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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/28/EΚ απαιτεί να θεσπιστεί από κάθε κράτος µέλος 
εθνικό σχέδιο δράσης για την ανανεώσιµη ενέργεια. Στα εν λόγω σχέδια δράσης 
ορίζονται οι εθνικοί στόχοι των κρατών µελών για το µερίδιο ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές που θα καταναλώνεται στις µεταφορές, στην ηλεκτροπαραγωγή 
και στη θέρµανση και ψύξη το έτος 2020, λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων 
άλλων µέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας, καθώς και τα κατάλληλα ληπτέα µέτρα για την επίτευξη 
αυτών των εθνικών συνολικών στόχων. 
 
Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού σε συνεργασία µε όλους τους 
αρµόδιους φορείς όπως είναι τα Υπουργεία Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Συγκοινωνιών και Έργων, το Γραφείο 
Προγραµµατισµού, τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, την Αρχή Ηλεκτρισµού 
Κύπρου και το ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς επεξεργάστηκαν διάφορα 
σενάρια σχετικά µε τα πλάνα ανάπτυξης έργων για αξιοποίηση τεχνολογιών ΑΠΕ 
στους τοµείς του ηλεκτρισµού, της θέρµανσης/ψύξης και των µεταφορών και 
επέλεξαν το βέλτιστο σενάριο για την Κύπρο. Η επιλογή έγινε µε βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: 

 την υποχρέωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για επίτευξη των στόχων που 
τέθηκαν στην Οδηγία 2009/28/ΕΚ τόσο για το µερίδιο των ΑΠΕ στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας όσο και το ποσοστό των ΑΠΕ στην κατανάλωση των 
µεταφορών, 

 το εγχώριο δυναµικό των ΑΠΕ ανά τεχνολογία, 
 το κόστος, την ωριµότητα, την απόδοση, την προοπτική, την εξέλιξη και την 
κοινωνική αποδοχή κάθε τεχνολογίας, 

 το κόστος και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των εσόδων του Ειδικού Ταµείου 
ΑΠΕ και ΕΞΕ, 

 την ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου και τις δυνατότητες που παρουσιάζει 
κάθε τεχνολογία όσο αφορά την εφεδρεία.  

 
Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού θα ετοιµάσει και θα υποβάλει 
και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης. 
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1. ΣΥΝΟΨΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

∆ίδεται σύντοµη επισκόπηση της εθνικής πολιτικής για την ανανεώσιµη ενέργεια, µε περιγραφή 
των στόχων της πολιτικής (όπως ασφάλεια εφοδιασµού, περιβαλλοντικά, οικονοµικά και 
κοινωνικά οφέλη) και των κύριων στρατηγικών γραµµών της δράσης. 

Η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου διαµορφώνεται από το Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και 
εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού εξετάζει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, λαµβάνει υπόψη τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις και καθορίζει 
τους βασικούς άξονες, που µε τη σειρά τους προσδιορίζουν τους στόχους που 
πρέπει να υλοποιηθούν. Παράλληλα το ενεργειακό µοντέλο που εφαρµόζεται στην 
Κύπρο προσδίδει ιδιαίτερη έµφαση και στην κοινωνική διάσταση της ενεργειακής 
οικονοµίας. Οι κύριοι πυλώνες στους οποίους εδράζεται η εθνική ενεργειακή πολιτική 
είναι: 

• Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού 
• Η ανταγωνιστικότητα 
• Η προστασία του περιβάλλοντος 

Ορισµένες από τις παραπάνω γενικές επιδιώξεις της εθνικής ενεργειακής 
στρατηγικής έχουν ήδη µετατραπεί, κατ᾿ ακολουθία της ενεργειακής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συγκεκριµένους ποσοτικούς και δεσµευτικούς για τη χώρα 
στόχους µε χρονικό ορόσηµο το 2020: 

• Συµµετοχή των ΑΠΕ στην τελική χρήση ενέργειας κατά 13%, 
• Συµµετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή κατανάλωση των οδικών µεταφορών 

κατά 10%, 
• Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 5% σε σχέση µε το 

2005, για τις κατηγορίες εκτός πεδίου εφαρµογής του Συστήµατος Εµπορίας 
∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων του Θερµοκηπίου. 

 
 
Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασµού 

∆ράσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη αυτού του στόχου αποτελούν: 

• Η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών µε την υλοποίηση του στρατηγικού 
στόχου εισαγωγής φυσικού αερίου στο ενεργειακό µίγµα της χώρας. 

• Η ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και η ενδυνάµωση του 
γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας στην ευρύτερη περιοχή µε την ανάπτυξη 
δράσεων για την έρευνα του ορυκτού ενεργειακού δυναµικού του νησιού. 

• Η µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικής αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, µε σκοπό την αντικατάσταση ενέργειας από εισαγόµενες πηγές. 

• Η εξοικονόµηση ενέργειας τόσο σε πρωτογενή µορφή όσο και στην τελική της 
χρήση. 
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• Η διασφάλιση επαρκούς εφεδρικού δυναµικού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

• Η ανάπτυξη ικανότητας αυτονοµίας της χώρας σε σχέση µε την εισαγωγή 
πρωτογενών καυσίµων µε διατήρηση επαρκών αποθεµάτων ασφαλείας. 

 
 
Ανταγωνιστικότητα 

Μέτρα που συντείνουν στη δηµιουργία µιας υγιούς ανταγωνιστικής ενεργειακής 
αγοράς αποτελούν: 

• Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού µε στόχο την αύξηση της 
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονοµίας, καθώς και 
τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στους καταναλωτές. 

• Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδοµών και η βελτίωση των υποδοµών 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Η αποτελεσµατική ανάπτυξη µονάδων ΑΠΕ, βάσει χωροταξικού σχεδιασµού. 
• Η υιοθέτηση επενδύσεων στον ενεργειακό τοµέα µε κριτήριο τη µεγιστοποίηση 

της αξιοποίησης των πόρων και του συνολικού οφέλους. 
• Η απλοποίηση του συνόλου των αδειοδοτικών διαδικασιών. 

 
 
Προστασία Περιβάλλοντος – Αειφόρος Ανάπτυξη 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιµη ανάπτυξη διασφαλίζεται µε την: 

• Προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισµού 
και θερµότητας, συµβάλλοντας σε σηµαντική µείωση των εκποµπών ρύπων 
και θερµοκηπιακών αερίων. 

• Η αποδοτική και ορθολογική χρήση της ενέργειας. 
• Υποκατάσταση του πετρελαίου στον τοµέα των µεταφορών από βιοκαύσιµα 

στο βαθµό που είναι δυνατό. 
• Προώθηση της υψηλής απόδοσης συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 

θερµότητας στις βιοµηχανίες, καθώς και σε µεγάλες εµπορικές µονάδες. 
• Εφαρµογή αυστηρότερων προδιαγραφών στα καύσιµα µεταφορών, καθώς και 

του τύπου καυσίµου στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής. 
• Προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου (όταν θα είναι διαθέσιµο στην εγχώρια 

αγορά) στα µέσα δηµόσιας µεταφοράς. 
• ∆ιεξαγωγή µελέτης για την στρατιγική εκτίµησης των επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από την εφαρµογή του παρόντος Σχεδίου. 
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2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 2010-2020 
Πίνακας 1: Αναµενόµενη ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Κύπρου στη θέρµανση και ψύξη, την ηλεκτροπαραγωγή και τις µεταφορές µέχρι 
το έτος 2020, λαµβανοµένων υπόψη των επιπτώσεων µέτρων ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας κατά το χρονικό διάστηµα 2010-2020 
(kΤΙΠ) 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

  

έτος βάσης 

εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακ
ή απόδοση 

(1) θέρµανση και ψύξη 530 480 480 483 480 489 484 499 492 508 499 

(2) ηλεκτροπαραγωγή 374 464 463* 486 480* 508 497* 530 514* 551 531* 

(3) µεταφορές κατά το 
άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο α)  682 721 720 722 716 731 720 744 727 757 736 

(4) Ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας 1884 1921 1919 1949 1934 1991 1963 2043 2002 2096 2041 

Οι υπολογισµοί που ακολουθούν απαιτούνται επειδή η  τελική κατανάλωση ενέργειας για την πολιτική αεροπορία στην Κύπρο  υπερβαίνει το 6,18% (4,12% για τη Μάλτα και την Κύπρο):  

Τελική κατανάλωση 
στην πολιτική 
αεροπορία 301 257 256 258 257 263 261 271 268 279 275 

Μείωση για το όριο 
πολιτικής αεροπορίας 
κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 6  78 79 79 80 80 82 81 84 82 86 84 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
κατανάλωση µετά τη 
µείωση για το όριο 
πολιτικής αεροπορίας 1661 1744 1742 1771 1757 1810 1782 1857 1816 1904 1850 

*Επίσηµη πρόβλεψη ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς για τα έτη 2010-2019 ( http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=2990&tt=graphic&lang=l1) 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

εκδοχή 
αναφοράς 

αυξηµένη 
ενεργειακή 
απόδοση 

(1)θέρµανση και ψύξη 517 506 525 512 533 517 540 521 546 525 551 527 

(2) ηλεκτροπαραγωγή 573 548* 595 564* 617 581* 639 598* 661 615* 683** 633* 

(3)µεταφορές κατά το 
άρθρο 3 παράγραφος 4 
στοιχείο α)  771 744 783 750 795 756 806 761 816 765 825 768 

(4) Ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας 2150 2080 2199 2116 2247 2149 2293 2180 2338 2210 2380 2240 

Οι υπολογισµοί που ακολουθούν απαιτούνται µόνο εάν η τελική κατανάλωση ενέργειας για την πολιτική αεροπορία αναµένεται να υπερβαίνει το 6,18% (4,12% για τη Μάλτα και την Κύπρο):  

Τελική κατανάλωση 
στην πολιτική 
αεροπορία 287 282 294 288 301 294 307 300 313 305 319 310 

Μείωση για το όριο 
πολιτικής αεροπορίας 
κατά το άρθρο 5 
παράγραφος 6 89 86 91 87 93 89 94 90 96 91 98 92 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
κατανάλωση µετά τη 
µείωση για το όριο 
πολιτικής αεροπορίας 1952 1884 1996 1915 2039 1943 2081 1971 2121 1997 2159 2023 

*Επίσηµη πρόβλεψη ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς για τα έτη 2010-2019 ( http://www.dsm.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=2990&tt=graphic&lang=l1) 

**Παραδοχή: 50 ktoe περισσότερος ηλεκτρισµός για το έτος 2020 από το σενάριο της αυξηµένης ενεργειακής απόδοσης.
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3. ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΕΣ 

3.1. Εθνικός συνολικός στόχος 

Πίνακας 2: Εθνικός συνολικός στόχος για το µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το έτος 2005 και το έτος 
2020 (αριθµητικά δεδοµένα λαµβανόµενα από το παράρτηµα I µέρος A της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ): 

 

(A) Μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το έτος 2005 
(S2005) (%) 

2.9% 

B) Στόχος ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το έτος 2020 
(S2020) (%) 

13% 

(Γ) Αναµενόµενη συνολική προσαρµοσµένη κατανάλωση 
ενέργειας το έτος 2020 (από τον πίνακα 1, τελευταία θέση) 
(kΤΙΠ) 

2023 

(∆) Αναµενόµενη ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
που αντιστοιχεί στο στόχο για το έτος 2020 (υπολογίζεται ως 
B x Γ) (kΤΙΠ) 

263 
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3.2. Τοµεακοί στόχοι και πορείες 

 Πίνακας 3: Εθνικός στόχος για το 2020 και εκτιµώµενη πορεία της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στη θέρµανση και ψύξη, στην 
ηλεκτροπαραγωγή και στις µεταφορές  

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ΑΠΕ-Θ&Ψ (%) 9,1 16,2 16,9 17,8 18,5 19,2 20,0 20,7 21,3 22,1 22,7 23,5 

ΑΠΕ-ΗΕ (%) 0 4,3 4,4 4,4 6,0 7,3 8,4 9,4 10,8 12,4 14,1 16,0 

ΑΠΕ-Μ (%) 0 2,2 2,4 2,5 2,8 2,9 3,1 3,5 3,8 4,2 4,6 4,9 

Συνολικό µερίδιο 
ΑΠΕ (%) 

2,9 6,5 6,8 7,1 7,8 8,4 9,0 9,7 10,4 11,2 12,1 13,0 

Εκ των οποίων από 
µηχανισµό 

συνεργασίας (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Περίσσεια για το 
µηχανισµό 

συνεργασίας (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2011-2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018  2020 Κατά το µέρος B του 
παραρτήµατος I της 
οδηγίας 

(S=µερίδιο) 
  S2005+20% (S2020-S2005) S2005 +30% (S2020-S2005) S2005 + 45% (S2020-S2005) S2005 +65% (S2020-S2005)  S2020 

ΑΠΕ, ελάχιστη 
διαδροµή (%) 

  4,92 5,93 7,45 9,47  13,0 

ΑΠΕ, µέγιστη 
διαδροµή (kΤΙΠ) 

  122,5 149 177,5 211,5  263 
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Πίνακας 4α: Πίνακας υπολογισµού για το µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας κάθε τοµέα στην τελική κατανάλωση ενέργειας (kΤΙΠ) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(A) Αναµενόµενη 
ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ΑΠΕ για 
θέρµανση και ψύξη  

48 78 81 86 91 96 101 106 110 115 119 124 

(B) Αναµενόµενη 
ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ  

0 20 21 22 31 39 46 53 63 74 87 101 

(Γ) Αναµενόµενη τελική 
κατανάλωση ενέργειας 
από ΑΠΕ στις µεταφορές  

0 16 17 18 20 21 23 26 29 32 35 38 

(∆) Αναµενόµενη 
συνολική κατανάλωση 
ΑΠΕ  

48 114 119 126 142 156 170 185 202 221 241 263 

(E) Αναµενόµενη 
µεταβίβαση ΑΠΕ προς 
άλλα κράτη µέλη  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ΣΤ) Αναµενόµενη 
µεταβίβαση ΑΠΕ από 
άλλα κράτη µέλη και 
τρίτες χώρες  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Ζ) Αναµενόµενη 
κατανάλωση ΑΠΕ 
προσαρµοσµένη για στόχο 
(∆)-(E)+(ΣΤ) 

48 114 119 126 142 156 170 185 202 221 241 263 
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Πίνακας 4β: Πίνακας υπολογισµού της ανανεώσιµης ενέργειας στο µερίδιο των µεταφορών (kΤΙΠ) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(Γ) Αναµενόµενη 
κατανάλωση ΑΠΕ στις 
µεταφορές  

0.00 15.68 16.84 18.17 19.62 21.12 22.65 25.78 28.93 32.09 35.26 38.42 

(Η) Αναµενόµενη 
ηλεκτροπαραγωγή από 
ΑΠΕ στις οδικές 
µεταφορές 

0.00 0.00 0.05 0.10 0.16 0.21 0.27 0.33 0.38 0.44 0.50 0.56 

(Θ) Αναµενόµενη 
κατανάλωση βιοκαυσίµων 
από απόβλητα, κατάλοιπα, 
µη εδώδιµες 
κυτταρινούχες και 
λιγνοκυτταρινούχες ύλες 
στις µεταφορές  

0.00 0.47 0.67 0.88 1.09 1.29 1.50 9.33 17.17 25.00 32.84 37.86 

(Ι) Αναµενόµενο µερίδιο 
ΑΠΕ στις µεταφορές για 
το στόχο ΑΠΕ-Μ: 
(Γ)+(2,5-1)x(H)+(2-1)x(Θ) 

0.00 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 3,1% 3,3% 4,7% 6,2% 7,6% 9% 10% 
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4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

4.1. Επισκόπηση όλων των πολιτικών και των µέτρων για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

Πίνακας 5: Επισκόπηση όλων των πολιτικών και των µέτρων 

Όνοµα και στοιχεία αναφοράς του 
µέτρου Τύπος µέτρου Αναµενόµενο αποτέλεσµα Στοχευόµενη οµάδα 

ή/και δραστηριότητα 
Υφίσταται ή έχει 
προγραµµατιστεί 

Ηµεροµηνίες έναρξης και 
περάτωσης του µέτρου 

∆ηµιουργία Ιδρύµατος Ενέργειας 
Κύπρου. Το Ίδρυµα συστάθηκε στις 
07.06.2000 σύµφωνα µε την απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 
51.295, ηµερ. 23.02.2000, µε σκοπό 
την ανάπτυξη και την προώθηση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην 
Κύπρο. Μία από τις κυριότερες 
δραστηριότητες του Ιδρύµατος Κύπρου 
είναι η συµµετοχή του σε διεθνή 
προγράµµατα που σχετίζονται µε την 
προώθηση των ΑΠΕ, η συνεργασία µε 
παρόµοια Ινστιτούτα του εξωτερικού, η 
ανάληψη εφαρµοσµένης έρευνας και η 
παροχή τεχνικής βοήθειας και 
πληροφοριών που σχετίζονται µε την 
προώθηση της χρήσης νέων, 
αποδοτικότερων ενεργειακών 
τεχνολογιών. 

Ρυθµιστικό Προώθηση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας 

Όλοι οι πολίτες της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Υφιστάµενο Το Ίδρυµα λειτουργεί από τις 
23.02.2000 
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Ίδρυση και λειτουργία Ειδικού Ταµείου 
τα έσοδα του οποίου προέρχονται από 
επιβολή τέλους €0.0022 ανά 
καταναλισκόµενη κιλοβατώρα από 
όλες τις κατηγορίες καταναλωτών 
ηλεκτρισµού. Οι πόροι του Ταµείου 
διατίθενται αποκλειστικά για σκοπούς 
προώθησης των ΑΠΕ και της 
εξοικονόµησης ενέργειας.  

Ρυθµιστικό Αύξηση της παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ 

Όλοι οι πολίτες της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Υφιστάµενο 

Ο Νόµος και οι πρόνοιες του 
τέθηκαν σε πλήρη εφαρµογή 
από τον Αύγουστο του 2003 

Εγκαθίδρυση της Ρυθµιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) µε τη 
θέσπιση του περί Ρύθµισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου του 2003, 
Ν.122(Ι)/2003.  

Η ΡΑΕΚ είναι ανεξάρτητη αρχή της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, βασικός 
σκοπός της οποίας είναι η επίβλεψη 
της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας 
σε ένα απελευθερωµένο περιβάλλον, 
χωρίς µονοπώλια. 

Ρυθµιστικό 

Χορήγηση, έλεγχος, 
επιβολή, ανάκληση, 
τροποποίηση αδειών 
παραγωγής ενέργειας  

Ρύθµιση διατιµήσεων, 
χρεώσεων και άλλων όρων 
και προϋποθέσεων που 
εφαρµόζονται από τους 
αδειούχους για 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες 
παρέχονται σύµφωνα µε 
τους όρους των αδειών τους 

Προστασία των 
συµφερόντων των 
καταναλωτών, προστασία 
του περιβάλλοντος, 
διασφάλιση ουσιαστικού 
ανταγωνισµού στην αγορά 
ηλεκτρισµού και αποφυγή 
δυσµενών διακρίσεων.  
 

Εξασφάλιση της ασφάλειας, 
συνέχειας, ποιότητας και 
αξιοπιστίας της παροχής 
ηλεκτρισµού. Προαγωγή της 

Επενδυτές και όλοι οι 
καταναλωτές ηλεκτρικής 

ενέργειας 
Υφιστάµενο 

Ο Νόµος και οι πρόνοιες του 
τέθηκαν σε πλήρη εφαρµογή 
από τον Αύγουστο του 2003 
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χρήσης ανανεώσιµων 
µορφών ενέργειας. 
Ενθάρρυνση της 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από µονάδες 
συµπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης 

Εγκαθίδρυση του ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος Μεταφοράς (∆.Σ.Μ) µε τη 
θέσπιση του περί Ρύθµισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου του 2003, 
Ν.122(Ι)/2003 

Ρυθµιστικό 

Αντικειµενική διαχείριση της 
εµπορίας ηλεκτρισµού στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
στήριξη και προώθηση της 
ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας 

Επενδυτές  Υφιστάµενο 
Ο Νόµος και οι πρόνοιες του 
τέθηκαν σε πλήρη εφαρµογή 

από το 2003 

Σχέδια Παροχής Χορηγιών Χρηµατοοικονοµικό Αύξηση δυναµικότητας ΑΠΕ 
Βιοµηχανίες, 
Επενδυτές, Τελικοί 
Καταναλωτές 

Υφιστάµενο 
α) 2004-2008 

β) 2009-2013 

Θέσπιση του περί Προώθησης της 
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και 
Θερµότητας Νόµου του 2006,” 
Ν174(Ι)/2006, Αρ. 4105, ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης στην επίσηµη εφηµερίδα 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
29.12.2006 

 

Ο Νόµος παρέχει στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία το νοµικό πλαίσιο για την 
ετοιµασία και εφαρµογή 
προγραµµάτων ενθάρρυνσης της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
µέσω συµπαραγωγής από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Ρυθµιστικό 

Ενθάρρυνσης της 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας µέσω 
συµπαραγωγής από 
ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας 

Βιοµηχανία, επενδυτές Υφιστάµενο 
Ο Νόµος τέθηκε σε 
εφαρµογή από τις 
29.12.2006 
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Υποχρέωση όπως ο ∆ιαχειριστής 
Συστήµατος Μεταφοράς (∆ΣΜ) δίνει 
προτεραιότητα κατά την κατανοµή του 
φορτίου στο σύστηµα µεταφοράς και 
διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται µέσω συµπαραγωγής από 
ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ισχύος µέχρι 7MWe. Το 
δικαίωµα αυτό ισχύει και στις 
περιπτώσεις πλεονάσµατος ηλεκτρικής 
ενέργειας από αυτοπαραγωγή όπου η 
ηλεκτρική ενέργεια παράγεται µέσω 
συµπαραγωγής από ΑΠΕ. Στις 
περιπτώσεις πλεονάσµατος 
αυτοπαραγωγής όπου η ηλεκτρική 
ενέργεια παράγεται µέσω 
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, το 
δικαίωµα προτεραιότητας ισχύει για 
εγκαταστάσεις µέχρι και 11MWe. 

 

Ρυθµιστικό 

Αύξηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται 
µέσω συµπαραγωγής από 
ΑΠΕ 

Επενδυτές (παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας 

από συµπαραγωγή από 
ΑΠΕ) 

Υφιστάµενο Η πρόνοια αυτή τέθηκε σε 
ισχύ από τις 29.12.2006 

Υποχρέωση αγοράς κατά 
προτεραιότητα της ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ από την Αρχή 
Ηλεκτρισµού Κύπρου νοουµένου ότι 
ικανοποιούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές που καθορίζονται σε 
κάθε περίπτωση 

Ρυθµιστικό Αύξηση της παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ  

Επενδυτές (παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ) 

Υφιστάµενο Ισχύει από το 2002 

∆όµηση ειδικών διατιµήσεων για την 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από ΑΠΕ και συµπαραγωγή 
από ΑΠΕ, µε ειδικά κίνητρα για κάθε 
τεχνολογία. 

 Χρηµατοοικονοµικό Αύξηση της παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ 

Επενδυτές (παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ) 

Υφιστάµενο Ισχύει από το 2002 
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Καθορισµός ξεκάθαρων όρων 
σύνδεσης φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων, συστηµάτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση 
βιοµάζας καθώς και άλλων 
συστηµάτων ΑΠΕ µε το δίκτυο. 

Ρυθµιστικό Αύξηση της παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ Επενδυτές, Βιοµηχανία Υφιστάµενο Ισχύει από το 2002 

Ετοιµασία «νοµικού πλαισίου για τον 
καθορισµό ολοκληρωµένης 
χωροθετικής πολιτικής για την 
εγκατάσταση ανεµογεννητριών, 
αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων και άλλων µονάδων 
αξιοποίησης ΑΠΕ». Το πλαίσιο έχει 
εκδοθεί ως Εντολή 2 του 2006 µε βάση 
τον περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας 
Νόµο  
 

Ακόµη για διευκόλυνση των 
ενδιαφεροµένων επενδυτών το Τµήµα 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως 
προχώρησε στην ετοιµασία χάρτη, µε 
τις περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η 
εγκατάσταση ανεµογεννητριών.  

