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ΣΥΝΟΨΗ 
 

 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ … 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 

Α. Εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) 
φωτοβολταϊκού (ΦΒ) συστήματος, με 
σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος 
ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in 
κατηγορίας M1. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ: 

Β1. Αγορά/Εγκατάσταση Φορτιστή. 

Β2. Μετατροπή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
της οικίας από μονοφασική σε 
τριφασική. 

Β3. Μπαταρία για αποθήκευση της ενέργειας 
που θα παράγεται από το ΦΒ σύστημα. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ … 

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία πληρούν 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος 
της οικίας εκδίδεται στο όνομα τους.  

(β) είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο που 
διαμένει μόνιμα μαζί τους και έχει 
πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτούς1, 
είναι ιδιοκτήτης2 ηλεκτρικού ή plug-in 
υβριδικού οχήματος κατηγορίας M1. 

(γ) στην οικία τους έχει εγκατασταθεί, 
βάσει του παρόντος Σχεδίου, ΦΒ 
σύστημα για σκοπούς φόρτισης του  
πιο πάνω οχήματος. 

 

 

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ … 

Υφιστάμενες κατοικίες, δηλ. υποστατικά στα 
οποία ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος 
αφορά σε Διατίμηση Οικιακής Χρήσης. 

 
 

ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ … 

Υποβάλλεται μία αίτηση για κάθε κατοικία.  

Σε περίπτωση που σε μια κατοικία 
υπάρχουν περισσότερα από ένα ηλεκτρικά 
οχήματα ή υβριδικά οχήματα τύπου plug-in: 

• το συνολικό ποσό χορηγίας για το ΦΒ 
σύστημα, υπολογίζεται αθροίζοντας το 
μέγιστο ποσό χορηγίας που αντιστοιχεί 
σε κάθε όχημα (μέχρι ορίου 4kW). 

• όλες οι Προαιρετικές Δαπάνες 
επιχορηγούνται μόνο μια φορά.  

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ … 

Εφαρμόζεται για επενδύσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί μετά την 01/02/2022. 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ … 

Μόνο μέσω του ηλεκτρονικού  
συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ … 

€1.500.000  
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - NextGenerationEU. 

 

 

ΠΟΣΑ ΧΟΡΗΓΙΑΣ … 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 

Α. Εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) 
ΦΒ συστήματος 

€750 ανά kW ΦΒ που θα εγκατασταθεί 
Mέγιστο ποσό χορηγίας ανά όχημα €1.500  

(δηλ. μέχρι 2kW) 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά): 

Β1. Αγορά/Εγκατάσταση Φορτιστή €600 

Β2. Μετατροπή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της 
οικίας από μονοφασική σε τριφασική 

€450   

Β3. Αγορά/Εγκατάσταση Μπαταρίας  
(μη επιλέξιμη δαπάνη για Virtual Net-Metering) 

€750 ανά kWh δυναμικότητας  
Μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση €2.000 

 

                                                           
1 Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, παππού/γιαγιά, σύζυγο, 

αδελφό/ή, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη. Θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό (αντίγραφο ταυτότητας, πιστοποιητικό γάμου, κτλ) 
που να αποδεικνύει τη σχέση. 

2 Ως «ιδιοκτήτης οχήματος» θεωρείται και άτομο που έχει λάβει "Τελική Έγκριση" για χορηγία αγοράς ηλεκτρικού οχήματος ή 

υβριδικού οχήματος plug-in βάσει του “Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων” ή του "Σχεδίου Απόσυρσης 
Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης", αντίστοιχα, του 
Τμήματος Οδικών Μεταφορών (www.ev.gov.cy). 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ)  
 

 
 
 

 
  

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων 
Ανακοίνωση -μεταξύ άλλων- μέσω ιστοσελίδας Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 

 

Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών  
20.04.2022 

Υλοποίηση επενδύσεων από δυνητικούς δικαιούχους 
Πριν την υποβολή «Αίτησης Καταβολής Χορηγίας». 

Επιλέξιμες είναι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 01.02.2022. 

Υποβολή «ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ» 
Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 

Αξιολόγηση «ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ» 
Σειρά προτεραιότητας αποκλειστικά βάσει χρόνου υποβολής. 

Ενδεχόμενο να ζητηθεί η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων ή/και  

η πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου. 

Απόφαση Επιτροπής (ΦΥ) 
«Έγκριση με επιφύλαξη» ή «Απόρριψη» 

Ενημέρωση για «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ»  
Ενημέρωση αιτητών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και πρόσκληση αποστολής  

στην Επιτροπή (ΦΥ) εντός 30 ημερών των δικαιολογητικών πληρωμής. 

Μη κατάλληλη/έγκαιρη ανταπόκριση ισοδυναμεί με ανάκληση της «Έγκρισης με Επιφύλαξη». 

Αποστολή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Αποστολή με ταχυδρομείο προς την Επιτροπή (ΦΥ), κατάλληλα συμπληρωμένων των 

δικαιολογητικών πληρωμής (Υπεύθυνη Δήλωση και Εξουσιοδότηση FIMAS)   

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι 
Τα μηχανήματα και εξοπλισμός που θα τύχουν επιχορήγησης πρέπει να παραμείνουν 

εγκατεστημένα και σε λειτουργία για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. Κατά το πιο πάνω διάστημα 

δύναται να γίνει επιθεώρηση των επιχορηγηθέντων επενδύσεων. 

Καταβολή Χορηγίας 
Η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο αιτητής θα πρέπει απαραίτητα  

να είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος.  

Διαδικασία μέσω ηλεκτρονικού συστήματος 

Ενέργειες Αιτητή Ενέργειες Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 

Αποστολή με ταχυδρομείο Καταβολή χορηγίας 
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1. Ταυτότητα 
Σχεδίου 

ΣΧΕΔΙΟ: 
Παροχή χορηγιών για την εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκού συστήματος 
για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.  

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Όλες οι περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Μέχρι και τις 20.12.2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Το Σχέδιο εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(ΣΑΑ) Κύπρου και συγκεκριμένα του Άξονα Πολιτικής 2 «Ταχεία μετάβαση σε 
μια Πράσινη οικονομία», κάτω από το Μέτρο  C2.2I2 «Δημιουργία υποδομής για 
ηλεκτροκίνηση». 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ: 
‒ Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20.04.2022 

‒ Ο Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας Νόμος του 2013 (Ν.112(I)/2013) 

‒ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

‒ Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, της 28ης Ιουλίου 2021, για 
έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου 

‒ Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 91.256, ημερ. 14/05/2021 για το 
Προσχέδιο Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον Κατάλογο 
προτεινόμενων μέτρων και διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου και 
καθοδήγησης για την υλοποίηση του Σχεδίου 

ΔΑΠΑΝΗ: €1.500.000 

  

  

2. Σκοπός 2.1 Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή 
κυβερνητικής χορηγίας, για την εγκατάσταση (ή επέκταση υφιστάμενου) 
φωτοβολταϊκού συστήματος, με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος 
ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in κατηγορίας M1. 

