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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 

 
ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 31/12/2010 
 
ΝΜ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
ΝΜΦ 2 Μικρά εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα, δυναμικότητας μέχρι 20 kW, ενωμένα με το   

δίκτυο.  
 
 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: 
1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 
2. Φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πτωχεύσει, ούτε τελούν υπό πτώχευση και δεν διώκονται ποινικά. 
 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
1. ΟΙ αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται από τους δικαιούχους πριν από την έναρξη της επένδυσης του προς 

ενίσχυση έργου (δηλαδή πριν από την παραγγελία των μηχανημάτων και την έναρξη των εργασιών) 
2. Η μορφή της ενίσχυση που παραχωρείται  σε αύτη την κατηγορία είναι η περιβαλλοντική. 
3. Επιχείρηση που έτυχε οποιασδήποτε χορηγίας από άλλο σχέδιο για επενδυτικές προτάσεις που έχουν σχέση με τα 

ίδια μηχανήματα και εξοπλισμό δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση. 
4. Οι αιτήσεις αφορούν επενδύσεις για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ενωμένων με το δίκτυο, 

δυναμικότητας μέχρι 20kW. 
5. Η μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων που δύναται να χορηγηθεί είναι 20kW ανά μονάδα (τεμάχιο γης). 
6. Η χρονική διάρκεια της επιδότησης της παραγόμενης ενέργειας θα είναι 20 χρόνια από την ημερομηνία συνδέσεως 

του συστήματος με το δίκτυο. 
7. Η αίτηση  θα παραλαμβάνεται μόνο εάν  εκ πρώτης όψεως  είναι πλήρως συμπληρωμένη και  συνοδεύεται από όλα 

τα απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΜΕΡΟΣ Α 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 
Όνομα Αιτητή – Εταιρείας (διαγράψτε ανάλογα): …………………………………………………………………….. 
 
Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας – Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας (διαγράψτε ανάλογα): …………………......….. 
 
Αριθμός Εγγραφής Φ.Π.Α.: ……………………….. 
 
 
Κύριες δραστηριότητες αιτητή ή εταιρείας: …………….……………………………………………………………...  
 
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Ταχυδρομικός Κώδικας: ………………Δήμος/Κοινότητα: ……………..…………Επαρχία: ……………………… 
 
Αριθμός Τηλεφώνου: …………………Αριθμός Φαξ: …………………E-mail: …………………………………….. 
 
 
Διεύθυνση Υποστατικού που θα πραγματοποιηθεί η επένδυση (αν είναι η ίδια με την διεύθυνση αλληλογραφίας 

αφήστε κενό):  

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

Ταχυδρομικός Κώδικας: ………………Δήμος/Κοινότητα: ……………..…………Επαρχία: ……………………… 
 
 
Διεύθυνση Αποστολής της Χορηγίας (αν είναι η ίδια με την διεύθυνση αλληλογραφίας αφήστε κενό): 

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

Ταχυδρομικός Κώδικας: ………………Δήμος/Κοινότητα: ……………..…………Επαρχία: ……………………… 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β 
 
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 
Είδος Υποστατικού/Χώρου εγκατάστασης : (σημειώστε με  όποιο εφαρμόζει) 
 

Εργοστάσιο  Αποθήκη  Οικόπεδο Άλλου Είδους 
 
 

 
 

  
………………………….. 

 
Σε περίπτωση εγκατάστασης του συστήματος σε οικοδομή δηλώστε: 
Η οικοδομή είναι υπό ανέγερση: (διαγράψτε αναλόγως) ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, δηλώστε πότε αναμένεται η ολοκλήρωση: .……/ .……/ .…… 

Ιδιοκτήτες οικοδομής: 

1. Ονοματεπώνυμο/Όνομα εταιρίας : …………………………………………………………………………….                               

Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητα/Αριθμός εγράφης εταιρίας : ……………………………………………… 

2. Ονοματεπώνυμο/Όνομα εταιρίας : …………………………………………………………………………….                               

Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητα/Αριθμός εγράφης εταιρίας : ………………………………………………… 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 
 
Σύμβουλοι – Μηχανικοί Έργου (αν υπάρχουν) 

Εταιρεία: ………………………………………………….Μελετητής: …………………………………………………. 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ταχυδρομικός Κώδικας: …………………….Πόλη: ……………………………Επαρχία: ………………………….. 