Ρυθµιστικό 

Καθορισµός επιτρεπόµενων 
περιοχών για ανάπτυξη 
ΑΠΕ – Προστασία 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
περιοχών 

Όλοι οι πολίτες της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Υφιστάµενο Ισχύει από το 2006 

 
Έκδοση Εγκυκλίου 3 του 2008 του 
Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία 
καθορίζονται τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση αιτήσεων για τον 
καθορισµό των περιπτώσεων όπου η 
πολεοδοµική άδεια θα θεωρείται 
δοσµένη.  
 

Ρυθµιστικό 

Σηµαντικός περιορισµός του 
χρόνου εξέτασης και 
έγκρισης χορηγιών για µικρά 
φωτοβολταϊκά συστήµατα 

Επενδυτές Υφιστάµενο Ισχύει από το 2008 
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Υιοθέτηση του θεσµού του “One Stop 
Shop”. 
 

Ρυθµιστικό 

Συντονισµός των 
τεχνοκρατικών υπηρεσιών 
για την επιτάχυνση των 
διαδικασιών και τη 
διευκόλυνση των επενδυτών 

Επενδυτές Υφιστάµενο Ισχύει από το 2002 

Απαλλαγή από την εξασφάλιση άδειας 
κατασκευής και λειτουργίας από τη 
ΡΑΕΚ αιολικών συστηµάτων µέχρι 
30kW, καθώς και φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων και συστηµάτων βιοµάζας 
µέχρι 20 kW  

Ρυθµιστικό Επιτάχυνση των 
διαδικασιών αδειοδότησης 

Επενδυτές Υφιστάµενο  

Τέλη αίτησης πολύ µικρών Μονάδων 
Φ/Β, Αιολικών, Βιοµάζας 

Χρηµατοοικονοµικό 

Μειωµένο κόστος 
επένδυσης και ταχύτερες και 
µη αποτρεπτικές διαδικασίες 
πολύ µικρών µονάδων ΑΠΕ 

 Προώθηση πολύ µικρών 
διεσπαρµένων µονάδων 
ΑΠΕ 

Επενδυτές 

 

Υφιστάµενο 

 

Τύπος αίτησης εξασφάλισης άδειας 
από την ΡΑΕΚ για Μονάδες ΑΠΕ µε 
Ισχύ µέχρι 5MW 

Ρυθµιστικό 

Μειωµένο κόστος 
επένδυσης και ταχύτερες και 
µη αποτρεπτικές διαδικασίες 
µικρών µονάδων ΑΠΕ µε 
Ισχύ µέχρι 5MW Προώθηση 
όλων των διαθέσιµων 
Τεχνολογιών ΑΠΕ µικρής 
κλίµακας 

Επενδυτές 

 

Υφιστάµενο 

 

Τέλη Σύνδεσης µε το ∆ίκτυο Μονάδων 
ΑΠΕ 

Χρηµατοοικονοµικό 

Μειωµένο κόστος 
επένδυσης ΑΠΕ - 
Προώθηση ΑΠΕ για 
ηλεκτροπαραγωγή 

Επενδυτές Υφιστάµενο  
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Ίδρυση του Ενεργειακού Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτών,το οποίο 
συγχηµατοδοτείται κατά 75% από την 
Ευρωπαική Επιτροπή µέσω του 
προγράµµατος <Ευφυής ενέργεια για 
την Ευρώπη> και την  Ένωση 
Κοινοτήτων Κύπρου.  

Ήπιου Τύπου Προώθηση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας 

Όλοι οι πολίτες της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Υφιστάµενο 

Το Ενεργειακό Γραφείο 
λειτουργεί από τις 

09.02.2009 

∆ιαφωτιστικές εκστρατείες, 
διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων για 
τις ΑΠΕ διοργάνωση εκθέσεων 
αναφορικά µε εξελίξεις στις τεχνολογίες 
ΑΠΕ 

Τα µέτρα που αφορούν την 
πληροφόρηση του κοινού αναφορικά 
µε τις ΑΠΕ περιγράφονται αναλυτικά 
στο ερώτηµα 4.2.4.(ζ) 

Ήπιου Τύπου Προώθηση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας 

Όλοι οι πολίτες της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Υφιστάµενο  
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4.2. Ειδικά µέτρα για την τήρηση των απαιτήσεων των άρθρων 13,14,16 και των 
άρθρων 17 έως 21 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
 

4.2.1. ∆ιοικητικές διαδικασίες και χωροταξικός σχεδιασµός (άρθρο 13 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

 

(α) Κατάλογος υφιστάµενης εθνικής και, εφόσον υφίσταται, περιφερειακής νοµοθεσίας για 
τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης, αδειοδότησης και για το χωροταξικό σχεδιασµό, 
η οποία εφαρµόζεται για µονάδες και τη συναφή δικτυακή υποδοµή µεταφοράς και 
διανοµής: 

Κατάλογος υφιστάµενης Εθνικής Νοµοθεσίας: 
Α. Άδεια ή εξαίρεση από άδεια κατασκευής και λειτουργίας σταθµού παραγωγής 

ενέργειας 

• Οι περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµοι του 2003 έως 2008, 
(Ν.122(Ι)/2003 & Ν.239(Ι)/2004 & N.143(I)/2005 & Ν.173(Ι)/2006 & 
Ν.92(Ι)/2008) 

• Οι περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Κανονισµοί του 2004,  

o Έκδοση Αδειών Κ.∆.Π.538/2004,  

o Τέλη Αδειών Κ.∆.Π.467/2004, 

o Μητρώο Αδειών Κ.∆.Π.466/2004, 

o ∆ιαδικασίες χρέωσης ∆ιατιµήσεων Ηλεκτρισµού Κ.∆.Π.472/2004 

o ∆ιεξαγωγή Ερευνών Κ.∆.Π.465/2004, 

o ∆ιοικητικά Πρόστιµα Κ.∆.Π.468/2004, 

o ∆ιαδικασία Υποβολής Παραπόνων Κ.∆.Π.570/2005,  

o ∆είκτες Απόδοσης Κ.∆.Π.571/2005 

 

Β. Πολεοδοµική άδεια - Χωροταξικός σχεδιασµός 

Ο Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµος  ψηφίσθηκε το 1972 και τέθηκε σε 
πλήρη εφαρµογή το ∆εκέµβριο 1990. Ο Νόµος προνοεί για µια συγκεκριµένη 
ιεραρχία Σχεδίων Ανάπτυξης, (Σχέδιο για τη Νήσο, Τοπικά Σχέδια και Σχέδια 
Περιοχής), µε τα οποία επιδιώκεται η θέσπιση των πολεοδοµικών και χωροταξικών 
πολιτικών που θα υποστηρίζουν τη φυσική ανάπτυξη της Κύπρου. Με βάση τη 
Νοµοθεσία, ως Πολεοδοµική Αρχή ορίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος 
εκχώρησε την εξουσία για εκπόνηση/τροποποίηση των Τοπικών Σχεδίων στο 
Πολεοδοµικό Συµβούλιο. Το 1982 ο Νόµος τροποποιήθηκε µε τη θεσµοθέτηση της 
∆ήλωσης Πολιτικής, ως ενός γενικευµένου πλαισίου χωροταξικής και πολεοδοµικής 
πολιτικής για την ύπαιθρο. 
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Η ∆ήλωση Πολιτικής αποτελείται σήµερα από γραπτό κείµενο, µε συνοδευτικούς 
επεξηγηµατικούς χάρτες και διαγράµµατα, το οποίο περιλαµβάνει γενικές και 
εξειδικευµένες πολιτικές κατά θεµατική ενότητα και τύπο ανάπτυξης. Αναπόσπαστο 
µέρος της ∆ήλωσης Πολιτικής αποτελούν, επίσης, τα λεπτοµερή σχέδια 
Πολεοδοµικών Ζωνών και άλλων ειδικών εγγράφων που δηµοσιεύονται για 
επιµέρους διοικητικές περιοχές. Σε ορισµένες διοικητικές περιοχές δεν έχουν 
καθορισθεί Πολεοδοµικές Ζώνες, αλλά µόνο Όριο Ανάπτυξης, ενώ σε άλλες το Όριο 
Ανάπτυξης προκύπτει µέσα από την ερµηνεία των προνοιών του γραπτού κειµένου 
της ∆ήλωσης Πολιτικής. 
 
Νοµοθεσίες 

• Οι περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµοι αναφορικά µε τον πολεοδοµικό 
και χωροταξικό σχεδιασµό και την έκδοση πολεοδοµικών αδειών  

• Εντολή 2 του 2006 (αναφορικά µε χωροθέτηση Μονάδων Παραγωγής 
Ενέργειας από ΑΠΕ), σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Περί Πολεοδοµίας και 
Χωροταξίας Νόµο που εκδίδει ο Υπουργός Εσωτερικών.  

• Τροποποιηµένο κείµενο δήλωσης πολιτικής (Σχέδιο Ανάπτυξης που 
τροποποιεί την πιο πάνω εντολή), µε δηµοσίευση 8/5/2009.  

• Εγκύκλιος Υπουργού Εσωτερικών 3/2008 ηµερ. 13 Μαϊου 2008 που αφορά 
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε σχέση µε τις οποίες δεν 
απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση πολεοδοµικής άδειας. 

•  Εγκύκλιος Υπουργού Εσωτερικών 3 ηµερ. 14 ∆εκεµβρίου 2009 που επίσης 
αφορά εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε σχέση µε τις οποίες δεν 
απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση πολεοδοµικής άδειας. 

• “Περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Γενικό ∆ιάταγµα Ανάπτυξης” που εκδίδει ο 
Υπουργός Εσωτερικών σύµφωνα µε το άρθρο 22 του περί Πολεοδοµίας και 
Χωροταξίας Νόµου (Κ.∆.Π. 859/2003). 

 
Γ. Οικοδοµική άδεια 

• Ο περί Ρύθµισης Οδών και Οικοδοµών Νόµος και σχετικοί Κανονισµοί και 
∆ιατάγµατα 

 
∆. Άδεια εκποµπής αέριων ρύπων για τις Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από βιοµάζα) 

• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµος, Ν. 187(Ι)/2002 

• Οι περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµοι, 
Ν.56(Ι)/2003, Ν.15(Ι)/2006 και Ν. 12(Ι)/2008 

 
Ε. Άδεια απόρριψης ή/και διαχείρισης αποβλήτων για τις Μονάδες Παραγωγής 

Ηλεκτρισµού από απόβλητα 

• Οι περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµοι, 
Ν.56(Ι)/2003,  Ν.15(Ι)/2006 και , Ν. 12(Ι)/2008  
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• Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµοι του 2002 µέχρι το 2006, 
Ν.106(Ι)/2002, Ν.160(Ι)/2005 και Ν.76(Ι)/2006 Ν.22(Ι)/2007, Ν.11(Ι)/2008, 
Ν.68(Ι)/2009, Ν.78(Ι)/2009 

• Ο Περί των Στερεών και Επικινδύνος Αποβλήτων Νόµος του 2002, 
Ν.215(Ι)/2002  

  
 
ΣΤ. Εγγυήσεις προέλευσης 

• Ο Περί της Προώθησης της Χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και 
της Εξοικονόµησης Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006, 
Ν.162(Ι)/2006 

 
Ζ. Εκτίµηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για έργα ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας 
Ο Νόµος για την Εκτίµηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα 
(Αρ. 140(Ι)/2005, ισχύει από τις 2 ∆εκεµβρίου 2005. Ο Νόµος αυτός αντικατέστησε το 
Νόµο Αρ. 57(Ι)/2001, που ίσχυε από το 2001. Ο Νόµος εναρµονίζει τη νοµοθεσία της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε τις Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ, της 
Ευρωπαϊκής για το συγκεκριµένο θέµα.  
 
Ο Νόµος αφορά τις περιπτώσεις αδειοδότησης έργων, κατάλογος των οποίων 
περιλαµβάνεται σε δύο Παραρτήµατα (Παράρτηµα Ι και ΙΙ). Πριν την έκδοση της 
απαιτούµενης άδειας για την προώθηση των έργων αυτών, ο Νόµος προνοεί, µέσω 
συγκεκριµένων διαδικασιών την αξιολόγηση των επιπτώσεων που µπορεί να 
επιφέρουν στο περιβάλλον.  
 
 
Πρόνοιες και εφαρµογή του Νόµου 
Το Παράρτηµα Ι του Νόµου αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στα έργα ΑΠΕ τα οποία 
ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία 
απαιτείται η ετοιµασία Μελέτης Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ).  
 
Το Παράρτηµα ΙΙ του Νόµου περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, κατάλογο έργων ΑΠΕ, για 
τα οποία απαιτείται αρχικά η ετοιµασία Έκθεσης Προκαταρκτικής Εκτίµησης 
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ). Το έντυπο ΠΕΕΠ το οποίο πρέπει να 
συµπληρωθεί από τον αιτητή, έχει ετοιµαστεί από το Τµήµα Περιβάλλοντος και είναι 
διαθέσιµο προς όλους τους ενδιαφερόµενους.  
 
Ανάλογα µε την περίπτωση, η Μελέτη ή η Έκθεση κατατίθεται στο Τµήµα 
Περιβάλλοντος, µέσω της Πολεοδοµικής Αρχής και το θέµα συζητείται σε συνεδρίαση 
της Επιτροπής Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία έχει συσταθεί 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου. 
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Η Επιτροπή απαρτίζεται από 9 Τµήµατα / Φορείς. Συγκεκριµένα, της Επιτροπής 
προεδρεύει το Τµήµα Περιβάλλοντος, ενώ µόνιµα µέλη είναι το Τµήµα Πολεοδοµίας 
και Οικήσεως, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, η Οµοσπονδία 
Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων, το ΕΤΕΚ και δυο µέλη µε 
εξειδικευµένες γνώσεις που ορίζει ο Υπουργός.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά και ανάλογα µε το θέµα, εκτός από τα 
προαναφερόµενα µόνιµα µέλη, καλούνται και µετέχουν και εκπρόσωποι άλλων 
εξειδικευµένων Τµηµάτων ή φορέων. Πάντοτε στις συνεδριάσεις καλείται 
εκπρόσωπος της αρχής τοπικής διοίκησης, στην περιοχή της οποίας το έργο 
προγραµµατίζεται να εκτελεστεί ή λειτουργήσει. 
 
Ο ρόλος της Επιτροπής είναι συµβουλευτικός προς την Περιβαλλοντική Αρχή, η 
οποία έχει και την τελική ευθύνη της ετοιµασίας της σχετικής Γνωµάτευσης, µε την 
οποία η Περιβαλλοντική Αρχή µπορεί να εισηγηθεί όπως: 
 
 
 
α) Αν το έργο εµπίπτει στο Παράρτηµα Ι:  
 
i) το έργο µη εκτελεστεί,  
ii) συµπεριληφθούν συγκεκριµένοι όροι στην Πολεοδοµική Άδεια που τυχόν δοθεί, 
iii) αν πρόκειται για δηµόσιο έργο, η κρατική υπηρεσία που θα εκτελέσει το έργο, 
εφαρµόσει συγκεκριµένα µέτρα για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον.  
 
β) Αν το έργο εµπίπτει στο Παράρτηµα ΙΙ: 
i) ετοιµαστεί Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, 
ii) συµπεριληφθούν συγκεκριµένοι όροι στην Πολεοδοµική Άδεια που τυχόν δοθεί,  
iii) αν πρόκειται για δηµόσιο έργο, η κρατική υπηρεσία που θα εκτελέσει το έργο, 
εφαρµόσει συγκεκριµένα µέτρα για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον  
 
Στις περιπτώσεις όπου η Πολεοδοµική Αρχή ή η αρµόδια για το έργο κρατική 
υπηρεσία, διαφωνεί µε την εφαρµογή οποιασδήποτε από τις ουσιώδεις εισηγήσεις 
της Περιβαλλοντικής Αρχής, το θέµα παραπέµπεται σε Υπουργική Επιτροπή η οποία 
αποφασίζει ανάλογα. Αν τα µέλη της Υπουργικής Επιτροπής δεν καταλήξουν σε 
κοινή απόφαση, το θέµα παραπέµπεται στο Υπουργικό Συµβούλιο για λήψη 
οριστικής απόφασης.  
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(β) Αρµόδιο(α) υπουργείο(α)/αρµόδια(ες) αρχή(ές) και σχετικές αρµοδιότητες στον 
αντίστοιχο τοµέα: 

- Η αδειοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία των µονάδων παραγωγής 
ηλεκτρισµού είναι αρµοδιότητα της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου. 
- Η τελική έγκριση του χωροταξικού σχεδιασµού και η έκδοση πολεοδοµικής άδειας 
για τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισµού 
είναι αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών (για τη ∆ήλωση Πολιτικής) και του 
Τµήµατος Πολεοδοµίας & Οικήσεως (για την αδειοδότηση).  
- Η οικοδοµική άδεια είναι αρµοδιότητα των Επαρχιακών ∆ιοικήσεων ή των ∆ήµων,. 
ανάλογα µε την περιοχή. 
- Η Περιβαλλοντική έγκριση καθώς και οι άδειες άδειες απόρριψης και διαχείρισης 
αποβλήτων είναι αρµοδιότητα του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  
- Η άδεια εκποµπών αέριων ρύπων είναι αρµοδιότητα του Τµήµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

 

(γ) Προβλεπόµενη αναθεώρηση για τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων που 
περιγράφονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ µέχρι τις:  

Τα περισσότερα µέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 έχουν ήδη 
µεταφερθεί στις πρόνοιες εθνικών νοµοθεσιών. 
Τα υπόλοιπα αναµένεται να ενσωµατωθούν και να ισχύσουν µε την ψήφιση από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων της νέα νοµοθεσίας. 

 

 

(δ) Περίληψη υφιστάµενων και προγραµµατισµένων µέτρων σε περιφερειακό/τοπικό 
επίπεδο (εφόσον υπάρχουν): 

Τα κυριότερα από τα υφιστάµενα µέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών 
αδειοδότησης όπως ο καθορισµός ξεκάθαρων όρων σύνδεσης φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων και άλλων συστηµάτων ΑΠΕ µε το δίκτυο, η έκδοση της Εγκυκλίου 3 
του 2008 του Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία καθορίζονται τα κριτήρια βάση 
των οποίων θα πρέπει να υλοποιούνται οι εγκαταστάσεις µικρών φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων επί νέων ή υφιστάµενων οικοδοµών έτσι ώστε να θεωρείται δοσµένη η  
πολεοδοµική άδεια και η υιοθέτηση του θεσµού του “One Stop Shop”, περιγράφηκαν 
εκτενώς στο ερώτηµα 4.1. 
 
Πρόσθετα, σύµφωνα µε τους Περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµους του 
2003 έως 2008, τους σχετικούς µε την έκδοση Αδειών Κανονισµούς του 2004 και τις 
σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ αιολικά συστήµατα µέχρι 30kW, καθώς και 
φωτοβολταϊκά συστήµατα και συστήµατα βιοµάζας µέχρι 20 kW απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση της εξασφάλισης άδειας από τη ΡΑΕΚ.  
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Παράλληλα, η διαδικασία αδειοδότησης µονάδων παραγωγής ηλεκτρισµού µε χρήση 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής εγκατεστηµένης iσχύς µέχρι και 
5MW απαιτεί εξασφάλιση εξαίρεσης από άδεια, που είναι ένα απλό έντυπο, στο 
οποίο δεν ζητούνται πολλά στοιχεία. 
 
Όσο αφορά την περιβαλλοντική µελέτη, αυτή δεν απαιτείται για τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 Ανεµογεννήτριες µε ισχύ µέχρι και 30KW (για ανεµογεννήτριες µε ισχύ 
µεγαλύτερη από 31KW απαιτείται προκαταρτική µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων), 

 Φωτοβολταϊκά µε ισχύ µέχρι και 100KW, 
 Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από αξιοποίηση βιοµάζας µε 
εγκατεστηµένη ισχύ µέχρι και 20KW, 

 Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από κυµατική ενέργεια και 
 
Όλα τα πιο πάνω µέτρα απλούστευσαν σηµαντικά τη διαδικασία αδειοδότησης.  
 

 

(ε) Υπάρχουν περιττά εµπόδια ή δυσανάλογες απαιτήσεις που έχουν εντοπιστεί όσον 
αφορά τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης που εφαρµόζονται για 
µονάδες και συναφή δικτυακή υποδοµή µεταφοράς και διανοµής για την 
ηλεκτροπαραγωγή, τη θέρµανση και ψύξη από ανανεώσιµες πηγές και για τις 
διεργασίες µετασχηµατισµού βιοµάζας προς βιοκαύσιµα ή άλλα ενεργειακά προϊόντα; 
Εάν υπάρχουν, ποια είναι; 

∆εν έχουν παρατηρηθεί περιττά εµπόδια ή δυσανάλογες απαιτήσεις µέχρι στιγµής 
όσο αφορά τις διαδικασίες έγκρισης και αδειοδότησης. 
 
 
(στ) Ποιο επίπεδο διοίκησης (τοπικό, περιφερειακό και εθνικό) είναι αρµόδιο για την 

έγκριση, την πιστοποίηση και την αδειοδότηση εγκαταστάσεων ανανεώσιµης ενέργειας 
και για τον χωροταξικό σχεδιασµό; (Εάν εξαρτάται από τον τύπο εγκατάστασης, να 
αναφερθεί.) Εάν εµπλέκονται περισσότερα από ένα επίπεδα, πώς πραγµατοποιείται ο 
συντονισµός µεταξύ των διάφορων επιπέδων; Πώς θα βελτιωθεί µελλοντικά ο 
συντονισµός µεταξύ διάφορων αρµόδιων αρχών; 

Όπως αναφέρθηκε και στο ερώτηµα 4.2.1.(β), οι άδειες κατασκευής και λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων είναι αρµοδιότητα της ΡΑΕΚ. Η ΡΑΕΚ εκδίδει άδειες σε εθνικό 
επίπεδο. Ο χωροταξικός σχεδιασµός εγκαταστάσεων Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισµού είναι αρµοδιότητα του Τµήµατος Πολεοδοµίας 
και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Οι 
πολεοδοµικές άδειες εκδίδονται σε επαρχιακό επίπεδο από την εκάστοτε 
Πολεοδοµική Αρχή. Οι οικοδοµικές άδειες είναι αρµοδιότητα των Επαρχιακών 
∆ιοικήσεων ή των ∆ήµων, αναλόγως της περίπτωσης και συνεπώς εκδίδονται σε 
επαρχιακό ή και τοπικό επίπεδο. 
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Η Περιβαλλοντική έγκριση καθώς και οι άδειες απορριψης και διαχείρισης 
αποβλήτων είναι αρµοδιότητα του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο. 
Τέλος, η άδεια εκποµπών αέριων ρύπων από µονάδες παραγωγής ενέργειας από 
βιοµάζα είναι αρµοδιότητα του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκδίδονται σε εθνικό επίπεδο. 
 
Ο συντονισµός µεταξύ των διαφόρων αρµόδιων αρχών και επιπέδων επιτυγχάνεται 
µέσω του θεσµού του One-Stop Shop. Παράλληλα, όλες οι αρµόδιες αρχές κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης µίας αίτησης, βρίσκονται σε συνεχή επαφή και 
ανταλλάσσουν απόψεις επί του θέµατος. 
 
