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ΣΥΝΟΨΗ
ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Θερμομόνωση Οροφής ή/και εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη
μέθοδο Net Metering.

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε
αντίστοιχη επένδυση.

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ …

Υφιστάμενες κατοικίες στις οποίες η
αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή
πολεοδομικής άδειας έχει κατατεθεί πριν
την 21/12/2007 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 και 2) και
πριν την 01/01/2017 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α και 3Β).

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε
(www.resecfund.org.cy)

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ …

Εφαρμόζεται σε επενδύσεις που
πραγματοποιήθηκαν μετά
την 01/10/2019.

€7.500.000 (Δημόσια Δαπάνη).
Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο
ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

ΠΟΣΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης
κατοικίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης
κατοικίας, σε συνδυασμό με
εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering

+

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3B

30% των επιλέξιμων δαπανών
θερμομόνωσης με μέγιστο ποσό €1.500

35% επί των επιλέξιμων δαπανών
θερμομόνωσης με μέγιστο ποσό € 1.800, και
€300/kW ΦΒ με μέγιστο ποσό €1.200

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering
σε κατοικίες οικιακών καταναλωτών

€250/kW ΦΒ με μέγιστο ποσό €1.000

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering
σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών

€750/kW ΦΒ με μέγιστο ποσό €3.750
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1. 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 20/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού,
όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.
ΣΧΕΔΙΟ:
Παροχή Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και της Εξοικονόμησης Ενέργειας (Εξ.Ε) στις κατοικίες.
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Φυσικά Πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε επένδυση Θερμομόνωσης Οροφής
Υφιστάμενης Κατοικίας ή/και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος με
τη μέθοδο Net Metering υφιστάμενες κατοικίες.
Οι οικοδομές για τις οποίες υποβάλλεται η «Αίτηση για καταβολή χορηγίας»
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.
Για αιτήσεις που αφορούν Θερμομόνωση Οροφής η αίτηση για έκδοση της
άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας να είχε κατατεθεί
πριν την 21/12/2007.
Για αιτήσεις που αφορούν εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη
μέθοδο Net Metering, η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της
πολεοδομικής άδειας της κατοικίας να είχε κατατεθεί πριν την 01/01/2017.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:
‒ Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 31/03/2020.
‒ Οι Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας Νόμοι του 2013 έως 2018 (Ν112(I)/2013) (εφεξής «ο Νόμος»).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
€7.500.000

2. Σκοπός

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή
κυβερνητικής χορηγίας, για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογή
μέτρων Εξ.Ε σε υφιστάμενες οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες
και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και Εξ.Ε.

3. Χρηματοδότηση

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε («το Ταμείο»), το οποίο
εγκαθιδρύθηκε βάσει του Άρθρου 9(1) του Νόμου. Ο συνολικός
προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου,
ανέρχεται στις €7.500.000 (Δημόσια Δαπάνη).

4. Φορέας

Την ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του Σχεδίου, έχει η Επιτροπή Διαχείρισης
του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε («η Επιτροπή»). Ειδικότερα η Επιτροπή αναλαμβάνει:
 την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για τις πρόνοιες
του Σχεδίου,
 την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής, την παραλαβή, ταξινόμηση και
καταχώριση των αιτήσεων, τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων
συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και γενικά την πλήρη
διοικητική υποστήριξη του Σχεδίου,
 τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων του Σχεδίου,
 τον έλεγχο και επαλήθευση / βεβαίωση των δαπανών.

Διαχείρισης
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Η Επιτροπή, με βάση το άρθρο 12(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 και αξιολόγηση των αιτήσεων, με
σκοπό την καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των αιτήσεων.

5. Γενικό Πλαίσιο

Υλοποίησης

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 –μεταξύ άλλων– στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) (www.energy.gov.cy).
ii. Υποβολή αίτησης (μόνο ηλεκτρονικά) από τους δυνητικούς Δικαιούχους
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου
ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy).
Για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1, 2 και 3Α: Υποβάλλεται «Αίτηση για καταβολή
χορηγίας» μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση της επιλέξιμης επένδυσης.
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: Υποβάλλεται «Αίτημα Προέγκρισης» για ένταξη στο
Σχέδιο πριν την υλοποίηση της επένδυσης. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια
ένταξης στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β, οι αιτητές λαμβάνουν προέγκριση και θα
πρέπει, εντός εννέα (9) μηνών, να ολοκληρώσουν την επένδυση,
περιλαμβανομένης της διασύνδεσης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με
το δίκτυο, και να υποβάλουν «Αίτηση για καταβολή χορηγίας».
iii. Αξιολόγηση «Αίτησης για καταβολή χορηγίας»
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της «Αίτησης για
καταβολή χορηγίας» απαιτηθεί η προσκόμιση οποιωνδήποτε
δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων, οι αιτητές θα ενημερώνονται μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος. Το ίδιο ισχύει και κατά την εξέταση του
«Αιτήματος Προέγκρισης» που υποβάλλεται για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο
προς επιβεβαίωση της υλοποίησης της επένδυσης.
iv. Απόφαση Επιτροπής
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η αίτηση προωθείται
στην Επιτροπή για λήψη απόφασης, η οποία μπορεί να είναι είτε «έγκριση
με επιφύλαξη» είτε «απόρριψη».
v. Ενημέρωση αιτητών και προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών
Σε περίπτωση «έγκρισης με επιφύλαξη», οι αιτητές ενημερώνονται μέσω
του ηλεκτρονικού συστήματος για την απόφαση της Επιτροπής. Σε τέτοια
περίπτωση, ο αιτητής οφείλει να αποστείλει με συστημένη επιστολή εντός
30 ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 10 του
παρόντος Σχεδίου και τα οποία απαιτούνται για σκοπούς καταβολής της
χορηγίας.
Σε περίπτωση «απόρριψης», οι αιτητές ενημερώνονται μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος και έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στην
Επιτροπή εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
ενημέρωσης για την απόρριψη της αίτησής τους.
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vi. Πληρωμή χορηγίας
Οι αιτήσεις οι οποίες εγκρίνονται και εφόσον έχουν αποσταλεί ορθά
συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 10,
προωθούνται στο λογιστήριο προκειμένου να γίνει καταβολή του ποσού
της χορηγίας. Η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο
ο αιτητής είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1, 2 και 3Α: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ
«ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΧΟΡΗΓΙΑΣ»

