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Οικονομικά οφέλη για την εγκατάσταση ηλιακών 
θερμοσιφώνων ή ηλιακών πάνελ 

Αυτός ο οδηγός έχει σαν στόχο του να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τα οικονομικά οφέλη 
που μπορεί να έχουν από την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα για τη θέρμανση νερού ή ηλιακού συστήματος 
πάνελ για το σπίτι τους ή την επιχείρηση τους.  

Σχετικά με το μικρής κλίμακας Renewable Energy Scheme (Πρόγραμμα 
Ανανεώσιμης Ενέργειας)   

Το πρόγραμμα αυτό σας ανταμείβει για την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας. Παίρνετε 
πιστοποιητικά τεχνολογίας μικρής κλίμακας που μπορείτε να πωλήσετε οι ίδιοι διαδικτυακά μέσω του ΡΕΚ 
Ρέτζιστρυ (REC Registry) ή να τα πωλήσετε σε έναν εντολοδόχο ή πράκτορα. 

Ο αριθμός των πιστοποιητικών που σας δίνονται βασίζεται στο ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει 
ο ηλιακός σας συλλέκτης/πάνελ ή  που εξοικονομεί ο ηλιακός σας θερμοσίφωνας σε όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας του. Ένα ηλιακό πάνελ (συλλέκτης) συνήθως έχει διάρκεια ζωής 15 χρόνων. Ένα σύστημα 
ηλιακού θερμοσίφωνα συνήθως έχει διάρκεια ζωής 10 χρόνων. 

Πράκτορες μπορούν να σας προσφέρουν έκπτωση στο σύστημα τιμών, πληρωμή σε μετρητά ή ένα άλλο 
δώρο που θα συμφωνήσετε μεταξύ σας για να  έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν και να πωλούν 
πιστοποιητικά για το σύστημά σας.  

Πώς μπορώ να ξέρω αν το σύστημά μου εντάσσεται στο πρόγραμμα; 

Πιστοποιητικά μπορεί να εκδοθούν μόνο για συστήματα που δικαιούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Θα 
πρέπει να βεβαιωθείτε πως το σύστημά σας είναι ένα που μπορεί να σας δώσει πιστοποιητικά, πριν το 
αγοράσετε. 

Το σύστημα μπορεί να είναι ένας ηλιακός θερμοσίφωνας θέρμανσης νερού, ένας ηλιακός συλλέκτης 
(πάνελ), αντλία θέρμανσης που παράγεται από τον αέρα, ή αιολικό ή και υδροηλεκτρικό σύστημα.  

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και οι αντλίες θέρμανσης που παράγεται από τον αέρα πρέπει: 

• να είναι καινούργιοι, και 

• να είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο ηλιακών θερμοσιφώνων του Κλιν Ένερτζυ Ρέγκιουλεητορ (Clean 
Energy Regulator).  

Τα ηλιακά πάνελ/συλλέκτες, τα αιολικά συστήματα και υδροηλεκτρικά συστήματα πρέπει:  

• να είναι καινούργια 

• να έχουν εξαρτήματα που περιέχονται  στον κατάλογο Clean Energy Council (Κλιν Ένερτζυ Κάνσιλ) list of 
accredited components (λίστα εγκεκριμένων εξαρτημάτων) 
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• να έχουν δυναμικό παραγωγικότητας λιγότερο από 100 kilowatts 

• η εγκατάστασή τους να γίνεται σωστά από τεχνικό ή φορέα που είναι αναγνωρισμένος από το Clean 
Energy Council, και 

• να πληρούν όλους τους τοπικούς, πολιτειακούς και κοινοπολιτειακούς κανονισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων ασφάλειας. 

Τα οικονομικά οφέλη για το σύστημά σας 

Πράκτορες μπορούν να σας προσφέρουν πληρωμή σε μετρητά, έκπτωση στο σύστημα ή ένα άλλο δώρο 
που σας δίνει το δικαίωμα να πωλείτε πιστοποιητικά για το σύστημά σας. 

Το τι σας προσφέρουν εξαρτάται από το πόσα πιστοποιητικά μπορεί να λάβει το σύστημά σας και την τιμή 
των πιστοποιητικών κατά τον χρόνο της έκδοσής τους. 

Ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος για να υπολογίσετε πόσα πιστοποιητικά μπορείτε να λάβετε είναι 
με την χρήση των υπολογιστών στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μικρής παραγωγικής 
μονάδας για ηλιακούς συλλέκτες/πάνελ και αιολικά ή υδροηλεκτρικά συστήματα. Χρησιμοποιήστε τον 
υπολογιστή ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού για ηλιακούς θερμοσίφωνες ή αντλίες θέρμανσης που 
παράγεται από τον αέρα. Οι υπολογιστές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως γενικοί οδηγοί.  

