
 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

 Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.8.1.Φ 

 Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: 

 
Υπογραφή 
Εξουσιοδοτημένου 
Παραλήπτη 

 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. 
 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 
 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Γ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 13/12/2013 

 
 
ΦΒ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
ΦΒ4 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
ΦΒ4.1 Μικρά Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3 kW τα οποία θα 
εγκατασταθούν σε οροφές κατοικιών που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών 
καταναλωτών και θα λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και 
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας («Νet-Μetering»).  
 
 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα (ιδιοκτήτες ιδιωτικών νοικοκυριών) που εμπίπτουν στις ευάλωτες 
και ευπαθείς ομάδες καταναλωτών που αποτελούνται από :  
(α) τους ευάλωτους καταναλωτές, όπως αυτοί καθορίζονται με βάση το Άρθρο 4 (1) του ∆ιατάγματος του Υπουργού 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό Κ.∆.Π. 218/2013 το οποίο εκδόθηκε στις 26/06/2013 δυνάμει των 
Άρθρων 93(5) και 94(3) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012.  
(β) τους Λήπτες Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα (του 2012) μέχρι €39.000 
Οι αιτητές θα πρέπει να είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους ή Κράτους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που 
ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ημοκρατία και δεν διώκονται ποινικά.  
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

1. Οι αιτήσεις αφορούν επενδύσεις για την εγκατάσταση μικρών Φ/Β συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 3kW που θα 
εγκατασταθούν με τη μέθοδο Νet-Μetering σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται από τους αιτητές για ιδιοκατοίκηση.  

2. Στις αιτήσεις που θα εγκριθούν θα παραχωρείται κεφαλαιουχική ενίσχυση υπό μορφή χορηγίας ύψους 900 ευρώ για 
κάθε εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW) με μέγιστο ποσό χορηγίας τα 2.700 ευρώ για κάθε Φ/Β σύστημα. Η χορηγία αυτή 
αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης και ο αιτητής θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται. 

3. Αιτήσεις γίνονται δεκτές για συστήματα που θα αγοραστούν και θα εγκατασταθούν από τις 8/7/2013 και μετά. 
4. Η μέγιστη ισχύς του Φ/Β συστήματος που δύναται να χορηγηθεί μέσα στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου είναι 3kW 

ανά δικαιούχο και ανά υποστατικό (οικιστική μονάδα). 
5. Σε κάθε οικοδομή μπορεί να εγκατασταθεί και επιχορηγηθεί ένα μόνο Φ/Β σύστημα συνολικής ισχύος μέχρι 3kW. 
6. Οι επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν εγκαταστάσεις πάνω σε οροφές νόμιμα υφισταμένων κατοικιών ή πάνω στο 

έδαφος εντός του τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται η κατοικία. 
7. Όλοι οι ιδιοκτήτες της οικίας θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι συμφωνούν με την πραγματοποίηση της 

εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος. 
8. Κατά το 2013 θα εγκριθούν αιτήσεις με συνολική ισχύ 6MWp (τουλάχιστον 2.000 αιτήσεις συνολικά). Σε περίπτωση 

που υποβληθούν αιτήσεις συνολικής ισχύος πέραν των 6MWp, η επιλογή των αιτήσεων που θα υποβάλουν αίτηση 
κατά την τρίτη περίοδο υποβολής αιτήσεων και θα εγκριθούν θα γίνει με κλήρωση. 

9. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα υποβληθούν είναι μικρότερης συνολικής ισχύος από 6MWp, η διαθέσιμη 
ισχύς θα μπορεί να διατεθεί σε άλλες ομάδες οικιακών καταναλωτών. 

10. Η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο εάν είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ/ΤΗ 
 

                                                                                                        
∆ιεύθυνση ∆ιαμονής όπου και θα πραγματοποιηθεί η επένδυση: ……………………………………………………. 

Ταχυδρομικός Κώδικας: ………………                                                  Αριθμός Τηλεφώνου: …………………….. 

∆ήμος/ Κοινότητα: ……………..…………                                              Αριθμός Φαξ: ……………………………… 

Επαρχία: …………………………..                                                         E-mail: …………………………………….. 
 
 
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 
 

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

Επώνυμο: ……………………………………………………….  Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων: ………..…………….. 

Υπηκοότητα: ……………………………………………………  Αρ. Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC): ….……………… 

Ημερομηνία Γέννησης: ..………………………….…………… Αρ. ∆ιαβατηρίου: ….………………………………….. 