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
[πριν από την
υποβολή αίτησης]

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[κατάλογος
Δικαιολογητικών παρ.9]

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ»

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ

«ΑΠΟΡΡΙΨΗ»

[κατάλογος
Δικαιολογητικών παρ.10]

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ
«ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ»

«ΑΠΟΡΡΙΨΗ»

[κατάλογος
Δικαιολογητικών
παρ. 9.4.1]

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
[εντός 9 μηνών από
την ημερομηνία
προέγκρισης]

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ»

«ΑΠΟΡΡΙΨΗ»

Ενέργειες Αιτητή

«ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ»

ΥΠΟΒΟΛΗ
«ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΧΟΡΗΓΙΑΣ»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[κατάλογος
Δικαιολογητικών
παρ. 9.4.2]

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ
[κατάλογος
Δικαιολογητικών
παρ. 10]

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΧΟΡΗΓΙΑΣ
[δυνατότητα
καταβολής χορηγίας
απευθείας στον
εγκαταστάτη προς
εξόφληση επένδυσης]

Ενέργειες Επιτροπής
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6. Διαδικασία

Υποβολής
Αιτήσεων

 Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί αιτητές προτρέπονται όπως πρώτα
μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου και των
σχετικών εντύπων πληροφόρησης (Οδηγός υποβολής αίτησης), προτού
προχωρήσουν σε υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
 Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του
Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy).
 Προς διευκόλυνση των αιτητών, διατίθεται Οδηγός υποβολής αίτησης, ο
οποίος παρουσιάζει αναλυτικά και με τη χρήση διαγραμμάτων τη
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης.
 Η Επιτροπή δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο και για διάστημα 5 ετών μετά
την καταβολή της χορηγίας, να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν
οποιαδήποτε από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά για
έλεγχο.
 Κατά την υποβολής της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία και να επισυναφθούν όλα τα δικαιολογητικά
έγγραφα που ζητούνται.
 ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ. Συμπληρωματικές πληροφορίες επί των ήδη
κατατεθέντων παραστατικών δύναται να υποβληθούν μέσω του
συστήματος μόνο στην περίπτωση που ζητηθούν από την Επιτροπή.
 Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν και οριστικοποιηθούν μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει την πιο πάνω διαδικασία υποβολής
αιτήσεων. Σε τέτοια περίπτωση το κοινό θα ενημερωθεί με σχετική
ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε
(www.resecfund.org.cy).

7. Προϋποθέσεις

και Επιλέξιμες
Δαπάνες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε
επένδυση Θερμομόνωσης Οροφής ή/και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού
Συστήματος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

7.1 Προϋποθέσεις που αφορούν ΟΛΕΣ τις Κατηγορίες Επενδύσεων
1. Ο αιτητής και δικαιούχος της χορηγίας θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο.
Δεν μπορούν, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, να επιχορηγηθούν
νομικά πρόσωπα ή/και επενδύσεις που γίνονται προς όφελος νομικών
προσώπων, ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτά τιμολόγια ή αποδείξεις που
εκδίδονται προς νομικά πρόσωπα.
2. Το υποστατικό στο οποίο έγινε η επένδυση θα πρέπει να χρησιμοποιείται
ως κατοικία και ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας θα πρέπει
να αφορά Διατίμηση Οικιακής Χρήσης.
3. Οι κατοικίες θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο
της Κυπριακής Δημοκρατίας ή εντός των Βρετανικών Βάσεων.
4. Μπορεί να υποβληθεί μόνο μια αίτηση για κάθε δικαιούχο ή/και για κάθε
κατοικία ή/και για κάθε σύστημα.
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‒

Συστήματα που έχουν επιχορηγηθεί ή εκκρεμεί η εξέταση της σχετικής
αίτησης στα πλαίσια προηγούμενων ή άλλων Σχεδίων Χορηγιών, είτε
του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε είτε του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, δεν μπορούν, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου να
επιχορηγηθούν, εκτός αν έχουν παρέλθει τουλάχιστον πέντε (5)
χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της χορηγίας.

5. Ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί/εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι
καινούριος.
6. Η αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο που έχει υλοποιήσει την
επένδυση:
‒ το τιμολόγιο και απόδειξη πληρωμής/εξόφλησης που αφορούν την
επένδυση θα πρέπει να εκδοθούν στο όνομα του αιτητή.
‒ σε περίπτωση έγκρισης, η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό
λογαριασμό στον οποίο ο αιτητής θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή
συν-δικαιούχος. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β, οι αιτητές
μπορούν να ζητήσουν να καταβληθεί η χορηγία απευθείας στον
εγκαταστάτη του Φωτοβολταϊκού Συστήματος προς εξόφληση των
τιμολογίων αγοράς.
7. Η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της
κατοικίας να είχε κατατεθεί:
‒ για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 και 2 πριν την 21/12/2007.
‒ για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3Α και 3Β πριν την 01/01/2017.
8. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η επένδυση θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί στο σύνολο της και τα σχετικά τιμολόγια να έχουν εξοφληθεί
πλήρως. Στην περίπτωση εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος θα
πρέπει επιπρόσθετα να έχει διασυνδεθεί με το δίκτυο και να έχει τεθεί σε
πλήρη λειτουργία.
Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι δικαιούχοι της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β οι οποίοι,
εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ζητήσουν να καταβληθεί η χορηγία στον
εγκαταστάτη του Φωτοβολταϊκού Συστήματος προς εξόφληση των
τιμολογίων (συνεπώς το υπόλοιπο ποσό πέραν του ποσού χορηγίας πρέπει
να έχει προηγουμένως καταβληθεί στον εγκαταστάτη από τον αιτητή).
9. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
10.Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για επενδύσεις που
πραγματοποιήθηκαν μετά την 01/10/2019. Επενδύσεις, που
πραγματοποιήθηκαν πριν από την 01/10/2019, δεν είναι επιλέξιμες.
‒ ως ημερομηνία πραγματοποίησης επένδυσης θερμομόνωσης
οροφής, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού
τιμολογίου που αφορά την επένδυση (σε περίπτωση πολλαπλών
τιμολογίων λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία του πρώτου τιμολογίου).
‒ ως ημερομηνία πραγματοποίησης επένδυσης εγκατάστασης
Φωτοβολταϊκού Συστήματος, θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του
Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης του
συστήματος.
11.Σε περίπτωση που το κόστος της επένδυσης (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερο
από το ποσό χορηγίας της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ στην οποία εντάσσεται η επένδυση,
τότε το ποσό της χορηγίας θα ισούται με το κόστος της επένδυσης.
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7.2 Επιπρόσθετες Προϋποθέσεις για Επενδύσεις Θερμομόνωσης
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 και 2)
12.Κάθε αίτηση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε μια κατοικία και να αφορά την
οροφή που συνιστά μέρος του κελύφους τής υπό αναφορά κατοικίας
(δηλ. της οροφής που βρίσκεται αμέσως πάνω από την κατοικία). Νοείται
ότι σε περίπτωση πολυκατοικιών, ως κατοικία θεωρείται το κάθε
μεμονωμένο διαμέρισμα.
13.Μετά την υλοποίηση της επένδυσης, ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας
(U-value) της οροφής δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,4 W/m2K.
‒ για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν είναι εφικτή η επίτευξη
του μέσου συντελεστή 0,4 W/m2K, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί
τουλάχιστον 30% εξοικονόμηση ενέργειας με τη σύγκριση των
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν πριν και μετά
την εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή. Νοείται ότι στην
περίπτωση που επιτευχθεί εξοικονόμηση 30% και άνω με την
εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων πέραν της θερμομόνωσης οροφής
τα μέτρα αυτά δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.
14.Η επένδυση θα πρέπει να γίνει με τρόπο που να διασφαλίζεται η
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της. Τα θερμομονωτικά υλικά θα πρέπει να
προστατεύονται από το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και από την
υγρασία. Συνεπώς η επένδυση θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει
στρώσεις προστασίας του θερμομονωτικού υλικού από την υγρασία
(μόνιμη υγρομόνωση).
15.Η Επιτροπή δύναται με απόφαση της η οποία γνωστοποιείται στην
ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy), να
καθορίσει μέγιστο αποδεκτό επιλέξιμο κόστος (προ Φ.Π.Α.) ανά
τετραγωνικό μέτρο και ανά είδος θερμομονωτικού υλικού.