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

E-mail: ………………………………………………….Ιστοσελίδα: …………………………………………………… 
 
 
 
Προμηθευτές Εξοπλισμού Επένδυσης 

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

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ταχυδρομικός Κώδικας: …………………….Πόλη: ……………………………Επαρχία: ………………………….. 

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

E-mail: ………………………………………………….Ιστοσελίδα: …………………………………………………… 
 
Εργολάβοι Έργου (αν υπάρχουν) 

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

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ταχυδρομικός Κώδικας: …………………….Πόλη: ……………………………Επαρχία: ………………………….. 

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

E-mail: ………………………………………………….Ιστοσελίδα: …………………………………………………… 
 
 
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

4.1 Φωτοβολταϊκά Πλαίσια 

Συνολική ισχύς (Wp1): …………………………………………………………………………………………………... 

Ισχύς ανά πλαίσιο (Wp): ..................................................................................................................................... 

Συνολικός αριθμός πλαισίων: ……………........................................................................................................... 

Τύπος φωτοβολταϊκών πλαισίων: (Μονoκρυσταλλικά, Πολυκρυσταλλικά, άλλου τύπου)...................................   

Kωδικός τύπου πλαισίων (model): ……………………........................................................................................ 

Κατασκευαστής: ………………………………………………………………………….............................................  

 

Σε περίπτωση ακίνητων πλαισίων, δηλώστε την κλίση και την απόκλιση από το Νότο: 

Κλίση  (15ο-45ο ): ...................................   /   Απόκλιση  (-35 ,+35˚) : .............................................από το Νότο 

 

Σε περίπτωση κινητών πλαισίων, δηλώστε άξονες περιστροφής: …….……. .................................................... 

 

Δηλώστε αν τα πλαίσια θα σκιάζονται από οποιοδήποτε αντικείμενο: (Διαγράψτε αναλόγως) ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

 

 

                                                
1 Η μέγιστη παραγόμενη ισχύς, όταν στα πλαίσια προσπίπτει ακτινοβολία με ένταση 1 kW/m2 σε θερμοκρασία 25οC 
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Περιγραφή χώρου τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων (σε επίπεδη/κεκλιμένη οροφή υφιστάμενης 

οικοδομής, στο έδαφος κτλ.): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Συνολικό εμβαδόν επιφάνειας (κεκλιμένης ή επίπεδης), που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των 

πλαισίων (m2): (συμπεριλαμβανομένων και των διαδρόμων μεταξύ των πλαισίων)……………………………… 

 

Χρόνια εγγύησης από τον κατασκευαστή (..............), μετά το πέρας των οποίων τα πλαίσια θα έχουν απόδοση 

ίση ή μεγαλύτερη από (.............%) της αρχικής τους. 

 

Απόκλιση ισχύος ανά πλαίσιο (δηλωμένη από τον κατασκευαστή): +...........%Wp      -..........%Wp 

 

4.2 Μετατροπείς Τάσης 

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

Α/Α Λειτουργική Ισχύς Αναφοράς 
(kW) 

Κατασκευαστής Μοντέλο Χρόνια Εγγύησης 

……… ………... …………………... ……………… ……………… 

……… …………. …………………... ……………… ……………… 

……… ………... …………………... ……………… ……………… 

……… ………... …………………... ……………… ……………… 
 
 
ΜΕΡΟΣ Γ 
 
5. ΧΟΡΗΓΙΑ 
 
Χορηγία / Επιδότηση: 
Επιδότηση της παραγόμενης ενέργειας προς €0,36 ανά κιλοβατώρα, για τα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας του 

συστήματος. Δεν δίδεται κεφαλαιουχική ενίσχυση. 

 
Χρηματοδότηση της Επένδυσης: 
 
 

 
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, ισχύς ήδη εγκατεστημένου 

συστήματος , αριθμός φακέλου προηγούμενης αίτησης): 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Κεφάλαια Ευρώ 
Ίδια Κεφάλαια  
Δάνεια  

Σύνολο  
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ΜΕΡΟΣ Δ 
 
6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
6.1 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   

1 

Τεχνοοικονομική μελέτη στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται τουλάχιστο τα ακόλουθα: (α) Ετήσιο 
ποσό της παραγόμενης ενέργειας για τα πρώτα 15 χρόνια, (β) Έξοδα συντήρησης και λειτουργίας, (γ) Τόκοι και 
άλλα έξοδα από πιθανά σχετικά δάνεια, (δ) Χρόνος απόσβεσης της επένδυσης. 
(H μελέτη πρέπει να ετοιμάζεται και να υπογράφεται από διπλωματούχο μηχανικό εγγεγραμμένο στο μητρώο 
του ΕΤΕΚ). 