2.2 Επιπρόσθετα, μέσω του Σχεδίου επιδιώκεται η συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων ή/και υβριδικών 
οχημάτων τύπου plug-in στην Κύπρο.  

  

  

3. Χρηματοδότηση 3.1 Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) 
Κύπρου για την περίοδο 2021–2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 
το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του προσωρινού μέσου 
χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση που 
προκάλεσε η πανδημία του COVID-19. 

3.2 Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου C2.2I2  του ΣΑΑ, κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εφαρμογής του ανέρχεται  στα €1.500.000. 
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4. Φορέας 
Διαχείρισης 

Συντονιστική Αρχή 

4.1 Ως Συντονιστική Αρχή (ΣΑ) για την υλοποίηση του εθνικού ΣΑΑ έχει οριστεί 
η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Υπουργείο Οικονομικών (ΓΔ.Α) και 
ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΓΔ.Α. Η ΣΑ 
έχει τη συνολική ευθύνη για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του ΣΑΑ και για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών 
του Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου και της εθνικής 
νομοθεσίας από το σύνολο των εμπλεκομένων, ενώ αποτελεί το σημείο 
επαφής και ανταλλαγής πληροφοριών με την ΕΕ στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην 
Κυπριακή Δημοκρατία. 

Φορέας Υλοποίησης 

4.2 Την ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του Σχεδίου, έχει η Επιτροπή 
Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (εφεξής «η Επιτροπή (ΦΥ)»). 
Ειδικότερα η Επιτροπή, ως Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) του παρόντος 
Σχεδίου, αναλαμβάνει: 

 την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για τις 
πρόνοιες του Σχεδίου,  

 την οργάνωση της απαραίτητης υποδομής, την παραλαβή, ταξινόμηση 
και καταχώριση των αιτήσεων, τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων 
συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών και γενικά την 
πλήρη διοικητική υποστήριξη του Σχεδίου,  

 τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων του Σχεδίου,  

 την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ολοκλήρωσης των 
έργων και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωμής των 
δικαιούχων,  

 τον έλεγχο και επαλήθευση/βεβαίωση των δαπανών και την ευθύνη 
πιστοποίησης ολοκλήρωσης των έργων, 

 την παρακολούθηση των επιχορηγηθέντων αιτητών για μια πενταετία 
από την ημερομηνία καταβολής της χορηγίας, 

 την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στο Σχέδιο. 

4.3 Η Επιτροπή (ΦΥ), με βάση το άρθρο 12(6) του Νόμου 112(I)/2013, υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει, δύναται να εκχωρήσει σε 
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή υπηρεσία ή οργανισμό ή ίδρυμα το 
σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων της που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
την παραλαβή, καταχώρηση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, εξέταση και 
αξιολόγηση των αιτήσεων, με σκοπό την πιο αποτελεσματική διαχείριση 
των αιτήσεων. 

  

  

5. Γενικό Πλαίσιο 
Υλοποίησης  

5.1 Τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου είναι: 

i. Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών 

‒ Ως η απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 20.04.2022. 

‒ Βάσει της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν 
να προχωρήσουν τη διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης, ώστε να είναι 
σε θέση να υποβάλουν «Αίτηση Καταβολής Χορηγίας» μόλις ανακοινωθεί 
η έναρξη υποβολής. 
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ii. Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 

‒ Η πρόσκληση γίνεται με απόφαση της Επιτροπής (ΦΥ), δια των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης και με ανακοίνωση –μεταξύ άλλων– στις 
ιστοσελίδες του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy), του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) 
(https://meci.gov.cy) και της Υπηρεσίας Ενέργειας του ΥΕΕΒ 
(www.energy.gov.cy).  

‒ Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την εξάντληση του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού ή μέχρι 20.12.2023, όποιο από τα δυο 
επισυμβεί πρώτο. 

iii. Υποβολή «Αίτησης Καταβολής Χορηγίας» από τους δυνητικούς δικαιούχους 

‒ Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy).  

‒ Η υποβολή των «Αιτήσεων Καταβολής Χορηγίας» θα πρέπει να γίνεται 
ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση της επιλέξιμης επένδυσης.  

iv. Αξιολόγηση «Αίτησης Καταβολής Χορηγίας» 

‒ Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται βάσει του χρόνου υποβολής των 
αιτήσεων. 

‒ Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της «Αίτησης Καταβολής 
Χορηγίας» απαιτηθεί η προσκόμιση οποιονδήποτε δικαιολογητικών ή 
διευκρινήσεων, οι αιτητές ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.  

‒ Η Επιτροπή (ΦΥ) ή/και Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο3 δύναται να πραγματοποιήσει 
επιτόπιο έλεγχο προς επιβεβαίωση της υλοποίησης της επένδυσης. Η μη 
πραγματοποίηση τέτοιων ελέγχων, λόγω παρακώλυσης ή άρνησης 
συνεργασίας από τον αιτητή συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης. 

v. Απόφαση Επιτροπής (ΦΥ) 

‒ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η αίτηση προωθείται 
στην Επιτροπή (ΦΥ) για λήψη απόφασης, η οποία μπορεί να είναι είτε 
«ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ» είτε «ΑΠΟΡΡΙΨΗ». 

vi. Ενημέρωση αιτητών και προσκόμιση δικαιολογητικών πληρωμής 

‒ Σε περίπτωση «ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ», οι αιτητές ενημερώνονται μέσω 
του ηλεκτρονικού συστήματος για την απόφαση της Επιτροπής (ΦΥ). Σε τέτοια 
περίπτωση, ο αιτητής οφείλει να αποστείλει ταχυδρομικώς με συστημένη 
επιστολή εντός 30 ημερών τα δικαιολογητικά πληρωμής που καθορίζονται 
στην παρ. 11 του παρόντος Σχεδίου (Υπεύθυνη Δήλωση και 
Εξουσιοδότηση FIMAS) τα οποία απαιτούνται για σκοπούς καταβολής της 
χορηγίας.  

‒ Σε περίπτωση «ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ», οι αιτητές ενημερώνονται μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος. 

‒ Οι αιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί της απόφασης της 
Επιτροπής (ΦΥ) εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της σχετικής ενημέρωσης (βλ. παρ. 15). 

                                                           
3  Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, «Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού 

δικαίου, ορισμένο από την Επιτροπή (ΦΥ) ή από άλλη αρμόδια αρχή επαλήθευσης και ελέγχου που έχει οριστεί στο 
πλαίσιο του συστήματος υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την εκτέλεση καθηκόντων 
επιτόπιου ελέγχου κατοικία ή/και για τον έλεγχο οποιασδήποτε διαδικασίας σχετίζεται με την υποβολή αίτησης. 
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vii. Πληρωμή χορηγίας  

‒ Οι αιτήσεις οι οποίες εγκρίνονται και εφόσον έχουν αποσταλεί ορθά 
συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά πληρωμής που καθορίζονται στην παρ. 
11, προωθούνται στο λογιστήριο προκειμένου να γίνει καταβολή του 
ποσού της χορηγίας.  