7.3 Επιπρόσθετες Προϋποθέσεις για ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β:
12.Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β παρέχει αυξημένη χορηγία για την εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κατοικία όπου διαμένει ευάλωτος
καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β έχουν άτομα που, είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο με το οποίο
συνοικούν μόνιμα στην ίδια οικία και με το οποίο τους συνδέει πρώτου
βαθμού συγγένεια, είναι ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας.
‒ οι ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται στο
σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
με αριθμό Κ.Δ.Π. 289/2015, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.
‒ για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας
περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, σύζυγο, αδελφό/ή, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη.
13.Οι δικαιούχοι της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β, οφείλουν σε πρώτο στάδιο και πριν την
υλοποίηση της επένδυσης, να υποβάλουν «Αίτημα Προέγκρισης» για
ένταξη στο Σχέδιο.
‒ σε περίπτωση που η επένδυση υλοποιηθεί χωρίς προηγουμένως να
υποβληθεί «Αίτημα Προέγκρισης», τότε η επένδυση δεν μπορεί να
τύχει επιχορήγησης στο πλαίσιο της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β, μπορεί όμως
-εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις- να υποβληθεί
αίτηση για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α.
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14.Σε περίπτωση παραχώρησης προέγκρισης, οι δικαιούχοι θα πρέπει εντός
εννέα (9) μηνών να υποβάλουν «Αίτηση για καταβολή χορηγίας» η οποία
υποβάλλεται μετά την πλήρη ολοκλήρωση της επένδυσης και τη
διασύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος με το δίκτυο. Συνεπώς εντός
του διαστήματος των εννέα (9) μηνών, οι δικαιούχοι θα πρέπει -με δική
τους ευθύνη- να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εγκατάσταση του
συστήματος και υποβολή αίτησης προς τον Διαχειριστή Συστήματος
Διανομής (ΑΗΚ) για έλεγχο και διασύνδεση του συστήματος.
15.ΔΕΝ θα παραχωρείται παράταση του χρονοδιαγράμματος των εννέα (9) μηνών.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οι δικαιούχοι αποτύχουν να
ολοκληρώσουν την επένδυση προκειμένου να υποβάλουν «Αίτηση για
καταβολή χορηγίας» εντός της προθεσμίας των εννέα (9) μηνών, θα έχουν
τη δυνατότητα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, να αιτηθούν για
επικαιροποίηση της προέγκρισης (δεδομένου ότι το Σχέδιο θα εξακολουθεί
να είναι σε ισχύ). Σε τέτοια περίπτωση και εφόσον ο αιτητής εξακολουθεί
να είναι δικαιούχος για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β κατά την ημερομηνία υποβολής
του αιτήματος επικαιροποίησης, παραχωρείται νέα προέγκριση και η
προθεσμία των εννέα (9) μηνών θα ισχύει από την ημερομηνία της νέας
προέγκρισης. Νοείται ότι τα αιτήματα για επικαιροποίηση προεγκρίσεων
θα πρέπει να υποβάλλονται πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας και
ΔΕΝ θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας αλλά όταν υπάρχει σχετική
ευχέρεια ανάλογα με την πρόοδο εξέτασης των υπόλοιπων αιτήσεων.
16.Δεν μπορεί να εγκριθεί ένταξη στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β, σε περίπτωση που, για
τον ίδιο ευάλωτο καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα πέντε (5)
τελευταία έτη, είχε ήδη παραχωρηθεί αυξημένη χορηγία για την
εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στα πλαίσια προηγούμενων ή
άλλων Σχεδίων Χορηγιών, είτε του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε είτε του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

8. Κατηγορίες

Επενδύσεων
και Χορηγίες

Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, δύναται να δοθεί επιχορήγηση για τις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Επενδύσεων που παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Θερμομόνωση Οροφής
υφιστάμενης κατοικίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Θερμομόνωση Οροφής
35% επί των επιλέξιμων
υφιστάμενης κατοικίας,
δαπανών θερμομόνωσης με
σε συνδυασμό με εγκατάσταση μέγιστο ποσό € 1.800, και
Φωτοβολταϊκού Συστήματος
€300/kW ΦΒ
με τη μέθοδο Net Metering
με μέγιστο ποσό €1.200

+

ΧΟΡΗΓΙΑ
30% των επιλέξιμων δαπανών
θερμομόνωσης
με μέγιστο ποσό €1.500

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
Συστήματος με τη μέθοδο
Net Metering

€250/kW ΦΒ
με μέγιστο ποσό €1.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3B

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
Συστήματος με τη μέθοδο
Net Metering σε κατοικίες
ευάλωτων καταναλωτών

€750/kW ΦΒ
με μέγιστο ποσό €3.750
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9. Απαιτούμενα

Δικαιολογητικά
κατά την
υποβολή
αίτησης

Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, η εγκατεστημένη ισχύς του
Φωτοβολταϊκού Συστήματος, θα υπολογίζεται στη βάση της ονομαστικής
ισχύος των πλαισίων όπως αυτή δηλώνεται στα τιμολόγια ή σε βεβαίωση
του εγκαταστάτη.
Ο αιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό
Σύστημα πέραν των 4kW (ισχύει για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 και 3Α) και πέραν
των 5kW (ισχύει για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β), ωστόσο το συνολικό ποσό
χορηγίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα μέγιστα ποσά που αναφέρονται
στον πιο πάνω πίνακα. Νοείται ότι η εγκατεστημένη ισχύς του
Φωτοβολταϊκού Συστήματος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
υπερβαίνει τα 10kW.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, οι αιτητές θα πρέπει
απαραίτητα να επισυνάψουν τα πιο κάτω σε ηλεκτρονική μορφή (scan):

