
Σχετικά με τις επιστροφές 
μας χρημάτων 
Το Πρόγραμμα Solar Homes της Βικτώριας 
προσφέρει επιστροφές χρημάτων για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μπαταριών και 
ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων ζεστού 
νερού για να βοηθήσει τους κατοίκους της 
Βικτώριας να εξοικονομήσουν στο κόστος 
ενέργειας.

Επιστροφές χρημάτων για φωτοβολταϊκά 
(PV) 
Τα επιλέξιμα νοικοκυριά μπορούν να ζητήσουν 
επιστροφή χρημάτων έως και $1.400 στο 
κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (PV). 
Η επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκά 
διατίθεται και για κατοικίες υπό κατασκευή.

Προσφέρονται επίσης άτοκα δάνεια για 
εγκεκριμένους αιτούντες. 

Επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκά 
σε ενοικιαζόμενα ακίνητα 
Οι επιλέξιμοι εκμισθωτές ακινήτων μπορούν 
να ζητήσουν μια επιστροφή χρημάτων 
έως και $1.400 στο κόστος εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών (PV) σε έως και δύο 
ενοικιαζόμενα ακίνητα ανά οικονομικό έτος.

Προσφέρονται επίσης άτοκα δάνεια για 
εγκεκριμένους αιτούντες.

Επιστροφή χρημάτων για σύστημα ζεστού 
νερού 
Τα επιλέξιμα νοικοκυριά μπορούν να ζητήσουν 
επιστροφή χρημάτων έως και $1.000 στο 
κόστος ενός συστήματος ηλιακού θερμοσίφωνα 
ή αντλίας θερμότητας ζεστού νερού.

Τα επιλέξιμα νοικοκυριά μπορούν να 
ζητήσουν επιστροφή χρημάτων για σύστημα 
ζεστού νερού επιπλέον της επιστροφής 
χρημάτων για φωτοβολταϊκά (PV).

Επιστροφή χρημάτων για ηλιακή μπαταρία 
Τα επιλέξιμα νοικοκυριά μπορούν να ζητήσουν 
επιστροφή χρημάτων έως και $2.950 στο 
κόστος μιας ηλιακής μπαταρίας.

Πώς μπορώ να υποβάλω 
αίτηση; 
Βήμα 1: Ελέγξτε αν δικαιούστε 
Επιβεβαιώστε αν δικαιούστε επιστροφή 
χρημάτων – μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας στην επόμενη σελίδα.

Βήμα 2: Πάρτε μια προσφορά 
Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με 
λιανοπωλητή συστημάτων ηλιακής ενέργειας 
που είναι εξουσιοδοτημένος από την Solar 
Victoria και να λάβετε μια προσφορά. Μπορείτε 
να βρείτε τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα της 
Solar Victoria στο solar.vic.gov.au/retailers

Όταν επικοινωνήσετε με λιανοπωλητή 
συστημάτων ηλιακής ενέργειας, θα πρέπει να 
τον ενημερώσετε ότι ενδιαφέρεστε να 
υποβάλετε αίτηση για επιστροφή χρημάτων 
στη Solar Victoria.

Τα προϊόντα για να δικαιούνται επιστροφή 
χρημάτων, πρέπει να βρίσκονται στη λίστα 
εγκεκριμένων προϊόντων της Solar Victoria2.

Βήμα 3: Υποβάλετε αίτηση για επιστροφή 
χρημάτων 
Αφού αποδεχτείτε μια προσφορά από 
εξουσιοδοτημένο λιανοπωλητή συστημάτων 
ηλιακής ενέργειας, μπορείτε να υποβάλετε 
αίτηση για επιστροφή χρημάτων μέσω της πύλης 
πελατών της Solar Victoria. Μπορείτε επίσης να 
υποβάλετε αίτηση για άτοκο δάνειο εδώ.