Φύλο: Θήλυ ………………..  Άρρεν ………………………..… Ημερομηνία Γάμου: ..………………………...……… 

                                                                                                Αρ. Τηλεφώνου: ..………….………………………… 
 
 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
 
Παρακαλώ σημειώστε (Χ) δίπλα από την κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών στην οποία περιλαμβάνεστε.  Σε 
περίπτωση απορίας παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 22606042 

(1α) Λήπτες του Δημοσίου Βοηθήματος που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

(1β) Λήπτες του Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας που παρέχεται από το Τµήµα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόµων µε Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

(1γ) Λήπτες του Επιδόματος σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα που παρέχεται από την 
Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο 
πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του. 
Σημείωση: Οι αιτητές της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση από την 
οικεία τοπική αρχή ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο είναι κάτω από 70 χρονών. 

 

(1δ) Λήπτες του Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά άτοµα που παραχωρείται από το Τµήµα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόµων µε Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

 

(1ε) Λήπτες του Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά άτοµα που παραχωρείται από το Τµήµα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόµων µε Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

 

(1στ) Λήπτες της χορηγίας σε τυφλούς που παραχωρείται από το Τµήµα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόµων µε Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

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

Επώνυμο: ……………………………………………………….. Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων: ………….….…………….. 

Υπηκοότητα: ……………………………………………………. Αρ. Εγγρ. Αλλοδαπού (ARC): ……….…………… 

Ημερ. Γέννησης:………………………………………………… Αρ. ∆ιαβατηρίου: ………………………………….. 

Φύλο: Θήλυ…………….       Άρρεν……………………. 

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη/ος ……  Συζώ ……  Άγαμη/ος ……..  ∆ιαζευγμένη/ος…….     Χήρα/ος…….. 
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(1ζ)  Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Χορηγιών 
και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και με 
ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 
για το ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε 
πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων. 

 

(2)  Λήπτες Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα (του 2012) μέχρι 
€39.000. Σημείωση: Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι οικογένειες με μόνο γονέα που 
λαμβάνουν το επίδομα τέκνου και αποκτούν δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας 
όταν συντρέχουν οι ακόλουθες συνθήκες: 

i.  Ως μόνος γονέας ζει χωρίς σύζυγο/σύντροφο/συμβίο με τα εξαρτώμενα τέκνα του. 
ii. Είναι αυτός/η και τα εξαρτώμενα τέκνα του πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους 

της ΕΕ και διαμένουν στη Δημοκρατία τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια. 
iii. Είναι άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή έχει σύζυγο που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το 

δικαστήριο. 

 

 
Σημαντική Σημείωση: Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων θα λαμβάνει την απαραίτητη πληροφόρηση μέσω 
των πιο πρόσφατων καταλόγων που θα της κοινοποιηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργείου Οικονομικών.   
 
 

ΜΕΡΟΣ Β 
 
3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

Ιδιοκτήτης/ες οικοδομής: 

1. (Ονοματεπώνυμο): …………………………………………..(Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας): ………………. 

2. (Ονοματεπώνυμο): …………………………………………..(Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας): ………………. 
 
 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
 
Προμηθευτές / Εγκαταστάτες Εξοπλισμού Επένδυσης 

Εταιρεία: …………………………………………………. ∆ιεύθυνση: ………………………………………………... 

Αριθμός Τηλεφώνου: ………………………………….Αριθμός Φαξ: ……………………......……………………… 

 
5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 

5.1 Φωτοβολταϊκά Πλαίσια 

Κατασκευαστής: ………………………… Μοντέλο :.......................... Ισχύς ανά πλαίσιο (Wp): ....................... 

Συνολικός αριθμός πλαισίων: ………… Συνολική ισχύς (Wp1): ……………………………………………………... 

 

5.2 Μετατροπείς Τάσης 

Αριθμός Μετατροπέων τάσεως:  ........................................................................................................................ 

Α/Α Ισχύς 
(kW) 

Τύπος Κατασκευαστής Μοντέλο Χρόνια 
Εγγύησης 

Τάση 
Εισόδου (V) 

Τάση 
Εξόδου (V) 

1. ………... …………… …………………... ……………… ……………… ……………. …………… 

2. …………. …………… …………………... ……………… ……………… ……………. …………… 
 

                                                 
1 Η μέγιστη παραγόμενη ισχύς, όταν στα πλαίσια προσπίπτει ακτινοβολία με ένταση 1 kW/m2 σε θερμοκρασία 25οC 
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ΜΕΡΟΣ Γ 
 
6. ΧΟΡΗΓΙΑ 
 
Το Σχέδιο προνοεί την παραχώρηση κεφαλαιουχικής ενίσχυσης υπό μορφή χορηγίας ύψους 900 ευρώ για κάθε 

εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW), με μέγιστο ποσό χορηγίας τα 2.700 ευρώ για κάθε Φ/Β σύστημα.  Κατά το 2013 

θα εγκριθούν συνολικά 6MWp οικιακών συστημάτων τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 2.000 αιτήσεις.  