‒ Η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο αιτητής είναι 
δικαιούχος ή συν-δικαιούχος. 

viii. Δειγματοληπτικοί έλεγχοι 

‒ Για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία καταβολής της χορηγίας,  
η Επιτροπή (ΦΥ) ή Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δύναται να προβαίνουν σε 
ελέγχους και επιθεωρήσεις προς επιβεβαίωση της κατάστασης και 
λειτουργίας των επενδύσεων και εξοπλισμού. 

  

  

6. Υποβολή 
Αιτήσεων 

6.1 Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικοί αιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά 
τις πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου και των σχετικών εντύπων 
πληροφόρησης (Οδηγός υποβολής αίτησης), προτού προχωρήσουν σε 
υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. 

6.2 Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του 
Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy). 

6.3 Μετά την καταχώρηση αίτησης, η Επιτροπή (ΦΥ) δύναται να ζητήσει από 
τους αιτητές να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή 
οποιαδήποτε από τα δικαιολογητικά έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά για 
έλεγχο.  

6.4 Κατά την υποβολή αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία και να επισυναφθούν όλα τα δικαιολογητικά 
έγγραφα που ζητούνται. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά δύναται να απορριφθούν. 

6.5 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ. Συμπληρωματικές πληροφορίες επί των ήδη 
κατατεθέντων παραστατικών δύναται να υποβληθούν μέσω του 
συστήματος μόνο στην περίπτωση που ζητηθούν από την Επιτροπή (ΦΥ).  

6.6 Οι αιτητές θα πρέπει απαραίτητα να επιβεβαιώσουν την επιτυχή υποβολή 
της αίτησης τους μέσω λήψης ηλεκτρονικού μηνύματος που θα 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή 
που θα δηλωθεί στο σύστημα.  

6.7 Οι αιτητές θα πρέπει απαραίτητα να κρατήσουν εκτυπωμένο αντίγραφο του 
ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της επιτυχούς υποβολής της 
αίτησης τους, το οποίο δύναται να ζητηθεί ως αποδεικτικό υποβολής της 
αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.  

6.8 Αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν και οριστικοποιηθούν μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

6.9 Η Επιτροπή (ΦΥ) δύναται να τροποποιήσει τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων. Σε τέτοια περίπτωση το κοινό θα ενημερωθεί με σχετική 
ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε 
(www.resecfund.org.cy). 
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7. Δικαιούχοι – 
Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

7.1  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει στις 
περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου και πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

(α) ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας εκδίδεται στο όνομα του.  

(β) είτε ο ίδιος είτε άλλο άτομο που διαμένει μόνιμα με τον αιτητή και έχει 
πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτόν4, είναι ιδιοκτήτης ηλεκτρικού ή 
υβριδικού οχήματος τύπου plug-in κατηγορίας Μ1.  
Ως «ιδιοκτήτης οχήματος» θεωρείται και άτομο που έχει λάβει "Τελική 
Έγκριση" για χορηγία αγοράς ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού 
οχήματος plug-in βάσει του "Σχεδίου Επιχορήγησης για την Αγορά 
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων" ή του "Σχεδίου Απόσυρσης Ρυπογόνων 
Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών 
Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης", αντίστοιχα, του Τμήματος Οδικών 
Μεταφορών. 

(γ)  στην κατοικία του έχει εγκατασταθεί, βάσει του παρόντος Σχεδίου,  
φωτοβολταϊκό σύστημα για σκοπούς φόρτισης του  πιο πάνω οχήματος 
με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) ή 
συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) ή εικονικού συμψηφισμού 
μετρήσεων (virtual net-metering). 

7.2  Η αίτηση υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο που έχει υλοποιήσει την 
επένδυση στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού 
ρεύματος της οικίας:  

‒ το/α τιμολόγιο/α που αφορούν την επένδυση θα πρέπει να εκδοθούν 
στο όνομα του αιτητή. 

‒ σε περίπτωση έγκρισης, η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό 
λογαριασμό στον οποίο ο αιτητής είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος. 

Δεν μπορούν, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, να επιχορηγηθούν 
νομικά πρόσωπα ή/και επενδύσεις που γίνονται προς όφελος νομικών 
προσώπων, ούτε μπορούν να γίνουν αποδεκτά τιμολόγια που εκδίδονται 
προς νομικά πρόσωπα. 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

7.3 Τα ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά οχήματα τύπου plug-in πρέπει να είναι 
Κατηγορίας Μ15 με βάση τους περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμους. 
Νοείται ότι το κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία αίτηση.  

7.4 Εξαιρούνται (ως μη επιλέξιμα) οχήματα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
άσκησης οικονομικής δραστηριότητας [περιλαμβανομένων: ταξί, 
οχημάτων εκμίσθωσης (Ζ), εταιρικών οχημάτων]. 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

7.5 Το φωτοβολταϊκό σύστημα, ο φορτιστής6 και η μπαταρία6 θα πρέπει να 
εγκατασταθούν στις κατοικίες των αιτητών και των ιδιοκτητών ηλεκτρικού 
οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.  

                                                           
4  Για σκοπούς του παρόντος σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, παππού/γιαγιά, σύζυγο, αδελφό/ή, 

πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη. Θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, πιστοποιητικό 
γάμου, κ.τ.λ.).  

5  Κατηγορία Μ1: Οχήματα με κινητήρα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων και έχουν τουλάχιστον τέσσερις 

τροχούς και τα οποία περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού. 
6  Όπου εφαρμόζεται. 
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7.6 Τα υποστατικά για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν 
λογαριασμό ηλεκτρισμού που να αφορά διατίμηση οικιακής χρήσης. 

7.7 Οι κατοικίες θα πρέπει να μην ενοικιάζονται και να μην χρησιμοποιηθούν 
στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας για περίοδο 
τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

7.8 Υποβάλλεται μια αίτηση για κάθε κατοικία.  

 Σε περίπτωση που σε μια κατοικία υπάρχουν περισσότερα από ένα 
ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά οχήματα τύπου plug-in: 

‒ το συνολικό μέγιστο ποσό χορηγίας για την εγκατάσταση (ή επέκταση 
υφιστάμενου) Φωτοβολταϊκού Συστήματος, υπολογίζεται αθροίζοντας 
το μέγιστο ποσό χορηγίας που αντιστοιχεί σε κάθε όχημα, ως αυτό 
προβλέπεται στην παρ. 9 (μέχρι ορίου 4kW).  

‒ όλες οι Προαιρετικές Δαπάνες (Β1, Β2 και Β3) επιχορηγούνται μόνο μια 
φορά ανά οικία. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

7.9  Ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται: 

(α) το κόστος του εύλογα απαιτούμενου εξοπλισμού. Για το ΦΒ σύστημα 
και την μπαταρία7, στον εξοπλισμό θα πρέπει απαραίτητα να 
περιλαμβάνονται φωτοβολταϊκά πλαίσια και μπαταρία τουλάχιστον 
αντίστοιχης ισχύος/χωρητικότητας με την ισχύ/χωρητικότητα για την 
οποία υποβάλλεται αίτηση. 