Ο λιανοπωλητής συστημάτων ηλιακής 
ενέργειας θα ζητήσει την επιστροφή χρημάτων 
εκ μέρους σας και το ποσό της επιστροφής 
χρημάτων θα αφαιρεθεί από το συνολικό 
κόστος του συστήματος και της εγκατάστασης. 
Είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή 
οποιουδήποτε οφειλόμενου υπολοίπου 
απευθείας στον λιανοπωλητή συστημάτων 
ηλιακής ενέργειας μετά την εγκατάσταση.

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

Αν θέλετε να μας μιλήσετε στη γλώσσα σας 
μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε δωρεάν 
διερμηνέα μέσω τηλεφώνου καλώντας την 
Εθνική Υπηρεσία Μεταφραστών και 
Διερμηνέων στο 131 450.

Προσβασιμότητα
Αν θέλετε να λάβετε αυτό το 
έντυπο σε εναλλακτική μορφή: 
Επικοινωνήστε με την 
Solar Victoria στο  
comms@team.solar.vic.gov.au

Αυτό το έντυπο διατίθεται 
επίσης και στο διαδίκτυο 
στο solar.vic.gov.au

Εξοικονομείτε με την 
ηλιακή ενέργεια. 
Είναι τόσο απλό.
Το μέσο νοικοκυριό εξοικονομεί πάνω  
από $1.0001 χρόνο με την ηλιακή ενέργεια. 
Γραφτείτε κι εσείς μαζί με περισσότερους από 
200.000 κατοίκους της Βικτώριας και ζητήστε 
μια επιστροφή χρημάτων για να 
εγκαταστήσετε ηλιακή ενέργεια στο σπίτι 
που μένετε ή ακίνητο που εκμισθώνετε.

Οφέλη

Μειώνετε τους 
λογαριασμούς σας 
ενέργειας

Αυξάνετε την 
παροχή σας 
ηλεκτρικής 
ενέργειας

Βοηθάτε στη 
δημιουργία θέσεων 
εργασίας στον 
κλάδο της ηλιακής 
βιομηχανίας

Αντιμετωπίζετε 
την κλιματική 
αλλαγή

1 Βασίζεται σ' ένα τυπικό σύστημα στέγης ισχύος 6,16 Kw
2 www.solar.vic.gov.au/approved-products

http://solar.vic.gov.au/retailers
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
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Επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκά (PV) - Έως και $1.400
Μπορεί να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκά (PV) αν:

 » είστε ιδιοκτήτης-ένοικος υφιστάμενου ακινήτου ή ιδιοκτήτης κατοικίας υπό κατασκευή, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα
 » το συνδυασμένο φορολογητέο εισόδημα του νοικοκυριού όλων των ιδιοκτητών είναι κάτω από $180.000 ετησίως1 
 » δεν έχετε πάρει ήδη επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκό (PV) ή επιστροφή χρημάτων για ηλιακή μπαταρία ως ιδιοκτήτης-

ένοικος στο πλαίσιο του Προγράμματος Solar Homes
 » το ακίνητο είναι ένα υφιστάμενο ακίνητο αξίας κάτω των $3 εκατομμυρίων ή κατοικία υπό κατασκευή που η εκτιμώμενη αξία της 

είναι κάτω από $3 εκατομμύρια κατά τη χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής
 » η διεύθυνση του ακινήτου δεν έχει πάρει ήδη επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκό (PV) ή επιστροφή χρημάτων για ηλιακή 

μπαταρία στο πλαίσιο του Προγράμματος Solar Homes2

 » το ακίνητο δεν είχε προηγουμένως εγκαταστήσει ένα υπάρχον φωτοβολταϊκό σύστημα (PV) (εκτός αν εγκαταστάθηκε πριν την 1η 
Νοεμβρίου 2009).

Επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκά (PV) για ενοικιαζόμενα ακίνητα - Έως και 
$1.400
Αν είστε εκμισθωτής στη Βικτώρια, μπορεί να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για το ενοικιαζόμενο ακίνητό σας αν:

 » οι ενοικιαστές σας έχουν συνδυασμένο εισόδημα νοικοκυριού κάτω από $180.000 ετησίως1 
 » η αξία του ακινήτου εκτιμάται κάτω από $3 εκατομμύρια και δεν έχει ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά (PV).
 » η διεύθυνση του ακινήτου δεν έχει πάρει ήδη επιστροφή χρημάτων για φωτοβολταϊκό (PV) ή επιστροφή χρημάτων για ηλιακή 

μπαταρία στο πλαίσιο του Προγράμματος Solar Homes2

 » μια Συμφωνία του Προγράμματος Solar Homes μεταξύ του Εκμισθωτή και Ενοικιαστή υπογεγραμμένη από τον εκμισθωτή και όλους 
τους ενοικιαστές

 » το ακίνητο τώρα είναι μισθωμένο με ισχύον μισθωτήριο συμφωνητικό

Επιστροφή χρημάτων για σύστημα ζεστού νερού – Έως και $1.000
Μπορεί να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για σύστημα ζεστού νερού για ένα εγκεκριμένο σύστημα ηλιακού 
θερμοσίφωνα ή αντλίας θερμότητας ζεστού νερού αν:

 » είστε ο ιδιοκτήτης-ένοικος του ακινήτου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα
 » το συνδυασμένο φορολογητέο εισόδημα του νοικοκυριού όλων των ιδιοκτητών είναι κάτω από $180.000 ετησίως1

 » δεν έχετε πάρει ήδη επιστροφή χρημάτων για ηλιακή μπαταρία ή επιστροφή χρημάτων για σύστημα ζεστού νερού στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Solar Homes

 » είναι ένα υφιστάμενο ακίνητο αξίας κάτω των $3 εκατομμυρίων 
 » η διεύθυνση του ακινήτου δεν έχει πάρει ήδη επιστροφή χρημάτων για ηλιακή μπαταρία ή επιστροφή χρημάτων για σύστημα 

ζεστού νερού ως ιδιοκτήτης-ένοικος στο πλαίσιο του Προγράμματος Solar Homes2

 » το σύστημα ζεστού νερού που θα αντικατασταθεί είναι τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία της αγοράς του

Επιστροφή χρημάτων για ηλιακή μπαταρία – Έως και $2.950
Μπορεί να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για ηλιακή μπαταρία αν:

 » είστε ο ιδιοκτήτης-ένοικος του ακινήτου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα
 » το συνδυασμένο φορολογητέο εισόδημα του νοικοκυριού όλων των ιδιοκτητών είναι κάτω από $180.000 ετησίως1

 » δεν έχετε πάρει ήδη επιστροφή χρημάτων ως ιδιοκτήτης-ένοικος στο πλαίσιο του Προγράμματος Solar Homes
 » είναι ένα υφιστάμενο ακίνητο αξίας κάτω των $3 εκατομμυρίων
 » η διεύθυνση του ακινήτου δεν έχει πάρει ήδη επιστροφή χρημάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Solar Homes2

 » το ακίνητο διαθέτει ήδη φωτοβολταϊκά (PV) με ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 5kW ή κανονίζετε να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά σε 
συνδυασμό με την εγκατάσταση ηλιακής μπαταρίας

 » έχετε λάβει προ-έγκριση από την Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου Διανομής (Distributed Network Service Provider -DNSP) 
για να συνδέσετε με ασφάλεια μια μπαταρία στο δίκτυο

 » το ακίνητο δεν διαθέτει υφιστάμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας
 » ο ιδιοκτήτης(ες) συμφωνεί να λάβει πληροφορίες από την Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Δικτύου Διανομής του ακινήτου σχετικά 

με τη συμμετοχή σε δοκιμές μπαταριών για να μεγιστοποιήσουν την αξία που λαμβάνουν τα νοικοκυριά από αυτές.

Είδη επιστροφών χρημάτων και κριτήρια επιλεξιμότητας

1 Βασίζεται σε οποιοδήποτε φορολογητέο εισόδημα των δύο τελευταίων ετών 
* Το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να επιβεβαιώσει αν ένα ακίνητο έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στο Πρόγραμμα Solar Homes και μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με το τμήμα στο 1300 376 393.
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