Οι τιμές πιστοποιητικών αλλάζουν καθημερινά λόγω της προσφοράς και της ζήτησης. Αν θέλετε μπορείτε 
να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο για ‘STC traders’ ή ‘REC traders’ προκειμένου να πάρετε μια ιδέα για τις 
τρέχουσες τιμές των πιστοποιητικών. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να πωλήσουν τα πιστοποιητικά τους σε πράκτορες. Κατάλογος των 
εγγεγραμμένων πρακτόρων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα μας. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να πωλήσετε τα πιστοποιητικά μόνοι σας. Αν το κάνετε αυτό, δεν θα λάβετε 
πληρωμή σε μετρητά ή έκπτωση από τον πράκτορα.   

Πώληση των πιστοποιητικών σας σε πράκτορα   

Μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η εγκατάσταση του συστήματός σας, ο πράκτοράς σας θα σας δώσει ένα 
έντυπο να συμπληρώσετε. Αυτό δίνει στον πράκτορα το δικαίωμα να εκδίδει και να πωλεί πιστοποιητικά 
για το σύστημά σας.  

Τα πιστοποιητικά μπορούν να μεταβιβασθούν επίσημα στον πράκτορα μόνο μετά την πλήρη εγκατάσταση 
και λειτουργία του συστήματος. Είναι παράνομο να πωλούνται πιστοποιητικά πριν την εγκατάσταση του 
συστήματος. 

Εμείς δεν εμπλεκόμαστε ανάμεσα σε σας και τον πράκτορα. Όταν ο πράκτορας σας δίνει μια πληρωμή ή 
έκπτωση για το δικαίωμα που του δώσατε στα πιστοποιητικά του συστήματός σας, πρόκειται για μια 
σύμβαση μεταξύ σας. Είναι στο χέρι σας και του πράκτορά σας να επεξεργασθείτε τις λεπτομέρειες. 

Μπορείτε να συμπληρώσετε μόνο ένα έντυπο ανάθεσης/μεταβίβασης για κάθε σύστημα.  

Απευθείας πώληση πιστοποιητικών από εσάς  

Η απευθείας πώληση των πιστοποιητικών από εσάς μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο παρά αν τα 
πωλήσετε σε ένα πράκτορα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να 
μεταβιβάσουν τα πιστοποιητικά τους σε πράκτορα. 

mailto:enquiries@cleanenergyregulator.gov.au
http://www.cleanenergyregulator.gov.au/


 

 
   

 

GPO Box 621 Canberra ACT 2601 1300 553 542 enquiries@cleanenergyregulator.gov.au www.cleanenergyregulator.gov.au  3 

Για να πωλήσετε πιστοποιητικά 

1. Υπολογίστε πόσα πιστοποιητικά θα λάβετε. 

2. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας δικαιούται να ενταχθεί στο πρόγραμμα και έχει γίνει σωστή 
εγκατάσταση. 

3. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε το πρόγραμμα και συμπληρώνετε τα σωστά νομικά έγγραφα.  

4. Ανοίξτε ένα λογαριασμό REC Registry. Μπορεί να χρειαστεί να καταβάλετε ένα ποσό γι’ αυτό.  

5. Συντάξτε τα πιστοποιητικά σας.  

6. Βρείτε αγοραστή για τα πιστοποιητικά σας. 

Νομικά έγγραφα 

Πρέπει να έχετε όλα τα κατάλληλα νομικά έγγραφα πριν μπορέσετε να εκδώσετε και να πωλήσετε 
πιστοποιητικά. 

Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν: 

• Μια επί τόπου επαληθευτική δήλωση που λέει ότι ο τεχνικός εγκατάστασης ή ο επόπτης ήταν εκεί όταν 
έγινε η εγκατάσταση του συστήματος. 

• Γραπτή δήλωση που λέει πως ο τεχνικός εγκατάστασης: 

» είναι αναγνωρισμένος από το Clean Energy Council  

» έχει κάνει εγκατάσταση ενός συστήματος που πληροί τις Αυστραλιανές προδιαγραφές  

» έχει ασφάλεια δημόσιας αστικής ευθύνης ύψους τουλάχιστο $5 εκατομμυρίων  

» έχει κάνει εγκατάσταση του συστήματος σύμφωνα με τοπικούς και πολιτειακούς κανονισμούς, και  

» έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση.  

Πρέπει να παρέχετε απόδειξη αυτών των στοιχείων στον Clean Energy Regulator αν σας το ζητήσουμε. 

Εναπόκειται σε σας να κατανοήσετε το πρόγραμμα και να έχετε τα ενδεδειγμένα νομικά έγγραφα. Πρέπει 
πάντοτε να τηρείτε τον νόμο όταν εκδίδετε ή πωλείτε πιστοποιητικά.  

Εάν παραβείτε το νόμο για οποιοδήποτε λόγο, τότε μπορεί να:  

• σας ζητήσουμε να επιστρέψετε τα πιστοποιητικά, ή 

• ν’ αρχίσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας και το δικαστήριο να σας επιβάλει πρόστιμο ή ποινή 
φυλάκισης. 