9.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής που αφορούν την επένδυση.
‒ δείτε παρ. 11 όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια και Αποδείξεις
προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
2. Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του αιτητή ως ακολούθως:
‒ Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
‒ Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών
της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
‒ Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)
3. Υπεύθυνη δήλωση από τον εγκαταστάτη της θερμομόνωσης στην οποία να
περιγράφεται αναλυτικά η επένδυση και να πιστοποιείται υπεύθυνα ότι
έχει υλοποιηθεί.
‒ Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση που εντοπιστεί
ψευδής ή παραπλανητική πιστοποίηση υλοποίησης επένδυσης από
εγκαταστάτη, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει να μην
αποδέχεται, για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου ή μελλοντικών Σχεδίων,
τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εγκαταστάτη. Σε τέτοια
περίπτωση, η απόφαση της Επιτροπής τίθεται σε ισχύ δύο (2) μήνες
μετά τη γνωστοποίηση της στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε
(www.resecfund.org.cy).
4. Φύλλο Υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για τις
οροφές που συνιστούν μέρος του κελύφους της κατοικίας, υπογεγραμμένο
είτε από ενεργειακό ελεγκτή κατηγορίας Α είτε από ειδικευμένο
εμπειρογνώμονα ή Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν
πριν και μετά την εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή.
5. Κατάσταση από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ), στην οποία
να αναγράφεται η διατίμηση και η ημερομηνία πρώτης σύνδεσης του
υποστατικού:
‒ σε περίπτωση που η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της
πολεοδομικής άδειας της κατοικίας, είχε κατατεθεί πριν την 21/12/2007
αλλά η πρώτη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο έγινε μετά την
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21/12/2007, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά τεκμήρια
(αντίγραφο άδειας οικοδομής ή/και της πολεοδομικής αίτησης ή/και
των αιτήσεων για έκδοσή τους), καθώς και πρόσφατο λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος.

9.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής που αφορούν την
επένδυση.
‒ δείτε παρ. 11 όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια και Αποδείξεις
προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
2. Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του αιτητή ως ακολούθως:
‒ Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
‒ Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών
της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
‒ Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)
3. Υπεύθυνη δήλωση από τον εγκαταστάτη της θερμομόνωσης στην οποία να
περιγράφεται αναλυτικά η επένδυση και να πιστοποιείται υπεύθυνα ότι
έχει υλοποιηθεί.
‒ Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, σε περίπτωση που εντοπιστεί
ψευδής ή παραπλανητική πιστοποίηση υλοποίησης επένδυσης από
εγκαταστάτη, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει να μην
αποδέχεται, για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου ή μελλοντικών Σχεδίων,
τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εγκαταστάτη. Σε τέτοια
περίπτωση, η απόφαση της Επιτροπής τίθεται σε ισχύ δύο (2) μήνες
μετά τη γνωστοποίησή της στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε
(www.resecfund.org.cy).
4. Φύλλο Υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για τις
οροφές που συνιστούν μέρος του κελύφους της κατοικίας, υπογεγραμμένο
είτε από ενεργειακό ελεγκτή κατηγορίας Α είτε από ειδικευμένο
εμπειρογνώμονα ή Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν
πριν και μετά την εφαρμογή θερμομόνωσης στην οροφή.
5. Κατάσταση από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ), στην οποία
να αναγράφεται η διατίμηση και η ημερομηνία πρώτης σύνδεσης του
υποστατικού:
‒ σε περίπτωση που η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της
πολεοδομικής άδειας της κατοικίας, είχε κατατεθεί πριν την 21/12/2007
αλλά η πρώτη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο έγινε μετά την
21/12/2007, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικά τεκμήρια
(αντίγραφο άδειας οικοδομής ή/και της πολεοδομικής αίτησης ή/και
των αιτήσεων για έκδοση τους), καθώς και πρόσφατο λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Βεβαίωση από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) σύμφωνα με την οποία το Πιστοποιητικό
Καταλληλόλητας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος έχει εκδοθεί μετά την
01/10/2019 συμπεριλαμβανομένης.
‒ σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η υπό αναφορά Βεβαίωση
από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) δεν είναι διαθέσιμη, οι αιτητές μπορούν να
υποβάλουν αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας.
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9.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής που αφορούν την
επένδυση.
‒ δείτε παρ. 11 όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια και Αποδείξεις
προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
2. Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του αιτητή ως ακολούθως:
‒ Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
‒ Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών
της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
‒ Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)
3. Βεβαίωση από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) σύμφωνα με την οποία:
α) Η άδεια οικοδομής της κατοικίας έχει ημερομηνία έκδοσης πριν την
01/01/2017.
β) Το Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος έχει
εκδοθεί μετά την 01/10/2019 συμπεριλαμβανομένης.
‒ σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η υπό αναφορά Βεβαίωση
από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) δεν είναι διαθέσιμη, οι αιτητές θα πρέπει
εναλλακτικά να υποβάλουν αντίγραφο του Πιστοποιητικού
Καταλληλόλητας, καθώς και τεκμήρια (αντίγραφο άδειας οικοδομής
ή/και της πολεοδομικής αίτησης ή/και των αιτήσεων για έκδοση τους)
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η αίτηση για έκδοση της άδειας
οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας είχε κατατεθεί πριν
την 01/01/2017.