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
 

 
 
 
 
 

∆ηλώστε 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 και κατά πόσο το σύστημα 

αποτελεί επέκταση ήδη υφιστάμενου Φ/Β συστήματος.  Να δοθούν όλες οι σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες, 

ύψος τυχόν παραχωρηθέντων χορηγιών, συνολική ισχύς εγκατεστημένου συστήματος, αριθμός φακέλου 

προηγούμενης αίτησης): 

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

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

ΜΕΡΟΣ ∆ 
 
8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
8.1 Απαιτούμενα Πιστοποιητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την Αίτηση 
 
Η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο εάν εκ πρώτης όψεως είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πιστοποιητικά που αναφέρονται πιο κάτω: 
 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   

1 

Αντίγραφο προσφορών / προτιμολογίων των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και της μελέτης. Στην 
προσφορά ή το προτιμολόγιο πρέπει να φαίνεται το συνολικό κόστος, το κόστος εγκατάστασης και το κόστος 
των βασικών μερών του συστήματος. H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στην οποία θα 
πρέπει να αποδεικνύεται ότι η παραγόμενη θα καλύπτει ανάγκες του υποστατικού.  

 

2 
Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (εντός του 2013) στο όνομα του 
αιτητή που να αφορά την οικιστική μονάδα στην οποία διαμένει ο αιτητής και στην οποία θα γίνει η 
εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος.  

 

3 

Άδεια Οικοδομής της κατοικίας  στην οροφή της  οποίας θα τοποθετηθεί το σύστημα ή δίπλα από την οποία 
θα τοποθετηθεί το σύστημα,  
ή 
Τίτλο ιδιοκτησίας, στο όνομα του αιτητή, για το υποστατικό στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του 
συστήματος ή νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο χρήσης του υποστατικού. Στην περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης του 
υποστατικού είναι διαφορετικός από τον αιτητή, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον/τους ιδιοκτήτη/τες της 
οικοδομής στην οποία θα εγκατασταθεί το υπό αναφορά σύστημα, με την οποία να παραχωρείται άδεια στον 
αιτητή να εγκαταστήσει το σύστημα και να του επιτρέπεται ικανοποιητική πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο 
για σκοπούς συντήρησης, για τουλάχιστο 15 χρόνια (Παράρτημα Ι). Σε περίπτωση που οι αιτητές κατοικούν σε 
τουρκοκυπριακές κατοικίες ή συνοικισμούς αυτοστέγασης, θα πρέπει να παρουσιάζεται σχετική εξουσιοδότηση 
από την αρμόδια Επαρχιακή ∆ιοίκηση.    

4 Βεβαίωση Μόνιμης ∆ιαμονής2 (για αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα).  

Οι εγκαταστάσεις των Φ/Β συστημάτων θα πρέπει να γίνονται σε επίπεδες ή κεκλιμένες οροφές νόμιμων οικοδομών ή στο 
έδαφος εντός τεμαχίου στο οποίο υπάρχει νόμιμη υφιστάμενη οικοδομή και να πληρούνται οι προϋποθέσεις της Εγκυκλίου 

3/2008 και του ∆ιατάγματος Κ.∆.Π. 123/2011 του Υπουργού Εσωτερικών. 

                                                 
2 Αφορά μόνο αιτητές που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα και οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση Μόνιμης 
∆ιαμονής από το Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή έξι (6) τουλάχιστον πρόσφατους 
λογαριασμούς της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή ή βεβαίωση ότι για ένα χρόνο τουλάχιστον υπάρχει λογαριασμός στην ΑΗΚ και 
αφορά την εν λόγω οικιστική μονάδα. 

Κεφάλαια Ευρώ 

Ίδια Κεφάλαια:  

∆άνεια:  

Σύνολο  
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8.2 Απαιτούμενα Πιστοποιητικά που πρέπει να υποβληθούν μετά την Έγκριση της Αίτησης και πριν       
      από την Παροχή της Επιδότησης. 
 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 
Βεβαίωση από Πολιτικό Μηχανικό εγγεγραμμένο στο μητρώο του ΕΤΕΚ σχετικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης 
(σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα  Κ.∆.Π. 124/2011 του Υπουργού Εσωτερικών).  