 
 (ζ) Πώς διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα περιεκτικής πληροφόρησης σχετικά µε την 

εξέταση αιτήσεων έγκρισης, πιστοποίησης και αδειοδότησης και για την παροχή 
βοήθειας σε αιτούντες; Τι είδους πληροφορίες και βοήθεια είναι διαθέσιµες σε 
δυνητικούς αιτούντες όσον αφορά τις αιτήσεις τους για νέες εγκαταστάσεις 
ανανεώσιµης ενέργειας; 

Όλες οι αρµόδιες αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες για την έγκριση και αδειοδότηση 
µονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ διαθέτουν ιστοσελίδες στις οποίες δίνονται 
όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες στους δυνητικούς αιτητές.   
Αναλυτικότερα, η εξέταση αιτήσεων αδειοδότησης από την ΡΑΕΚ γίνεται χωρίς 
διακρίσεις, µε κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην Νοµοθεσία, είναι δηµοσιευµένα 
στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy) και είναι εκ των προτέρων γνωστά 
στους αιτητές. Πρόσθετα στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ είναι αναρτηµένες όλες οι 
πληροφορίες αναφορικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης, τα έντυπα αιτήσεων, τις 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν, εξετάστηκαν, απορρίφθηκαν ή έλαβαν άδεια. 
Πρόσθετα, η Εντολή Αρ. 2 του 2006 και ο Συµβουλευτικός/Ενδεικτικός Χάρτης για 
ανάπτυξη αιολικών πάρκων που ετοίµασε το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως 
www.moi.gov.cy/tph. Η εγκύκλιος 3/2008 βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών www.moi.gov.cy. Eκτός από τη νοµοθεσία, τη διαδικασία της 
αδειοδότησης και τα έντυπα αίτησης, στην ιστοσελίδα 
www.publicaccess.tph.moi.gov.cy, το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως δίνει τη 
δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει τα κύρια στάδια της πορείας της αίτησης 
για χορήγηση πολεοδοµικής άδειας µε την καταχώρηση του αριθµού της πολιτικής 
ταυτότητας.  
 
Το Τµήµα Περιβάλλοντος στην ιστοσελίδα του 
(http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/32844F80870DBFE4C2256F72003E
DBE0?OpenDocument) δηµοσιεύει γενικές πληροφορίες αναφορικά µε τη διαδικασία 
έκδοσης περιβαλλοντικής άδειας, τη νοµοθεσία, τα έντυπα αίτησης, κατευθυντήριες 
γραµµές για την ετοιµασία µελέτης εκτίµησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς 
και τις άδειες που εκδόθηκαν. 
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η) Πώς διευκολύνεται ο οριζόντιος συντονισµός µεταξύ διάφορων διοικητικών οργάνων, 
αρµόδιων για τα διάφορα µέρη της άδειας; Πόσες φάσεις διαδικασίας απαιτούνται για 
τη λήψη της τελικής έγκρισης/κάθε απαιτούµενης άδειας; Υπάρχει µονοαπευθυντική 
θυρίδα για το συντονισµό όλων των φάσεων; Ανακοινώνονται εκ των προτέρων 
χρονοδιαγράµµατα για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων; Ποιος ο µέσος χρόνος για τη 
λήψη απόφασης σχετικά µε την αίτηση; 

Ο συντονισµός µεταξύ των διαφόρων αρµόδιων αρχών και επιπέδων επιτυγχάνεται 
µέσω του θεσµού του One-Stop Shop. Παράλληλα, όλες οι αρµόδιες αρχές κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης µίας αίτησης, βρίσκονται σε συνεχή επαφή και 
ανταλλάσσουν απόψεις επί του θέµατος. Υπάρχουν χρονοδιαγράµµατα στις 
διαδικασίες αδειοδότησης από τη ΡΑΕΚ, την Πολεοδοµική Αρχή και την 
Περιβαλλοντική Αρχή, οι οποίες και ανακοινώνονται στους αιτητές. Στη συνέχεια 
δίνεται αναλυτικά η διαδικασία για τη λήψη κάθε απαιτούµενης άδειας και ο χρόνος 
για τη λήψη της απόφασης από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΡΑΕΚ: 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΕ:  
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει εγκαταστάσεις: 

1. Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και συστηµάτων Βιοµάζας ισχύος µέχρι 20KW, 
2. Αιολικών Συστηµάτων ισχύος µέχρι 30KW, 

Σύµφωνα µε απόφαση της ΡΑΕΚ οι πιο πάνω κατηγορίες απαλλάσσονται πλήρως 
από την υποχρέωση υποβολής αίτησης και εξασφάλισης οποιασδήποτε άδειας από 
την ΡΑΕΚ, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι εξασφαλίζονται όλες οι άλλες 
προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις από τις όλες τις άλλες εµπλεκόµενες αρχές της 
∆ηµοκρατίας. 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 5MW:  
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει όλες τις τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισµού µε 
χρήση ΑΠΕ µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ µέχρι 5MW. 
Για τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, οι ενδιαφερόµενοι 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο στη ΡΑΕΚ για να τους χορηγηθεί 
Εξαίρεση από Άδεια. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 

1. το προβλεπόµενο τέλος αίτησης, το οποίο ανέρχεται για κάθε αίτηση στα 
€170.86,  

2. τα στοιχεία του αιτητή 
3. Τεχνοοικονοµική Μελέτη και Μελέτη Βιωσιµότητας 
4. Στοιχεία για την διαθεσιµότητα της απαιτούµενης πρωτογενούς ενέργειας, 
5. Χωροταξικό σχεδιασµό του έργου και διαθεσιµότητα του οικοπέδου 

εγκατάστασης 
6. Πρόγραµµα εργασιών 
7. Πιθανές πηγές χρηµατοδότησης 
8. Περιβαλλοντική Μελέτη, όπου αυτό εφαρµόζεται,  
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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΕ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ 5MW:  
Για τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, οι ενδιαφερόµενοι 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε ειδικό έντυπο στη ΡΑΕΚ για να τους χορηγηθεί 
Άδεια. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 

1. το προβλεπόµενο τέλος αίτησης, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε την 
αιτούµενη Ισχύ για κάθε αίτηση και είναι €0.08543 ανά εγκατεστηµένο KW, µε 
ελάχιστο ποσό ανά αίτηση €170.86 

2. τα στοιχεία του αιτητή 
3. Τεχνοοικονοµική Μελέτη και Μελέτη Βιωσιµότητας 
4. Στοιχεία για την διαθεσιµότητα της απαιτούµενης πρωτογενούς ενέργειας, 
5. Χωροταξικό σχεδιασµό του έργου και διαθεσιµότητα του οικοπέδου 

εγκατάστασης 
6. Πρόγραµµα εργασιών 
7. Πιθανές πηγές χρηµατοδότησης 
8. Περιβαλλοντική Μελέτη, όπου αυτό εφαρµόζεται, 

Εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της αίτησης στη ΡΑΕΚ ο αιτητής πρέπει 
να δηµοσιεύσει σε καθηµερινή εφηµερίδα για δύο συνεχόµενες ηµέρες ειδικό έντυπο 
µε το οποίο θα πληροφορεί το κοινό για την υποβολή και τα στοιχεία της αίτησης του 
στην ΡΑΕΚ και ότι ο φάκελος της αίτησης βρίσκεται στη ΡΑΕΚ και το κοινό µπορεί να 
τον επιθεωρήσει. 
Η ΡΑΕΚ εξετάζει τα στοιχεία της αίτησης και εντός δύο µηνών από την υποβολή της 
αίτησης µπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία από τον αιτητή. Εάν η ΡΑΕΚ δεν 
ζητήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία η αίτηση θεωρείται πλήρης. 
Όταν η αίτηση θεωρηθεί από την ΡΑΕΚ ότι είναι πλήρης ο αιτητής πρέπει να 
δηµοσιεύσει και πάλιν, σε καθηµερινή εφηµερίδα για δύο συνεχόµενες ηµέρες ειδικό 
έντυπο µε το οποίο θα πληροφορεί το κοινό ότι η αίτηση του έχει θεωρηθεί από την 
ΡΑΕΚ ότι είναι πλήρης και ότι το κοινό για περίοδο που δεν πρέπει να είναι λιγότερη 
από δεκαπέντε ηµέρες µπορεί να επιθεωρήσει τον φάκελο της αίτησης και να 
υποβάλει στη ΡΑΕΚ οποιαδήποτε πληροφορία ή ένσταση για το προτεινόµενο έργο.  
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΡΑΕΚ: 
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ για παροχή Άδειας ή Εξαίρεσης από άδεια 
για Κατασκευή και Λειτουργία Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, από 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ή Εγκαταστάσεις Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού 
και Θερµότητας, πρέπει να συνοδεύονται από τους πιο κάτω τύπους 
Περιβαλλοντικών Μελετών:    
Α. Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για: 

 Ανεµογεννήτριες µε ισχύ µεγαλύτερη από 1MW (1000KW), 
 Φωτοβολταϊκά µε ισχύ µεγαλύτερη από 100KW, 
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 Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
 Εγκαταστάσεις Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας, 

Β. Προκαταρτική Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) για: 
 Ανεµογεννήτριες µε ισχύ µεγαλύτερη από 30KW µέχρι και 100KW 

Γ. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν αναφέρονται πιο πάνω λόγου χάρη: 
 Ανεµογεννήτριες µε ισχύ µεγαλύτερη από 100KW µέχρι και 1MW (1000KW), 
 Φωτοβολταϊκά µε ισχύ µεγαλύτερη από 20KW µέχρι και 100KW, 
 Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από αξιοποίηση βιοµάζας πάνω από 

20KW, 
 Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από κυµατική ενέργεια,  

η ΡΑΕΚ αν κρίνει αναγκαίο ζητά τις γραπτές απόψεις της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά. 
Η ΡΑΕΚ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει εάν κρίνει αναγκαίο, οποιαδήποτε 
επιπρόσθετα στοιχεία όσον αφορά περιβαλλοντικές παραµέτρους στα πλαίσια της 
Περιβαλλοντικής Μελέτης για την ορθή εξέταση της κάθε αίτησης ξεχωριστά.  
Η ΡΑΕΚ έχει στην διάθεση της τρεις µήνες από την ηµεροµηνία που µια αίτηση έχει 
θεωρηθεί πλήρης για να την αξιολογήσει και να εκδώσει απόφαση έκδοσης άδειας ή 
απόρριψης της αίτησης. Η ΡΑΕΚ µπορεί να αποφασίζει παράταση της πιο πάνω 
χρονικής περιόδου αξιολόγησης και λήψης απόφασης της σε σχέση µε την αίτηση. Η 
περίοδος παράτασης δεν πρέπει να ξεπερνά τους τρεις µήνες. Ο αιτητής 
ενηµερώνεται γραπτώς από την ΡΑΕΚ. 
Η απόφαση της ΡΑΕΚ δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και 
την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και κοινοποιείται γραπτώς στον αιτητή. Η ΡΑΕΚ εντός 
σαράντα ηµερών από την λήψη της απόφασης έκδοσης άδειας πρέπει να εκδώσει 
την σχετική άδεια. 
 
Το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως έχει επίσης στη διάθεση του διάστηµα τριών 
µηνών για την εξέταση µίας αίτησης.  

 

 

(θ) Λαµβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες έγκρισης οι ιδιαιτερότητες των διάφορων 
τεχνολογιών ανανεώσιµης ενέργειας; Εάν ναι, να περιγραφεί ο τρόπος. Εάν όχι, 
προβλέπεται να λαµβάνονται υπόψη µελλοντικά; 

Οι ιδιαιτερότητες, η τεχνολογική εξέλιξη, η διαθεσιµότητα και ωριµότητα των 
διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιµης Ενέργειας λαµβάνονται υπόψη κατά την 
εξέταση και αξιολόγηση της τεχνοοικονοµικής µελέτης που συνοδεύει κάθε αίτηση 
που υποβάλλεται. 

 

 

(ι) Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες, παραδείγµατος χάρη απλή γνωστοποίηση, για µικρές, 
αποκεντρωµένες εγκαταστάσεις (όπως ηλιακοί συλλέκτες σε κτίρια ή λέβητες βιοµάζας 
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σε κτίρια); Εάν ναι, να περιγραφούν οι φάσεις της διαδικασίας. Είναι οι κανόνες 
δηµοσιοποιηµένοι και διαθέσιµοι στους πολίτες; Πού δηµοσιεύονται; 
Προγραµµατίζεται η εισαγωγή απλουστευµένων διαδικασιών γνωστοποίησης 
µελλοντικά; Εάν ναι, για ποιους τύπους εγκατάστασης/συστήµατος; (Είναι δυνατή η 
καταµέτρηση καθαρής ενέργειας;) 

Οι πολύ µικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από ΑΠΕ που αφορούν: 
1. Φωτοβολταϊκά συστήµατα και συστήµατα Βιοµάζας ισχύος µέχρι 20KW, 
2. Αιολικά συστήµατα ισχύος µέχρι 30KW, 

σύµφωνα µε απόφαση της ΡΑΕΚ απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση 
υποβολής αίτησης και εξασφάλισης οποιασδήποτε άδειας από την ΡΑΕΚ, υπό την 
προϋπόθεση βέβαια, ότι εξασφαλίζονται όλες οι άλλες προβλεπόµενες άδειες και 
εγκρίσεις από τις όλες τις άλλες εµπλεκόµενες αρχές της ∆ηµοκρατίας. 
Πρόσθετα, εάν τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µε ισχύ µέχρι 100kW τοποθετηθούν σε 
νέα ή υφιστάµενη οικοδοµή ή στο έδαφος εντός του τεµαχίου που βρίσκεται η 
οικοδοµή (για την οποία έχει εξασφαλιστεί πολεοδοµική και οικοδοµική άδεια) 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εγκυκλίου 3 του 2008 του 
Υπουργού Εσωτερικών η πολεοδοµική άδεια θεωρείται δοσµένη. Νοείται ότι πρέπει 
να εξασφαλιστεί άδεια οικοδοµής.  
Παράλληλα το ∆ιάταγµα Ανάπτυξης θεωρεί ότι η πολεοδοµική άδεια είναι δοσµένη 
και στην περίπτωση εγκατάστασης ανεµόµετρων που δεν υπερβαίνουν τα 30 µέτρα. 
Απαιτείται όµως οικοδοµική άδεια και έγκριση από το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας.  
 

 

(ια) Πού δηµοσιεύεται το ποσό των τελών των σχετικών µε αιτήσεις για έγκριση/άδειες 
κάθε είδους όσον αφορά νέες εγκαταστάσεις; Είναι τα τέλη συσχετισµένα προς τις 
διοικητικές δαπάνες χορήγησης των αδειών αυτών; Υπάρχει σχέδιο αναθεώρησης 
αυτών των τελών; 

Τα Τέλη αίτησης προς την ΡΑΕΚ καθορίζονται στο Κανονισµό «Τέλη Αδειών» 
Κ.∆.Π.467/2004 και είναι δηµοσιευµένα στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ 
(www.cera.org.cy). 
 
Τα τέλη (Κανονισµός 3 των περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας – ∆ικαιώµατα – 
Κανονισµοί του 2005) έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 
αρ. 3965 ηµερ. 11/3/2005, µε Κ∆Π 119/2005. Επιπλέον, υπάρχουν και στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Οικήσεως. Τα δικαιώµατα που 
καθορίζονται στους Κανονισµούς του 2005 αναθεωρούνται κάθε πενταετία και 
κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.  

 

 

(ιβ) Υπάρχει επίσηµη καθοδήγηση προς τοπικά και περιφερειακά διοικητικά όργανα, όσον 
αφορά τον προγραµµατισµό, τη µελέτη, την κατασκευή και την ανακαίνιση 
βιοµηχανικών και οικιστικών περιοχών, σχετικά µε την εγκατάσταση εξοπλισµού και 
συστηµάτων που χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για την 
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ηλεκτροπαραγωγή καθώς και τη θέρµανση και ψύξη, περιλαµβανόµενων της 
τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης; Εφόσον δεν υπάρχει επίσηµη καθοδήγηση ή η 
υπάρχουσα είναι ανεπαρκής, πώς και πότε θα αντιµετωπιστεί αυτή η ανάγκη; 

 

Το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε 
όλους τους εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς και παρέχει συστάσεις/συµβουλές για 
θέµατα ενσωµάτωσης συστηµάτων ΑΠΕ στα κτίρια. Όπως αναφέρθηκε και στον 
πίνακα 5 της παραγράφου 4.1, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εκδόσει την Εντολή Αρ. 
2 το 2006 και την Εγκύκλιο Αρ. 3 το 2008, βάσει των οποίων καθορίζεται η 
χωροθετική πολιτική για εγκαταστάσεις συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ 
καθώς επίσης και οι αποδεκτοί τρόποι ενσωµάτωσης φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
στα κρίτια.  
Παράλληλα, η Υπηρεσία Ενέργειας εκδίδει κάθε χρόνο Οδηγούς Ενεργειακών 
Επενδύσεων για κάθε κατηγορία επένδυσης για την οποία παρέχεται 
χορηγία/επιδότηση, οι οποίοι είναι διαθέσιµοι προς ολους τους ενδιαφερόµενους. Οι 
εν λόγω Οδηγοί περιέχουν στοιχεία τόσο για τις απαιτούµενες ενέργειες όσο και για 
τις απαιτούµενες άδειες και πιστοποιητικά που πρέπει να εξασφαλίσουν οι επενδυτές 
για να δύνανται να λάβουν την χορηγία / επιδότηση.  
Επιπρόσθετα το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού επισκέπτεται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα δήµους, κοινότητες και οργανωµένα σύνολα (π.χ. 
Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων, Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο)  µε σκοπό την ενηµέρωση και την καθοδήγησή τους για τις 
δυνατότητες αξιοποίησης των ΑΠΕ τόσο για ηλεκτροπαραγωγή όσο και για 
θέρµανση/ψύξη.   
Τέλος κάθε χρόνο συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού, την ΟΕΒ, την Επιτροπή ∆ιαχείρησης του Ειδικού Ταµείου ΑΠΕ και την 
ΑΗΚ η εξειδικευµένη έκθεση «Savenergy», κατά τη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες 
έχουν την ευκαιρεία να ενηµερωθούν για τα συστήµατα ΑΠΕ και εξοικονόµησης 
ενέργειας.  
 
(ιγ) Υπάρχει ειδική κατάρτιση για υπάλληλους χειριζόµενους διαδικασίες έγκρισης, 

πιστοποίησης και αδειοδότησης εγκαταστάσεων ανανεώσιµης ενέργειας; 

Ναι, υπάρχει ειδική κατάρτιση για τους υπαλλήλους που χειρίζονται τις διαδικασίες 
έγκρισης και αδειοδότησης εγκαταστάσεων ανανεώσιµης ενέργειας.   
 

 

4.2.2. Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 
(α) Για την υπαγωγή τους σε καθεστώτα στήριξης, πρέπει οι τεχνολογίες ανανεώσιµης 

ενέργειας να πληρούν ορισµένα ποιοτικά πρότυπα; Εάν ναι, να αναφερθούν οι 
εγκαταστάσεις και τα ποιοτικά πρότυπα. Πρόκειται για εθνικά ή περιφερειακά πρότυπα 
που υπερβαίνουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα; 

Για να θεωρείται µία αίτηση επιλέξιµη και να δικαιούται να ενταχθεί στα Σχέδια 
Παροχής Χορηγιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θα πρέπει να έχει 
όρους σύνδεσης µε την Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου ή το ∆ιαχειριστή Συστήµατος 
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Μεταφοράς (∆ΣΜ) και να προσκοµίσει Σχετική ∆ήλωση Συµµόρφωσης(Declaration of 
Conformity), όπως απαιτείται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/68/ECC CE Marking . 
 
Όλα τα συστήµατα ΑΠΕ τα οποία ενώνονται µε το δίκτυο της ΑΗΚ πρέπει να 
πληρούν τους όρους σύνδεσης της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και του διαχειριστή 
Συστήµατος Μεταφοράς. 
 
Για µικρά συστήµατα ΑΠΕ οι µετατροπείς τάσης θα πρέπει να είναι συµβατοί µε τα 
ακόλουθα πρότυπα: 
Για να επιτραπεί η διασύνδεση της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης ενός Φ/Κ συστήµατος 
µέχρι 150 KWp µε το ∆ίκτυο Χαµηλή Τάσης (ΧΤ) της ΑΗΚ για την όσο δυνατή 
µεγαλύτερη ασφάλεια και αποδοτικότητα βασίζεται κυρίως στο Πρότυπο IEC 60364-
7-712. Τονίζεται ότι στο µέρος AC µιας Φ/Κ εγκατάστασης, ισχύουν οι κανονισµοί της 
16ης έκδοσης του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας (ΙΕΤ) της Μ. Βρετανίας. 
 
 
Πρότυπα: 
Η κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστηµάτων διέπεται 
από τα ακόλουθα πρότυπα: 
- IEC 61215: Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) modules Design and 

Type Approval. 
- IEC 61646: Thin Films PV modules 
- IEC 61730:, Part 2 : Requirements for Testing 
- IEC 60439-1: Low Voltage Switchgear and Contol-gear assemblies 
- EN 5160: Power Quality 
- Ευρωπαϊκή Οδηγία: 73/23/ECC: Electrical Apparatus Low Voltage Directive 
- Ευρωπαϊκή Οδηγία: 89/336/EEC: Electromagnetic Compatibility 
- Ευρωπαϊκή Οδηγία: 93/68/EEC: CE Marking 
- Engineering Recommendation G77/1 
 
Τα πιο πάνω αποδεικνύονται µε τη Σχετική ∆ήλωση Συµµόρφωσης (Declaration of 
Conformity), όπως απαιτείται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/68/ECC CE Marking 
 
∆ιεθνή πρότυπα απαιτούνται και για µεγάλες εγκαταστάσεις Αιολικών Πάρκων καθώς 
και Βιοµάζας και τηρούν τους κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής. 

 

 

4.2.3. Κτίρια (άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 
(α) Αναφορά σε υφιστάµενη εθνική και περιφερειακή νοµοθεσία (εφόσον υπάρχει) και 

περίληψη τοπικής νοµοθεσίας σχετικής µε την αύξηση του µεριδίου ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές στον τοµέα των κτιρίων: 

Στο περί Ρύθµισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου) ∆ιάταγµα του 2009 (Κ.∆.Π. 446/2009) αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

• Υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιακού συστήµατος για ικανοποίηση των αναγκών σε 
ζεστό νερό χρήσης, σε κάθε νέο κτίριο το οποίο χρησιµοποιείται ως κατοικία, 
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σύµφωνα µε τον Τεχνικό Οδηγό Ηλιακών Συστηµάτων και σύµφωνα µε τους 
όρους της αρµόδιας Οικοδοµικής Αρχής. 

• Τοποθέτηση πρόνοιας για χρήση συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ σε κάθε νέο κτίριο. Η πρόνοια πρέπει να τοποθετείται σε συνεννόηση 
µε τον προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και να περιλαµβάνει: 

-  την τοποθέτηση στο κτίριο µεγαλύτερου κιβωτίου µετρητών ηλεκτρισµού 
ώστε να υπάρχει πρόσθετος διαθέσιµος χώρος για εγκατάσταση του 
µετρητή συστήµατος ΑΠΕ. 

-  την τοποθέτηση κατάλληλης σωλήνωσης η οποία να ξεκινά από το 
κιβώτιο µετρητών και να καταλήγει στη µελλοντική πιθανή θέση 
εγκατάστασης του συστήµατος ΑΠΕ.  