9.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3B - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
9.4.1 Δικαιολογητικά κατά την υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης»
Πριν την υλοποίηση της επένδυσης, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να
υποβάλλουν «Αίτημα Προέγκρισης». Κατά την υποβολή του αιτήματος
προέγκρισης θα πρέπει να επισυνάψουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος στο όνομα του
αιτητή που να αφορά την οικιστική μονάδα στην οποία θα γίνει η
εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.
2. Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του αιτητή ως ακολούθως:
‒ Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
‒ Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών
της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
‒ Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)
3. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΙΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΥΑΛΩΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
(α) αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του ευάλωτου καταναλωτή
ηλεκτρικής ενέργειας (ένα από τα τρία δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην παρ. 3 πιο πάνω), και
(β) κατάλληλο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει τη σχέση πρώτου
βαθμού συγγένειας μεταξύ του αιτητή και του ευάλωτου καταναλωτή
ηλεκτρικής ενέργειας (πχ. πιστοποιητικό γέννησης/γάμου, κλπ).
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4. Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι
λήπτης Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα που έχει
συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του, θα πρέπει να υποβληθεί και
βεβαίωση από την οικεία τοπική αρχή (Κοινοτάρχη) ότι δεν συνοικεί με
άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του.
9.4.2 Δικαιολογητικά κατά την υποβολή «Αίτησης για καταβολή χορηγίας»
Σε περίπτωση παραχώρησης προέγκρισης, οι δικαιούχοι θα πρέπει, εντός
εννέα (9) μηνών, να υλοποιήσουν την επένδυση και να υποβάλουν «Αίτηση
για καταβολή χορηγίας». Κατά την υποβολή της «Αίτησης για καταβολή
χορηγίας» θα πρέπει να επισυνάψουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1. Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής που αφορούν την
επένδυση.
‒ δείτε παρ. 11 όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια και Αποδείξεις
προκειμένου να γίνουν αποδεκτά.
2. Βεβαίωση από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) σύμφωνα με την οποία:
α) Η άδεια οικοδομής της κατοικίας έχει ημερομηνία έκδοσης πριν την
01/01/2017.
β) Το Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος έχει
εκδοθεί μετά την 01/10/2019 συμπεριλαμβανομένης.
‒ σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η υπό αναφορά Βεβαίωση
από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) δεν είναι διαθέσιμη, οι αιτητές θα πρέπει
εναλλακτικά να υποβάλουν αντίγραφο του Πιστοποιητικού
Καταλληλόλητας (εκδίδεται από ΔΣΔ), καθώς και τεκμήρια (αντίγραφο
άδειας οικοδομής ή/και της πολεοδομικής αίτησης ή/και των αιτήσεων
για έκδοση τους) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η αίτηση για
έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας
είχε κατατεθεί πριν την 01/01/2017.

10. Απαιτούμενα

Δικαιολογητικά
μετά την
«έγκριση με
επιφύλαξη»

Σε περίπτωση «έγκρισης με επιφύλαξη», θα ζητηθεί από τον αιτητή να
αποστείλει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή τα πιο κάτω δικαιολογητικά
προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής της χορηγίας:
1. Την Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή, η οποία θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στον αιτητή και θα περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων– όλες τις
πληροφορίες που ο ίδιος ο αιτητής δήλωσε κατά την ηλεκτρονική υποβολή
της αίτησής του, η οποία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτητή.
2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο FIMAS, το οποίο πρέπει
απαραίτητα να συνοδεύεται από:
3. Αντίγραφο μέρους κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού ή βεβαίωση από
την Τράπεζα, στην οποία να παρουσιάζεται ο αριθμός IBAN του
λογαριασμού, προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στο
έντυπο FIMAS.
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Για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1, 2 και 3Α, η χορηγία κατατίθεται απαραίτητα σε
τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο αιτητής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β, οι αιτητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν όπως η
χορηγία καταβληθεί απευθείας στον εγκαταστάτη του Φωτοβολταϊκού
Συστήματος προς εξόφληση των τιμολογίων αγοράς. Σε τέτοια περίπτωση και
μόνο οι αιτητές της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β μπορούν επιπρόσθετα να προσκομίσουν:
4. Πρωτότυπο Έντυπο Εξουσιοδότησης Πληρωμής Εγκαταστάτη το οποίο
υπογράφεται τόσο από τον αιτητή, όσο και από τον εγκαταστάτη.

