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 ΚΥΠΡΙΑΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ        

                                                                         Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.6.3.1.Φ  

                                                                  Ημερομηνία Υποβολής: 

 

  Υπογραφή    
  Εξουσιοδοτημένου  
  Παραλήπτη 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 21/12/2016 Ή 

ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία ζουν      
μόνιμα στις  περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υποβληθεί αίτηση οι δικαιούχοι δεν 
πρέπει να έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση, ούτε να διώκονται ποινικά 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
1. Αιτήσεις γίνονται δεκτές για συστήματα που αγοράστηκαν και εγκαταστάθηκαν μετά την 01/01/2015. 
2. Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιούνται από ιδιοκτήτες ιδιωτικών νοικοκυριών πρέπει να αφορούν εγκαταστάσεις σε 

νόμιμα υφισταμένες οικοδομές. 
3. Η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο εάν είναι πλήρως συμπληρωμένη  και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, 

πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 
4. Η Επιτροπή θα σταματήσει να αποδέχεται αιτήσεις ή να εξετάζει υποβληθείσες αιτήσεις όταν δεσμευτεί με αποφάσεις 

παραχώρησης χορηγιών, ο ετήσιος προϋπολογισμός της συγκεκριμένης κατηγορίας του Σχεδίου. 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 
Όνομα Αιτητή: …………….……………………………………..Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας: ………………….. 

 
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Ταχυδρομικός Κώδικας: ………………∆ήμος/Κοινότητα: ……………..…………Επαρχία: ………………………  
Αριθμός Τηλεφώνου: …………………Αριθμός Φαξ: …………………E-mail: …………………………………….. 

 
Διεύθυνση  Υποστατικού  που  θα  πραγματοποιηθεί  η  επένδυση:  (αν  είναι  η  ίδια  με  τη  διεύθυνση 

αλληλογραφίας αφήστε κενό) 

…….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ταχυδρομικός Κώδικας: ………………∆ήμος/Κοινότητα: ……………..…………Επαρχία: ……………………… 
 
 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ 

Εταιρεία:  ………………………………………………….Υπεύθυνος:  ………………………………………………... 
 

Διεύθυνση:  ……………………………………………………………………………Ταχ.Κώδικας: …………………. 

Πόλη:…………………………… Επαρχία: ………………………….. Αριθμός Τηλεφώνου: …………………………  

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 
Είδος εργασίας*: Ολοκληρωμένο σύστημα / αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών 

 

Κατασκευαστής πλαισίων:  ……………… Αριθμός  πλαισίων:  ........... Εμβαδόν κάθε πλαισίου (m
2
): .............. 

Τύπος πλαισίων : ..................... Αριθμός δοχείων ζεστού νερού: . … .  Όγκος δοχείων ζεστού νερού (lt): ……. 
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3. ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ) 

 

□ 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 

 
Δηλώστε αν έχετε εξασφαλίσει χορηγία από Κυβερνητική ή άλλη πηγή ή κατά πόσο εκκρεμεί η εξέταση 

σχετικής αίτησης για το ίδιο σύστημα ή εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στην παρούσα αίτηση. Να δοθούν 

όλες οι σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες, ύψος τυχόν παραχωρηθέντων χορηγιών): 

…………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
4.1 Απαιτούμενα Πιστοποιητικά που πρέπει να Υποβληθούν μαζί με την Αίτηση 

Φέρεται σε γνώση των αιτητών ότι η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο εάν εκ πρώτης όψεως είναι πλήρως 
συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που 
αναφέρονται πιο κάτω: 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ  )  

1 Άδεια Οικοδομής του υποστατικού. (να έχει εκδοθεί μέχρι και την 21/12/2007). Εναλλακτικά εάν η άδεια 

οικοδομής έχει εκδοθεί μετά τις 21/12/2007, θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο και της Πολεοδομικής 
Άδειας , με την οποία να αποδεικνύεται ότι η αίτηση για αυτήν είχε υποβληθεί πριν τις 21/12/2007. 

 

2 Πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια αγοράς και αποδείξεις πληρωμής του καινούργιού ηλιακού συστήματος.  

 
3 

Φωτογραφία του καινούργιου συστήματος μετά την εγκατάσταση του .  

 
4 

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης (declaration of conformity) με τις συναφείς ευρωπαϊκές 
οδηγίες από τον κατασκευαστή, για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. Σημειώνεται ότι όλος ο 
εξοπλισμός πρέπει να  φέρει τη  σήμανση  συμμόρφωσης CE. 

 

 

 
5 

Αντίγραφο της έκθεσης δοκιμών για τους ηλιακούς συλλέκτες με βάση το πρότυπο  EN 
12975 από το Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας ή άλλα διαπιστευμένα εργαστήρια. 

