
Πάρτε τη 
δύναμη του ήλιου 
στα χέρια σας
Οι κάτοικοι της Βικτώριας παίρνουν τον 
έλεγχο των λογαριασμών ενεργείας τους, 
αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και 
παρέχουν ένα καθαρότερο, καλύτερο μέλλον 
για όλους τους κατοίκους της Βικτώριας 
μέσω των προγραμμάτων της Solar Victoria. 

Θέλετε να προσθέσετε ένα άτοκο δάνειο;
Για περαιτέρω μείωση του κόστους, ιδιοκατοικούντες και πάροχοι ακινήτων προς ενοικίαση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για άτοκο 
δάνειο για συστήματα φωτοβολταϊκών συλλεκτών (PV), για ποσό ισοδύναμο με το ποσό της έκπτωσης του φωτοβολταϊκού συλλέκτη 
(PV) τους. Θα ειδοποιηθείτε για την επιλεξιμότητά σας για δάνειο ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης για έκπτωση μέσω της 
Solar Victoria Portal [Πύλης Solar Victoria]. Το δάνειο πρέπει να αποπληρωθεί σε τέσσερα χρόνια. Τα δάνεια δεν είναι διαθέσιμα για 
ηλιακό θερμοσίφωνα, ηλιακές μπαταρίες ή ηλιακό για επιχειρήσεις.

Γιατί να εγκαταστήσετε ένα 
φωτοβολταϊκό σύστημα 
ενέργειας;

Για να μειώσετε 
τους λογαριασμούς 
σας ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Για να ανεβάσετε 
την παροχή σας 
ηλεκτρικής 
ενέργειας

Για να βοηθήσετε 
στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας 
στον τομέα της 
ηλιακής βιομηχανίας

Για να 
αντιμετωπίστε την 
κλιματική αλλαγή

Τα προγράμματα Solar Homes και Solar for 
Business [Φωτοβολταϊκά Κατοικιών και 
Φωτοβολταϊκά Επιχειρήσεων] βοηθούν 
επιλέξιμα νοικοκυριά της Βικτώριας και 
επιχειρήσεις να πάρουν τον έλεγχο για τους 
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, να 
υιοθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
να προσφέρουν ένα καθαρότερο, καλύτερο 
μέλλον για όλους τους κατοίκους της 
Βικτώριας.

Τα προγράμματα διευκολύνουν να αποκτήσετε 
φωτοβολταϊκά, με εκπτώσεις για 
φωτοβολταϊκούς συλλέκτες (solar panels - PV), 
ζεστό νερό από ηλιακό θερμοσίφωνα και 
ηλιακές μπαταρίες, μαζί με κίνητρα που 
περιλαμβάνουν άτοκα δάνεια για 
φωτοβολταϊκούς συλλέκτες (PV).

Το κατάστημα λιανικής πώλησης 
φωτοβολταϊκών που θα κάνετε την αγορά σας 
θα ζητήσει την έκπτωση εκ μέρους σας και το 
ποσό της έκπτωσης θα αφαιρεθεί από το 
συνολικό κόστος του συστήματος και της 
εγκατάστασής σας. Είστε υπεύθυνοι για την 
πληρωμή οποιουδήποτε οφειλόμενου 
υπολοίπου απευθείας στο κατάστημα λιανικής 
πώλησης φωτοβολταϊκών μετά την 
εγκατάσταση.

Διατίθενται εκπτώσεις
Solar panel (PV) rebate (Εκπτώσεις 
φωτοβολταϊκού συλλέκτη (PV))
Τα επιλέξιμα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων 
των ιδιοκτητών ενοικίασης ακινήτων, μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση έκπτωσης για το κόστος των 
φωτοβολταϊκών συλλεκτών (PV).

Solar for rentals rebate (Έκπτωση 
φωτοβολταϊκού για ενοικιαζόμενα ακίνητα)
Επιλέξιμα ενοικιαζόμενα ακίνητα μπορεί να έχουν 
πρόσβαση σε έκπτωση για το κόστος των 
φωτοβολταϊκών συλλεκτών (PV), παρέχοντας 
στους ενοικιαστές πρόσβαση στα οφέλη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Solar hot water rebate (Έκπτωση ηλιακού 
θερμοσίφωνα)
Τα επιλέξιμα νοικοκυριά μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση έκπτωσης για το κόστος ενός συστήματος 
ηλιακού θερμοσίφωνα.

Solar battery rebate (Έκπτωση ηλιακής 
μπαταρίας)
Τα επιλέξιμα νοικοκυριά μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση έκπτωσης για το κόστος μιας ηλιακής 
μπαταρίας.

Solar for Business (Φωτοβολταϊκά για 
επιχειρήσεις)
Επιλέξιμες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
ιδιόκτητων ή ενοικιαζόμενων χώρων, μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση έκπτωσης για το κόστος 
φωτοβολταϊκών συλλεκτών (PV). 
Κάθε κατηγορία εκπτώσεων έχει τις δικές της 
μοναδικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας και 
διαδικασία αίτησης. Παρακαλείστε να 
ενημερωθείτε από το solar.vic.gov.au πριν 
ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης. 
Αφού βεβαιωθείτε ότι το ακίνητό σας ικανοποιεί 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορείτε να 
ξεκινήσετε την έρευνα του ποιοι επαγγελματίες 
φωτοβολταϊκών και προϊόντα είναι 
εξουσιοδοτημένα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
και μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές 
ανάγκες σας.