11. Τιμολόγια -

Αποδείξεις

‒ Πρέπει να υποβληθούν εξοφλημένα νόμιμα τιμολόγια και αποδείξεις.
‒ Στα τιμολόγια που αφορούν εργασίες Θερμομόνωσης Οροφής, θα πρέπει
οπωσδήποτε να αναγράφεται το είδος θερμομονωτικού υλικού, το πάχος
του και η επιφάνεια (σε m2) της οροφής που θερμομονώθηκε, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες/υλικά παρασχέθηκαν/εφαρμόστηκαν
(πχ. υγρομόνωση θερμομονωτικού υλικού).
‒ Στα τιμολόγια που αφορούν αγορά και εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού
Συστήματος, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται η ισχύς και ο
συνολικός αριθμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων καθώς και ο υπόλοιπος
εξοπλισμός του συστήματος.
‒ Το όνομα του ατόμου προς το οποίο έχουν εκδοθεί τα
τιμολόγια/αποδείξεις θα πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του αιτητή
(χωρίς αναγραφή οποιουδήποτε άλλου ονόματος). Σε περίπτωση που τα
τιμολόγια ή/και αποδείξεις έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό
του αιτητή (ή αν αναγράφεται και οποιοδήποτε άλλο όνομα πέραν του
αιτητή), θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική βεβαίωση, η οποία
να συμπληρωθεί τόσο από το άτομο στο όνομα του οποίου εκδόθηκαν τα
τιμολόγια/αποδείξεις, όσο και από τον αιτητή.
‒ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ/ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
Το περιεχόμενο των τιμολογίων και αποδείξεων που θα υποβληθούν θα
πρέπει να συνάδει με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους και
Κανονισμούς. Ενδεικτικά, τα τιμολόγια και αποδείξεις θα πρέπει –μεταξύ
άλλων- να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω στοιχεία:
‒ Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου/απόδειξης
‒ Όνομα, διεύθυνση και αριθμό εγγραφής ΦΠΑ προμηθευτή
‒ Το όνομα του προσώπου προς το οποίο έχουν παραδοθεί τα αγαθά ή
παρασχεθεί οι υπηρεσίες.
‒ Επαρκής/αναλυτική περιγραφή και ποσότητα των αγαθών/υπηρεσιών.
‒ Για κάθε στοιχείο, τον συντελεστή ΦΠΑ και το πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ.
‒ Πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ, συνολικό ποσό επιβλητέου ΦΠΑ και συνολικό
ποσό με ΦΠΑ.
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12. Λόγοι

Απόρριψής
Αίτησής

Η αίτηση δύναται να απορριφθεί (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας), αν
ο αιτητής διαπιστωθεί ότι εμπίπτει σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων για την παροχή πληροφοριών ή
παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών και των στοιχείων που
απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησής.
ii. Υπέβαλε στοιχεία, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν ικανοποιούνται
τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου ή δεν υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και πληροφορίες.
iii. Υφίσταται εις 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 και Βιομηχανίας, 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.
iv. Έχει υποβάλει αίτηση σε άλλο Σχέδιο για τον ίδιο εξοπλισμό.

13. Διευκρινήσεις

Οι αιτητές θα ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος για την
παραλαβή της αίτησής τους.
Η ηλεκτρονική καταχώρηση αίτησης ή/και η παραλαβή δικαιολογητικών δεν
δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκριση της αίτησης, εάν αυτή δεν
πληροί τις πρόνοιες του Σχεδίου ή σε περίπτωση που εξαντληθεί ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός.
Το κοινό θα ενημερώνεται σχετικά με την πρόοδο του Σχεδίου με σχετικές
ανακοινώσεις που θα εκδίδει η Επιτροπή μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου
(www.resecfund.org.cy).
Εάν κατά τον έλεγχο πληρότητας ή την αξιολόγηση των αιτημάτων/αιτήσεων,
η Επιτροπή απαιτήσει την παροχή οποιωνδήποτε πρόσθετων/ελλειπόντων
πληροφοριών ή διευκρινήσεων, οι αιτήσεις αυτές θα μπαίνουν σε κατάσταση
αναμονής, οι αιτητές θα ενημερώνονται γραπτώς μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα υποχρεούνται
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της ενημέρωσης να υποβάλουν τα ζητούμενα στοιχεία. Η Επιτροπή δύναται να
απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που ο αιτητής δεν ανταποκριθεί
ικανοποιητικά εντός του πιο πάνω χρονικού διαστήματος.
H δυναμικότητα των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που θα εγκατασταθούν
βάσει του παρόντος Σχεδίου, εντάσσεται στην κατηγορία συμψηφισμού που
καθορίζεται στο «Σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδια κατανάλωση» όπως αυτό εκάστοτε
τροποποιείται. Νοείται ότι οι πρόνοιες του υπό αναφορά Σχεδίου
εφαρμόζονται και στο παρόν Σχέδιο.
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14. Σώρευση

Οι ενισχύσεις του παρόντος 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 ή να λάβουν επιχορήγηση βάσει του παρόντος Σχεδίου.

15. Ενστάσεις

Μετά την απόφαση απόρριψης μιας αίτησης/αιτήματος, ο αιτητής
ενημερώνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος για τους λόγους λήψης της
εν λόγω απόφασης. Οι αιτητές έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν:
(α) ένσταση προς την Επιτροπή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης, παραθέτοντας
συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η αίτηση τους δεν
θα έπρεπε να απορριφθεί.
(β) προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία
εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
ενημέρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος.