 

 

 
6 

Βεβαίωση από τον εγκαταστάτη με την οποία να πιστοποιείται ότι:   (σελ.4) 
α) το καινούργιο σύστημα έχει εγκατασταθεί προς αντικατάσταση παλαιού. 
β) το καινούργιο σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς της 

Πολεοδομίας και σύμφωνα με τον Τεχνικό Οδηγό Ηλιακών Συστημάτων που εκδίδεται από την 

Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
γ) το καινούργιο σύστημα λειτουργεί κανονικά. 

 

7 Βεβαίωση Μόνιμης ∆ιαμονής
1    

(για αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα)..  

 
 
 
 

   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ  ΕΞ.Ε ΔΙΑΤΗΡΕΙ  ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
   Η  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΩΝ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΑΠΟ  ΜΕΡΟΥΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΤΟΥ  

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ 
ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
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5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 

Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να αποστέλλονται ή να υποβάλλονται στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 
 

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 

Α.Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία 

 
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να αποτείνεστε στο Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τηλέφωνο: 22606060 και στην ιστοσελίδα www.mcit.gov.cy. 

 
6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται 
είναι αληθή και ότι δεν έχω πτωχεύσει, ούτε τελώ υπό πτώχευση, ούτε διώκομαι ποινικά.  
 
Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησής μου και στέρηση του 
δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης κάτω από το παρόν Σχέδιο. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι 
δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον μου. 

 
Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργεί επί τόπου ελέγχους και μετρήσεις 
καταγραφής όλων των σχετικών παραμέτρων για τους σκοπούς του Σχεδίου, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο. 

 
Γνωρίζω επίσης, ότι το ηλιακό σύστημα που θα τύχει επιχορήγησης πρέπει να παραμείνει εγκατεστημένο και  
σε  λειτουργία  για  τουλάχιστο  πέντε  (5)  χρόνια  από  την  ημέρα  της εγκατάστασης του. Γνωρίζω, ότι σε 
περίπτωση οριστικής διακοπής ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας ή αποξένωσης του συστήματος πριν την 
πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης του, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της 
Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, θα επιστρέφεται το ποσό της χορηγίας για το οποίο δεν 
έχουν γίνει οι αποσβέσεις. 

 
Γνωρίζω  επίσης,  ότι  τα  τιμολόγια  που  έχουν  προσκομιστεί  για  τους  σκοπούς  αυτής  της  αίτησης,  δεν 
μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για υποβολή άλλης αίτησης εκτός αν μηχανήματα/εξοπλισμός που 
αναγράφονται σε αυτά δεν θα τύχουν επιχορήγησης από το παρόν Σχέδιο. 

 
Δηλώνω επίσης ότι έχω ενημερωθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε για τις 
πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόμου) Νόμου (Αρ. 138(1)/2001), και ότι συγκατατίθεμαι, συμφώνα με το άρθρο 5(1) του Νόμου αυτού, 
όπως η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε συμπεριλάβει στα αναγκαία για σκοπούς 
εφαρμογής της Νομοθεσίας της αρχεία τα ατομικά μου στοιχειά προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνω 
στο παρόν έντυπο. 
 
 

 
Ημερομηνία: ……………………………………….………… 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………… 

Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας: ………………………….……… 

 

Υπογραφή: …………………………………………………… 

http://www.mcit.gov.cy/
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 
 

Ημερομηνία:    
 

Προσοχή: 
 

 
  Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής βεβαίωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησής του 

πελάτη μου. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν να ληφθούν και πρόσθετα 
μέτρα εναντίον μου. 

 
 

  Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ διατηρεί το δικαίωμα να 

ζητήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία και να διενεργεί επί τόπου 

έλεγχο, και μετρήσεις καταγραφής όλων των σχετικών παραμέτρων ενέργειας, για τους 
σκοπούς του Σχεδίου, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο. 

 

 
 
 

Με την παρούσα βεβαιούται ότι αντικαταστήσαμε παλαιό ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα / 
 

παλαιούς ηλιακούς συλλέκτες* με καινούργιο/α* στο υποστατικό 
 

του/της*_  , 

 
στην διεύθυνση  , 

 

 
1. Το καινούργιο σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους υφιστάμενους 

κανονισμούς της Πολεοδομίας και σύμφωνα με τον Τεχνικό Οδηγό Ηλιακών 

Συστημάτων που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 
2. Το καινούργιο σύστημα λειτουργεί κανονικά. 

 
 
 
 
 

Ο Εγκαταστάτης: 
 

Όνομα:    Υπογραφή:   
 

 
∆ιεύθυνση:    

 
 
 
 
 
* ∆ιαγράψετε ανάλογα 