 

2 
Αντίγραφο προσφορών/προτιμολογίων των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και της μελέτης. Στην 
προσφορά ή το προτιμολόγιο πρέπει να φαίνεται το συνολικό κόστος, το κόστος εγκατάστασης, αλλά και τα 
επιμέρους κόστη των βασικών μερών του συστήματος. 

 

3 

Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια εγκατάστασης και σύνδεσης των διαφόρων μερών του συστήματος 
(πλαίσια παράλληλα/σε σειρά, είσοδοι στον μετατροπέα κτλ). Στα σχέδια θα πρέπει να αναγράφονται τα 
στοιχεία του αιτητή και τα τοπογραφικά στοιχεία ή τα ταχυδρομικά στοιχεία του χώρου εγκατάστασης. (Τα 
σχέδια πρέπει να ετοιμάζονται και να υπογράφονται από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό εγγεγραμμένο 
στο μητρώο του ΕΤΕΚ) 

 

4 Πιστοποιητικό αποδοχής των τεχνικών και άλλων όρων διασύνδεσης από την Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου.  

5 Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης2 (EC declaration of conformity) με τις συναφείς ευρωπαϊκές οδηγίες 
από τον κατασκευαστή και την σήμανση CE  για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί   

6 Αντίγραφο εντύπου/βιβλιαρίου τεχνικών προδιαγραφών2 του κατασκευαστή για κάθε σύστημα/μηχάνημα 
ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί και αφορά την υπό αίτηση επένδυση.  

7 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής της Εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη.  

8 Πιστοποιητικό Μετόχων.  

9 
Βεβαίωση ανεξαρτήτων ελεγκτών ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική κατά την έννοια του 
άρθρου 1(7) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008.(Παράρτημα ΙΙ)  

10 

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 20 χρόνια (Παράρτημα Ι). 

 

11 

Μονογραμμικό, ευκρινές διάγραμμα της προτεινόμενης εγκατάστασης (κάτοψη και πλάγια όψη), στο οποίο 
να φαίνεται καθαρά ο χώρος και ο τρόπος τοποθέτησης των διαφόρων μερών του συστήματος, η κατεύθυνση, 
η κλίση, το ύψος και το πλάτος, των πλαισίων. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση θα γίνει στο κέλυφος 
οικοδομής, τα σχέδια να γίνονται πάνω σε φωτοτυπημένο αντίγραφο του αρχιτεκτονικού σχεδίου της 
οικοδομής. 

 

12 Φωτογραφία του προτεινόμενου σημείου εγκατάστασης των πλαισίων (εκτός από τις περιπτώσεις που η 
οικοδομή βρίσκεται υπό ανέγερση).  

13 Άδεια Οικοδομής του υποστατικού, για τις περιπτώσεις που η εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει στην 
οροφή ή στο κέλυφος υφιστάμενης οικοδομής.  

14 Τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η υφιστάμενη οικοδομή στο κέλυφος της οποίας 
θα γίνει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.  

 
Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά 11 έως 14 που παρουσιάζονται στον πιο πάνω πίνακα, πρέπει να 
υποβληθούν μαζί με την αίτηση μόνο στην περίπτωση όπου οι επενδύσεις αφορούν εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκών πλαισίων σε επίπεδες ή κεκλιμένες οροφές νόμιμων οικοδομών ή στο έδαφος εντός τεμαχίου 
στο οποίο υπάρχει νόμιμη υφιστάμενη οικοδομή και πληρούνται οι προϋποθέσεις της Εγκυκλίου 3/20083 του 
                                                
2 Σε περίπτωση όπου  έχει ήδη υποβληθεί τεχνικός φάκελος για  τον εξοπλισμό, τότε τα πιστοποιητικά αυτά δεν είναι απαραίτητο 
να προσκομισθούν. 
3 Εγκύκλιος 3/2008: “Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε σχέση με τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για 
εξασφάλιση πολεοδομικής άδεια”. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος θεωρείται ότι αποτελεί 
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Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση 
Πολεοδομικής Άδειας. 
 