(β) το κόστος εγκατάστασης (εργατικά και απαραίτητος εξοπλισμός,  
πχ. βάσεις στήριξης). 

(γ) οι χρεώσεις/τέλη που καταβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος 
Διανομής (ΔΣΔ) κατά την υποβολή αίτησης σύνδεσης/ελέγχου του 
συστήματος. 

(δ) το κόστος πραγματοποίησης μελέτης από αδειούχο μελετητή 
(ηλεκτρολόγο μηχανικό), όπου η εκπόνηση μελέτης απαιτείται κατά την 
υποβολή αίτησης σύνδεσης/ελέγχου προς τον ΔΣΔ. 

 Οποιαδήποτε δαπάνη δεν είναι απαραίτητη και δεν συνδέεται άμεσα με 
την υλοποίηση της επένδυσης, όπως αυτή προδιαγράφεται στο παρόν 
Σχέδιο Χορηγιών, δεν είναι επιλέξιμη. 

7.10 Επιχορήγηση δίνεται μόνο για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
μετά την 01/02/2022.  

 Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της επένδυσης για όλες τις  δαπάνες 
θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταλληλόλητας της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής 
(ΔΣΔ). 

7.11 Ο εξοπλισμός που θα αγοραστεί/εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι 
καινούριος. 

                                                           
7  Όπου εφαρμόζεται. 
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7.12 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). 

7.13 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

7.14 Σε περίπτωση που το κόστος της επένδυσης (χωρίς ΦΠΑ) είναι μικρότερο 
από το ποσό χορηγίας, τότε το ποσό της χορηγίας θα ισούται με το κόστος 
της επένδυσης (χωρίς ΦΠΑ). 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ «ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ» 

7.15 Οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2021/241 για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 
και τα άρθρα 15 και 16 για την τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης», κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18ης 
Ιουνίου 2020 και όπου απαιτείται συμμόρφωση με οριζόντιες και ειδικές 
απαιτήσεις. 

7.16 Ο κάθε δικαιούχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες 
ενέργειες σχετικά με τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής «μη πρόκλησης 
σημαντικής βλάβης» κατά τη διάρκεια υλοποίηση της επένδυσης. Οι  
ενέργειες αυτές αφορούν: 

‒ για τις μπαταρίες: τη διασφάλιση ότι οι προμηθευτές είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικών Στηλών και 
Συσσωρευτών, και  

‒ για τον φορτιστή:  τη διασφάλιση ότι οι προμηθευτές συμμετέχουν σε 
συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd). 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

7.17 Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις των Εθνικών και 
Κοινοτικών πολιτικών. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) 
παρατίθεται εδώ. 

7.18 Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός τα οποία θα τύχουν επιχορήγησης 
πρέπει να παραμείνουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία για τουλάχιστον 
πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση 
οριστικής διακοπής ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας ή αποξένωσης του 
συστήματος/εξοπλισμού πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα επιστρέφεται όλο το ποσό της 
χορηγίας που έχει δοθεί. 

7.19 Οι αιτητές που θα ενταχθούν στο Σχέδιο αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στην παρ. 8 και αφορούν στη συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και υβριδικών οχημάτων 
τύπου plug-in στην Κύπρο. 
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8. Συλλογή 
πληροφοριών 

8.1 Μέσω του παρόντος Σχεδίου Χορηγιών επιδιώκεται η συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και 
υβριδικών οχημάτων τύπου plug-in στην Κύπρο. Τα πιο πάνω στοιχεία 
δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αυτοί καθορίζονται από τη 
νομοθεσία και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

8.2  Οι αιτητές που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, μαζί με τον ιδιοκτήτη του 
οχήματος, αναλαμβάνουν την υποχρέωση για τα πρώτα πέντε (5) χρόνια 
μετά την καταβολή της χορηγίας και κατά μέγιστο μία φορά το χρόνο, να 
συμπληρώνουν -εφόσον τους ζητηθεί- ειδικό έντυπο στο οποίο θα πρέπει 
να δηλώνονται τα χιλιόμετρα που διένυσε το ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα, 
καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη χρήση του οχήματος. 
Το έντυπο θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία Ενέργειας στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτητή και, αφού συμπληρωθεί από τον 
αιτητή ή από τον ιδιοκτήτη του οχήματος (σε περίπτωση που είναι 
διαφορετικός), θα επιστρέφεται με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία 
Ενέργειας. 

8.3 Για σκοπούς εφαρμογής του σημείου 1 πιο πάνω, ο αιτητής οφείλει για 
διάστημα πέντε (5) ετών μετά την καταβολή της χορηγίας, να ενημερώσει 
την Επιτροπή (ΦΥ) σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του. 

8.4 Επιπρόσθετα, οι αιτητές που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, μαζί με τον 
ιδιοκτήτη του οχήματος, αναλαμβάνουν την υποχρέωση για τα πρώτα 
πέντε (5) χρόνια μετά την καταβολή της χορηγίας να συμμετάσχουν σε 
έρευνα που πιθανόν να πραγματοποιηθεί είτε από την Υπηρεσία 
Ενέργειας, είτε από άλλο φορέα μετά από ανάθεση από την Υπηρεσία 
Ενέργειας, σκοπός της οποίας θα είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά 
με τη φόρτιση των ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων. Τέτοια έρευνα 
δύναται να περιλαμβάνει την εγκατάσταση για ορισμένο χρονικό διάστημα 
ξεχωριστού μετρητή στην οικία του αιτητή. Νοείται ότι ο μετρητής δύναται 
να εγκατασταθεί μόνο επί του εξοπλισμού φόρτισης του ηλεκτρικού ή 
υβριδικού οχήματος και δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική 
επιβάρυνση για τον αιτητή. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 

8.5 Σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέγονται στο 
πλαίσιο της διαδικασίας Συλλογής Πληροφοριών που προβλέπεται πιο 
πάνω, επισημαίνεται ότι σκοπός της επεξεργασίας είναι η στατιστική 
ανάλυση του τρόπου χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων με στόχο την 
προώθηση της χρήσης τους και τη γενικότερη αξιοποίηση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και για τον υπολογισμό της 
επίτευξης των δεσμευτικών στόχων της Δημοκρατίας στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών και 
των ιδιοκτητών των οχημάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για 
άλλους σκοπούς, ούτε πρόκειται να διατεθούν σε τρίτους για 
διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς. 