2 Πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής. 

3 
Βεβαίωση από τον μηχανικό μελετητή με την οποία να πιστοποιείται η ολοκλήρωση της επένδυσης, η ορθή 
λειτουργία του συστήματος και ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους όρους της Εγκυκλίου 3/20084 και του 
διατάγματος Κ.∆.Π. 123/2011 του Υπουργού Εσωτερικών 

4 Σύμβαση με την ΑΗΚ. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε. ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ 
ΕΞ.Ε. ∆ΕΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΕΣ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Ε 
 
9. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να αποστέλλονται/υποβάλλονται στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 
 
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. 
Αγαπήνορος 2 και Μακαρίου, Μέγαρο Ίρις 1ος όροφος  
1076 Λευκωσία 
Αίτηση για κατηγορία ΦΒ4.1  
 
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να αποτείνεστε στο Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, 
Τηλ: 22606060 και www.cie.org.cy 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ 
 
10. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται 
είναι αληθή και 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 ∆ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. 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. 
 
Έχω ενημερωθεί από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. για τις πρόνοιες του 
άρθρου 11 του περί Επεξεργασίας ∆εδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου (Αρ. 
138(1)/2001) και συγκατατίθεμαι, σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Νόμου αυτού, όπως η Επιτροπή ∆ιαχείρισης 
του Ειδικού Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε., συμπεριλάβει στα αναγκαία για σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας της 
αρχεία τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνω στο παρόν έντυπο. 
 
Γνωρίζω, ότι τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός τα οποία θα τύχουν επιχορήγησης πρέπει να παραμείνουν  
εγκατεστημένα και σε λειτουργία για τουλάχιστο πέντε (5) χρόνια από την ημέρα της σύνδεσης του συστήματος 
με το δίκτυο.  
 
Γνωρίζω, ότι σε περίπτωση οριστικής διακοπής ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος πριν την 
πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία σύνδεσης του συστήματος με το δίκτυο, θα επιστρέφεται όλο το 
ποσό της επιδότησης/χορηγίας που έχει δοθεί. 
 
Γνωρίζω επίσης, ότι τα τιμολόγια που έχουν προσκομιστεί για τους σκοπούς αυτής της αίτησης, δεν μπορούν 
να ξαναχρησιμοποιηθούν για υποβολή άλλης αίτησης, εκτός αν τα μηχανήματα/εξοπλισμός που αναγράφονται 
σε αυτά δεν θα τύχουν επιχορήγησης από το παρόν Σχέδιο. 
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∆ηλώνω επίσης ότι έχω μελετήσει και κατανοήσει όλες τις πρόνοιες και επισημάνσεις που αναφέρονται στο 
Σχέδιο Χορηγιών, το έντυπο αίτησης και τον Οδηγό Ενεργειακών Επενδύσεων καθώς και τα πορίσματα της 
επισυναπτόμενης μελέτης.  
 
 

Ημερομηνία: ………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………… 

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

Υπογραφή: ………………………………………………… 

 
 
ΜΕΡΟΣ Ζ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του υποστατικού στην περίπτωση όπου ο αιτητής 

δεν είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου στο οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα) 
 

 

Εγώ ο/η…………………………....................................................................................... (όνομα ιδιοκτήτη) με Αρ. 

Πολιτικής Ταυτότητας ………………… εξουσιοδοτώ τον/την …………........................................................... 

........................................................ (όνομα αιτητή) με Αρ. Πολιτικής Ταυτότητας ……………………………... να 

εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό (Φ/Β) σύστημα στην οικοδομή μου που βρίσκεται στη διεύθυνση 

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

(τεμάχιο ………... τμήμα ……….. φύλλο ………… σχέδιο ………… με αριθμό εγγραφής ……..……. του οποίου 

κατέχω το ……………… μερίδιο).  

 

Το σύστημα θα παραμείνει εγκατεστημένο στην ιδιοκτησία μου τουλάχιστο για περίοδο 15 χρόνων και θα 

επιτρέπω ικανοποιητική πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης για σκοπούς ελέγχου και συντήρησης του 

συστήματος. 

 

Υπογραφή Ιδιοκτήτη Κατοικίας: ……………………………………………………. 

 

Ημερομηνία: ……………………………………………………………………………. 

 