 

 

(β) Αρµόδιο(α) υπουργείο(α)/αρµόδια(ες) αρχή(ές): 

Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
 
 
(γ) Αναθεώρηση κανόνων, ενδεχοµένως, προγραµµατισµένη µέχρι τις: [ηµεροµηνία] 

Προγραµµατισµένη αναθεώρηση το αργότερο µέχρι τα µέσα του 2012 
 

 

 

(δ) Περίληψη των υφιστάµενων και προγραµµατισµένων µέτρων σε περιφερειακό/τοπικό 
επίπεδο: 

Τα υφιστάµενα µέτρα για την αύξηση του µεριδίου ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
στον τοµέα των κτιρίων είναι η απαλλαγή από την εξασφάλιση άδειας κατασκευής και 
λειτουργίας από τη ΡΑΕΚ αιολικών συστηµάτων µέχρι 30kW, καθώς και 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και συστηµάτων βιοµάζας µέχρι 20 kW, η απαλλαγή 
από την υποχρέωση έκδοσης πολεοδοµικής άδειας για φωτοβολταϊκά συστήµατα 
µέχρι 20 kW νοουµένου ότι εγκαθίστανται µε συγκεκριµένο τρόπο, τα Σχέδια 
Χορηγιών για την εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ στα κτίρια και το ∆ιάταγµα για την 
υποχρεωτική εγκατάσταση. 
Προγραµµατίζεται η έκδοση Σχεδίου ∆ράσης για κτίρια µε σχεδόν µηδενική 
κατανάλωση ενέργειας (στο οποίο θα περιλαµβάνεται ελάχιστα επίπεδα ενέργειας 
από ΑΠΕ). 
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(ε) Υφίστανται σε κανονισµούς και κώδικες για κτίρια ελάχιστα επίπεδα για τη χρήση 
ανανεώσιµης ενέργειας; Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές υπάρχουν και σε τι 
συνίστανται αυτές οι απαιτήσεις; (Να δοθεί συνοπτική περιγραφή). Ειδικότερα, ποια 
µέτρα έχουν ενσωµατωθεί σε αυτούς τους κώδικες, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα 
αυξηθεί το µερίδιο ανανεώσιµης ενέργειας χρησιµοποιούµενης στον κτιριακό τοµέα; 
Ποια είναι τα µελλοντικά σχέδια όσον αφορά αυτές τις απαιτήσεις/αυτά τα µέτρα; 

Στο παρόν στάδιο δεν έχουν τεθεί ελάχιστα επίπεδα για τη χρήση ανανεώσιµης 
ενέργειας στα κτίρια. Η µοναδική υποχρέωση είναι αυτή που περιγράφεται στο 
ερώτηµα 4.2.3.(α) για την υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιακών συστηµάτων για 
ικανοποίηση των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης, σε κάθε νέο κτίριο το οποίο 
χρησιµοποιείται ως κατοικία και η υποχρέωση τοποθέτησης πρόνοιας για χρήση 
συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε κάθε νέο κτίριο. Η 
υποχρέωση ισχύει για όλες τις περιοχές του νησιού. 
Στην προγραµµατισµένη αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τη ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων η οποία αναµένεται να γίνει το αργότερο µέχρι τα µέσα του 2012, καθώς 
και στο Σχέδιο ∆ράσης για κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας, 
αναµένεται να εισαχθούν υποχρεώσεις ελάχιστης ποσότητα ενέργειας από ΑΠΕ σε 
όλα τα νέα κτίρια. 
 
 
 
(στ) Ποια η προβλεπόµενη αύξηση της χρήσης ανανεώσιµης ενέργειας σε κτίρια µέχρι το 
έτος 2020; (Αν είναι δυνατόν, να γίνει διαφοροποίηση µεταξύ κατοικιών - «µονοκατοικίες» 
και «πολυκατοικίες», εµπορικών καταστηµάτων, δηµόσιων καταστηµάτων και βιοµηχανιών.)  

Πίνακας 6 Εκτιµώµενο µερίδιο ανανεώσιµης ενέργειας στον τοµέα των κτιρίων (%) 

 2005 2010 2015 2020 

Κατοικίες 20,8 32,1 36,8 41,5 

Υπηρεσίες και 
Βιοµηχανία 

1,5 7,0 10,3 13,4 

ΣΥΝΟΛΟ 9,03 15,4 20,5 23,9 

 

Στο πιο πάνω υπολογισµό δεν έχει συµπεριληφθεί η συνεισφορά στη µείωση της 
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια από τα µέτρα ενθάρρυνσης για  
εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά ούτε και τα µελλοντικά µέτρα που θα παρθούν µε 
βάση το Σχέδιο ∆ράσης για κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας. Στην 
ακόλουθη γραφική φαίνεται η συνεισφορά της εξοικονόµησης µε την εφαρµογή και 
χωρίς την εφαρµογή των σχεδίων χορηγιών καθώς και η επιπλέον συνεισφορά της 
εξοικονόµησης ενέργειας από τα υποχρεωτικά µέτρα για εξοικονόµηση ενέργειας. 
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(ζ) Έχουν ληφθεί υπόψη στην εθνική πολιτική υποχρεώσεις όσον αφορά ελάχιστα επίπεδα 
ανανεώσιµης ενέργειας σε νέα και πρόσφατα ανακαινισµένα κτίρια; Εάν ναι, ποια είναι 
τα σχετικά επίπεδα; Εάν όχι, πώς θα αξιοποιηθούν µέχρι το έτος 2015 οι δυνατότητες 
που προσφέρει αυτή η πολιτική επιλογή; 

Ισχύει ότι και στο ερώτηµα 4.2.3.(ε) 
 

 

(στ) Να περιγραφτούν προγράµµατα για τη διασφάλιση του υποδειγµατικού ρόλου των 
δηµόσιων κτιρίων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε χρήση 
εγκαταστάσεων ανανεώσιµης ενέργειας ή µε την ανάδειξή τους ως κτιρίων µηδενικής 
ενέργειας από το έτος 2012 και µετά. (Να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις µε βάση την 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων). 

Η Υπηρεσία Ενέργειας έχει εξασφαλίσει την έγκριση για χρηµατοδότηση από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ακόλουθων έργων: 

• Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δηµόσια κτίρια, σχολεία και 
στρατόπεδα. Πρόκειται για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις 
οροφές 13 ∆ηµοσίων Κτιρίων, 48 Σχολείων και 4 Στρατοπέδων. Η συνολική 
δυναµικότητα των συστηµάτων είναι 1100 KW. Το συνολικό κόστος του έργου 
ανήλθε στα 5 εκατοµµύρια ευρώ. Οι εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 
του 2010 

Εξοικονόµηση µε βάση την νοµοθεσία και τα σχέδια χορηγιών
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• Εγκατάσταση Ηλιακών Συστηµάτων Ψύξης και Θέρµανσης Χώρου σε δηµόσια 
κτίρια.. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι ένα εκατοµµύριο ευρώ και 
θα πραγµατοποιηθούν εγκαταστάσεις σε 2 δηµόσια κτίρια.  

 

Στην προγραµµατισµένη αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τη ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων η οποία αναµένεται να γίνει το αργότερο µέχρι τα µέσα του 2012, καθώς 
και στο Σχέδιο ∆ράσης για κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας, 
αναµένεται να εισαχθούν υποχρεώσεις ελάχιστης ποσότητα ενέργειας από ΑΠΕ σε 
όλα τα δηµόσια κτίρια. 
 
Πρόσθετα στην αναθεώρηση των Πράσινων ∆ηµόσιων Συµβάσεων (2010-2012) 
έχουν εισαχθεί τα ακόλουθα µέτρα: 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις οροφές κυβερνητικών κτιρίων. 
Αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων κυρίως σε οροφές 
σχολείων και στρατοπέδων. Στόχος είναι το 50% των κτιρίων αυτών να 
αποκτήσουν φωτοβολταϊκά συστήµατα.  

• Εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων αρχικά σε 6 σχολεία για προθέρµανση του 
συστήµατος κεντρικής θέρµανσης των σχολείων. Αναµένεται ότι µε την 
ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης θα ενταχθεί µεγαλύτερος αριθµός 
σχολείων στο µέτρο αυτό. 

 

(η) Πώς προωθούνται οι τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας µε υψηλή ενεργειακή 
απόδοση στα κτίρια; (Μέτρα του είδους αυτού µπορεί να αφορούν λέβητες βιοµάζας, 
αντλίες θερµότητας και ηλιακό θερµικό εξοπλισµό που πληρούν τις απαιτήσεις 
οικολογικής σήµανσης ή άλλων προτύπων που έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό ή κοινοτικό 
επίπεδο [βλ. κείµενο άρθρου 13 παράγραφος 6]). 

Στο παρόν στάδιο οι τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας µε υψηλή ενεργειακή 
απόδοση προωθούνται µέσω των Σχεδίων Χορηγιών. Κατά τη διάρκεια της 
αξιολόγησης της αίτησης που υποβάλλεται για να τύχει οικονοµικής στήριξης, ένα 
από τα κριτήρια που λαµβάνεται υπόψη είναι η αξιοπιστία και η ενεργειακή απόδοση 
της τεχνολογίας. Η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού είναι πολύ µεγάλη γιατί παίρνει το 
55% της συνολικής βαθµολογίας. Οι αιτήσεις για να εξασφαλίσουν έγκριση και να 
τύχουν οικονοµικής στήριξης πρέπει να λάβουν τουλάχιστο το 50% του συντελεστή 
βαρύτητας του κάθε κριτηρίου. 
 
Με την ψήφιση της νέας νοµοθεσίας µε την οποία θα µεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο 
οι πρόνοιες της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ θα ενσωµατωθούν και οι απαιτήσεις οι οποίες 
θα αφορούν τη χρήση οικολογικών σηµάτων ή άλλων κατάλληλων πιστοποιητικών 
και προτύπων για την προώθηση και χρήση συστηµάτων και εξοπλισµού 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε υψηλή ενεργειακή απόδοση. 
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4.2.4. Παροχή πληροφοριών (άρθρο 14 παράγραφος 1, 14 παράγραφος 2 και 14 
παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

 (α) Αναφορά σε υφιστάµενη εθνική ή/και περιφερειακή νοµοθεσία (αν υπάρχει) όσον 
αφορά απαιτήσεις παροχής πληροφοριών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ: 

Η απαίτηση παροχής πληροφοριών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ, έχει ενσωµατωθεί στις πρόνοιες της νέα εθνικής νοµοθεσίας η 
οποία ετοιµάζεται µε σκοπό τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των προνοιών της 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 

 

 

(β) Αρµόδιο(α) όργανο(α) για τη διάδοση πληροφοριών σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό 
επίπεδο: 

Αρµόδια αρχή έχει οριστεί η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 
 
 
(γ) Περίληψη των υφιστάµενων και προγραµµατισµένων µέτρων σε περιφερειακό/τοπικό 
επίπεδο (εφόσον υπάρχουν): 

Τα υφιστάµενα προγράµµατα περιγράφονται αναλυτικά στο ερώτηµα 4.2.4.(ζ) 
 
 

(δ) Να αναφερθεί ο τρόπος µε τον οποίο καθίστανται διαθέσιµες σε όλους τους 
ενδιαφεροµένους (καταναλωτές, κατασκευαστές, εγκαταστάτες, αρχιτέκτονες, 
προµηθευτές συναφούς εξοπλισµού και οχηµάτων) οι πληροφορίες σχετικά µε 
υποστηρικτικά µέτρα για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην 
ηλεκτροπαραγωγή, τη θέρµανση και ψύξη και στις µεταφορές. Ποιος είναι υπεύθυνος 
για την ορθότητα και τη δηµοσίευση αυτών των πληροφοριών; Υπάρχουν ειδικές πηγές 
πληροφόρησης για τις διάφορες οµάδες-στόχους, όπως τελικούς καταναλωτές, 
κατασκευαστές, διαχειριστές ακίνητης περιουσίας, κτηµατοµεσίτες, εγκαταστάτες, 
αρχιτέκτονες, κάτοχους γεωργικών εκµεταλλεύσεων, προµηθευτές εξοπλισµού που 
χρησιµοποιεί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δηµόσια διοίκηση; Υφίστανται ήδη 
εκστρατείες ενηµέρωσης ή µόνιµα κέντρα ενηµέρωσης, ή έχουν προγραµµατιστεί για 
το µέλλον; 

Με την έγκριση των διαφόρων υποστηρικτικών µέτρων για τη χρήση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας όπως είναι για παράδειγµα τα Σχέδια Χορηγιών, όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Ενέργειας 
Κύπρου (www.cie.org.cy) ή /και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού (www.mcit.gov.cy).  
Πρόσθετα οργανώνονται σε ετήσια βάση ηµερίδες σε όλες τις µεγάλες πόλεις της 
Κύπρου στις οποίες γίνεται αναλυτική παρουσίαση των Σχεδίων Χορηγιών. 
Παράλληλα µε τα πιο πάνω η Υπηρεσία Ενέργειας συµµετέχει κάθε χρόνο στην 
εξειδικευµένη έκθεση SAVENERGY καθώς και στη ∆ιεθνή Έκθεση Κύπρου όπου 
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γίνεται παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων όσο αφορά τις τεχνολογίες ΑΠΕ και τα 
Σχέδια Χορηγιών. 
Τέλος για την αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών µε 
την Υπηρεσία Ενέργειας, ετοιµάζονται κάθε χρόνο ο “Οδηγός του Πολίτη” της 
Υπηρεσίας Ενέργειας, στον οποίο δίνονται όλες οι πληροφορίες αναφορικά µε τη 
διαδικασία υποβολής αίτησης και τις προϋποθέσεις για ένταξη σε κάποιο από τα 
Σχέδια Χορηγιών  
  
 

 

(ε) Ποιος είναι υπεύθυνος για τη δηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε τα καθαρά οφέλη, 
το κόστος και την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισµού και των συστηµάτων που 
χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για θέρµανση, ψύξη και 
ηλεκτροπαραγωγή; (Ο προµηθευτής του εξοπλισµού ή του συστήµατος, δηµόσιο 
όργανο, ή άλλος;) 

Όσον αφορά του ηλιακούς θερµοσίφωνες, αρµόδιος για την παροχή τέτοιων 
πληροφοριών είναι ο προµηθευτής, βάσει νοµοθεσίας (o περί Εµπορικών 
περιγραφών νόµος) 
 

 

(στ) Πώς παρέχεται σε µελετητές και αρχιτέκτονες καθοδήγηση που θα τους βοηθήσει στην 
ορθή εξέταση του βέλτιστου συνδυασµού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τεχνολογιών 
υψηλής απόδοσης και τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης κατά τον προγραµµατισµό, τη 
µελέτη, την κατασκευή και την ανακαίνιση βιοµηχανικών ή οικιστικών περιοχών; 
Ποιος είναι υπεύθυνος γι’αυτό; 

Η Υπηρεσία Ενέργειας διοργανώνει και πραγµατοποιεί σε συνεργασία µε διάφορους 
φορείς εκπαιδευτικές διαλέξεις σε θέµατα ΑΠΕ και ΕΞΕ, που απευθύνονται σε 
συγκεκριµένες οµάδες πολιτών. Μέσα στο 2010 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία 
πρόγραµµα εκπαίδευσης σε άνεργους µηχανικούς διάρκειας 50 ωρών, σε 
συνεργασία µε το Κέντρο Παραγωγικότητας και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
∆υναµικού. Η Υπηρεσία Ενέργειας συνεργάζεται επίσης και µε άλλους φορείς (ΕΤΕΚ, 
Πανεπιστήµια, ∆ήµους κλπ) για πραγµατοποίηση εκδηλώσεων/ηµερίδων σε θέµατα 
που σχετίζονται µε ΑΠΕ και ΕΞΕ. 
Πρόσθετα η Υπηρεσία Ενέργειας διοργανώνει κάθε χρόνο σε συνεργασία µε την 
Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου και µε τη στήριξη της Αρχής 
Ηλεκτρισµού Κύπρου, στους χώρους της ∆ιεθνούς Έκθεσης Κύπρου, εξειδικευµένη 
έκθεση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και εκµετάλλευσης των ΑΠΕ 
(Savenergy). Στην έκθεση αυτή οι διάφορες οµάδες πολιτών έχουν την ευκαιρία να 
ενηµερωθούν από κοντά για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις τεχνολογίες 
ΑΠΕ. 
 

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ενέργειας, ετοιµάζει κάθε χρόνο ενηµερωτικά τρίπτυχα 
οδηγούς σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την εξοικονόµηση 
ενέργειας στις µεταφορές, τα αιολικά, ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήµατα, τη 
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συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού, και την αξιοποίηση βιοµάζας και 
βιοαερίου για ηλεκτροπαραγωγή, τα οποία και διαθέτει δωρεάν σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους. 
 

 

(ζ) Να περιγραφτούν τα υφιστάµενα και προγραµµατισµένα προγράµµατα ενηµέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για πολίτες σχετικά µε τα οφέλη και τα πρακτικά 
πλεονεκτήµατα της ανάπτυξης και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Ποιος 
είναι ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών παραγόντων στη µελέτη και τη 
διαχείριση αυτών των προγραµµάτων; 

Η Υπηρεσία Ενέργειας θεωρεί ότι ένας βασικός παράγοντας βελτίωσης της 
αποδοτικότητας του ενεργειακού µας συστήµατος είναι και η ενηµέρωση του κοινού 
µε σκοπό την ευαισθητοποίηση του για τα θέµατα ενέργειας και κλιµατικών αλλαγών. 
Είναι γι’ αυτό το λόγο που η Υπηρεσία έχει καθιερώσει τα ακόλουθα προγράµµατα 
ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του κοινού: 
 

 Εκστρατεία Ενηµέρωσης στο ∆ηµόσιο και Ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα 
Η Υπηρεσία Ενέργειας εφαρµόζει συντονισµένο πρόγραµµα για καλλιέργεια 
ενεργειακής συνείδησης και τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια του 
∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, µε στόχο ο ∆ηµόσιος Τοµέας να 
διαδραµατίσει υποδειγµατικό ρόλο όσον αφορά τη κατανάλωση ενέργειας. Για το 
σκοπό αυτό έχουν µέχρι σήµερα οριστεί 245 υπεύθυνοι λειτουργοί εξοικονόµησης 
ενέργειας στα διάφορα κτίρια των φορέων του ∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου 
Τοµέα. Οι λειτουργοί αυτοί τυγχάνουν εκπαίδευσης από την Υπηρεσία Ενέργεια 
όσον αφορά την εφαρµογή µέτρων µε στόχο την µείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και έχουν αναλάβει δράση για όσον το δυνατό µεγαλύτερη 
εφαρµογή τους στα κτίρια των φορέων που εκπροσωπούν. Μεταξύ άλλων 
ενηµερώνονται για τα υποστηρικτικά που εφαρµόζει το κράτος µέτρα για χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και χρήση εξοπλισµού εξοικονόµησης ενέργειας 
(Σχέδιο Χορηγιών ΑΠΕ και ΕΞΕ) και καθοδηγούνται για τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορούν να συµµετάσχουν σε αυτά οι οργανισµοί του δηµόσιου και του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Οι δράσεις που εφαρµόζονται και οι ενεργειακές 
καταναλώσεις των κτιρίων αυτών παρακολουθούνται ετησίως, µέσω της «ετήσιας 
έκθεσης ενεργειακών καταναλώσεων και δράσεων» που υποβάλλεται κάθε τέλος 
του χρόνου στην Υπηρεσία Ενέργειας. Οι λειτουργοί εξοικονόµησης ενέργειας 
παρακολουθούν επίσης την εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων όσον αφορά τα δηµόσια κτίρια και τα κτίρια του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα.  
 
Η Υπηρεσία Ενέργειας διοργανώνει ετησίως ηµερίδα µε θέµα «Εξοικονόµηση 
Ενέργειας στο ∆ηµόσιο και Ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα» στην οποία συµµετέχουν 
οι Λειτουργοί Εξοικονόµησης Ενέργειας του ∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου 
Τοµέα, µε ανοικτή πρόσκληση προς το κοινό και φορείς του Ιδιωτικού Τοµέα. 
Στόχος της ηµερίδας είναι η συνεχής εκπαίδευση των λειτουργών αυτών αλλά και 
όλων των παρευρισκόµενων σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας. Η ηµερίδα 
περιλαµβάνει επίδειξη των δράσεων που έχουν ληφθεί από τους φορείς του 
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∆ηµόσιου και Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, την εξοικονόµηση ενέργειας που έχει 
επιτευχθεί και τον προγραµµατισµό των νέων δράσεων τους, µε στόχο την 
ενηµέρωση των πολιτών και των ιδιωτικών φορέων και τον παραδειγµατισµό τους 
για λήψη ανάλογων δράσεων. Σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα την Υπηρεσίας 
Ενέργειας (www.mcit.gov.cy) έχει αναρτηθεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό, οδηγοί 
εξοικονόµησης ενέργειας, οι σχετικές ανακοινώσεις που τους αποστέλλονται κατά 
καιρούς, τηλέφωνα επικοινωνίας µε τους αρµόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας 
Ενέργειας, το έντυπο της ετήσια έκθεσης και ο κατάλογος των λειτουργών 
εξοικονόµησης ενέργεια µε στόχο την συνεχή ενηµέρωση και επικοινωνία της 
Υπηρεσίας Ενέργειας µε τους λειτουργούς. Η ανάρτηση του καταλόγου παρέχει 
επίσης τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των λειτουργών. Η 
Υπηρεσία Ενέργειας συµµετέχει επίσης σε σχετικές ηµερίδες και άλλες 
συναντήσεις που διοργανώνουν οι φορείς που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

 

 Εκστρατεία και προγράµµατα εκπαίδευσης και ενηµέρωσης µαθητών 5 ως 18 
χρονών 

H Υπηρεσία Ενέργειας ξεκίνησε από το 2010 εκστρατεία διαλέξεων για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την εξοικονόµηση ενέργειας σε δηµόσια και 
ιδιωτικά σχολεία όλης της Κύπρου. Μέσω του ειδικού εντύπου που έχει αποσταλεί 
στο Υπουργείο Παιδείας και έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΕΒΤ, 
όλα τα σχολεία της Κύπρου µπορούν να ζητήσουν την πραγµατοποίηση διάλεξης. 
Ήδη 128 διαλέξεις σε σχολεία (νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, λύκεια, τεχνικές 
σχολές) έχουν διευθετηθεί, ενώ αρκετά σχολεία έχουν ήδη επισκεφτεί το Κέντρο 
Εφαρµογών Ενέργειας όπου πέραν της διάλεξης οι µαθητές έχουν την ευκαιρία 
να δουν από κοντά πως λειτουργεί το Εργαστήριο Ελέγχου Ηλιακών 
Συστηµάτων. Επιπλέον, προχώρησε στη δηµιουργία δύο εκπαιδευτικών βιβλίων 
και δύο αντίστοιχων εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών/διαδικτυακών προγραµµάτων 
(www.cie.org.cy) σε θέµατα ενέργειας , που απευθύνονται σε µαθητές µέσης και 
τεχνικής εκπαίδευσης (ηλικίες 13-18 χρονών) καθώς και σε µαθητές δηµοτικής και 
προδηµοτικής εκπαίδευσης (ηλικίες 5-12 χρονών). Μέσω του προγράµµατος και 
του βιβλίου (ηλικίες 13-18 χρονών) παρέχονται σηµαντικές γνώσεις για το ρόλο 
και τη σηµασία της ενέργειας, τις ορυκτές-συµβατικές και τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τους τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας, 
τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, το ενεργειακό σύστηµα της Κύπρου και πολλά 
άλλα θέµατα ενέργειας. Το διαδικτυακό πρόγραµµα και το βιβλίο, µπορούν 
επίσης να χρησιµοποιηθούν και από οποιονδήποτε πολίτη επιθυµεί να λάβει, µε 
απλά λόγια, χρήσιµες γνώσεις για την ενέργεια. Όσον αφορά τις ηλικίες 5-12 
χρονών, στόχος του βιβλίου είναι να δοθούν µε απλά και κατανοητά λόγια καθώς 
και µε πολλές εικόνες, οι θεµελιώδεις γνώσεις που θα πρέπει να έχουν τα παιδιά 
αυτών των ηλικιών για το ρόλο της ενέργειας και τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται από τη χρήση της, τις συµβατικές (µη ανανεώσιµες) και τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και πως αυτές χρησιµοποιούνται στη χώρα µας 
καθώς και τη σηµασία και τους τρόπους της εξοικονόµησης ενέργειας. Στο τέλος 
του βιβλίου, κρίθηκε σκόπιµο να ενσωµατωθεί ενότητα µε παιγνίδια και 
δραστηριότητες, έτσι ώστε να παίζοντας να εξοικειωθούν ακόµα περισσότερο τα 
παιδιά µε τα θέµατα της ενέργειας. Έχουν επίσης ετοιµαστεί ειδικά έντυπα για 
παιδιά που διανέµονται στα σχολεία (Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε απλά 
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λόγια, ο δωδεκάλογος του µαθητή για εξοικονόµηση ενέργειας). Όλα τα 
προγράµµατα και τα βιβλία και τα έντυπα διατίθενται δωρεάν. 
 
