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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01/ Σχέδιο 2020 - Αποτελέσματα 

02/ Σχέδιο 2021

03/

04/ Σημαντικές αλλαγές 

05/ Ιστοσελίδα Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 

Διαδικασία 
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ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2020

1950

587

52

2467

725

Σχέδιο Ηλιακών

ΚΑΤ 1 - Θερμομόνωση οροφής 

ΚΑΤ 2 - Θερμομώνση οροφής  + 
ΦΒ 

ΚΑΤ 3Α - ΦΒ γενική κατηγορία 

ΚΑΤ 3Β - ΦΒ σε Ευάλωτους 
Καταναλωτές 

Αριθμός Αιτήσεων (20/12/2020)

€585,000

€880,000

€156,000

€2,467,000

€2,175,000

Εκτιμώμενη δαπάνη

ΣΥΝΟΛΟ: €6.263.000
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Συνολικός προϋπολογισμός €390.000 (εκ των οποίων οι

€90.000 αφορούν αιτήσεις για οικίες που βρίσκονται σε

ορεινές περιοχές στο πλαίσιο ΕΣΑΟΚ).

Το Σχέδιο έχει περιληφθεί στις προτάσεις για πιθανή

χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μέχρι 01.09.2021 ή μέχρι την

οριστική υποβολή 1.000 αιτήσεων, όποιο από τα δύο

επισυμβεί πρώτο.

Απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και οι

ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε κατοικίες.

Υποβολή μόνο ηλεκτρονικά www.resecfund.org.cy

ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ 2021

http://www.resecfund.org.cy/
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ΣΥΝΟΨΗ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
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• Το Σχέδιο ΔΕΝ έχει αναδρομική ισχύ.

• Δεν θα απαιτείται υποβολή αποδείξεων (θα υποβάλλονται μόνο

Τιμολόγια).

• Τα ποσά χορηγίας, διπλασιάζονται (αύξηση 100%) για τις οικίες που

εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές.

• Τα πλαίσια πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό Solar Keymark

• Δεν επιχορηγούνται επενδύσεις σε υποστατικά τα οποία δεν

χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες (πχ. βοηθητικοί χώροι).

• Οι κατοικίες θα πρέπει να μην ενοικιάζονται και να μην

χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής

δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον 5 χρόνων από την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
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• ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ.

• Επιχορηγούνται μόνο εγκαταστάσεις οι οποίες γίνονται από

επιχειρήσεις που ενεργούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους

δραστηριότητας και των οποίων τα σχετικά τιμολόγια πρέπει να

υποβληθούν (πχ. δεν επιχορηγούνται εγκαταστάσεις οι οποίες

γίνονται από τους ίδιους τους αιτητές με προσκόμιση τιμολογίων

αγοράς των υλικών/εξοπλισμού).

• Πρόνοιες για δικαίωμα της Επιτροπής να μην αποδέχεται

τιμολόγια και Υπεύθυνες Δηλώσεις που έχουν εκδοθεί από

εγκαταστάτη, σε περίπτωση που εντοπιστεί ψευδής ή

παραπλανητική πιστοποίηση υλοποίησης επένδυσης από

εγκαταστάτη ή/και κατ’ επανάληψη λάθη ή παραλήψεις.

• Για σκοπούς κατάλληλης/έγκαιρης προετοιμασίας των

επιχειρήσεων και εγκαταστατών: Ανακοίνωση για αλλαγές σε

ενδεχόμενη επαναπροκήρυξη αντίστοιχου Σχεδίου το 2022.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2020

Ο ταχυδρομικός κωδικός της οικίας θα 

λαμβάνεται αποκλειστικά από τη 

διεύθυνση που αναγράφεται στον 

Λογαριασμό/Κατάσταση ΑΗΚ.

Σε περίπτωση που –για οποιοδήποτε 

λόγο– στον Λογαριασμό/Κατάσταση ΑΗΚ 

δεν αναγράφεται ταχυδρομικός κώδικας, ο 

εντοπισμός του ταχυδρομικού κώδικα θα 

γίνεται από το σύστημα των Κυπριακών 

Ταχυδρομείων.

Οι ορεινές περιοχές ορίζονται 

αποκλειστικά βάσει ταχυδρομικού 

κώδικα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης 

Ορεινών Κοινοτήτων

(κατάλογος στην ιστοσελίδα) 

Οικίες των οποίων ο ταχυδρομικός 

κώδικας δεν περιλαμβάνεται στον πιο 

πάνω κατάλογο δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ότι εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές.

.

Διπλασιασμός χορηγίας Καμία διαφορά στη διαδικασία 

υποβολής αίτησης

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ

Ενημερωτικό έντυπο με 

χρήσιμες συμβουλές και 

τεχνική καθοδήγηση σε 

σχέση με την εγκατάσταση 

ηλιακών συστημάτων 

παραγωγής ζεστού νερού 

χρήσης.
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έχετε αποθηκευμένα σε

ηλεκτρονική μορφή όλα τα

δικαιολογητικά τα οποία θα

σας ζητηθεί να επισυνάψετε

(προσοχή στην Υπεύθυνη

Δήλωση Εγκαταστάτη)

έχετε διαβάσει τον                     

Οδηγό Υποβολής Αίτησης

έχετε μελετήσει προσεκτικά

το Σχέδιο Χορηγιών και

έχετε κατανοήσει τις

πρόνοιες του και τη

διαδικασία

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ
Πριν την υποβολή Αίτησης 
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Ολοκληρώθηκε το σύστημα υποβολής και

αξιολόγησης.

Αναρτημένα:

Σχέδια Χορηγιών, Οδηγοί υποβολής αίτησης,

Συμβουλές προς αιτητές, Νομοθεσία,

Προϋπολογισμός, Οικονομικές καταστάσεις

www.resecfund.org.cy
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Ευχαριστώ