Σε διαφορετική περίπτωση (δηλαδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Εγκυκλίου 3/2008) ο αιτητής θα 
πρέπει να υποβάλει ο ίδιος αίτηση στην Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας για 
την εγκατάσταση του συστήματος, αντίγραφο της οποίας θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Διαχείρισης του 
Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε μετά την έγκριση της αίτησης και πριν την υπογραφή της συμφωνίας παροχής 
επιδότησης/χορηγίας. 
 
6.2 Απαιτούμενα Πιστοποιητικά που πρέπει να υποβληθούν μετά την Έγκριση της Αίτησης και πριν       
      από την Υπογραφή της Συμφωνίας Παροχής της Επιδότησης/Χορηγίας 
 
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1 Άδεια οικοδομής , για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος. 

2 Πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής. 

3 Έγχρωμη φωτογραφία του συστήματος στην οποία να φαίνεται καθαρά τουλάχιστο ο συνολικός αριθμός των 
πλαισίων και των μεταλλακτών. 

4 
Βεβαίωση από τον μηχανικό μελετητή με την οποία να πιστοποιείται: 
α) ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους όρους της Αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής, 
β) η πραγματοποίηση ολόκληρης της επένδυσης, και 
γ) η ορθή λειτουργία του συστήματος (σύμφωνα με τη μελέτη). 

5 Εικοσαετής σύμβαση αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από την ΑΗΚ. 

 
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 

ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
 Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ 
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ Ε 
 
7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Τα έντυπα αιτήσεων μπορούν να αποστέλλονται/υποβάλλονται στην πιο κάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 
 
Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 
Αγαπήνορος 2 και Μακαρίου, Μέγαρο Ίρις 1ος όροφος  
1076 Λευκωσία 
Αίτηση για κατηγορία  ΝΜΦ2 
 
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορείτε να αποτείνεστε στο Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, 
Τηλ: 22606060 και www.cie.org.cy 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ 
 
8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
Δηλώνω 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 

                                                                                                                                                               
δευτερεύουσα εργασία που δεν επηρεάζει ουσιωδώς την εξωτερική εμφάνιση της οικοδομής και συνεπώς δεν απαιτείται η 
υποβολή αίτησης στην Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας, για την εγκατάσταση του συστήματος. 
(Η Εγκύκλιος 3/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου, 
www.cie.org.cy). 
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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 Ειδικού Ταμείου για 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. 
 
Έχω ενημερωθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού 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 συγκατατίθεμαι, σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Νόμου αυτού, όπως η Επιτροπή Διαχείρισης 
του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ 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 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. 
 
Δηλώνω επίσης ότι έχω μελετήσει και κατανοήσει τα πορίσματα της επισυναπτόμενης στο έντυπο αίτησης 
μελέτης. 
 
Ημερομηνία: ………………………………………………  

Ονοματεπώνυμο: ……………………………..……………  

Θέση (σε περίπτωση Εταιρείας): ………..………………  

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

Υπογραφή: ..………………………………………………  

 Σφραγίδα Οργανισμού (όπου εφαρμόζεται) 
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ΜΕΡΟΣ Ζ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του υποστατικού στην περίπτωση όπου ο αιτητής 

δεν είναι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου εγκατάστασης του συστήματος) 
 

 

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

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

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

εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα στην οικοδομή/τεμάχιο 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 για περίοδο 20 χρόνων και θα επιτρέπω 

ικανοποιητική πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης για σκοπούς ελέγχου και συντήρησης του συστήματος. 

 

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

 

Ημερομηνία: ……………………………………………………………………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1(7) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 800/2008 

 

 

Προς το διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας……………………………………………………………………. 

 

Βεβαιώνουμε ότι σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της   Εταιρείας 

…………………………………………………....…..με Αριθμό Εγγραφής…………………………… 

για το έτος που έληξε στις 31/12/2009 επί των οποίων εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη στις 

…………………………………….. , η εταιρεία δεν είναι προβληματική κατά την έννοια του άρθρου 

1(7) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.800/2008. 

 

Η παρούσα βεβαίωση δίδεται για σκοπούς Περιβαλλοντικής  Ενίσχυσης και μόνο. 

 

Υπογραφή ελεγκτών…………………………………………………………………….. 

 

Ημερομηνία της βεβαίωση των ελεγκτών……………………………………. 

 

Διεύθυνση ελεγκτών………………………………………………………………  

 
 
 