8.6 Οι μετρήσεις που αφορούν στη φόρτιση και χρήση των οχημάτων, καθώς 
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φορτιστή και της μπαταρίας, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή (ΦΥ) για σκοπούς ανάλυσης της 
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αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Χορηγιών ή/και την ανάλυση της 
χρήσης των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Η Επιτροπή (ΦΥ) μπορεί 
να αξιολογεί τα δεδομένα αυτά απευθείας ή να κοινοποιεί τα δεδομένα 
αυτά σε τρίτους για σκοπούς ανάλυσης. Η γνωστοποίηση των δεδομένων 
αυτών δεν περιλαμβάνει την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

  

  

9. Χορηγίες 9.1 Στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου δίνονται οι ακόλουθες χορηγίες. Τα πιο 
κάτω ποσά χορηγίας είναι ανά ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα τύπου plug-in:  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 

Α. Χορηγία για την εγκατάσταση ή επέκταση ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

‒ Για την εγκατάσταση ή επέκταση φωτοβολταϊκού συστήματος για τη 
φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in, το 
ύψος της χορηγίας είναι εφάπαξ ποσό ύψους €750 για κάθε κιλοβάτ 
(kW) φωτοβολταϊκού συστήματος που εγκαθίσταται. 

‒ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ για το φωτοβολταϊκό σύστημα €1.500 ανά 
όχημα (δηλ. μέχρι 2kW ανά όχημα). 

‒ Σε περίπτωση που στην ίδια οικία υπάρχουν περισσότερα του ενός 
ηλεκτρικά οχήματα ή plug-in υβριδικά, το μέγιστο ποσό χορηγίας για το 
φωτοβολταϊκό σύστημα είναι €3.000 (δηλ. μέχρι 4kW ανά οικία). 

‒ Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, η εγκατεστημένη ισχύς του 
συστήματος θα υπολογίζεται στη βάση της αναγραφόμενης στο 
τιμολόγιο ή/και βεβαίωση του εγκαταστάτη ονομαστικής ισχύος των 
πλαισίων και η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με αυτή που θα 
αναφέρεται στα στοιχεία που διατηρεί ο ΔΣΔ. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 

Β1. Χορηγία για την αγορά και εγκατάσταση ΦΟΡΤΙΣΤΗ  

‒ Η εγκατάσταση του φορτιστή θα πρέπει να πληροί τις πρόνοιες των 
περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών. Κατά την υποβολή της αίτησης στο ΔΣΔ 
για έκδοση όρων σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος, δύναται 
να ζητηθεί η υποβολή για έλεγχο τεχνικού φάκελου με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης/καταλληλόλητας 
του φορτιστή.  

‒ Το ύψος της χορηγίας είναι εφάπαξ ποσό ύψους €600.  

Β2. Χορηγία για τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ  

‒ Η χορηγία παραχωρείται μόνο στην περίπτωση που η μετατροπή της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οικίας από μονοφασική σε τριφασική 
είναι απαραίτητη για σκοπούς εγκατάστασης των 2 επιπρόσθετων kW 
φωτοβολταϊκού συστήματος. Η χορηγία κρίνεται απαραίτητη μόνο 
στην περίπτωση που, μετά την υλοποίηση της επένδυσης, στην οικία 
θα υπάρχει φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 
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ίσης ή μεγαλύτερης από 5kW, η οποία –πέραν από τη φόρτιση του 
οχήματος- θα εξυπηρετεί και τις ενεργειακές ανάγκες της οικίας.  

‒ Το ύψος της χορηγίας είναι εφάπαξ ποσό ύψους €450. 

Β3. Χορηγία για την αγορά και εγκατάσταση ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ για αποθήκευση της 

ενέργειας που θα παράγεται από το ΦΒ σύστημα 

‒ Το ύψος της χορηγίας είναι εφάπαξ ποσό ύψους €750 για κάθε 
χωρητικότητα κιλοβατώρας (kWh) αποθήκευσης. 

‒ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ €2.000 ανά αίτηση.  

‒ H χωρητικότητα της μπαταρίας θα υπολογίζεται στη βάση της 
αναγραφόμενης στο τιμολόγιο ή/και βεβαίωσης του εγκαταστάτη 
χωρητικότητα. 

‒ Η δαπάνη Β3 δεν είναι επιλέξιμη στις περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση 
του ΦΒ Συστήματος έγινε με τη μέθοδο του εικονικού συμψηφισμού 
μετρήσεων (virtual net-metering). 

  

  
10. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά: 
«Αίτηση 
Καταβολής 
Χορηγίας» 

10.1 Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους, οι αιτητές θα πρέπει 
απαραίτητα να επισυνάψουν τα πιο κάτω σε ηλεκτρονική μορφή (scan): 

1. Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του αιτητή ως ακολούθως:  

‒ Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας 
‒ Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών 

της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης 
‒ Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC) 

2. Ανάλογα με τις δαπάνες για τις οποίες υποβάλλεται «Αίτηση Καταβολής 
Χορηγίας», πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά τιμολόγια αναφορικά με: 

I. την αγορά και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Στα 
τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφονται η ισχύς και ο συνολικός αριθμός 
των φωτοβολταϊκών πλαισίων καθώς και ο υπόλοιπος εξοπλισμός του 
φωτοβολταϊκού συστήματος (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ). 

II. την αγορά και εγκατάσταση του φορτιστή (αφορά την αντίστοιχη 
χορηγία –  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ). 

III. τη μετατροπή από τον ΔΣΔ της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οικίας 
από μονοφασική σε τριφασική (αφορά την αντίστοιχη χορηγία – 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ). 

IV. την αγορά και εγκατάσταση της μπαταρίας. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να 
αναγράφονται η συνολική χωρητικότητα της μπαταρίας (σε kWh) 
(αφορά την αντίστοιχη χορηγία –  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ). 

 Δείτε παρ. 12 όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις 
που πρέπει να πληρούν τα τιμολόγια προκειμένου να γίνουν αποδεκτά. 

3. Πρόσφατο Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας όπου έχει γίνει 
η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος στο όνομα του αιτητή. 
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4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής ηλεκτρικού οχήματος ή plug-in 
υβριδικού οχήματος κατηγορίας Μ1 στο όνομα του αιτητή ή του ατόμου 
που έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτόν, 

 ή 

 "Τελική Έγκριση" που προβλέπεται από το "Σχέδιο Επιχορήγησης για την 
Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων" ή το "Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων 
Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών 
Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης" του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προς 
τον αιτητή ή το άτομο που έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτόν, το 
οποίο να αφορά σε όχημα κατηγορίας Μ1. Σε τέτοια περίπτωση, ο αιτητής 
αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης του8, να υποβάλει στην Επιτροπή (ΦΥ) αντίγραφο 
Πιστοποιητικού Εγγραφής ηλεκτρικού οχήματος ή plug-in υβριδικού 
οχήματος στο όνομα του αιτητή ή του ατόμου που έχει πρώτου βαθμού 
συγγένεια με αυτόν. Επιπρόσθετα, με την υποβολή της «Αίτησης 
Καταβολής Χορηγίας», ο αιτητής ή/και ο ιδιοκτήτης του οχήματος 
παραχωρούν τη συναίνεση τους προς την Επιτροπή (ΦΥ) να ζητήσει η ίδια 
η Επιτροπή (ΦΥ) απευθείας ενημέρωση από τον Έφορο Εγγραφής 
Μηχανοκίνητων Οχημάτων σχετικά με την έγγραφή οχήματος που να 
αντιστοιχεί στην υποβληθείσα "Τελική Έγκριση".  Νοείται ότι σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί ότι δεν έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Εγγραφής ηλεκτρικού 
οχήματος ή plug-in υβριδικού οχήματος που να αντιστοιχεί στην 
υποβληθείσα "Τελική Έγκριση" εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας , 
η χορηγία που έχει καταβληθεί από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε καθίσταται 
άμεσα επιστρεπτέα. 