Σχετική ανακοίνωση για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο διαδίκτυο και τις 
διαλέξεις σε σχολεία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΕΒΤ, ενώ ανακοίνωση 
και παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράµµατος έγινε κατά τη διάρκεια της 
τελετής κατά την οποία δόθηκαν σε σχολεία µικρά εκπαιδευτικά φωτοβολταϊκά 
συστήµατα, στα πλαίσια του προγράµµατος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων στις οροφές δηµοσίων σχολείων. 
 
Επιπλέον, µε στόχο να παρακινηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών για βαθύτερη 
ενασχόληση µε τα θέµατα αυτά, από τη νέα σχολική χρονιά, οι διαλέξεις στα 
σχολεία θα συνεχιστούν και παράλληλα θα διεξάγεται ετήσιος διαγωνισµός µεταξύ 
των σχολείων µέσης και τεχνική εκπαίδευσης για έργα µαθητών που σχετίζονται 
µε τις ΑΠΕ ή την ΕΞΕ. Τα έργα θα αξιολογούνται από ειδική επιτροπή και θα 
απονέµονται χρηµατικά βραβεία σε 3 σχολεία, ύψους 800, 600 και 300 ευρώ, 
κατά τη διάρκεια επίσηµη τελετής. Το συνολικό ετήσιο κόστος των βραβείων 
(1700 ευρώ) θα καταβάλλεται από το Ειδικό Ταµείο ΑΠΕ και ΕΞΕ. Οι όροι 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και τα κριτήρια επιλογής θα ανακοινώνονται επίσηµα 
κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς µέσω του Υπουργείου Παιδείας. 
 
Η Υπηρεσία Ενέργειας συµµετέχει επίσης σε εκδηλώσεις και ηµερίδες που 
διοργανώνουν τα σχολεία σε σχέση µε τις ΑΠΕ και την ΕΞΕ 
 

 Ετήσια έκθεση συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και τεχνολογιών ΑΠΕ 
(Savenergy) 
 Στα πλαίσια των προσπαθειών για προώθηση της ορθολογικής χρήσης της 
ενέργειας και για ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η 
Υπηρεσία Ενέργειας διοργανώνει κάθε χρόνο σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία 
Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου και µε τη στήριξη της Αρχής Ηλεκτρισµού 
Κύπρου, στους χώρους της ∆ιεθνούς Έκθεσης Κύπρου, εξειδικευµένη έκθεση 
συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και εκµετάλλευσης των ΑΠΕ (Savenergy). 
Η συµµετοχή µεγάλου αριθµού εκθετών, η αθρόα προσέλευση του κοινού και το 
µεγάλο γενικά ενδιαφέρον που επιδεικνύεται, κατατάσσουν την έκθεση 
εξοικονόµησης ενέργειας ως την πλέον ουσιαστική δραστηριότητα 
ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα που αφορούν την 
εξοικονόµηση ενέργειας και την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
Η Υπηρεσία Ενέργειας συµµετέχει επίσης κάθε χρόνο στη ∆ιεθνή Έκθεση 
Κύπρου, όπου γίνεται διαφώτιση του κοινού για τις ΑΠΕ και την ΕΞΕ.  
 

 Βραβείο Εξοικονόµησης ενέργειας 
Η Υπηρεσία Ενέργειας σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Εργοδοτών και 
Βιοµηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) προχώρησε στην καθιέρωση ειδικού Ετήσιου 
Βραβείου Εξοικονόµησης Ενέργειας. Σκοπός του θεσµού είναι η αναγνώριση και 
επιβράβευση των επιχειρήσεων/νοικοκυριών που καταβάλλουν προσπάθειες για 



 

EL 42 

αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στα υποστατικά τους. Ένα βραβείο θα 
απονέµεται σε επιχείρηση και ένα σε νοικοκυριό που θα πετυχαίνουν τα καλύτερα 
αποτελέσµατα στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας βάσει προκαθορισµένων 
κριτηρίων. 
 

 Εκστρατεία ενηµέρωσης πολιτών για τις Πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών ΑΠΕ 
και ΕΞΕ και τις τεχνολογίες ΑΠΕ 

Κάθε χρόνο µε την έναρξη λειτουργία του Σχεδίου Χορηγιών ΑΠΕ και ΕΞΕ, 
διοργανώνονται ηµερίδες διαφώτισης σε διάφορες πόλεις και χωριά της Κύπρου, 
στις οποίες συµµετέχουν πλήθος κόσµου που επιθυµεί να ενηµερωθεί για τις 
δυνατότητες επιχορήγησης των συστηµάτων ΑΠΕ και ΕΞΕ. 
 

 ∆ιαφωτιστικό Υλικό 
Για ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης αλλά και για την αποτελεσµατικότερη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών µε την Υπηρεσία Ενέργειας, 
ετοιµάζονται κάθε χρόνο ο “Οδηγός του Πολίτη” της Υπηρεσίας Ενέργειας, τα 
“Ενεργειακά ∆ρώµενα”, καθώς και ενηµερωτικά τρίπτυχα οδηγοί σχετικά µε την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την εξοικονόµηση ενέργειας στις µεταφορές, τα 
αιολικά, ηλιακά και φωτοβολταϊκά συστήµατα, τη συµπαραγωγή θερµότητας και 
ηλεκτρισµού, και την αξιοποίηση βιοµάζας και βιοαερίου για ηλεκτροπαραγωγή, 
κ.ο.κ. Τα περισσότερα από αυτά είναι διαθέσιµα και στην ιστοσελίδα του ΥΕΒΤ 
(www.mcit.gov.cy) 
 
Επίσης διοργανώνονται διαφηµιστικές εκστρατείες στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
µε στόχο τη συνεχή ενηµέρωση των πολιτών για τη σηµασία της εξοικονόµησης 
ενέργειας και των ανανεώσιµών πηγών ενέργειας. 
 

 Εκστρατεία προώθησης της εξοικονόµησης ενέργειας στο φωτισµό 
Στα πλαίσια της εκστρατείας του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού για προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας, το 2010 θα 
παραχωρηθούν 6 δωρεάν, λαµπτήρες φθορισµού (CFL) στους οικιακούς 
καταναλωτές και σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Συνολικά για την περίοδο 
2010-2011 θα διατεθούν περίπου 1,300,000 λαµπτήρες φθορισµού. Σηµειώνεται 
εξάλλου ότι το 2007 είχαν επίσης διατεθεί 300,000 οικονοµικοί λαµπτήρες CFL και 
το 2008 άλλες 360,000 λαµπτήρες. Επιπλέον µε χορηγία του Σχεδίου Χορηγιών 
ΑΠΕ και ΕΞΕ, αρκετοί δήµοι έχουν προχωρήσει σε αντικατάσταση των 
συστηµάτων φωτισµού σε διάφορά πάρκα µε εγκατάσταση συστηµάτων 
φωτισµού µε χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και οικονοµικών λαµπτήρων. 
 

 ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών διαλέξεων και διαφωτιστικών ηµερίδων 
Η Υπηρεσία Ενέργειας διοργανώνει και πραγµατοποιεί σε συνεργασία µε 
διάφορους φορείς εκπαιδευτικές διαλέξεις σε θέµατα ΑΠΕ και ΕΞΕ, που 
απευθύνονται σε συγκεκριµένες οµάδες πολιτών. Μέσα στο 2010 
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία πρόγραµµα εκπαίδευσης σε άνεργους µηχανικούς 
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διάρκειας 50 ωρών, σε συνεργασία µε το Κέντρο Παραγωγικότητας και την Αρχή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. Η Υπηρεσία Ενέργειας συνεργάζεται επίσης 
και µε άλλους φορείς (ΕΤΕΚ, Πανεπιστήµια, ∆ήµους κλπ) για πραγµατοποίηση 
εκδηλώσεων/ηµερίδων σε θέµατα που σχετίζονται µε ΑΠΕ και ΕΞΕ. Όλες οι 
παρουσιάσεις αναρτώνται και στις ιστοσελίδες www.mcit.gov.cy , www.cie.org.cy.  
 

 Παράλληλα µε τις προσπάθειες της Υπηρεσίας Ενέργειας, ο Σύνδεσµος 
Αιολικής Ενέργειας έχει θέσει ως στόχο όπου εγκατασταθεί αιολικό πάρκο να 
κατασκευαστεί αίθουσα διδασκαλίας και εκπαίδευσης µε σκοπό να 
χρησιµοποιείται από σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήµια τόσο της Κύπρου όσο 
και του εξωτερικού για επιµόρφωση των σπουδαστών και του κόσµου γενικά µε 
θέµατα που αφορούν την αιολική ενέργεια αποκτώντας περιβαλλοντική συνείδηση 
και βοηθώντας στον εκπαιδευτικό τουρισµό. 
 

 
4.2.5. Πιστοποίηση εγκαταστατών (άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ) 
(α) Αναφορά σε υφιστάµενη εθνική ή/και περιφερειακή νοµοθεσία (εάν υπάρχει) όσον 

αφορά την πιστοποίηση ή ισοδύναµα συστήµατα βεβαίωσης καταλληλότητας 
(χαρακτηρισµού) για εγκαταστάτες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ: 

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει υφιστάµενη εθνική νοµοθεσία ή µηχανισµός 
σύστασης τέτοιου είδους συστηµάτων πιστοποίησης/βεβαίωσης καταλληλότητας για 
τους εγκαταστάτες. Η απαίτηση αυτή έχει ενσωµατωθεί στις πρόνοιες της νέα εθνικής 
νοµοθεσίας η οποία ετοιµάζεται µε σκοπό τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των 
προνοιών της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ Στην εν λόγω εναρµονιστική νοµοθεσία θα 
καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης, το περιεχόµενο της κατάρτισης που οδηγεί 
στην πιστοποίηση της επαγγελµατικής επάρκειας, τη χρονική διάρκεια των 
πιστοποιητικών, τη διαδικασία ανανέωσης καθώς και τα απαραίτητα προσόντα που 
πρέπει να κατέχουν οι εγκαταστάτες. 
 
 
(β) Όργανο(α) αρµόδιο(α) όσον αφορά τη σύσταση και την έγκριση µέχρι το έτος 2012 

συστηµάτων πιστοποίησης/βεβαίωσης καταλληλότητας για εγκαταστάτες µικρών 
λεβήτων βιοµάζας και εστιών, ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερµικών 
συστηµάτων, γεωθερµικών συστηµάτων µικρού βάθους και αντλιών θερµότητας: 

Αρµόδια αρχή έχει οριστεί η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 
 
 

(γ) Υπάρχουν τέτοιου είδους συστήµατα πιστοποίησης/βεβαίωσης καταλληλότητας; Εάν 
ναι, να περιγραφούν. 

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν τέτοιου είδους συστήµατα πιστοποίησης. 
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(δ) Υπάρχουν για τα συστήµατα αυτά πληροφορίες διαθέσιµες στο κοινό; Υπάρχουν 
δηµοσιευµένοι κατάλογοι πιστοποιηµένων ή αναγνωρισµένων εγκαταστατών; Εάν ναι 
πού; Υπάρχουν άλλα συστήµατα αποδεκτά ως ισοδύναµα προς το εθνικό/περιφερειακό 
σύστηµα; 

Στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Ενέργειας Κύπρου (www.cie.org.cy) βρίσκεται 
δηµοσιευµένος κατάλογος µε τους υφιστάµενους εγκαταστάτες. 
  
Περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τους πιστοποιηµένους / αναγνωρισµένους 
εγκαταστάτες θα είναι δυνατό να αναρτηθούν µε την ολοκλήρωση της εναρµόνισης 
της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ µε το εθνικό δίκαιο. 
 
 
 
(ε) Περίληψη υφιστάµενων και προγραµµατισµένων µέτρων σε περιφερειακό /τοπικό 

επίπεδο (εφόσον υπάρχουν). 

∆εν υπάρχουν υφιστάµενα µέτρα στον τοµέα αυτό. 
 
Στα προγραµµατιζόµενα µέτρα είναι η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο όλων των 
προνοιών της Οδηγίας2009/28/ΕΚ που αφορούν τη σύσταση και την έγκριση µέχρι 
το έτος 2012 συστηµάτων πιστοποίησης/βεβαίωσης καταλληλότητας για 
εγκαταστάτες µικρών λεβήτων βιοµάζας και εστιών, ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
ηλιακών θερµικών συστηµάτων, γεωθερµικών συστηµάτων µικρού βάθους και 
αντλιών θερµότητας. 
Στις προγραµµατιζόµενες δράσεις εµπίπτουν επίσης η δηµιουργία και λειτουργία του 
συστήµατος πιστοποίησης/βεβαίωσης καταλληλότητας για εγκαταστάτες µικρών 
συστηµάτων ΑΠΕ, η σύσταση και τήρηση του µητρώου των πιστοποιηµένων 
εγκαταστατών καθώς και η διαφωτιστική / ενηµερωτική εκστρατεία για το θέµα. 
 
 
4.2.6. Ανάπτυξη υποδοµής για την ηλεκτρική ενέργεια (άρθρο 16 παράγραφος 1 και 

άρθρο 16 παράγραφοι 3 έως 6 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

 (α) Αναφορά σε υφιστάµενη εθνική νοµοθεσία όσον αφορά απαιτήσεις σχετικές µε τα 
ενεργειακά δίκτυα (άρθρο 16): 

Οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής (ΚΜ∆).  
Υπάρχει επίσης πρότυπο κείµενο της Σύµβασης Σύνδεσης που διέπει τις 
υποχρεώσεις του παραγωγού και του ∆ΣΜ υπάρχει δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα 
του ∆ΣΜ.  
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(β) Πώς εξασφαλίζεται ότι τα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής θα αναπτυχθούν έτσι ώστε 
να ενσωµατωθεί η στοχευόµενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές µε ταυτόχρονη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του συστήµατος 
ηλεκτρικής ενέργειας; Πώς περιλαµβάνεται η απαίτηση αυτή στον περιοδικό 
προγραµµατισµό δικτύου των φορέων εκµετάλλευσης µεταφοράς και διανοµής; 

Σύµφωνα µε την πρωτογενή νοµοθεσία, ο ∆ΣΜ ετοιµάζει το ∆εκαετές Πρόγραµµα 
Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς. Η µελέτη περιλαµβάνει µοντελοποίηση του 
συστήµατος και ανάλυση για τα 10 χρόνια που ακολουθούν. Η αναµενόµενη 
παραγωγή από ΑΠΕ περιλαµβάνεται στη µοντελοποίηση µαζί µε τα έργα υποδοµής 
δικτύου που απαιτούνται για τη σύνδεση της. Το ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης 
Συστήµατος Μεταφοράς περιλαµβάνει όλα τα έργα ανάπτυξης του δικτύου που 
κρίνονται απαραίτητα ώστε να διατηρηθεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο σύστηµα το 
οποίο θα λαµβάνει υπόψη τα νέα έργα ΑΠΕ. Ο ∆ΣΜ ακολουθεί τις οδηγίες/ 
κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται ότι τα νέα έργα υποδοµής 
σχεδιάζονται και προγραµµατίζονται µε τρόπο που να διευκολύνουν τη βέλτιστη 
οικονοµική και λειτουργική σύνδεση έργων ΑΠΕ.  
 

 

(γ) Ποιος θα είναι ο ρόλος των ευφυών δικτύων, των εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών 
και των µέσων αποθήκευσης; Πώς θα διασφαλιστεί η ανάπτυξή τους; 

Τα ευφυή δίκτυα, τα εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και τα µέσα αποθήκευσης 
θα παρέχουν στο ∆ΣΜ «on-line» πληροφόρηση και δεδοµένα τα οποία θα βοηθούν 
στην οικονοµική διαχείριση της παραγωγής. Αυτό θα οδηγήσει σε εξοικονόµηση 
καυσίµων, διατήρηση της ελάχιστης απαιτούµενης εφεδρείας και περιορισµό των 
ρυπογόνων εκποµπών. Ο ∆ΣΜ στηρίζει την παροχή κινήτρων σε Συστήµατα 
Αντλησιοταµίευσης που θα παρέχουν/εξασφαλίζουν λειτουργική εφεδρεία. Το 
πρόγραµµα «δέσµευσης µονάδων» (unit commitment) και η αποδοτική κατανοµή της 
παραγωγής (µέσω λογισµικού) συµβάλλουν στη βέλτιστη οικονοµική διαχείριση του 
Συστήµατος. 
Βλ. Επίσης την απάντηση στο 4.2.7(γ) για συστήµατα ενεργειακής αποθήκευσης.   
 

 

(δ) Έχει προγραµµατιστεί η ενίσχυση της ικανότητας διασύνδεσης µε γειτονικές χώρες; 
Εάν ναι, ποιοι είναι οι διασυνδεόµενοι, για ποια ικανότητα και µέχρι πότε; 

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία επί του παρόντος δεν έχει σχέδια για µελλοντική 
διασύνδεση µε άλλες χώρες, λόγω της απότοµης και µεγάλης αύξησης του βάθους 
των θαλασσών της σε µικρή απόσταση από την ξηρά, πράγµα που καθιστά τέτοιου 
είδους διασυνδέσεις οικονοµικά ανέφικτες.  
Μελετούνται όµως συνεχώς τρόποι για να ξεπεραστούν τα εµπόδια αυτά µε τις 
καινούριες τεχνολογίες που υπάρχουν, λαµβάνοντας υπόψη και το οικονοµικό 
κόστος που συνεπάγεται µία τέτοια πράξη.   
 

 



 

EL 46 

(ε) Πώς αντιµετωπίζεται η επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης υποδοµής δικτύου; Ποία 
η τρέχουσα κατάσταση και ο µέσος χρόνος για τη χορήγηση έγκρισης; Πώς θα 
βελτιωθεί η κατάσταση; (Να αναφερθούν η υφιστάµενη κατάσταση και η νοµοθεσία, οι 
συµφορήσεις που έχουν εντοπιστεί και τα σχέδια εκσυγχρονισµού της διαδικασίας µε 
χρονικό πλαίσιο εφαρµογής και αναµενόµενα αποτελέσµατα.) 

Η υφιστάµενη κατάσταση όσο αφορά τις διαδικασίες έγκρισης υποδοµής δικτύου 
καθώς και οι συµφορήσεις που έχουν παρατηρηθεί είναι οι ακόλουθες: Οι αιτήσεις 
για έγκριση και οι διαδικασίες για ανάπτυξη της υποδοµής δικτύου είναι περίπλοκες 
και χρονοβόρες καθότι περιλαµβάνουν την εµπλοκή διάφορων φορέων (π.χ. Τµήµα 
Πολεοδοµίας και Οικήσεως, Περιβαλλοντικούς Φορείς και άλλα κυβερνητικά 
Τµήµατα). Το χρονικό πλαίσιο και η διαδικασία για απόκτηση εγκρίσεων για τα νέα 
έργα δικτύου που απαιτούνται για τη σύνδεση παραγωγών από ΑΠΕ (και γενικότερα 
οποιονδήποτε νέο παραγωγό) παρακολουθείται στενά από το ∆ΣΜ ξεχωριστά για 
κάθε αίτηση. Το µέσο χρονικό διάστηµα για χορήγηση των αδειών/εγκρίσεων για τα 
νέα έργα υποδοµής δικτύου (υποσταθµός και γραµµή) καθορίζεται από το Τµήµα 
Πολεοδοµίας – ο χρόνος αυτός κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 1 και 4 χρόνων, ανάλογα 
µε τον τύπο, την τοποθεσία και/ή την πορεία των έργων σύνδεσης. Υπάρχουν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος αυτός µπορεί να πάρει και 10 χρόνια. Σε 
πολλές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις οφείλονται στην απόκτηση της πολεοδοµικής 
άδειας και Αδειών ∆ιέλευσης για τη γραµµή σύνδεσης και ενίοτε λόγω αντιδράσεων 
από τις τοπικές κοινότητες. Για σκοπούς ανάπτυξης του δικτύου, προσφέρονται 
µέτρα αντιστάθµισης από την ΑΗΚ στις επηρεαζόµενες κοινότητες.    
Μελλοντικά σχέδια: ο ∆ΣΜ µαζί µε τη ΡΑΕΚ και την ΑΗΚ συζητούν τρόπους για να 
ξεπεραστεί η αντίδραση σε εναέριες γραµµές µεταφοράς που διέρχονται από ιδιωτικά 
τεµάχια γης. Αυτά τα προβλήµατα σχετίζονται και µε την ανάπτυξη/προώθηση των 
ΑΠΕ. 
 

 

(στ) Πώς διασφαλίζεται ο συντονισµός µεταξύ έγκρισης υποδοµής δικτύου και άλλων 
διαδικασιών διοικητικού προγραµµατισµού; 

Η έγκριση για την υποδοµή δικτύου βασίζεται στο ∆εκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης 
Συστήµατος Μεταφοράς, το οποίο λαµβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες όπως 
κέντρα φορτίου, πολεοδοµικές ζώνες, επίδραση στο περιβάλλον, ασφάλεια στην 
τροφοδότηση κ.ά. Η ισχύουσα νοµοθεσία διέπει την ανάπτυξη του δικτύου καθώς και 
τη συνεργασία µεταξύ ∆ΣΜ και Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς (ΙΣΜ).  
 

 

 

 

(ζ) Προβλέπονται δικαιώµατα προτεραιότητας σύνδεσης ή εφεδρική ικανότητα σύνδεσης 
για νέες εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές; 

Όλες οι νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ έχουν προτεραιότητα στη σύνδεση στο δίκτυο. Οι 
σχετικές διαδικασίες σύνδεσης διαχειρίζονται µε τη µέγιστη δυνατή προτεραιότητα. 
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(η) Υπάρχουν εγκαταστάσεις µε ανανεώσιµες πηγές έτοιµες να συνδεθούν επιγραµµικά, οι 
οποίες όµως δεν έχουν ακόµη συνδεθεί λόγω περιορισµών ικανότητας του δικτύου; 
Εάν συµβαίνει αυτό, να αναφερθούν τα µέτρα που λαµβάνονται για την επίλυσή του 
και το σχετικό χρονικό πλαίσιο. 

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισµοί. Ένας από τους στόχους του 
∆εκαετούς Προγράµµατος Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς είναι να διασφαλίσει 
ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιοι περιορισµοί. Εντός του 2010 αναµένεται να συνδεθεί το 
πρώτο αιολικό πάρκο στο Ηλεκτρικό Σύστηµα της Κύπρου µε τη µέθοδο της 
εισαγωγής-εξαγωγής σε υφιστάµενο κύκλωµα γραµµής µεταφοράς.  
 
 
(θ) Έχουν καταρτίσει και δηµοσιεύσει οι φορείς εκµετάλλευσης του συστήµατος 

µεταφοράς και διανοµής τους κανόνες σχετικά µε τον επιµερισµό και την ανάληψη των 
δαπανών για τις τεχνικές προσαρµογές του δικτύου; Εάν ναι, πού; Πώς διασφαλίζεται 
ότι οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε αντικειµενικά, διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια; 
Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για παραγωγούς εγκαταστηµένους σε απόκεντρες περιοχές 
και σε περιοχές µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού; (Οι κανόνες ανάληψης δαπάνης 
καθορίζουν το µέρος των δαπανών που καλύπτεται από τη µονάδα παραγωγής που 
επιθυµεί να συνδεθεί και το µέρος που καλύπτεται από το φορέα εκµετάλλευσης του 
συστήµατος µεταφοράς και διανοµής. Οι κανόνες επιµερισµού δαπάνης ορίζουν τον 
τρόπο µε τον οποίο η αναγκαία δαπάνη πρέπει να κατανέµεται µεταξύ παραγωγών που 
συνδέθηκαν µεταγενέστερα και οι οποίοι επωφελούνται όλοι από τις ίδιες βελτιώσεις ή 
νέες γραµµές.) 