Επικοινωνήστε μαζί μας
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες για το πρόγραμμα στο 
www.solar.vic.gov.au ή καλέστε το 
προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών στο 
1300 376 393 (κατά τις ώρες λειτουργίας)
 

Εάν θέλετε να μας μιλήσετε στη γλώσσα 
σας μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε 
δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέων μέσω 
τηλεφώνου καλώντας την National 
Translating and Interpreting Service [Εθνική 
Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας] 
στο 131 450.
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Αποποίηση ευθυνών
Αυτή η δημοσίευση μπορεί να σας βοηθήσει, αλλά 
η Πολιτεία της Βικτώριας και οι υπάλληλοί της δεν 
εγγυώνται ότι η δημοσίευση είναι χωρίς ελαττώματα 
οποιουδήποτε είδους ή είναι απολύτως κατάλληλη 
για τους συγκεκριμένους σκοπούς σας και επομένως 
αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιοδήποτε σφάλμα, 
απώλεια ή άλλη συνέπεια που ενδέχεται να προκύψει 
όταν βασίζεστε σε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτήν τη 
δημοσίευση.
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Πριν ξεκινήσετε:  
Κατανοήστε την επιλεξιμότητα του 
προγράμματος 

Οι κάτοικοι της Βικτώριας είναι επιλέξιμοι να λάβουν έκπτωση  
εάν ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Εκπτώσεις 
φωτοβολτα-
ϊκού συλλέ-

κτη (PV) 

Έκπτωση 
φωτοβολ-
ταϊκού για 

ενοικιαζόμε-
να ακίνητα 

Έκπτωση 
ηλιακού 
θερμοσί-

φωνα 

Έκπτωση 
ηλιακής 

μπαταρίας 

Φωτοβολ-
ταϊκά για 

επιχειρήσεις

Ο αιτών πρέπει να ιδιοκατοικεί στο ακίνητο στο οποίο γίνεται η 
εγκατάσταση του συστήματος

Ο αιτών δεν έχει ήδη υποβάλλει αίτηση για έκπτωση ως ιδιοκάτοικος 
στο πλαίσιο του Solar Homes Program [Προγράμματος Solar Homes]

Το συνδυασμένο φορολογητέο εισόδημα των νοικοκυριών όλων 
των ιδιοκτητών είναι λιγότερο από $180.000 ετησίως (με βάση το 
Εκκαθαριστικό Σημείωμά σας από την Αυστραλιανή Εφορία)

Είναι ένα υπάρχον ακίνητο αξίας κάτω των $3 εκατ.

Το ακίνητο δεν διαθέτει υπάρχον φωτοβολταϊκό σύστημα  
(από την 1η Νοεμβρίου 2009)

Η διεύθυνση του ακινήτου δεν έχει λάβει στο παρελθόν μέρος στο 
Solar Homes Program [Πρόγραμμα Solar Homes]*. 
*Το προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών μπορεί να επιβεβαιώσει εάν ένα ακίνητο 
έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στο Solar Homes Program [Πρόγραμμα Solar 
Homes]

Μια υπογεγραμμένη Συμφωνία του Solar Homes Program 
[Προγράμματος Solar Homes] μεταξύ του Παρόχου Ενοικίασης και του 
Ενοικιαστή από τον πάροχο ενοικίασης και όλους τους ενοικιαστές

Το συνδυασμένο φορολογητέο εισόδημα των νοικοκυριών όλων των 
ενοικιαστών (με βάση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος τους/των 
Εκκαθαριστών Σημειωμάτων τους από την Αυστραλιανή Εφορία) 

Εάν πρόκειται να αντικατασταθεί το σύστημα ηλιακού θερμοσίφωνα, 
πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία της 
αγοράς του 

Το ακίνητο δεν είναι νεόδμητο

Το ακίνητο διαθέτει ήδη φωτοβολταϊκούς συλλέκτες (PV) με ισχύ 
ίση ή μεγαλύτερη από 5kW ή προορίζεται να εγκατασταθεί ένας σε 
συνδυασμό με την εγκατάσταση ηλιακής μπαταρίας 

Η προέγκριση λαμβάνεται από τον Distributed Network Service Provider 
[Πάροχό σας Υπηρεσιών Δικτύου Διανομής] (DNSP). Ο ιδιοκτήτης/οι 
ιδιοικτήτες συμφωνούν να λάβουν πληροφορίες από τον Distributed 
Network Service Provider [Πάροχό σας Υπηρεσιών Δικτύου Διανομής] 

Η λύση αποθήκευσης αναφέρεται στη Λίστα μας Εγκεκριμένων 
Μπαταριών και το ακίνητο δεν διαθέτει υπάρχον σύστημα 
αποθήκευσης ενέργειας 

Να είστε ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης που απασχολεί τουλάχιστον ένα 
άτομο, όχι τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, και λιγότερα από 20 άτομα

Λειτουργείτε από χώρους που δεν είναι οικιστικοί και
έχουν ξεχωριστούς μετρητές

http://www.solar.vic.gov.au/approved-products