16. Υποχρεώσεις

δικαιούχων

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός τα οποία θα τύχουν επιχορήγησης πρέπει να
παραμείνουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία για τουλάχιστον 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.
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: για διάστημα δέκα (10) ετών από την ημερομηνία
καταβολής της χορηγίας, οι δικαιούχοι δεν επιτρέπεται να αποξενώσουν
αυτοβούλως το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ή/και να μεταβιβάσουν τη Σύμβαση
Συμψηφισμού Μετρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας:
‒ εκτός αν επιστρέψουν στο Ταμείο τη διαφορά στη χορηγία μεταξύ της
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Α και της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη
επένδυση, ή
‒ εκτός αν η μεταβίβαση του συστήματος/Σύμβασης, γίνει προς πρόσωπο
που μπορεί να αποδείξει ότι κατά τον χρόνο εφαρμογής του παρόντος
Σχεδίου ήταν δικαιούχος της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β.
Κατά τα πιο πάνω χρονικά διαστήματα, η Επιτροπή, μέσω εξουσιοδοτημένων
επιθεωρητών, δύναται να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις
για επιβεβαίωση της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων.
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα πιθανόν να ληφθούν, οι δικαιούχοι
υποχρεούνται να επιστρέψουν όλο το ποσό της χορηγίας που έχει δοθεί, σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν παραβιάσει οποιαδήποτε από τις
πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου.
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Στα πλαίσια των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2, 3Α και 3Β δίδεται επιχορήγηση και για την
αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενου Φωτοβολταϊκού Συστήματος που
λειτουργεί με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net-Metering),
νοουμένου ότι:
‒ η επιχορήγηση θα δοθεί μόνο για τη νέα εγκατεστημένη ισχύ του
Φωτοβολταϊκού Συστήματος, και
‒ σε περίπτωση που ο αιτητής είχε στο παρελθόν λάβει επιχορήγηση για την
εγκατάσταση του υφιστάμενου Φωτοβολταϊκού Συστήματος, η
επιχορήγηση θα δοθεί μόνο για τη νέα εγκατεστημένη ισχύ και μέχρι
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος που δεν θα υπερβαίνει τα όρια
επιχορήγησης που καλύπτει η κάθε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ του παρόντος Σχεδίου
(δηλ. μέχρι 4kW για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2 και 3Α και μέχρι 5kW για την
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).

17. Ειδικές

Διατάξεις

Επισημαίνεται ότι, για την αύξηση της ισχύος υφιστάμενων φωτοβολταϊκών
συστημάτων, καθώς και κατά τη διαστασιολόγηση νέων φωτοβολταϊκών
συστημάτων, θα πρέπει να ικανοποιείται η πρόνοια του μέρους 4.2 του
«Σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας για ίδια κατανάλωση» σύμφωνα με την οποία: «Εάν η οικοδομή
είναι υφιστάμενη, η διαστασιολόγηση του ΦΒ Συστήματος θα πρέπει
απαραίτητα να γίνεται με βάση το προφίλ της κατανάλωσης της κατά το
προηγούμενο έτος. [….]. Η διαστασιολόγηση του ΦΒ θα ελέγχεται από τον ΔΣΔ
και σε περίπτωση που η αιτούμενη ισχύς του ΦΒ συστήματος κρίνεται
υπερβολική αυτός θα έχει την ευχέρεια να εγκρίνει χαμηλότερη ισχύ.»
-

Ο κάθε αιτητής για να έχει δικαίωμα να λάβει χορηγία θα πρέπει να έχει
διευθετήσει τις υποχρεώσεις του προς την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και το Τμήμα Φορολογίας. Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί Διαχείρισης των
Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό)
Νόμο του 2013 Ν.82(Ι)/2013, άρθρο 6Α «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων
της Δημοκρατίας», ο Γενικός Λογιστής δύναται κατά την κρίση του, κατά τη
διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να
αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο, ή Τμήμα, ή
Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους.
Η Επιτροπή δύναται σε περίπτωση που κρίνει απαραίτητο, να προωθεί
φορολογικά τιμολόγια στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο.
Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή δύναται, με ανακοίνωση της η
οποία δημοσιεύεται -μεταξύ άλλων- στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και
ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy), να αποσαφηνίσει ή/και να ερμηνεύσει πρόνοιες
του παρόντος Σχεδίου.
Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αύξηση της προθεσμίας
των εννέα (9) μηνών που παραχωρείται στους δικαιούχους της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β,
σε περίπτωση που ο μέσος χρόνος που θα χρειάζεται ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) για τη
διασύνδεση των συστημάτων αυξηθεί σημαντικά και πέραν των 4 μηνών ή σε
περίπτωση που υφίσταται οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός και τεκμηριωμένος
λόγος που επηρεάζει καθολικά την πιθανότητα υλοποίησης των εν λόγω
επενδύσεων εντός της υπό αναφορά προθεσμίας. Νοείται ότι η απόφαση της
Επιτροπής θα είναι γενική και θα εφαρμόζεται συνολικά σε όλες τις αιτήσεις.
Η Επιτροπή ΔΕΝ δύναται να παραχωρήσει παράταση σε μεμονωμένες
αιτήσεις.
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18. Χρονική

Διάρκεια
Σχεδίου

Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 20/12/2020 ή μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.
Η Επιτροπή θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις όταν ο αριθμός
αιτήσεων που θα υποβληθεί δύναται να δεσμεύσει τον συνολικό διαθέσιμο
προϋπολογισμό. Η Επιτροπή θα σταματήσει να εξετάζει αιτήσεις όταν με
αποφάσεις της δεσμευτεί ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του
Σχεδίου.
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δύναται με σχετική
ανακοίνωση να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Σχεδίου, καθώς και να
αυξήσει τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό του Σχεδίου, σε περίπτωση
που προκύψουν εξοικονομήσεις από το αντίστοιχο κονδύλι στον
Προϋπολογισμό του Ταμείου.
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