Οι µοναδιαίες τιµές εξοπλισµού που απαιτείται για τη σύνδεση παραγωγών στο 
δίκτυο είναι δηµοσιευµένες στην ιστοσελίδα του ∆ΣΜ.  
Ανάληψη δαπάνης: Η µέθοδος κοστολόγησης βασίζεται κατά κύριο λόγο στη µέθοδο 
της ρηχής σύνδεσης. Εξαιρέσεις υπάρχουν σε περιπτώσεις που η διασύνδεση 
λαµβάνει χώρα σε ηλεκτρολογικά αποµονωµένες περιοχές. Το κόστος της σύνδεσης 
υπολογίζεται στη βάση της τεχνικά αποδεκτής λύσης µε το ελάχιστο κόστος. Για την 
περεταίρω προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, έχουν δοθεί οικονοµικά κίνητρα από 
το ∆ΣΜ σε συνεννόηση µε τη ΡΑΕΚ. Ως εκ τούτου, το κόστος σύνδεσης επιµερίζεται 
κατά 50%-50% µεταξύ του ΙΣΜ και του Παραγωγού. Ο ΙΣΜ καλύπτει αυτό το κόστος 
µέσω των Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου. Οι Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου 
αναλαµβάνονται από όλους τους προµηθευτές (εκτός από αυτούς που αφορούν 
ΑΠΕ) και µετακυλίονται στους πελάτες τους, σύµφωνα µε το Άρθρο Τ16.7.2 των 
ΚΜ∆. Η ανάληψη της δαπάνης και τα οικονοµικά κίνητρα περιλαµβάνουν όλα τα 
άµεσα και έµµεσα έξοδα (π.χ. το κόστος του υποσταθµού και της γραµµής σύνδεσης, 
το κόστος των σχετικών µελετών/ σχεδίων, το κόστος των αδειών και εγκρίσεων). 
Επιµερισµός δαπάνης: ο ∆ΣΜ ενθαρρύνει υφιστάµενους αιτητές αιολικών πάρκων οι 
οποίοι επιθυµούν σύνδεση στην ίδια περιοχή να αιτηθούν ταυτόχρονα για σύνδεση 
τους στο δίκτυο, έτσι ώστε να κατανεµηθεί δικαιότερα µεταξύ τους το κόστος 
σύνδεσης τους στο δίκτυο. Το κόστος επιµερίζεται στη βάση της επιστρεπτέας 
δαπάνης, δηλ. ο πρώτος αιτητής αναλαµβάνει το κόστος της σύνδεσης και αν σε 
κατοπινό στάδιο οποιοσδήποτε άλλος αιτητής (ΑΠΕ ή όχι) αιτηθεί σύνδεση εντός 5 
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χρόνων από την πρώτη σύνδεση, τότε ο πρώτος αιτητής δικαιούται επιστροφή 
µέρους της δαπάνης του, που καταβάλλεται από τους κατοπινούς αιτητές.  
Σε όλες τις περιπτώσεις ΑΠΕ εφαρµόζεται η πολιτική του 50%-50% που 
περιγράφτηκε πιο πάνω.  

 

 

 

(ι) Να περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο οι δαπάνες σύνδεσης και τεχνικής προσαρµογής 
καταλογίζονται σε παραγωγούς ή/και φορείς εκµετάλλευσης συστήµατος µεταφοράς 
ή/και διανοµής. Πώς µπορούν οι φορείς εκµετάλλευσης να ανακτούν αυτές τις 
επενδυτικές δαπάνες; Έχει προγραµµατιστεί µελλοντικά τροποποίηση των εν λόγω 
κανόνων ανάληψης δαπανών; Ποιες µεταβολές προβλέπετε και ποια αποτελέσµατα 
αναµένονται; (Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις για τον επιµερισµό των δαπανών 
σύνδεσης στο δίκτυο. Τα κράτη µέλη ενδέχεται να επιλέξουν µία από αυτές ή συνδυασµό 
τους. Σύµφωνα µε τη χρέωση «βάθους» των δαπανών σύνδεσης, ο κατασκευαστής της 
εγκατάστασης που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές επωµίζεται 
διάφορες δαπάνες σχετικές µε την υποδοµή δικτύου (σύνδεση στο δίκτυο, βελτίωση του 
δικτύου, και επέκταση). Άλλη προσέγγιση αποτελεί η «ρηχή» χρέωση δαπανών σύνδεσης, 
που σηµαίνει ότι ο κατασκευαστής επωµίζεται µόνο τις δαπάνες σύνδεσης στο δίκτυο, 
αλλά όχι τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης (αυτές ενσωµατώνονται στα τιµολόγια 
δικτύου και καταβάλλονται από τους πελάτες). Άλλη παραλλαγή είναι η κοινωνικοποίηση 
όλων των δαπανών σύνδεσης και η κάλυψή τους µέσω των τιµολογίων δικτύου). 

Επειδή οι ισχύουσες Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου (Μεταφοράς και ∆ιανοµής) δεν 
χρεώνονται στους παραγωγούς από ΑΠΕ και επειδή η απόφαση της ΡΑΕΚ είναι να 
χρεώνει τα έξοδα αυτά στους πελάτες, όλες οι Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου 
(Μεταφοράς και ∆ιανοµής) θα καλύπτονται από τη ζήτηση των πελατών, η οποία θα 
συλλέγεται από το ∆ΣΜ και ∆Σ∆ και θα µεταβιβάζεται στον Ιδιοκτήτη ∆ικτύου σε 
µηνιαία βάση, για την περάτωση του αναπτυξιακού προγράµµατος. 
 

 

(ια) Υπάρχουν κανόνες επιµερισµού των δαπανών µεταξύ αρχικά και µεταγενέστερα 
συνδεόµενων παραγωγών; Εάν όχι, πώς λαµβάνονται υπόψη τα οφέλη για τους 
παραγωγούς που συνδέθηκαν µεταγενέστερα; 

Η µεθοδολογία αναφορικά µε το κόστος σύνδεσης και επιµερισµό των δαπανών είναι 
υπό ετοιµασία στο ∆ΣΜ. Η µέθοδος της επιστρεπτέας χρέωσης εφαρµόζεται όπως 
περιγράφεται πιο πάνω στην παρ. (θ). Έτσι, ο πρώτος αιτητής (ο πρώτος που θα του 
εκδοθούν όροι σύνδεσης) αναλαµβάνει το κόστος της σύνδεσης. Εάν εντός 5 χρόνων 
από την ενεργοποίηση του νέων έργων δικτύου ληφθεί από το ∆ΣΜ αίτηση 
σύνδεσης, τότε οι αιτητές αυτοί αναλαµβάνουν αναλογικά µέρος του κόστους, που 
καταβάλλεται ανάλογα στον πρώτο αιτητή.  
 

 

(ιβ) Πώς θα διασφαλιστεί ότι οι φορείς εκµετάλλευσης συστήµατος µεταφοράς και 
διανοµής παρέχουν στους νέους παραγωγούς που επιθυµούν να συνδεθούν τις 
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αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις δαπάνες, ακριβές χρονοδιάγραµµα για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεών τους και ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για τη σύνδεσή τους 
στο δίκτυο; 

Χρονοδιάγραµµα για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και πληροφορίες σχετικά µε τις 
δαπάνες: για επίσπευση των διαδικασιών και πληροφόρηση των αιτητών (νέων 
παραγωγών) για το κόστος σύνδεσης, η διαδικασία υποβολής και χειρισµού της 
αίτησης ετοιµάστηκε από το ∆ΣΜ. Η διαδικασία επιτρέπει στο ∆ΣΜ να εκδώσει 
προκαταρκτικούς όρους σύνδεσης και να ενηµερώσει κάθε αιτητή για το κατά 
προσέγγιση κόστος της σύνδεσης, εντός ορισµένων ηµερών από την υποβολή της 
αίτησης. Επιπρόσθετα, η διαδικασία επιτρέπει στον παραγωγό να προωθήσει τις 
διαδικασίες έγκρισης και /ή ανάγκες χρηµατοδότησης ταυτόχρονα µε την έκδοση 
όρων από το ∆ΣΜ.  
Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για σύνδεση στο δίκτυο: ο ∆ΣΜ βεβαιώνει τους 
παραγωγούς ότι ο νέος υποσταθµός δικτύου (αναγκαίος για να συνδέσει τον 
παραγωγό στο υφιστάµενο δίκτυο) µπορεί να κατασκευαστεί εντός 18 µηνών από 
την ηµέρα που θα χορηγηθούν όλες οι απαραίτητες κυβερνητικές άδειες καθώς και 
άλλες εγκρίσεις/ άδειες. Επιπλέον, ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει 
ο ίδιος σε προκήρυξη διαγωνισµού/ προσφορών και άλλων διαδικασιών για την 
κατασκευή του νέου υποσταθµού δικτύου (το άρθρο 16(5) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ 
είναι σχετικό). Έτσι ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να ελέγξει καλύτερα το 
χρονοδιάγραµµα και το πρόγραµµα κατασκευής. Η γραµµή σύνδεσης 
κατασκευάζεται από την ΑΗΚ (ΙΣΜ) υπό την παρακολούθηση του ∆ΣΜ. Η διαδικασία 
αδειοδότησης είναι πιο χρονοβόρα από την περίοδο κατασκευής.    

 

 

 

4.2.7. Λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου (άρθρο 16 παράγραφος 2 και άρθρο 16 
παράγραφοι 7 και 8 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

(α) Πώς εξασφαλίζουν οι φορείς εκµετάλλευσης συστήµατος µεταφοράς και διανοµής τη 
µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; 
∆ιασφαλίζεται πρόσβαση κατά προτεραιότητα ή εγγυηµένη πρόσβαση; 

Για παραγωγούς από ΑΠΕ και συµπαραγωγή η πρόσβαση κατά προτεραιότητα είναι 
εγγυηµένη από την νοµοθεσία (ΚΜ∆ άρθρο Τ16.5). Επίσης, µέσω των Σχεδίων 
Χορηγιών που έχουν εγκαθιδρύσει τα “feed-in tariffs», όλη η ενέργεια που παράγεται 
από ΑΠΕ και συµπαραγωγή διοχετεύεται στο δίκτυο µέσω υποχρεωτικής αγοράς της 
ενέργειας από την ΑΗΚ, νοουµένου ότι το επιτρέπει η ασφάλεια του δικτύου.  

 

 

(β) Πώς διασφαλίζεται ότι κατά την κατανοµή εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής οι 
φορείς εκµετάλλευσης συστήµατος µεταφοράς δίδουν προτεραιότητα στις 
εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; 

Κατά την ετοιµασία του Προγράµµατος Παραγωγής για την ηµέρα κατανοµής, οι 
παραγωγοί από ΑΠΕ υποβάλλουν στο ∆ΣΜ ∆ηλώσεις Προγραµµατισµού 
Παραγωγής σύµφωνα µε το άρθρο Τ14.7 των ΚΜ∆. Όλη η ενέργεια που παράγεται 
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από ΑΠΕ έχει προτεραιότητα στην κατανοµή εκτός αν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
και αξιοπιστία του συστήµατος.  
 

 

(γ) Πώς λαµβάνονται επιχειρησιακά µέτρα σχετικά µε το δίκτυο και την αγορά, 
προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι περιορισµοί της ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; Ποια είδη µέτρων έχουν προγραµµατιστεί και πότε 
αναµένεται η εφαρµογή τους; (Αγορά και σχεδιασµός δικτύου που καθιστούν δυνατή την 
ένταξη διάφορων πηγών θα ήταν δυνατόν να καλύπτουν µέτρα όπως η εµπορία εγγύτερα 
στον πραγµατικό χρόνο (µετάβαση από πρόβλεψη για την επόµενη ηµέρα σε πρόβλεψη 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας και επαναπρογραµµατισµός µονάδων ηλεκτροπαραγωγής), 
εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας διασυνοριακής διασύνδεσης και εµπορίου, βελτιωµένη 
συνεργασία γειτονικών φορέων εκµετάλλευσης συστηµάτων, η χρήση βελτιωµένων 
εργαλείων επικοινωνίας και ελέγχου, η διοίκηση µε στροφή προς τη ζήτηση και ενεργός 
συµµετοχή στην πλευρά της ζήτησης σε αγορές (µε αµφίδροµα συστήµατα επικοινωνίας – 
ευφυής καταµέτρηση), αυξηµένη κατανεµηµένη παραγωγή και οικιακή αποθήκευση 
(παραδείγµατος χάρη ηλεκτρικά αυτοκίνητα) µε ενεργή διοίκηση δικτύων διανοµής 
(ευφυή δίκτυα).) 

Σύµφωνα µε την πρωτογενή νοµοθεσία δεν επιτρέπεται επί του παρόντος 
περιορισµός της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ εκτός εάν τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια του συστήµατος. Ο ∆ΣΜ προβλέπει ότι µε τη λειτουργία µεγάλων αιολικών/ 
ηλιοθερµικών πάρκων ενδέχεται να δηµιουργηθούν προβλήµατα λόγω και του 
γεγονότος ότι το ηλεκτρικό δίκτυο στην Κύπρο είναι αποµονωµένο. Τέτοια 
προβλήµατα θα σχετίζονται µε οικονοµικά αλλά και θέµατα ασφάλειας του δικτύου 
(π.χ. τεχνικό ελάχιστο συµβατικών µονάδων βάσης κατά τις περιόδους χαµηλής 
ζήτησης). Ο ∆ΣΜ γνωρίζει τα µελλοντικά προβλήµατα καθώς και τον τρόπο 
αντιµετώπισης τους. Μολαταύτα, ο ∆ΣΜ έχει επιλέξει να µην προωθήσει αλλαγές στη 
νοµοθεσία για καθιέρωση λειτουργικών ορίων στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ µε 
σκοπό να αξιολογήσει το θέµα µετά τη λειτουργία των πρώτων παραγωγών ΑΠΕ για 
τη λήψη αποφάσεων προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες του Ηλεκτρικού ∆ικτύου 
της Κύπρου.  
Ο ∆ΣΜ ενθαρρύνει τη χρήση συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας έτσι ώστε να 
επιτραπεί µεγαλύτερη παραγωγή από ΑΠΕ κατά τις περιόδους χαµηλής ζήτησης. 
Αυτό θα µειώσει τους περιορισµούς στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ κατά τις 
περιόδους χαµηλής ζήτησης όταν θερµικές µονάδες βάσης θα πρέπει να 
παραµένουν σε λειτουργία. Η ΑΗΚ είναι υποχρεωµένη να αγοράζει όλη την 
παραγόµενη ενέργεια από ΑΠΕ διασφαλίζοντας έτσι εύκολη πρόσβαση τους στην 
αγορά. Επίσης η ΑΗΚ προωθεί την αυξηµένη χρήση ηλεκτρισµού κατά τη διάρκεια 
περιόδων χαµηλής ζήτησης µέσω διαφοροποιηµένων χρεώσεων που ισχύουν κατά 
τη διάρκεια της µέρας για θέρµανση, άντληση νερού και άλλες εµπορικές ή 
βιοµηχανικές χρήσεις/ ανάγκες. Αυτά τα µέτρα βοηθούν στο να µειωθεί ο 
περιορισµός της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ όπως επεξηγήθηκε πιο πάνω.  
 

 

(δ) Είναι ενήµερη σχετικά µε τα µέτρα αυτά η ρυθµιστική αρχή ενέργειας; ∆ιαθέτει 
αρµοδιότητα παρακολούθησης και βελτίωσης της εφαρµογής των εν λόγω µέτρων; 
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Η ΡΑΕΚ εγκρίνει όλες τις ταρίφες, τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανοµής και τους 
Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισµού, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι οι Οδηγίες (της ΕΕ) για τις 
ΑΠΕ ικανοποιούνται. Η ΡΑΕΚ µπορεί να ζητήσει από το ∆ΣΜ να εφαρµόσει 
επιπρόσθετα µέτρα για την ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ µέσω 
αλλαγών στους υφιστάµενους ΚΜ∆ και Κανόνες Αγοράς όπως τίθενται σε ισχύ από 
την πρωτογενή νοµοθεσία (περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµοι του 2003 
έως 2008).  
 

 

(ε) Έχουν ενσωµατωθεί στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής 
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; Θα µπορούσατε να περιγράψετε τον τρόπο; Ποιες 
είναι οι υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συµµετοχή στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας; 

Η ΡΑΕΚ εξετάζει τη διαµόρφωση των Κανόνων Αγοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
καταλληλότερη και η ορθότερη διαδικασία που θα ακολουθείται για την ένταξη και 
συµµετοχή νέων µονάδων παραγωγής ηλεκτρισµού από ΑΠΕ στο σύστηµα αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, λαµβάνοντας πολύ σοβαρά 
υπόψη, µεταξύ άλλων, την ευστάθεια και ασφάλεια εφοδιασµού του ηλεκτρικού 
συστήµατος µε την αυξανόµενη διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ 
ηλεκτροπαραγωγής, την οικονοµική επιβάρυνση στον καταναλωτή καθώς και την 
αποφυγή στρέβλωσης της αγοράς ηλεκτρισµού. 
Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ πρέπει να εγγραφούν από το ∆ΣΜ στο 
Μητρώο Παραγωγής (άρθρο 3.1 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού) εάν είναι 
απευθείας συνδεδεµένες µε το δίκτυο µεταφορά και στο Μητρώο ∆ιακίνησης Ισχύος 
(άρθρο 3.3 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισµού) εάν είναι συνδεδεµένες µε το δίκτυο 
διανοµής. Οι ∆ηλώσεις Προγραµµατισµού Παραγωγής πρέπει να υποβάλλονται 
σύµφωνα µε το άρθρο Τ14.7.11 των ΚΜ∆ και η ΑΗΚ οφείλει να αγοράζει όλη την 
παραγόµενη ενέργεια σε τιµές που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ. Οι επιλέγοντες πελάτες 
µπορούν να επιλέξουν να αγοράσουν ενέργεια από αδειοδοτηµένους προµηθευτές, 
όπως προνοείται από την πρωτογενή νοµοθεσία.  
 

 

(στ) Ποιοι είναι οι κανόνες χρέωσης δαπανών µεταφοράς και διανοµής σε παραγωγούς 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές; 

Σε µια προσπάθεια της ΡΑΕΚ και του ∆ΣΜ να ενθαρρύνουν τις ΑΠΕ, όλοι οι 
παραγωγοί από ΑΠΕ εξαιρούνται από την καταβολή των χρεώσεων αυτών, δηλ. από 
τις Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου (Μεταφοράς και ∆ιανοµής) και τις Χρεώσεις 
Επικουρικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο Τ16.7.3 των ΚΜ∆.  
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4.2.8. Ένταξη του βιοαερίου στο δίκτυο φυσικού αερίου (άρθρο 16 παράγραφος 7 και 
άρθρο 16 παράγραφοι 9 και 10 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

(α) Πώς εξασφαλίζεται ότι κατά την εφαρµογή τιµολογίων µεταφοράς και διανοµής δεν 
γίνεται διάκριση σε βάρος του αερίου του προερχόµενου από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας; 

Η ΡΑΕΚ (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου) ως η αρµόδια αρχή για την έγκριση 
των διατιµήσεων και χρεώσεων στον τοµέα του Φυσικού Αερίου µέσω της 
κατάλληλης Μεθοδολογίας αναφορικά µε τα τιµολόγια µεταφοράς και διανοµής, η 
οποία θα δηµοσιευτεί σε κατοπινό στάδιο, θα διασφαλίσει ότι δεν θα γίνεται 
οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος του αερίου που προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας, νοουµένου ότι το εν λόγω βιοαέριο πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
(πχ. το βιοαέριο έχει καθαριστεί και αναβαθµιστεί σε ποιότητα φυσικού αερίου). 
Νοείται ότι θα υπάρχει ισότιµη αντιµετώπιση του βιοαερίου και του φυσικού αερίου 
ούτως ώστε το βιοαέριο να µπορεί να αξιοποιείται πλήρως µετά τη διοχέτευσή του 
στο δίκτυο φυσικού αερίου. 

 
 

(β) Έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση της ανάγκης επέκτασης της δικτυακής υποδοµής 
αερίου ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη του αερίου του προερχόµενου από ανανεώσιµες 
πηγές; Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Εάν όχι, θα πραγµατοποιηθεί η εκτίµηση αυτή; 

Το θέµα των δικτύων φυσικού αερίου βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και ο 
σχεδιασµός των αγωγών φυσικού αερίου θα επικεντρωθεί σε πρώτη φάση στην 
κατασκευή τριών (3) αγωγών προς τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς της ΑΗΚ 
(Βασιλικού, ∆εκέλειας, Μονής). Ήδη η ∆ΕΦΑ (οργανισµός που έχει την ευθύνη 
εισαγωγής και διανοµής/µεταφοράς του φυσικού αερίου) έχει προχωρήσει µε την 
προκήρυξη διαγωνισµού για την αγορά υπηρεσιών για Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 
για Ανάπτυξη ∆ικτύου Μεταφοράς και ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου και στην παρούσα 
φάση βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. 
 
Το εγχώριο δυναµικό βιοµάζας (κτηνοτροφικά και βιοµηχανικά απόβλητα) έχει 
καταγραφεί στα πλαίσια της Μελέτης για το Σχέδιο ∆ράσης της Βιοµάζας (2006) 
καθώς και της Τελικής Έκθεσης Εκτίµησης Εθνικού ∆υναµικού Συµπαραγωγής στην 
Κύπρο (2009). Από τα αποτελέσµατα των πιο πάνω µελετών διαφαίνεται ότι το εν 
λόγω δυναµικό έχει καλυφθεί από τις αδειοδοτηµένες µονάδες παραγωγής 
ηλεκτρισµού από βιοµάζα/βιoαέριo. Παραµένει όµως το δυναµικό παραγωγής 
βιοαερίου από τους ΧΥΤΑ (Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων).  
 
Επιπρόσθετα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι το παραγόµενο βιοαέριο από ΧΥΤΑ ή 
αστικά απόβλητα δεν πρόκειται να επηρεάσει το σχεδιασµό των 3 
προγραµµατισµένων αγωγών φυσικού αερίου, λόγω του ότι το διαθέσιµο δυναµικό 
της βιοµάζας (αστικά απόβλητα και απορρίµµατα-ΧΥΤΑ) δεν είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό (όπως έχει καταγραφεί στα πλαίσια της Μελέτης για το Σχέδιο ∆ράσης της 
Βιοµάζας – 2006 και της Τελικής Έκθεσης Εκτίµησης Εθνικού ∆υναµικού 
Συµπαραγωγής στην Κύπρο – 2009). Σε κατοπινό στάδιο βέβαια, όπου αναµένεται 
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να εξετασθεί το ενδεχόµενο επέκτασης της δικτυακής υποδοµής αερίου, θα µελετηθεί 
εις βάθος το εν λόγω θέµα. 
 
 

(γ) Έχουν δηµοσιευθεί τεχνικοί κανόνες για τη σύνδεση στο δίκτυο και τα τιµολόγια 
σύνδεσης όσον αφορά το βιοαέριο; Πού έχουν δηµοσιευθεί αυτοί οι κανόνες; 

Η ΡΑΕΚ µεριµνά για την ετοιµασία Τεχνικών Κανόνων που ορίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις τεχνικού σχεδιασµού και λειτουργίας για τη σύνδεση µε το δίκτυο 
εγκαταστάσεων υγροποιηµένου φυσικού αερίου, εγκαταστάσεων αποθήκευσης, 
άλλων δικτύων µεταφοράς ή διανοµής και απευθείας αγωγών φυσικού αερίου. Στους 
εν λόγω Τεχνικούς Κανόνες θα συµπεριληφθεί το θέµα ένταξης βιοαερίου στο δίκτυο. 
Οι Τεχνικοί Κανόνες θα διασφαλίζουν τη λειτουργικότητα των δικτύων και θα είναι 
αντικειµενικοί και αµερόληπτοι. 
Επιπρόσθετα, η ΡΑΕΚ πρόκειται να επιµεληθεί το θέµα της σύνδεσης στο δίκτυο και 
των τιµολογίων σύνδεσης για το βιοαέριο. 