5.  το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του φωτοβολταϊκού (ΦΒ) συστήματος, 
το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 01.02.2022 
συμπεριλαμβανομένης.  

Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά σε περίπτωση που ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ: 

6. Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη του οχήματος. 

7. Επίσημο πιστοποιητικό που να τεκμηριώνει τη σχέση πρώτου βαθμού 
συγγένειας9 μεταξύ αιτητή-ιδιοκτήτη οχήματος (πχ. αντίγραφο δελτίου 
ταυτότητας, πιστοποιητικό γάμου, κ.τ.λ.).  

Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά για ΦΟΡΤΙΣΤΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ): 

8. το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του φορτιστή, το οποίο θα πρέπει να 
έχει εκδοθεί μετά την 01.02.2022 συμπεριλαμβανομένης (εφόσον αυτό 
δεν καλύπτεται από το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του ΦΒ 
συστήματος). 

                                                           
8  Σε περίπτωση που τροποποιηθεί η προθεσμία εγγραφής του οχήματος που προβλέπεται από τα δύο Σχέδια του 

Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπει το παρόν Σχέδιο προσαρμόζεται 
ανάλογα.  

9 Για σκοπούς του παρόντος σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, παππού/γιαγιά, σύζυγο, 
αδελφό/ή, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη . 
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9. Βεβαίωση από τον προμηθευτή του φορτιστή, από την οποία να 
αποδεικνύεται ότι ο προμηθευτής συμμετέχει σε συλλογικό Σύστημα 
Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE 
Electrocyclosis Cyprus Ltd). 

Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά για ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΑΠΟ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ): 

10. το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη μετατροπή της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης της οικίας από μονοφασική σε τριφασική (εφόσον είναι 
διαφορετικό από το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του ΦΒ συστήματος). 

Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά για ΜΠΑΤΑΡΙΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ): 

11. Βεβαίωση από τον προμηθευτή της μπαταρίας, από την οποία να 
αποδεικνύεται ότι ο προμηθευτής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Παραγωγών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών. 

Επιπρόσθετα Δικαιολογητικά στις περιπτώσεις όπου η σύνδεση του 
Φωτοβολταϊκού Συστήματος έγινε με τη μέθοδο του ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (VIRTUAL NET-METERING) 

12. Στις περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση του ΦΒ Συστήματος έγινε με τη 
μέθοδο του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (virtual net-metering), θα 
πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί έγγραφο το οποίο καθορίζεται από την 
Επιτροπή (ΦΥ), βάσει του οποίου αποδεικνύεται ότι η παραγόμενη 
ενέργεια από το εγκατεστημένο ΦΒ σύστημα συμψηφίζεται με την 
εισαγόμενη από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια της οικίας για την οποία 
υποβάλλεται αίτηση. 

  

  

11. Απαιτούμενα 
Δικαιολογητικά 
μετά από 
«Έγκριση με 
επιφύλαξη» 

11.1 Σε περίπτωση "Έγκρισης με Επιφύλαξη", θα ζητηθεί από τον αιτητή να 
αποστείλει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή τα πιο κάτω 
δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής της 
χορηγίας: 

1. Την Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή, η οποία θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στον αιτητή και θα περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων– όλες τις 
βασικές πληροφορίες που ο ίδιος ο αιτητής δήλωσε κατά την ηλεκτρονική 
υποβολή της αίτησής του, η οποία θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του 
αιτητή καθώς και ανάληψη δέσμευσης από τον αιτητή και τον ιδιοκτήτη 
του οχήματος (σε περίπτωση που είναι διαφορετικό άτομο) αναφορικά με 
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 8 και αφορούν στη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και 
υβριδικών οχημάτων τύπου plug-in στην Κύπρο. 

2. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Εξουσιοδότηση FIMAS, η οποία 
πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:  

3. Αντίγραφο μέρους κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού ή βεβαίωση από 
την Τράπεζα, στην οποία να παρουσιάζεται ο αριθμός IBAN του 
λογαριασμού, προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στο 
έντυπο FIMAS. 
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12. Τιμολόγια 12.1 Οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν νόμιμα τιμολόγια.  

12.2 Το όνομα του ατόμου προς το οποίο έχουν εκδοθεί τα τιμολόγια θα πρέπει 
να είναι το ίδιο με το όνομα του αιτητή (χωρίς αναγραφή οποιουδήποτε 
άλλου ονόματος). Σε περίπτωση που τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί σε 
διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να 
υποβληθεί σχετική βεβαίωση, η οποία να συμπληρωθεί τόσο από το άτομο 
στο όνομα του οποίου εκδόθηκαν τα τιμολόγια όσο και από τον αιτητή.  

12.3 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

12.4 Στα τιμολόγια που αφορούν αγορά και εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού 
Συστήματος, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται η ισχύς και ο 
συνολικός αριθμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων καθώς και ο υπόλοιπος 
εξοπλισμός του συστήματος. 

12.5 Το περιεχόμενο των τιμολογίων που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνάδει 
με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους και Κανονισμούς. 
Ενδεικτικά, τα τιμολόγια θα πρέπει –μεταξύ άλλων- να περιλαμβάνουν τα 
πιο κάτω στοιχεία: 

‒ Ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου 

‒ Όνομα, διεύθυνση και αριθμό εγγραφής ΦΠΑ προμηθευτή 

‒ Το όνομα του προσώπου προς το οποίο έχουν παραδοθεί τα αγαθά ή 
παρασχεθεί οι υπηρεσίες. 

‒ Επαρκής/αναλυτική περιγραφή και ποσότητα των αγαθών/υπηρεσιών.  

‒ Για κάθε στοιχείο, τον συντελεστή ΦΠΑ και το πληρωτέο ποσό χωρίς 
ΦΠΑ. 

‒ Πληρωτέο ποσό χωρίς ΦΠΑ, συνολικό ποσό επιβλητέου ΦΠΑ και 
συνολικό ποσό με ΦΠΑ. 