Έκδοση των δικών σας πιστοποιητικών 

Τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται μόνο μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία  που είχε γίνει η 
εγκατάσταση του συστήματος. 

Πρέπει να συντάσσετε τα πιστοποιητικά στο REC Registry πριν τα πωλήσετε. Το REC Registry είναι ένα 
διαδικτυακό σύστημα για τη δημιουργία, την επικύρωση και την πώληση πιστοποιητικών. 

Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνετε αν πωλήσετε τα πιστοποιητικά σας σε πράκτορα. Ο πράκτορας θα 
συντάξει τα πιστοποιητικά στο REC Registry.   
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Πριν εκδώσετε πιστοποιητικά, βεβαιωθείτε ότι:  

• Το σύστημα λειτουργεί και η εγκατάστασή του έγινε από διαπιστευμένο πρόσωπο τους τελευταίους 12 
μήνες και όχι νωρίτερα. 

• Είστε ο κάτοχος του συστήματος. 

• Έχετε όλα τα νομικά έγγραφα. 

• Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και λογαριασμό Εγγεγραμμένου Πράκτορα στο REC Registry. 

Οφείλουμε να ελέγξουμε και να επικυρώσουμε τα πιστοποιητικά πριν μπορέσετε να τα πωλήσετε. 

Η πώληση των πιστοποιητικών σας 

Αφού επικυρωθούν τα πιστοποιητικά σας, μπορείτε να τα πωλήσετε στην ελεύθερη αγορά ή στο STC 
Clearing House (Ες Τι Σι Κλήαρινγκ Χάουζ). Tο STC Clearing House είναι μέρος του REC Registry. 

Για να πωλήσετε στην ελεύθερη αγορά 

1. Βρείτε αγοραστή. Οι αγοραστές μπορεί να είναι υπεύθυνα νομικά πρόσωπα (συνήθως προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας) ή μεταπωλητές πιστοποιητικών. 

2. Επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες με τον αγοραστή σας. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται ο αριθμός των 
πιστοποιητικών, η τιμή και ο τρόπος με τον οποίο θα πληρώσει ο αγοραστής. Δεν καθορίζουμε την τιμή 
των πιστοποιητικών ούτε εμπλεκόμαστε ανάμεσα στους αγοραστές και πωλητές. 

3. Κάνετε συμφωνία με τον αγοραστή για να του πωλήσετε τα πιστοποιητικά σας. Πρέπει να έχετε τα 
κατάλληλα έγγραφα.  

4. Ο αγοραστής πληρώνει εσάς. Ο αγοραστής δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το  REC Registry για να 
πληρώσει. 

5. Μεταβιβάστε τα πιστοποιητικά στον αγοραστή στο REC Registry.   

Για να πωλείτε στο STC Clearing House 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το STC Clearing House για να πωλείτε πιστοποιητικά στη σταθερή τιμή των $40 
(χωρίς GST) για κάθε πιστοποιητικό. Μπορείτε να βρείτε το STC Clearing House  στο REC Registry. 

1.  Αναρτήστε τα πιστοποιητικά σας για πώληση στο STC Clearing House. 

2. Τα πιστοποιητικά σας θα προστεθούν στο τέλος της 'transfer list' (λίστα μεταβίβασης). Θα παραμείνουν 
στη λίστα μέχρι ένας αγοραστής να ζητήσει να τα αγοράσει. Δεν μπορούμε να σας πούμε πόσο καιρό 
θα πάρει αυτό.  

3. Θα  πάρετε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα σας λέει πότε πωλήθηκαν τα πιστοποιητικά 
σας. 

4. Ο αγοραστής σας πληρώνει μόλις αγοράσει τα πιστοποιητικά.  Τα χρήματα πρέπει να φθάσουν στο 
λογαριασμό σας  μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες. 

Επιθεωρήσεις 

Μπορούμε να έρθουμε και να επιθεωρήσουμε το σύστημα μετά την πώληση των πιστοποιητικών. Αν 
βρούμε ότι το σύστημα δεν δικαιούταν να ενταχθεί στο πρόγραμμα για πιστοποιητικά, θα σας ζητήσουμε 
να τα επιστρέψετε ή μπορεί να ξεκινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας. 
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Επικοινωνήστε μαζί μας 

Είναι στο χέρι σας να κατανοήσετε το πρόγραμμα και να έχετε τα σωστά νομικά έγγραφα. Πρέπει πάντα να 
τηρείτε το νόμο όταν εκδίδετε και πωλείτε πιστοποιητικά.  

Clean Energy Regulator 

Website: www.cleanenergyregulator.gov.au  

Phone: 1300 553 542 

Email: enquiries@cleanenergyregulator.gov.au  

Αν χρειάζεστε διερμηνέα, τηλεφωνήστε στη Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων   
(TIS National) στο 13 14 50. 
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