 

 

4.2.9. Ανάπτυξη υποδοµής τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης (άρθρο 16 παράγραφος 11 της 
οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

(α) Να δοθεί εκτίµηση της ανάγκης για νέα υποδοµή τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης που 
χρησιµοποιεί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συµβάλλει στην εκπλήρωση του στόχου 
για το 2020. Με βάση την εκτίµηση αυτή, υπάρχουν σχέδια προώθησης τέτοιου είδους 
υποδοµής µελλοντικά; Ποιά τα αναµενόµενα µερίδια µεγάλων εγκαταστάσεων 
βιοµάζας, ηλιακών και γεωθερµικών στα συστήµατα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης; 

Στην Κύπρο σήµερα δεν υπάρχουν συστήµατα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης. 
Εντούτοις η µελέτη δυναµικού συµπαραγωγής που έγινε σε συµµόρφωση µε την 
Οδηγία 2004/8/ΕΚ έχει εκτιµήσει ένα δυναµικό τηλεθέρµανσης 60MW θερµικό φορτίο 
κοντά στους σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, για αξιοποίηση του θερµικού φορτίου 
των ηλεκτροπαραγωγών αυτών σταθµών, το οποίο σήµερα παραµένει 
ανεκµετάλλευτο. Στο παρόν στάδιο το δυναµικό αυτό δεν αναµένεται ότι θα συµβάλει 
στην εκπλήρωση του στόχου για το 2020. 

 

 

4.2.10. Βιοκαύσιµα και άλλα βιοϋγρά – κριτήρια αειφορίας και επαλήθευση 
συµµόρφωσης (άρθρα 17 έως 21 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 

(α) Πώς είναι δυνατή η εφαρµογή των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιµα και τα 
βιοϋγρά σε εθνικό επίπεδο; (Έχει προγραµµατιστεί νοµοθεσία όσον αφορά την 
εφαρµογή; Ποια θα είναι η θεσµική διευθέτηση;) 

Η Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ και την 
τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου, καθώς και οι εκάστοτε 
τροποποιήσεις αυτής, έχουν µεταφερθεί στην Κυπριακή νοµοθεσία µε τους περί 
Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων Νόµους του 2003 έως το 2009. Η 
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νοµοθεσία αυτή παρέχει στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
εξουσίες για ρύθµιση διαφόρων θεµάτων, µεταξύ των οποίων, η έκδοση 
∆ιαταγµάτων για καθορισµό των προδιαγραφών των πετρελαιοειδών και ο διορισµός 
Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητών οι οποίοι διενεργούν επιθεωρήσεις, ελέγχους και 
γενικά εφαρµόζουν τη νοµοθεσία. Επίσης, η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την προώθηση της 
χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές, η οποία 
µεταφέρθηκε στην Κυπριακή νοµοθεσία µε τον περί της Προώθησης της Χρήσης 
Βιοκαυσίµων ή Άλλων Ανανεώσιµων Καυσίµων για τις Μεταφορές Νόµο του 2005, 
παρέχει στον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού εξουσία για ρύθµιση 
ανάλογων θεµάτων. Και οι δύο νοµοθεσίες εφαρµόζονται από την Υπηρεσία 
Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, οι Λειτουργοί της 
οποίας είναι ορισµένοι ως Επιθεωρητές.  
 
Επειδή οι διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ υπάρχουν και 
στην Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009 µε την οποία τροποποιείται η Οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις 
προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την 
καθιέρωση µηχανισµού για την παρακολούθηση και τη µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συµβουλίου όσον 
αφορά την προδιαγραφή των καυσίµων που χρησιµοποιούνται στα πλοία εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας και καταργείται η Οδηγία 93/12/ΕΟΚ (διατάξεις των άρθρων 7β έως 7δ), 
κρίθηκε όπως αυτές µεταφερθούν στη νοµοθεσία που ρυθµίζει τις προδιαγραφές των 
πετρελαιοειδών και καυσίµων. 
 

Έχει ήδη ετοιµαστεί νόµος που τροποποιεί τους περί προδιαγραφών πετρελαιοειδών 
και καυσίµων νόµους, ο οποίος παρέχει, µεταξύ άλλων, εξουσία στον Υπουργό για 
έκδοση διατάγµατος για καθορισµό των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιµα και τα 
βιοϋγρά. Μετά την υιοθέτηση του νόµου, θα εκδοθεί το σχετικό διάταγµα από τον 
Υπουργό. 
 

 

(β) Πώς θα διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιµα και τα βιοϋγρά, που καταλογίζονται στον 
εθνικό στόχο για ανανεώσιµη ενέργεια, στο πλαίσιο των εθνικών υποχρεώσεων 
ανανεώσιµης ενέργειας, ή/και είναι επιλέξιµα για οικονοµική στήριξη, πληρούν τα 
κριτήρια αειφορίας του άρθρου 17 παράγραφοι 2 έως 5 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ; (Θα 
υπάρξει εθνικός φορέας/όργανο αρµόδιο για την παρακολούθηση/επαλήθευση της 
συµµόρφωσης προς τα κριτήρια;) 

Οι µέθοδοι επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας θα καθορίζονται µε 
διάταγµα του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ενώ η 
παρακολούθηση /επαλήθευση της συµµόρφωσης προς τα κριτήρια αειφορίας θα 
γίνεται από την Υπηρεσία Ενέργειας (Επιθεωρητές της οποίας εφαρµόζουν την 
υφιστάµενη νοµοθεσία). 
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(γ) Εάν κάποια εθνική αρχή/όργανο πρόκειται να παρακολουθεί την εκπλήρωση των 
κριτηρίων, υπάρχει ήδη αυτή η εθνική αρχή/αυτό το εθνικό όργανο; Εάν ναι, να δοθούν 
σχετικές διευκρινίσεις. Εάν όχι, πότε προβλέπεται να συσταθεί; 

Υπάρχει εθνική αρχή η οποία πρόκειται να παρακολουθεί την εκπλήρωση των 
κριτηρίων και είναι η Υπηρεσία Ενέργειας, η οποία είναι υπεύθυνη και για τις 
προδιαγραφές των καυσίµων 

 

 

(δ) Να δοθούν πληροφορίες όσον αφορά την ύπαρξη εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε το 
χωροταξικό σχέδιο και το εθνικό κτηµατολόγιο για την επαλήθευση της συµµόρφωσης 
προς τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφοι 3 έως 5 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Πώς 
µπορούν να έχουν πρόσβαση οι επιχειρήσεις στις πληροφορίες αυτές; (Να δοθούν 
πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη κανόνων και διάκρισης µεταξύ των διαφόρων 
χαρακτηρισµών γης, όπως περιοχές βιοποικιλότητας, προστατευόµενες περιοχές, κλπ, 
καθώς και σχετικά µε την αρµόδια αρχή που θα παρακολουθεί αυτό το κτηµατολόγιο και 
τις µεταβολές χαρακτηρισµού γης.) 

Η αρµοδιότητα και ευθύνη ανήκει στις Πολεοδοµικές Αρχές, τόσο σε σχέση µε τον 
πολεοδοµικό σχεδιασµό, όσο και σε σχέση µε την άσκηση πολεοδοµικού ελέγχου. 
Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τον καθορισµό των περιοχών προστασίας του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου NATURA 2000, η αρµοδιότητα ανήκει στον Υπουργό 
Εσωτερικών και στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος   
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία µε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
θα είναι υπεύθυνα βάση και της νέας νοµοθεσίας η οποία ετοιµάστηκε για καθορισµό 
των εδαφών της ∆ηµοκρατίας που δεν επιτρέπεται η παραγωγή βιοκαυσίµων βάσει 
του άρθρου 17, παράγραφοι 3 έως 5.  
Οι πολίτες θα µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά από τις ιστοσελίδες των 
Υπουργείων για τις περιοχές στις οποίες θα απαγορεύεται η παραγωγή βιοκαυσίµων. 
 
 

(ε) Για τις προστατευόµενες περιοχές, να δοθούν πληροφορίες όσον αφορά το εθνικό, 
ευρωπαϊκό ή διεθνές καθεστώς προστασίας στο οποίο κατατάσσονται. 

 - Σύµβαση Βέρνης για Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και Φυσικούς Οικότοπους 
 - Σύµβαση Ramsar για τους Υγρότοπους ∆ιεθνούς Σηµασίας 
 - Σύµβαση CBD για τη Βιολογική Ποικιλοµορφία 
 - Σύµβαση Βόνης για την Προστασία Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας 
- Ο περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα 
Νόµος (Ν. 140(Ι)/2005) – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 85/337/ΕΟΚ 

 - Ο περί της Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόµος 
(Ν.153(Ι)/2003) - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 

 - Ο περί της Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραµάτων Νόµος 
(Ν.152(Ι)/2003) - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ 
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(στ) Ποια είναι η διαδικασία µεταβολής του χαρακτηρισµού γης; Ποιος παρακολουθεί και 
αναφέρει σε εθνικό επίπεδο για τις µεταβολές του χαρακτηρισµού γης; Πόσο συχνά 
επικαιροποιείται το χωροταξικό σχέδιο (µηνιαίως, ετησίως, ανά διετία, κλπ.); 

Οι αλλαγές στη χρήση γης στα δηµόσια δάση απαγορεύονται από το ∆ασικό Νόµο 
του (1967, 1987 και 1991). Ο περί ∆ασών Νόµος και οι κανονισµοί διασφαλίζουν την 
αποτελεσµατική προστασία των κρατικών δασών από τις παράνοµες επεµβάσεις 
τρίτων προσώπων καθώς επίσης και από άλλους παράγοντες όπως τις δασικές 
πυρκαγιές. Η αλλαγή χρήσης κρατικών δασικών περιοχών, που καταστρέφονται από 
τις πυρκαγιές ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες, απαγορεύεται από το νόµο. Οι αλλαγές 
στη χρήση γης στα ιδιωτικά δάση ή άλλες φυτοκαλυµµένες περιοχές δεν 
περιορίζονται από οποιοδήποτε νόµο ή κανονισµό. Τα ιδιωτικά δάση µπορούν να 
αποψιλωθούν οποιαδήποτε στιγµή και να καταταγούν κάτω από άλλες χρήσεις γης. 
Με τον ίδιο τρόπο εγκαταλελειµµένες ιδιωτικές εκτάσεις µπορούν να δασωθούν. Τα 
ιδιωτικά δάση που καταστρέφονται είτε από την πυρκαγιά είτε από οποιουσδήποτε 
άλλους παράγοντες συνήθως αναδασώνονται παρ’ όλο που αυτό δεν είναι 
υποχρεωτικό. Αρµόδια Αρχή για τη διαδικασία µεταβολής του χαρακτηρισµού γης 
είναι το Τµήµα Γεωργίας και για τη δασική γη είναι το Τµήµα ∆ασών. 
 
   
 

 (ζ) Πώς εξασφαλίζεται και επαληθεύεται σε εθνικό επίπεδο η συµµόρφωση προς τις ορθές 
γεωργοπεριβαλλοντικές πρακτικές και άλλες απαιτήσεις πολλαπλής συµµόρφωσης 
(όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ); 

Στη Κύπρο δεν υπάρχει παραγωγή βιοκαυσίµων και βιορευστών από εγχώριες 
καλλιέργειες, κυρίως λόγω έλλειψης διαθέσιµης καλλιεργήσιµης γης και νερού. Ως εκ 
τούτου η Κύπρος στηρίζεται αποκλειστικά σε εισαγωγές πρώτων υλών ή και 
βιοκαυσίµων. Η συµµόρφωση προς τις ορθές γεωργοπεριβαλλοντικές πρακτικές και 
άλλες απαιτήσεις πολλαπλής συµµόρφωσης θα εξασφαλίζεται και επαληθεύεται µε 
την προσκόµιση των απαραίτηταων πιστοποιητικών που θα ζητούνται από τους 
εισαγωγείς.  
 
 

 

 

 

(η) Σκοπεύετε να βοηθήσετε την ανάπτυξη προαιρετικού(ών) συστήµατος(µάτων) 
«πιστοποίησης» για την αειφορία του βιοκαυσίµου και του βιοϋγρού, όπως 
περιγράφεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 παράγραφος 4 της 2009/28/ΕΚ; Εάν 
ναι, πώς; 

Λόγω της περιορισµένης βιοµάζας που διαθέτει η Κύπρος, δεν αναµένεται, στο 
παρόν στάδιο, η ανάπτυξη συστήµατος «πιστοποίησης» για την αειφορία των 
βιοκαυσίµων και βιοϋγρών.  
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4.3. Καθεστώτα στήριξης για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, εφαρµοζόµενα από το κράτος µέλος ή από οµάδα 
κρατών µελών 

Ρυθµίσεις 

Με ρυθµίσεις είναι δυνατόν να τίθεται(νται) στόχος(οι) και να ορίζονται υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιου είδους υποχρέωση, να περιγραφεί λεπτοµερώς: 

 

∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 
(α) Ποια είναι η νοµική βάση για την εν λόγω υποχρέωση/τον εν λόγω στόχο; / 

(β) Υπάρχουν στόχοι για συγκεκριµένη τεχνολογία; / 

(γ) Να αναφερθούν συγκεκριµένα οι υποχρεώσεις/στόχοι ανά έτος (ανά 
τεχνολογία) / 

(δ) Ποιος πρέπει να εκπληρώσει την υποχρέωση; / 

(ε) Ποιες είναι οι συνέπειες της αθέτησης; / 

(στ) Υπάρχει µηχανισµός επιτήρησης της εκπλήρωσης; / 

(ζ) Υπάρχει µηχανισµός τροποποίησης των υποχρεώσεων/στόχων; / 

 

Οικονοµική στήριξη 

(α) Ονοµασία και σύντοµη περιγραφή του καθεστώτος 

Εντός του 2010  θα λειτουργήσουν 5 Καθεστώτα Στήριξης τα οποία περιγράφονται 
αναλυτικά στη συνέχεια: 
 
1. Σχέδια χορηγιών για παροχή οικονοµικών κινήτρων υπό µορφή 
κυβερνητικής      χορηγίας ή/και επιδότησης στον τοµέα της ενθάρρυνσης της 
χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας. 
Υπάρχουν τρία είδη Σχεδίων τα οποία έχουν τις πιο κάτω κατηγορίες και 
υποκατηγορίες στην ηλεκτροπαραγωγή: 
 
A. Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για Φυσικά Πρόσωπα και Οργανισµούς στο 
βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 

Το Σχέδιο αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες για την 
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ: 
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ΦΒ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
 

 ΦΒ1 - Μικρά αιολικά συστήµατα για ηλεκτροπαραγωγή δυναµικότητας µέχρι 
30kW 

 
 ΦΒ2 - Μικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα δυναµικότητας µέχρι 20kW, ενωµένα µε 
το δίκτυο, στο βαθµό που η συνολική παραγωγή ηλεκτρισµού να µην υπερβαίνει 
τις ανάγκες του υποστατικού στο οποίο εγκαθίστανται 

 
 ΦΒ3 - Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα (µη ενωµένα µε το δίκτυο) συνολικής 
δυναµικότητας µέχρι 20kW, συνδυασµένα ή όχι µε άλλα συστήµατα παραγωγής 
ενέργειας. 

 

• ΦΓ - Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού-Θερµότητας ή/και Ψύξης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) 
 

B. Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα καθώς και φορείς 
του δηµόσιου τοµέα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 

Το Σχέδιο αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες για την 
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ: 
 
ΝΒ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)  

 
• ΝΒ1 - Μικρά αιολικά συστήµατα, για ηλεκτροπαραγωγή, δυναµικότητας µέχρι 30 

kW  
 
• ΝΒ2 - Φωτοβολταϊκά συστήµατα  

 ΝΒ2.1 - Φωτοβολταϊκά συστήµατα ενωµένα µε το δίκτυο, συνολικής δυναµικότητας 
µέχρι 20kW. 

 
 ΝΒ2.2 - Αυτόνοµα (µη ενωµένα µε το δίκτυο) φωτοβολταϊκά συστήµατα, συνολικής 

δυναµικότητας µέχρι 20kW, συνδυασµένα ή όχι µε άλλα συστήµατα 
ηλεκτροπαραγωγής.  

 
• ΝΒ3 – Υδροηλεκτρικά συστήµατα  

 ΝΒ3.1 - Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε ποταµούς και γενικά σε υδατορεύµατα  
 

 ΝΒ3.2 - Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε υφιστάµενα υδραυλικά δίκτυα  
 
• ΝΒ4 – Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ (Όλες οι τεχνολογίες)  
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλες οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούν Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων και των τεχνολογιών που δεν αναφέρονται 
ονοµαστικά στο σχέδιο αυτό, όπως την κυµατική ενέργεια (Oscillating water colums, 
wave dragon, wave buoy κτλ), την ηλιακή θερµοηλεκτρική (Solar concentrated PV 
systems, concentrated solar thermoelectric using parabolic mirrors and/or vacuum 
tubes), την γεωθερµική ενέργεια και άλλες τεχνολογίες που χρησιµοποιούν 
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Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος το οποίο θα 
διοχετεύεται στο δίκτυο.  
 

• ΝΒ8 – Αξιοποίηση βιοµάζας  

 ΝΒ8.1 Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού/Θερµότητας ή και ψύξης, µε την χρήση βιοµάζας  

 

  ΝΓ: Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού-Θερµότητας ή/και Ψύξης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) 

 
Γ. Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ηλεκτροπαραγωγής από Μεγάλα Εµπορικά  

Αιολικά, Ηλιοθερµικά και Φωτοβολταϊκά Συστήµατα, την Αξιοποίηση Βιοµάζας. 
Το Σχέδιο αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες για την 
ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ: 
 

 ΝΜΑ - Μεγάλα Εµπορικά Αιολικά Συστήµατα Ηλεκτροπαραγωγής 
 ΝΜΦ - Μεγάλα & Μικρά Εµπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 
Ηλεκτροπαραγωγής 

 ΝΜΗ - Μεγάλα Εµπορικά Ηλιοθερµικά Συστήµατα Ηλεκτροπαραγωγής 
 ΝΒΗ - Ηλεκτροπαραγωγή από Βιοµάζα και, Βιοαέριο εκλυόµενο από χώρους 
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων 

 
 
Η χρηµατοδότηση των τριών πιο πάνω Σχεδίων, προέρχεται από τα έσοδα του 
Ειδικού Ταµείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, τα οποία προέρχονται από την επιβολή ενεργειακού 
τέλους σε όλους ανεξαιρέτως τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 

2. Επιδότηση του κεφαλαιουχικού κόστους των έργων σύνδεσης στο δίκτυο 
κατά 50% και επιδότηση του κόστους για εξασφάλιση των αδειών των 
έργων σύνδεσης, επίσης 50%. 

Όλες οι τεχνολογίες ΑΠΕ καταβάλλουν στο ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς ή 
∆ιαχειριστή Συστήµατος ∆ιανοµής (ανάλογα µε την απαιτούµενη ισχύ σύνδεσης) το 
50% του κεφαλαιουχικού κόστους των έργων σύνδεσης.Το υπόλοιπο 50% 
καταβάλλεται από τον Ιδιοκτήτη των Συστηµάτων Μεταφοράς και ∆ιανοµής (ΑΗΚ) και 
ανακτάται µέσω των Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου (‘’Transmission Use of System 
Charges’’) 
Σηµειώνεται ότι η χρέωση γίνεται µε βάση τη µέθοδο της «ρηχής σύνδεσης» . Τυχόν 
κόστος που προκύπτει από τη µέθοδο «βαθιάς χρέωσης» δεν χρεώνεται στον αιτητή 
αλλά ανακτάται από τις Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου.  
Επίσης το κόστος που καταβάλλεται για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών (π.χ. 
Πολεοδοµική Άδεια, Άδεια Οικοδοµής κλπ) για τα έργα σύνδεσης καταβάλλεται κατά 
50% από τον παραγωγό ΑΠΕ και κατά 50% από την ΑΗΚ, ως Ιδιοκτήτη Συστήµατος 
Μεταφοράς (ΙΣΜ).Τα έργα σύνδεσης, µετά την κατασκευή τους, περιέχονται στην 
ιδιοκτησία του ΙΣΜ. 
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3.  Κόστος επικουρικών υπηρεσιών. 
Οι τεχνολογίες ΑΠΕ δεν χρεώνονται τέλη επικουρικών υπηρεσιών ούτε οποιοδήποτε 
κόστος που πιθανόν να προκύψει από τήρηση επιπρόσθετης εφεδρείας.  
 
4. Τέλη Χρήσης ∆ικτύου και απώλειες 
Οι τεχνολογίες ΑΠΕ δεν χρεώνονται Τέλη Χρήσης ∆ικτύου ούτε απώλειες. Το κόστος 
απωλειών δικτύου ανακτάται έµµεσα από τα Τέλη Χρήσης ∆ικτύου. 

 

5.   Παροχή Ενισχύσεων για Επενδύσεις για Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 
και ∆ιαχείριση των Αποβλήτων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις 

To Καθεστώς στοχεύει στην καθιέρωση ενισχύσεων για την ενθάρρυνση επενδύσεων 
για την κατασκευή έργων υποδοµής, την εγκατάσταση του ανάλογου εξοπλισµού και 
την ορθολογιστική διαχείριση των χοιρολυµάτων/λυµάτων χοιροστασίων, 
βουστασίων, πτηνοσφαγείων και κοπριάς, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος 
ρύπανσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδροφόρων στρωµάτων (µε την 
αντικατάσταση των πρόχειρων, ανεπαρκών και µη µονωµένων, συχνά µη αδειούχων 
χωµάτινων δεξαµενών συγκέντρωσης), στην περιβαλλοντική αναβάθµιση των 
χοιροστασίων/ βουστασίων/ πτηνοσφαγείων (µείωση οχληρίας από κακοσµίες και 
µύγες) µε την ταυτόχρονη βελτίωση της οικονοµικής βιωσιµότητας των 
εκµεταλλεύσεων µέσω της δυνατότητας που παρέχεται για πώληση της 
πλεονάζουσας παραγόµενης ενέργειας. 
Η ενίσχυση µπορεί να χορηγείται στο δικαιούχο σταδιακά σε δύο δόσεις, κατά την 
κατασκευή του έργου, µε την υποχρέωση ότι µε τη λειτουργία της µονάδας θα πληροί 
τις προϋποθέσεις για εξασφάλιση Άδειας Απόρριψης. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα 
καλύπτει το 40% της επιλέξιµης δαπάνης στις µη µειονεκτικές περιοχές και το 50% 
στις µειονεκτικές περιοχές. 
 
Το ανώτατο/κατώτατο όριο επιδότησης κατά εκµετάλλευση/µονάδα ανέρχεται: 
 
 
(β) Πρόκειται για καθεστώς εθελοντικό ή υποχρεωτικό; 

Τα καθεστώτα (1,5) είναι εθελοντικά. 
Τα καθεστώτα (2, 3, 4) είναι υποχρεωτικά  

 
 

 (γ) Ποιος διοικεί το καθεστώς; (Φορέας εκτέλεσης, εποπτεύουσα αρχή) 

Ο φορέας εκτέλεσης του καθεστώτος (1) είναι το Ειδικό Ταµείο, το οποίο 
δηµιουργήθηκε βάση του Νόµου µε τίτλο «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµος 
του 2003. Σύµφωνα µε το εν λόγω Νοµοσχέδιο το καθεστώς των Σχεδίων Χορηγιών 
είναι κάτω από την εποπτεία του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 
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Συγκεκριµένα ο Υπουργός έχει την εποπτεία της σύστασης της διαχειριστικής 
επιτροπής, της διαχείρισης και διοίκησης του Ταµείου καθώς και τις δραστηριότητες 
και πρόσωπα τα οποία θα τυγχάνουν επιδότησης ή χρηµατοδότησης. 
 
Φορέας εκτέλεσης των καθεστώτων (2), (3) και (4) είναι ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος 
Μεταφοράς ή ο ∆ιαχειριστής Συστήµατος ∆ιανοµής και εποπτεύουσα αρχή είναι η 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 
 
Φορέας εκτέλεσης του καθεστώτος 5 είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών 
Πληρωµών και εποπτεύουσα αρχή το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. 
 