  

  

13. Λόγοι  
Απόρριψης 
Αίτησης 

13.1 Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης ή/και η αίτηση δύναται να 
απορριφθεί (σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας), αν ο αιτητής 
διαπιστωθεί ότι εμπίπτει σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. Έχει υποβάλει ψευδείς ή/και παραπλανητικές ή/και απατηλές ως προς 
ουσιώδες στοιχείο τους δηλώσεις ή αξιώσεις ή έχει παραλείψει να 
υποβάλει πληροφορίες και στοιχεία που απαιτούνται, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας. 

ii. Υπέβαλε στοιχεία, βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι δεν 
ικανοποιούνται τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου ή δεν υπέβαλε όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πληροφορίες. 

iii. Υφίσταται εις βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου 
για δόλο, απάτη και/ή άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με 
προηγούμενο Σχέδιο Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ή/και του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ή/και άλλων 
αρμόδιων Αρχών ή απόφαση του ΥΕΕΒ ή/και της Επιτροπής (ΦΥ) για τον 
αποκλεισμό του από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του ΥΕΕΒ ή/και του 
Ταμείου ή/και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων, εκτός αν έχουν 
παρέλθει τρία χρόνια από την ημερομηνία των ως άνω αποφάσεων.  

iv. Έχει υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση σε άλλο Σχέδιο ή πρόγραμμα, 
από ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς πόρους, για τις ίδιες δαπάνες. 
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v. Αν οι επενδύσεις δεν είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του ΜΑΑ και, ειδικότερα, με τα άρθρα 15 και 16 
για την τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», κατά 
την έννοια του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 και όπου απαιτείται 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τους Σχεδίου (βλ. παρ. 7.15 και 7.16). 

13.2 Την ευθύνη για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην αίτηση και τα 
δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται έχει αποκλειστικά ο αιτητής. 
Αποτελεί ευθύνη του αιτητή να εξοικειωθεί με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Σχεδίου Χορηγιών, τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και 
με τις συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προνοιών του Σχεδίου. 

13.3 Τυχόν ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλές ως προς ουσιώδες στοιχείο 
τους δηλώσεις ή αξιώσεις που έγιναν από τον αιτητή στο πλαίσιο 
προηγούμενης αίτησης για Σχέδιο Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ή 
οποιαδήποτε παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων του υφιστάμενου ή 
προηγούμενου Σχεδίου Χορηγιών, μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα οι 
τρέχουσες και μελλοντικές αιτήσεις του αιτητή να απορριφθούν ως μη 
επιλέξιμες από την Επιτροπή (ΦΥ). 

  

  

14. Διαδικασία 
σύνδεσης με το 
δίκτυο  
διανομής 
φωτοβολταϊκών 
συστημάτων  

14.1 Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εγκαταστημένο στην οικία τους ή 
να προβούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ), το 
οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της «Κατηγορίας Α - 
Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο του 
συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering)» ή της «Κατηγορίας Β -
συμψηφισμός λογαριασμών (net-billing)» ή της «Κατηγορίας Δ – Εικονικός 
συμψηφισμός μετρήσεων (virtual net-metering)» του «Σχεδίου για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για 
ίδια κατανάλωση», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Για τη 
σύνδεση του κάθε ΦΒ με το Δίκτυο Διανομής θα πρέπει να ακολουθούνται 
και να εφαρμόζονται τόσο η διαδικασία που περιγράφεται στο πιο πάνω 
Σχέδιο όσο και οι απαιτήσεις και οι όροι σύνδεσης του ΔΣΔ(ΑΗΚ), καθώς και 
οι περιορισμοί στη μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ ΦΒ που δύναται να 
εγκατασταθεί στο υποστατικό (μονοφασική-τριφασική ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση). 

14.2 Τα ΦΒ δύναται να είναι νέα εγκατάσταση ή επέκταση υφιστάμενου 
φωτοβολταϊκού συστήματος που έχει εγκατασταθεί σε οικία στα πλαίσια 
του πιο πάνω Σχεδίου.  

14.3 Τα ΦΒ θα συνδέονται με την κύρια ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας 
εκτός στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, όπως στην 
περίπτωση εικονικού συμψηφισμού.  

14.4 Στις περιπτώσεις όπου σε μια κατοικία, υπάρχει υφιστάμενο ΦΒ σύστημα 
ενταγμένο κάτω από προηγούμενο Καθεστώς Στήριξης (Σχέδιο επιδότησης 
της παραγόμενης ενέργειας - Feed in Tariff), δύναται να  εγκατασταθεί 
ξεχωριστό ΦΒ σύστημα ισχύος μέχρι 2kW για σκοπούς φόρτισης του 
ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in, νοουμένου ότι αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό και αποδεκτό από τον ΔΣΔ(ΑΗΚ). Όταν το υφιστάμενο ΦΒ 
σύστημα είναι μονοφασικό, τότε το νέο μονοφασικό ΦΒ σύστημα ισχύος 
μέχρι 2 kWp, θα πρέπει να συνδεθεί σε ξεχωριστή ηλεκτρική φάση από τη 
φάση που είναι συνδεδεμένο το υφιστάμενο ΦΒ Σύστημα. 
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15. Διευκρινήσεις, 
Ειδικές  
Διατάξεις και 
Κυρώσεις 

15.1 Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ή/και η παραλαβή δικαιολογητικών δεν 
δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή (ΦΥ) για έγκριση της αίτησης, εάν 
αυτή δεν πληροί τις πρόνοιες του Σχεδίου ή σε περίπτωση που εξαντληθεί 
ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Κατά παρόμοιο τρόπο, η "Έγκριση με 
επιφύλαξη" που λαμβάνεται από την Επιτροπή (ΦΥ), δεν δημιουργεί 
υποχρέωση στην Επιτροπή (ΦΥ) για καταβολή της χορηγίας αν ο αιτητής 
δεν αποστείλει, με συστημένη επιστολή εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, κατάλληλα συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά που 
καθορίζονται στην παρ. 11 του παρόντος Σχεδίου. 

15.2 Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται σχετικά με την πρόοδο του Σχεδίου 
με σχετικές ανακοινώσεις που θα εκδίδει η Επιτροπή (ΦΥ) -μεταξύ άλλων- 
στην ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy). 

15.3 Εάν κατά τον έλεγχο πληρότητας ή την αξιολόγηση των αιτήσεων, η 
Επιτροπή (ΦΥ) απαιτήσει την παροχή οποιονδήποτε 
πρόσθετων/ελλειπόντων πληροφοριών ή διευκρινήσεων, οι αιτήσεις αυτές 
θα μπαίνουν σε κατάσταση αναμονής, οι αιτητές θα ενημερώνονται 
γραπτώς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ή/και μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και θα υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης να υποβάλουν 
τα ζητούμενα στοιχεία. Η Επιτροπή (ΦΥ) δύναται να απορρίπτει την 
αίτηση σε περίπτωση που ο αιτητής δεν ανταποκριθεί ικανοποιητικά εντός 
του πιο πάνω χρονικού διαστήματος. 

