www.energy.gov.cy.  

 
Οι Αιτήσεις πρέπει να παραδίνονται στην  Επιτροπή  στην ακόλουθη διεύθυνση, Ανδρέα Αραούζου 13-

15, 5ος  όροφος, Λευκωσία ή στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΥΕΕΒ&Τ. 

 
Οι αιτητές θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ή κανονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή της 
πλήρως συμπληρωμένης αίτησης, σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση θα επιστρέφεται.  
 
Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκριση τους, εάν αυτές δεν 
πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου. 
 
Εάν κατά τον καταρχήν έλεγχο πληρότητας ή την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή απαιτήσει την 
παροχή οποιονδήποτε πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινήσεων, οι αιτήσεις αυτές θα μπαίνουν σε 
κατάσταση αναμονής, οι αιτητές θα ενημερώνονται με γραπτή επιστολή και θα υποχρεούνται εντός                      
30 ημερολογιακών ημερών2 από την ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής να 
αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία.  
 
 
 
 
 

                                                           
2 Νοείται ότι το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών δύναται να επεκταθεί, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή και εφόσον 
σταλεί γραπτό αίτημα από τον αιτητή.  

http://www.energy.gov.cy/
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Πίνακας 1:  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης 
 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

1 Αντίγραφο  Δελτίου Ταυτότητας του αιτητή.  

2. 
Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας.                                                                                                                                          
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι διαφορετικός από τον αιτητή, θα πρέπει να προσκομίζεται η γραπτή 
του συγκατάθεση.  

3. 

Τεκμηρίωση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 6 του Σχέδιου.  
Για το σκοπό αυτό μπορεί να υποβληθεί αντίγραφο της Πολεοδομικής Αδείας ή/και αντίγραφο της 
Άδειας Οικοδομής του Υποστατικού ή/και  κατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος στην οποία να φαίνεται 
η ημερομηνία σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο3.  

4. 
Πρωτότυπα Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής του ηλιακού συστήματος ή των 
ηλιακών πλαισίων. Στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον το μοντέλο του κυλίνδρου 
ζεστού νερού, ο αριθμός και τα τετραγωνικά των ηλιακών πλαισίων.  

5. 

Σε περίπτωση αίτησης στην κατηγορία Α,  αντίγραφο ενεργειακής ετικέτας του κυλίνδρου 
ζεστού νερού που εκδίδεται δυνάμει του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013.  
Σε περίπτωση αίτησης στις κατηγορίες Α1 και Β1,  αντίγραφο πιστοποιητικού Solar Keymark 
των ηλιακών πλαισίων. 

6. 
Πρωτότυπο συμπληρωμένο  το έντυπο FIMAS συνοδευόμενο από αντίγραφο τραπεζικής 
βεβαίωσης με το IBAN του αιτητή. 

7. Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής4 (ισχύει μόνο για αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα). 

8. Υπογραμμένη δήλωση από τον εγκαταστάτη που να βεβαιώνει την υλοποίηση της επένδυσης   

9. 
Υπογεγραμμένη δήλωση από τον αιτητή ότι οι επιλέξιμες δαπάνες που υποβλήθηκαν στα 
πλαίσια του παρόντος Σχεδίου δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης / επιχορήγησης στα πλαίσια 
άλλου Σχεδίου. 

10. 
Για τις εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθούν μετά την προκήρυξη του Σχεδίου θα πρέπει να 
προσκομιστεί Πιστοποιητικό Ικανότητας Εγκαταστάτη που παρέχει η αρμόδια αρχή. Η πρόνοια 
αυτή θα ισχύσει μετά από σχετική ανακοίνωση από τον Υπουργό ΕΕΒ&Τ. 

 
10.  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 τις ίδιες δαπάνες δεν δικαιούνται να 
υποβάλουν αίτηση. 
 
11.  ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΤΗ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  
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. 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.

                                                           
3 Για υποστατικά τα οποία ανεγέρθηκαν σε χρόνο που δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση άδειας οικοδομής, θα πρέπει να προσκομίζεται 
κατάλληλη βεβαίωση από την αρμόδια οικοδομική αρχή. 
4 Αφορά  μόνο αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα και οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν  βεβαίωση Μόνιμης 
Διαμονής από το Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή έξι (6)  τουλάχιστον πρόσφατους 
λογαριασμούς της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή ή βεβαίωση ότι για ένα χρόνο  τουλάχιστον υπάρχει λογαριασμός στην ΑΗΚ και 
αφορά την εν λόγω οικιστική μονάδα. 
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12.   ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για  ηλιακά  συστήματα/ ηλιακά πλαίσια  τα  οποία  
έχουν  αγορασθεί  και εγκατασταθεί  μετά  την  01/01/2017.  
 

13. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ/ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ    
 

Διευκρινίζεται ότι πρέπει να υποβάλλονται από τους Δικαιούχους εξοφλημένα νόμιμα τιμολόγια και 
αποδείξεις. Τα τιμολόγια πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία όπως φαίνονται στον Πίνακα 2.                                           
Σε περίπτωση που τιμολόγια έχουν εκδοθεί πριν από την προκήρυξη του Σχέδιου και δεν αναφέρουν τα 
στοιχεία του Πίνακα, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση από τον εκδότη για τα στοιχεία 
αυτά. 

Πίνακας 2: Απαραίτητα στοιχεία τιμολογίων 

Τιμολόγια Τοις Μετρητοίς & Τιμολόγια Επί Πιστώσει 

1 Όνομα Πωλητή ή Επωνυμία Εταιρείας 

2 Διεύθυνση Πωλητή ή Εταιρείας & τηλέφωνο επικοινωνίας 

3 Ημερομηνία   

4 Αριθμός ΦΠΑ Πωλητή ή Εταιρείας  

5 
Πλήρης περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών που τιμολογούνται. Αναφορά  στο μοντέλο 
του κυλίνδρου ζεστού νερού, τον αριθμό και τα τετραγωνικά των ηλιακών πλαισίων.  

6 Ποσότητα εξοπλισμού/μηχανημάτων 

7 Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ 

8 Τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

9 Όνομα Αγοραστή  - Δικαιούχου 

10 Απόδειξη Πληρωμής  
 
14. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Μετά την Απόφαση απόρριψης μιας αίτησης, αποστέλλεται συστημένη επιστολή στον αιτητή, με την 
οποία ενημερώνεται για τους λόγους λήψης της εν λόγω απόφασης. Οι αιτητές έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν προς την Επιτροπή γραπτώς ένσταση, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της συστημένης επιστολής απόρριψης, αναφέροντας τους λόγους για τους 
οποίους πιστεύουν ότι η αίτηση τους δεν έπρεπε να απορριφθεί. 

 

15.   ΧΡΟΝΙΚΗ  Δ ΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΧΕΔΙΟΥ   
 
Η Επιτροπή θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου όταν οι 
αιτήσεις που θα υποβληθούν καλύπτουν το συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό του Σχεδίου.  Νοείται 
ότι η Επιτροπή θα σταματήσει να εξετάζει αιτήσεις που έχουν παραληφθεί όταν δεσμευτεί ο διαθέσιμος 
προϋπολογισμός.  Το Κοινό θα ενημερώνεται με σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδίδονται από την 
Επιτροπή μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Ενέργειας (www.energy.gov.cy). 

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

http://www.energy.gov.cy/

