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1. ΣΚΟΠΟΣ 

 
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας για την 
αντικατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων σε υφιστάμενες κατοικίες. Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις 
που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού/υλικών.  
 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  
 
Το Σχέδιο αφορά αποκλειστικά την αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού 
χρήσης σε υφιστάμενες ιδιωτικές οικιστικές μονάδες. Τα συστήματα που θα επιχορηγηθούν πρέπει 
να πληρούν καθορισμένα ενεργειακά κριτήρια και όπου απαιτείται να εξασφαλίζεται άδεια 
εγκατάστασης  από την αρμόδια πολεοδομική αρχή. Για τους σκοπούς του σχεδίου αυτού τα 
συστήματα αυτά χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: 

 
A. Αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης. 

B. Αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων υφιστάμενων ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού 

χρήσης 

Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, υφιστάμενες θεωρούνται όλες οι κατοικίες για τις 
υποβλήθηκε αίτημα για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας το αργότερο μέχρι και την 21/12/2007. 
 
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το παρόν Σχέδιο είναι 200.000 ευρώ.  
 

3. ΔΙΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
 Για να υποβληθεί αίτηση πρέπει οι δικαιούχοι να μην  έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό 

πτώχευση, να μην διώκονται ποινικά και να είναι Φυσικά πρόσωπα, που δεν ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα τα οποία ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

 
Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει μία μόνο αίτηση στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. Αποφ. 69.782 και ημερ. 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 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. ΧΟΡΗΓΙΑ 
 
4.1  Δημόσια Χρηματοδότηση 

Η χορηγία που θα παραχωρείται από το παρόν Σχέδιο για κάθε κατηγορία επενδύσεων, θα ισούται 
με: 
 

Α. €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού 

συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης,  

Β. €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων 

υφιστάμενων ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού χρήσης 

 
4.2 Ιδία Συμμετοχή 

Δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος συμμετοχής στην επένδυση. 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με προτεραιότητα, η οποία θα καθορίζεται βάση της ημερομηνίας 
υποβολής της κάθε αίτησης.  
 
6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Όλες οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις που θα υποβάλλονται και εκ πρώτης όψεως πληρούν τα 
κριτήρια του Σχεδίου θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, η οποία εγκαθιδρύθηκε και έχει τις εξουσίες και τα 
καθήκοντα ως ορίζονται στο άρθρο 12 του Νόμου που προνοεί για την Προώθηση και Ενθάρρυνση 
της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του 2013 (N.112(i)/2013). ∙ 
 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς την Επιτροπή Διαχείρισης 
του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης, που θα εξασφαλίζουν από το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά όπως αυτά θα καθορίζονται στο παράρτημα του εντύπου αίτησης.  
 
Οι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύεται από 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά. 
 
Εάν κατά τον καταρχήν έλεγχο ή την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή απαιτήσει την παροχή 
οποιονδήποτε πρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινήσεων, οι αιτητές θα ενημερώνονται με γραπτή 
επιστολή και θα υποχρεούνται εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επιστολής να 
αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία. Παρερχόμενης άπρακτης της προθεσμίας αυτός ή σε περίπτωση 
που και τα νέα στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή, η Επιτροπή θα δύναται να απορρίψει την αίτηση χωρίς 
άλλη προειδοποίηση και να ενημερώσει ανάλογα τον αιτητή.   
 
Η Επιτροπή θα σταματήσει να αποδέχεται αιτήσεις έως την 21η Δεκεμβρίου 2016 ή θα σταματήσει να 
παραλαμβάνει αιτήσεις και να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις όταν δεσμευτεί με αποφάσεις 
παραχώρησης χορηγιών, ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου, που ανέρχεται στις 
200.000 ευρώ, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά. 
 
7.1 Σώρευση 

Οι ενισχύσεις του συγκεκριμένου προγράμματος 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. 

 
Αιτήσεις γα επενδυτικές προτάσεις που έχουν σχέση με τον ίδιο εξοπλισμό για τα οποία 
παραχωρήθηκε ήδη χορηγία με βάση το παρόν Σχέδιο δεν γίνονται δεκτές ούτε μπορούν να 
επιχορηγηθούν.  
 
7.2 Παραχώρηση Χορηγίας 

Η χορηγία θα παραχωρείται μετά την αγορά και εγκατάσταση του κάθε συστήματος, νοουμένου ότι 
έχουν προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά.  
 
 
7.3 Επιστροφή Χορηγίας 

Στην περίπτωση οριστικής διακοπής ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας ή αποξένωσης του 
συστήματος πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία καταβολής της χορηγίας, χωρίς την 
προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, θα επιστρέφεται το 
ποσοστό της χορηγίας για το οποίο δεν έχουν γίνει οι αποσβέσεις. Οι συντελεστές απόσβεσης είναι οι 
καθορισμένοι από το Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. 
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7.4 Αναδρομικότητα Δαπανών 

 
Το Σχέδιο δύναται να καλύψει δαπάνες που έγιναν μετά την 1/1/2015.  
 
8. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΤΗ 
 
Για όσους εγκρίνεται η παροχή χορηγίας θα απαιτείται όπως υποβάλλουν όλα τα πρωτότυπα 
αποδεικτικά στοιχεία που θα δικαιολογούν το ακριβές κόστος της επένδυσης. Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ κρίνει απαραίτητη την επιθεώρηση των 
συστημάτων, θα γίνεται επιτόπου έλεγχος για επιβεβαίωση της εγκατάστασης συστήματος.  
 
Η ενισχυόμενη επένδυση πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.  
 
9. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 
Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι την εξάντληση του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού. 
 
10. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία 
Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Λευκωσία και όλα 
τα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου, και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού www.mcit.gov.cy 
 

11. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

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