15.4 Κάθε δικαιούχος θα πρέπει να θέτει, εφόσον ζητηθούν, στη διάθεση της 
Συντονιστικής Αρχής, του Φορέα Υλοποίησης και γενικότερα όλων των 
αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα 
τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που αφορούν στην αίτηση 
και στην υλοποίηση της επένδυσης. Υποχρεούται επίσης να επιτρέπει, 
κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης, καθώς και πέντε (5) χρόνια από 
την ημερομηνία καταβολής της χορηγίας, στην Επιτροπή (ΦΥ) ή/και σε 
Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή/και σε λειτουργούς άλλων αρμόδιων 
ελεγκτικών αρχών να επιθεωρούν την επιχορηγηθείσα επένδυση και 
υποχρεούται να παρέχει σε αυτούς όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις, στοιχεία 
και πληροφορίες. Η μη πραγματοποίηση τέτοιων επιθεωρήσεων, λόγω 
παρακώλυσης ή άρνησης συνεργασίας από τον αιτητή συνεπάγεται την 
πλήρη ανάκληση της επιχορήγησης. 

15.5 Κάθε δικαιούχος που εντάσσεται στο Σχέδιο θα πρέπει να τηρεί αρχεία και 
δικαιολογητικά έγγραφα σε σχέση με τη χρηματοδότηση που λαμβάνει 
μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (έγγραφα προσφορών, 
τιμολόγια, αποδείξεις, κ.α.)  που αφορούν την υλοποίηση της επένδυσης 
και τα οποία θα φυλάσσονται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από 
την ημερομηνία της πληρωμής της χορηγίας. 

15.6 Εάν διαπιστωθεί η υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και 
πληροφοριών πριν ή/και μετά την παραχώρηση χορηγίας ή σε 
οποιαδήποτε περίπτωση παρατυπίας10, υπόνοιας απάτης3 ή 
καταδικαστικής απόφασης για απάτη, η αίτηση απορρίπτεται και 
απαιτείται η επιστροφή τυχόν καταβληθείσας χορηγίας προσαυξημένης 
με τόκο. Το επιτόκιο καθορίζεται βάσει του περί Ενιαίου Δημοσίου 
Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου (Ν. 167(I)/2006) και από τα σχετικά 

                                                           
10  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 2988/1995. 
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διατάγματα του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Επίσης δυνατόν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα εναντίον του 
δικαιούχου, όπως ο αποκλεισμός του από όλα τα Σχέδια Ενισχύσεων ή/και 
λήψη νομικών μέτρων εναντίον του. 

15.7 Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης μη επιλέξιμων δαπανών ή 
επιστροφής τυχόν καταβληθείσας χορηγίας, το κόστος που προκύπτει το 
επωμίζονται αποκλειστικά οι δικαιούχοι. 

15.8 Ο κάθε αιτητής για να έχει δικαίωμα να λάβει χορηγία θα πρέπει να έχει 
διευθετήσει τις υποχρεώσεις του προς την Υπηρεσία Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας. Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί 
της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν. 38(I)/2014), άρθρο 13 «Συμψηφισμός 
εσόδων και εξόδων», ο Γενικός Λογιστής δύναται κατά την κρίση του, κατά τη 
διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να 
αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή 
φορέα συνταγματικών εξουσιών και υπηρεσιών ή ανεξάρτητο γραφείο ή 
άλλο ειδικό ταμείο του κράτους. 

15.9 Η χορηγία θα καταβάλλεται απευθείας στον Δικαιούχο και δεν 
επιτρέπεται η εκχώρηση της σε τρίτους. Το δελτίο πληρωμής που 
εκδίδεται από το Λογιστήριο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας θεωρείται ως αποδεικτικό στοιχείο καταβολής της χορηγίας. 

15.10Η Επιτροπή (ΦΥ) δύναται σε περίπτωση που κρίνει απαραίτητο, να 
προωθεί φορολογικά τιμολόγια στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο.  

15.11Η Επιτροπή (ΦΥ) δύναται για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, να ζητά επιβεβαίωση από άλλες αρμόδιες αρχές, 
περιλαμβανομένου του Τμήματος Φορολογίας, ότι η κατοικία για την 
οποία υποβλήθηκε αίτηση δεν ενοικιάζεται και δεν χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας. Νοείται ότι στα πιο πάνω 
αιτήματα επιβεβαίωσης θα περιλαμβάνονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για σκοπούς εξέτασης του αιτήματος.  

15.12Δεν μπορεί να υποβληθεί άλλη αίτηση για την ίδια κατοικία, είτε στο 
πλαίσιο του παρόντος είτε σε μεταγενέστερο Σχέδιο Χορηγιών, σε 
περίπτωση αντικατάστασης του οχήματος για το οποίο έχει δοθεί χορηγία 
με άλλο ηλεκτρικό όχημα ή υβριδικό όχημα τύπου plug-in. 

  

  

16. Ενστάσεις 16.1 Σε περίπτωση απόρριψης οι αιτητές ενημερώνονται μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος για τους λόγους λήψης της εν λόγω απόφασης.  

16.2 Μετά από απόφαση απόρριψης ή σε περίπτωση καταβολής μειωμένου 
ποσού χορηγίας, οι αιτητές έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν:  

(α)  ένσταση προς την Επιτροπή (ΦΥ) μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης, παραθέτοντας 
συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η αίτηση τους δεν 
θα έπρεπε να απορριφθεί ή/και τους λόγους διαφωνίας με την απόφαση 
της Επιτροπής (ΦΥ).  

(β) προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία 
εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 
ενημέρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος. 
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17. Χρονική 
Διάρκεια  
Σχεδίου 

17.1 Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 20/12/2023  ή μέχρι εξαντλήσεως 
του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. 

17.2 Η Επιτροπή (ΦΥ) θα σταματήσει να παραλαμβάνει αιτήσεις όταν ο 
αριθμός αιτήσεων που θα υποβληθεί δύναται να δεσμεύσει τον συνολικό 
διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η Επιτροπή (ΦΥ) θα σταματήσει να εξετάζει 
αιτήσεις όταν με αποφάσεις της δεσμευτεί ο συνολικός διαθέσιμος 
προϋπολογισμός του Σχεδίου.  

  

  

18. Ερμηνείες, 
Θεσμοί, 
Τροποποιήσεις 

18.1 Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή (ΦΥ) δύναται, με 
ανακοίνωση της η οποία δημοσιεύεται -μεταξύ άλλων- στην ιστοσελίδα 
του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy), να αποσαφηνίσει ή/και 
να ερμηνεύσει πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου.  

18.2 Η Επιτροπή (ΦΥ) εγκρίνει τους τύπους των εντύπων Δηλώσεων και 
Βεβαιώσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο Χορηγιών. 

18.3 Ο/H Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δύναται να αυξήσει 
τον προϋπολογισμό του Σχεδίου, σε περίπτωση που προκύψουν 
εξοικονομήσεις από άλλα σχέδια χορηγιών ή επιδοτήσεων του Ταμείου 
ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ή σε περίπτωση που ληφθεί σχετική πρόνοια σε 
προϋπολογισμό του Ταμείου.  

18.4 Ο/H Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δύναται με σχετική 
ανακοίνωση να εγκρίνει τροποποιήσεις που κρίνονται απαραίτητες για την 
ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του παρόντος Σχεδίου ή/και για την 
επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, 
κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Συντονιστική Αρχή. 

  
  

 


