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Λευκωσία, 2 Ιουνίου 2020 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 
ΘΕΜΑ: Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών  

Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κατοικίες για 
το 2020 
 

 
Κυρία/Κύριε, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας συναποστέλλουμε αυτεξήγητη ανακοίνωση της 
Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΑΠΕ και ΕΞ.Ε), για δικό σας χειρισμό. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτερος Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 
 
1 Ιουνίου 2020 
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 

 
H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΕΞ.Ε) ανακοινώνει ότι από  01/06/2020, θα  δέχεται αιτήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου 
Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού 
Χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2020.  

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 600.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει 
περίπου 2.000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 30.10.2020 ή μέχρι εξαντλήσεως 
του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.  
 
Το Σχέδιο προνοεί αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν 
μετά την 01/01/2019. Στα πλαίσια του Σχεδίου, θα παρέχεται χορηγία ως ακολούθως: 
 
─ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: Ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού (κύλινδρος + πλαίσια) των 

οποίων τα ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark (ποσό χορηγίας € 350) 
─ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: Ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού (κύλινδρος + πλαίσια) των 

οποίων τα ηλιακά πλαίσια δεν διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark (ποσό χορηγίας € 325) 
─ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: Μόνο ηλιακά πλαίσια που διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark (ποσό 

χορηγίας € 175) 
─ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2: Μόνο ηλιακά πλαίσια που δεν διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark (ποσό 

χορηγίας € 150) 
 
Επιλέξιμες είναι εγκαταστάσεις σε υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες η αίτηση για έκδοση 
άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007.   
 
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 
(https://resecfund.org.cy). Τονίζεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τη 
διαδικασία και τα πρότυπα έντυπα που εφαρμόζονται για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου. Αιτήσεις 
που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο ή με τη χρήση εντύπων/βεβαιώσεων που εφαρμόζονταν 

https://resecfund.org.cy/


σε παλιά Σχέδια τα οποία έχουν τερματιστεί, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι αιτητές μελετήσουν 
προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, καθώς και τον σχετικό Οδηγό Υποβολής 
Αίτησης.   
 
Περαιτέρω καθοδήγηση παρέχεται στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) που διατίθενται στην πιο πάνω 
ιστοσελίδα του Ταμείου. 
 
 

http://resecfund.org.cy/sites/default/files/2020-05/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD.pdf
https://www.resecfund.org.cy/sites/default/files/2020-05/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC.pdf
https://www.resecfund.org.cy/sites/default/files/2020-05/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC.pdf
http://resecfund.org.cy/el/faqs
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