 

(δ) Ποια µέτρα έχουν ληφθεί για την εξασφάλιση της διαθεσιµότητας του αναγκαίου 
προϋπολογισµού/της αναγκαίας χρηµατοδότησης για την επίτευξη του εθνικού στόχου; 

Ένα µέτρο το οποίο µελετάται είναι η αύξηση του ενεργειακού τέλους, το οποίο 
συνεπάγεται αύξηση των εσόδων του Ειδικού Ταµείου. Το Ειδικό Ταµείο, όπως 
αναφέρθηκε και προηγουµένως αποτελεί το κυριότερο χρηµατοδοτικό εργαλείο για 
την επίτευξη του εθνικού στόχου.  
 
Η Υπηρεσία Ενέργειας εισηγήθηκε όπως το ενεργειακό τέλος αυξηθεί από 0,22 
σεντς/ΚWh σε 0,44 σεντς/KWh. Η πρόταση της Υπηρεσίας Ενέργειας έχει ήδη 
εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο και αναµένεται η έγκριση από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 
 
Άλλο µέτρο το οποίο µελετάται είναι όπως τα έσοδα από τη δηµοπράτηση των 
εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα (από το 2013 και µετά) ενσωµατωθούν στον 
προϋπολογισµό του Ειδικού Ταµείου έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν για παροχή 
οικονοµικών κινήτρων υπό µορφή κυβερνητικής χορηγίας ή/και επιδότησης στον 
τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας. 
 
 
 
 
(ε) Πώς αντιµετωπίζονται από το καθεστώς η µακροπρόθεσµη ασφάλεια και αξιοπιστία; 

Καθεστώς 1 

Μετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και έγκριση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του 
Ειδικού Ταµείου ΑΠΕ, µόνο για τις κιλοβατώρες που θα διοχετεύονται στο δίκτυο της 
ΑΗΚ, επιπλέον της τιµής που θα καταβάλλει η ΑΗΚ, θα δίδεται στον παραγωγό 
ηλεκτρισµού από ΑΠΕ επιδότηση από το Ειδικό Ταµείο ΑΠΕ, ανάλογα µε το είδος 
των συστηµάτων ΑΠΕ. Η διάρκεια της επιδότησης από το Ειδικό Ταµείο ΑΠΕ είναι 
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για τα πρώτα 15-20 χρόνια ανάλογα µε το σχέδιο. Σε περίπτωση αναθεώρησης της 
τιµής που θα καταβάλλει η ΑΗΚ στον παραγωγό ΑΠΕ, το ύψος της επιδότησης θα 
αναπροσαρµόζεται, ώστε η ολική τιµή που θα προσφέρεται στον παραγωγό ΑΠΕ να 
παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια του σχετικού συµβολαίου µεταξύ παραγωγού 
ΑΠΕ και Ειδικού Ταµείου ΑΠΕ 
 
Όσο αφορά τα καθεστώτα 2,3 και 4 επειδή είναι υποχρεωτικά, η µακροπρόθεσµη 
ασφάλεια και αξιοπιστία θεωρείται δεδοµένη. 
 
 
 
 (στ) Αναθεωρείται το καθεστώς περιοδικώς; Τί είδος µηχανισµού ανάδρασης ή 

αναπροσαρµογής υπάρχει; Πώς έχει βελτιστοποιηθεί το καθεστώς µέχρι τώρα; 

Τα σχέδια χορηγιών αναθεωρούνται στο τέλος κάθε έτους λαµβάνοντας υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, τις διαφοροποιήσεις του κόστους καθώς επίσης και την 
ανταπόκριση που επιδεικνύει το κοινό για την κάθε τεχνολογία.  
Τα σχέδια παροχής χορηγιών εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά το έτος 2004 και 
κάλυπταν την περίοδο 2004-2008 στα πλαίσια του πρώτου Σχεδίου ∆ράσης (2002-
2010). Το έτος 2007 έγινε αναπροσαρµογή στο καθεστώς µε την προσθήκη ακόµη 
µιας κατηγορίας στο σχέδιο χορηγιών, το οποίο αφορούσε την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από βιοµάζα. 
 
Στη συνέχεια λόγω του αυξανόµενου ενδιαφέροντος που είχε επιδειχθεί από το κοινό 
για επενδύσεις που αφορούν αξιοποίηση των ΑΠΕ, η Υπηρεσία Ενέργειας του 
Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Tουρισµού, σε συνεργασία µε όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς, προχώρησε στην ετοιµασία Νέου Σχεδίου ∆ράσης για την 
περίοδο 2009-2013 καθώς και σε τροποποιήσεις στο Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για 
την ίδια περίοδο. 
 
Τα τρία νέα σχέδια έχουν εγκριθεί τόσο από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων όσο και από το Υπουργικό Συµβούλιο και δύο από αυτά έχουν τεθεί σε 
εφαρµογή από τις 23 Μαρτίου 2009. Το νέο σχέδιο παροχής επιδοτήσεων για 
ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από µεγάλες µονάδες AΠΕ έχει τεθεί σε 
εφαρµογή από τον Ιούλιο του 2009 µετά από την έγκριση των αρµόδιων 
∆ιευθύνσεων της ΕΕ .  
 
Τα τρία αυτά Σχέδια αποτελούνται συνολικά από 21 κατηγορίες/υποκατηγορίες για 
παροχή χορηγιών. 
 
Οι καινοτοµίες του Νέου Σχεδίου (2009-2013) σε σχέση µε το παλιό σχέδιο (2004-
2008) για φυσικά και νοµικά πρόσωπα είναι: 
 
• Αύξηση της συνολικής τιµής πώλησης της παραγόµενης κιλοβατώρας από µικρά 

ΦΒ συστήµατα δυναµικότητας µέχρι 20 KW τα οποία είναι ενωµένα µε το δίκτυο 
από 20,5 σε 22,5 ευρωσέντ για 15 χρόνια για φυσικά πρόσωπα και οργανισµούς 
που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 
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• Αύξηση του ποσοστού του µέγιστου ποσού χορηγίας για εγκατάσταση αντλίας 
θερµότητας µε γεωεναλλάκτη για θέρµανση/ψύξη χώρων από 30% επί των 
επιλέξιµων δαπανών µε µέγιστο ποσό χορηγίας τα €170.860 σε 40% επί των 
επιλέξιµων δαπανών µε µέγιστο ποσό τα €200.000. 
  

Οι καινοτοµίες του Νέου Σχεδίου παροχής επιδοτήσεων για ενθάρρυνση της 
ηλεκτροπαραγωγής από µεγάλες µονάδες AΠΕ είναι: 
 

• Εισαγωγή νέας κατηγορίας επενδύσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ηλιοθερµικούς σταθµούς (συνολική τιµή πώλησης της παραγόµενης 
κιλοβατώρας τα 26 ευρωσέντ για 20 χρόνια). 

• Επιχορήγηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων δυναµικότητας µέχρι και 150 ΚW, 
αντί µέχρι 20 ΚW που ίσχυε µέχρι σήµερα (συνολική τιµή πώλησης της 
παραγόµενης κιλοβατώρας τα 34 ευρωσέντ για 20 χρόνια).  

• Αύξηση της συνολικής τιµής πώλησης της παραγόµενης κιλοβατώρας για 
φωτοβολταϊκά συστήµατα δυναµικότητας µέχρι 20KW ενωµένα µε το δίκτυο στα 
36 ευρωσέντ για 20 χρόνια από τα 33,5 ευρωσέντ για 15 χρόνια που ίσχυε µέχρι 
σήµερα.  

• Αύξηση της συνολικής τιµής πώλησης της παραγόµενης κιλοβατώρας από 
µεγάλα εµπορικά αιολικά συστήµατα από 9,2 ευρωσέντ για 15 χρόνια στα 16,6 
ευρωσέντ για 20 χρόνια. 

 
Το τρέχον έτος έγιναν αναπροσαρµογές στο καθεστώς λαµβάνοντας υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, τις διαφοροποιήσεις του κόστους καθώς επίσης και την 
παγκόσµια οικονοµική κρίση. 
Οι τροποποιήσεις που έγιναν αφορούν τα ανώτατα όρια χορηγιών σε ορισµένες από 
τις κατηγορίες. Οι τιµή επιδότησης καθώς και η διάρκεια της επιδότησης δεν έχουν 
τροποποιηθεί. 
 
Το καθεστώς 5 έχει ισχύ από το 2007 µέχρι το 2013. 
 
 
(ζ) ∆ιαφέρει η στήριξη ανάλογα µε την τεχνολογία; 

Η στήριξη για το καθεστώς 1 διαφέρει ανάλογα µε την τεχνολογία, σε αντίθεση µε τα 
καθεστώτα 2,3 και 4. 
Στο καθεστώς 5 επιχορηγείται µόνο η εγκατάσταση συστήµατος βιολογικής 
επεξεργασίας (αερόβιας ή/και αναερόβιας χώνευσης) µε παραγωγή βιοαερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, κοµποστοποίησης/ συγκοµποστοποίησης. 
 
Οι διαφοροποιήσεις κατά τεχνολογία που παρατηρούνται στο καθεστώς 1 φαίνονται 
στους πιο κάτω πίνακες: 
 
 



 

EL 64 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ 
ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Α/Α ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ/∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ ΤΙΜΗ/ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΠΟΣΟ 

ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 

ΦΒ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

ΦΒ1 Αιολικά Συστήµατα 

ΦΒ1.1 
Μικρά αιολικά συστήµατα 

ηλεκτροπαραγωγής 
δυναµικότητας µέχρι 30kW 

 

Για φυσικά πρόσωπα, σχολικές εφορίες, καθώς 
και αγαθοεργά ιδρύµατα, τους δήµους και τις 
κοινότητες και άλλους µη κερδοσκοπικούς 
οργανισµούς στον βαθµό που δεν ασκούν 

οικονοµική δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα 
είναι 55% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού 
υπό τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων 

δαπανών. 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €50.000 

Τιµή πώλησης παραγόµενων KWh: Μόνο τιµή 
αγοράς από ΑΗΚ*. ∆εν δίδεται άλλη ενίσχυση 

∆εν Εφαρµόζεται 

ΦΒ4 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (διάρκεια επιδότησης 15 χρόνια) 

ΦΒ4.1 
Μικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα, 

δυναµικότητας µέχρι 20kW, 
ενωµένα µε το δίκτυο. 

Επιχορήγηση 0% στο αρχικό κόστος επένδυσης.  
Συνολική Τιµή πώλησης KWh = 38,3 σεντ/kWh 
επιδότηση=38,3 σεντ/kWh – (τιµή αγοράς ΑΗΚ) 
 

∆εν Εφαρµόζεται 

ΦΒ4.2 

Αυτόνοµα (µη ενωµένα µε το 
δίκτυο) φωτοβολταϊκά 
συστήµατα, συνολικής 

δυναµικότητας µέχρι 20kW, 
συνδυασµένα ή όχι µε άλλα 

συστήµατα παραγωγής ενέργειας 
από ΑΠΕ. 

Για τα νοικοκυριά, φυσικά πρόσωπα, σχολικές 
εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύµατα, τους 

δήµους και τις κοινότητες και άλλους µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς στον βαθµό που 

δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, η 
επιχορήγηση θα είναι 55% επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των 

ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €44.000 

∆εν Εφαρµόζεται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χορηγία ανά Μορφή Ενίσχυσης 

Α/Α ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
Περιφερειακή Ενίσχυση 

Ενίσχυση de minimis/ 

 Ειδική Χορηγία 

ΝΒ1 Μικρά αιολικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής 

 

ΝΒ1.1 

Μικρά αιολικά 
συστήµατα για 

ηλεκτροπαραγωγή 
δυναµικότητας µέχρι 

30kW 

15% ή 25% ή 35% επί του 
επιλέξιµου προϋπολογισµού, 
ανάλογα µε την κατηγορία της 
επιχείρησης (µεγάλη, µεσαία, 

µικρή). 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι 
€45.000 ανά µονάδα. 

 

40% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού 
υπό τον περιορισµό των ανωτάτων 

επιλέξιµων δαπανών. 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €45.000 
ανά µονάδα. 

 
ΝΒ1.2 

Ανεµόµυλοι για άντληση 
νερού 

15% ή 25% ή 35% επί του 
επιλέξιµου προϋπολογισµού, 
ανάλογα µε την κατηγορία της 
επιχείρησης (µεγάλη, µεσαία, 

µικρή). 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι 
€20.000 ανά µονάδα. 

 

40% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού 
υπό τον περιορισµό των ανωτάτων 

επιλέξιµων δαπανών. 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €20.000 
ανά µονάδα. 

Φωτοβολταϊκά συστήµατα 

ΝΒ3.1 

Φωτοβολταϊκά 
συστήµατα ενωµένα µε 
το δίκτυο του παροχέα 
ηλεκτρικής ενέργειας, 
δυναµικότητας µέχρι 

20kW 

- 

Σηµ. Η εν λόγω κατηγορία λειτουργεί κάτω 
από το Σχέδιο Ηλεκτροπαραγωγής από 
µεγάλα εµπορικά αιολικά, ηλιοθερµικά, 

φωτοβολταϊκά και συστήµατα 
εκµετάλλευσης βιοµάζας. 

 Η Συνολική Τιµή Πώλησης kWh είναι 36 
σεντ/ΚWh για 20 χρόνια Περισσότερες 
λεπτοµέρειες αναφέρονται στο πιο πάνω 

σχέδιο.  

ΝΒ3.2 

Αυτόνοµα (µη ενωµένα 
µε το δίκτυο του 

παροχέα ηλεκτρικής 
ενέργειας) φωτοβολταϊκά 
συστήµατα, µέχρι 20kW 

ΝΒ3 

ΝΒ3.3 

Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά 
συστήµατα άντλησης 
νερού µέχρι 20kW 

15% ή 25% ή 35% επί του 
επιλέξιµου προϋπολογισµού, 
ανάλογα µε την κατηγορία της 

επιχείρησης (µεγάλη, µεσαία, 
µικρή). 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι 
€50.000 ανά µονάδα. 

40% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού 
υπό τον περιορισµό των ανωτάτων 

επιλέξιµων δαπανών. 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €32.000 
ανά µονάδα. 
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ΝΒ4 Αφαλάτωση µε χρήση ΑΠΕ 

 

Αφαλάτωση µε χρήση 
ΑΠΕ 

15% ή 25% ή 35% επί του 
επιλέξιµου προϋπολογισµού, 
ανάλογα µε την κατηγορία της 

επιχείρησης (µεγάλη, µεσαία, 
µικρή). Το µέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €50.000 ανά µονάδα. 

40% χορηγία επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των 

ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €50.000 
ανά µονάδα. 

ΝΒ5 Υδροηλεκτρικά Συστήµατα 

 ΝΒ5.1 

Μικρά υδροηλεκτρικά 
έργα σε ποταµούς και 

γενικά σε υδατορεύµατα. 

 

ΝΒ5.2 

Μικρά υδροηλεκτρικά 
έργα σε υφιστάµενα 
υδραυλικά δίκτυα. 

 

 

15% ή 25% ή 35% επί του 
επιλέξιµου προϋπολογισµού, 
ανάλογα µε την κατηγορία της 

επιχείρησης (µεγάλη, µεσαία, 
µικρή). Το µέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €50.000 ανά µονάδα. 

40% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού 
υπό τον περιορισµό των ανωτάτων 

επιλέξιµων δαπανών. 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €50.000 
ανά µονάδα. 

ΝΒ6 
Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 

 

 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

- - 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 
ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ, ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ  

Α/Α ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ Χορηγία Συνολική Τιµή 
Πώλησης ΚWh 

Μορφή  
ενίσχυσης 

ΝΜΑ Μεγάλα αιολικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής  

 ΝΜΑ1 Μεγάλα εµπορικά 
συστήµατα 

Επιχορήγηση 0%,  

Μόνο επιδότηση της 
παραγόµενης ενέργειας. 
για τα πρώτα 20 χρόνια 
λειτουργίας του 
συστήµατος 

 

€0,166/ΚWh 
(Επιδότηση= 

0,166 -τιµή  

αγοράς ΑΗΚ) 

 

Περιβαλλοντική 

 

ΝΜΦ Μεγάλα & Μικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής  

 ΝΜΦ1 Μεγάλα εµπορικά 
φωτοβολταϊκά συστή-
µατα, δυναµικότητας 
από 21 µέχρι 150ΚW, 
ενωµένα µε το δίκτυο 
του παροχέα ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Επιχορήγηση 0%,  

Μόνο επιδότηση της 
παραγόµενης ενέργειας. 
για τα πρώτα 20 χρόνια 
λειτουργίας του 
συστήµατος 

 

€0,34/ΚWh 
 (Επιδότηση= 

0,34 -τιµή 

αγοράς ΑΗΚ 

 

Περιβαλλοντική 

 

 ΝΜΦ2 Μικρά εµπορικά 
φωτοβολταϊκά συστή-
µατα, δυναµικότητας 
µέχρι 20ΚW, ενωµένα µε 
το δίκτυο του παροχέα 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιχορήγηση 0%,  

Μόνο επιδότηση της 
παραγόµενης ενέργειας. 
για τα πρώτα 20 χρόνια 
λειτουργίας του 
συστήµατος 

 

€0,36/ΚWh  
 

(Επιδότηση= 

0,36 -τιµή  

αγοράς ΑΗΚ)  

 

Περιβαλλοντική 

 

ΝΜΗ Μεγάλα ηλιοθερµικά συστήµατα ηλεκτροπαραγωγής  

 ΝΜΗ1 Μεγάλα εµπορικά 
ηλιοθερµικά συστήµατα 
ενωµένα µε το δίκτυο 
του παροχέα ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Επιχορήγηση 0%,  

Μόνο επιδότηση της 
παραγόµενης ενέργειας. 
για τα πρώτα 20 χρόνια 
λειτουργίας του 
συστήµατος 

€0,26/ΚWh 
 
 

(Επιδότηση=0,26 -τιµή 

αγοράς ΑΗΚ) 

 

Περιβαλλοντική 

 

ΝΒΗ Αξιοποίηση Βιοµάζας και βιοαερίου εκλυόµενου από χώρους 
Υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων 

 

 ΒΗ1 Παραγωγή 
ηλεκτρισµού από 

Επιχορήγηση 0%,  

Μόνο επιδότηση της 

€0,135/ΚWh   
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(η) Ποιες είναι οι αναµενόµενες επιπτώσεις από άποψη παραγωγής ενέργειας; 

Τα καθεστώτα στήριξης έχει αποδειχθεί µέχρι σήµερα ότι επηρεάζουν θετικά την 
παραγωγής ενέργειας. Η ύπαρξη των καθεστώτων στήριξης αποτελεί εγγύηση 
σταθερότητας για τον επενδυτή ο οποίος προχωρεί µε µεγαλύτερη ευκολία στην 
υλοποίηση της επένδυσής του, σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 
καθεστώτα στήριξης τα οποία µπορεί να επωφεληθεί ο επενδυτής. 

 

 

 (θ) Εξαρτάται η στήριξη από την πλήρωση κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης; 

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της αίτησης που υποβάλλεται για να τύχει 
οικονοµικής στήριξης από το καθεστώς 1, ένα από τα κριτήρια που λαµβάνεται 
υπόψη είναι η αξιοπιστία και η ενεργειακή απόδοση της τεχνολογίας. Η βαρύτητα του 
κριτηρίου αυτού είναι πολύ µεγάλη γιατί παίρνει το 55% της συνολικής βαθµολογίας. 
Οι αιτήσεις για να εξασφαλίσουν έγκριση και να τύχουν οικονοµικής στήριξης πρέπει 
να λάβουν τουλάχιστο το 50% του συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης, καθώς και τα ποσοστά βαρύτητας κάθε 
κριτηρίου κοινοποιούνται µε κάθε Σχέδιο Χορηγιών. Τα Σχέδια Χορηγιών 
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Ενέργειας Κύπρου (www.cie.org.cy). 
  
 

(ι) Πρόκειται για υφιστάµενο µέτρο; Είναι δυνατόν να αναφερθεί η σχετική εθνική 
νοµοθεσία; 

Τα µέτρα είναι όλα υφιστάµενα µέτρα. Η εθνική νοµοθεσία σχετικά µε το καθεστώς 1 
είναι «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµος του 2003» (33I/2003) και για τα 
καθεστώτα 2,3 και 4 είναι το άρθρο Τ16.7.2.2 της Έκδοσης 2.0.0 των Κανόνων 
Μεταφοράς και ∆ιανοµής. 
 

αξιοποίηση βιοµάζας  

 

παραγόµενης ενέργειας. 
για τα πρώτα 20 χρόνια 
λειτουργίας του 
συστήµατος 

 
(Επιδότηση=0,1179 + 
0,0171 πριµοδότηση* -
τιµή αγοράς ΑΗΚ+) 

Περιβαλλοντική 

 

 ΒΗ2 Παραγωγή 
ηλεκτρισµού από 
αξιοποίηση βιοαερίου 
από ΧΥΤΑ 

Επιχορήγηση 0%,  

Μόνο επιδότηση της 
παραγόµενης ενέργειας. 
για τα πρώτα 20 χρόνια 
λειτουργίας του 
συστήµατος 

€0,1145/ΚWh  
 

(Επιδότηση=0,0974 + 
0,0171 πριµοδότηση** - 
τιµή αγοράς ΑΗΚ) 

Περιβαλλοντική 
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Η νοµική βάση του καθεστώτος 5 είναι το Άρθρο 20 (b) (i) και 26 του Κανονισµού 
(Ε.Ε.) 1698/2005, το Άρθρο 17 του Κανονισµού (ΕΕ) 1974/2006 και Παράρτηµα ΙΙ, 
σηµείο 5.3.1.2.1. Η εφαρµογή του Καθεστώτος πλαισιώνεται/υποστηρίζεται από την 
πιο κάτω εναρµονισµένη Νοµοθεσία: 
Νόµοι του 2002 µέχρι 2006 (Αρ. 106(Ι)/ 2002, Αρ. 160(Ι)/ 2005, Αρ. 76(Ι)/ 2006) 
«Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών». 
Νόµος 140(Ι)/ 2005 «Ο περί Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 
Ορισµένα Έργα Νόµος». 
Νόµος 56(Ι)/ 2003 «Περί της ολοκληρωµένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης» 
και η 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/61/ΕΚ.  
 
 
 
 
 (ια) Πρόκειται για προγραµµατισµένο καθεστώς; Πότε θα τεθεί σε λειτουργία; 

 Τα καθεστώτα βρίσκονται ήδη σε εφαρµογή. 
 
 
(ιβ) Ποιες είναι οι ηµεροµηνίες έναρξης και περάτωσης (διάρκεια) που ορίζονται για 

ολόκληρο το καθεστώς; 

Το καθεστώς 1 ισχύει για την περίοδο 2009-2013 µε δικαίωµα περάτωσης των 
επενδύσεων µέχρι το 2015, ενώ για τα καθεστώτα 2,3 και 4 δεν έχει οριστεί 
ηµεροµηνία ή προθεσµία λήξης. 
Το καθεστώς 5 έχει ισχύ από το 2007 µέχρι το 2013 
 
 

(ιγ) Υπάρχουν ελάχιστα και µέγιστα µεγέθη επιλέξιµου συστήµατος; 

Σχετικά µε το καθεστώς 1 υπάρχουν µέγιστα µεγέθη επιλέξιµου συστήµατος και 
αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, όπου η µέγιστη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 
ενός συστήµατος ανά αιτητή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150ΚW στο Σχέδιο της 
Ηλεκτροπαραγωγής από Μεγάλα Συστήµατα ΑΠΕ και τα 20kW στα Σχέδια Χορηγιών 
για τα Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα που ασκούν και δεν ασκούν οικονοµική 
δραστηριότητα. 
Πρόσθετα, στα Σχέδια Χορηγιών για τα Φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα που ασκούν 
και δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα τα αιολικά συστήµατα δεν πρέπει να 
ξεπερνούν τα 30kW ανά αιτητή. 
 
Τα καθεστώτα 2,3 και 4 εφαρµόζονται για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ χωρίς 
οποιουσδήποτε περιορισµούς (νοουµένου ότι έχει εγκριθεί η αίτηση για σύνδεση στο 
δίκτυο). 
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Στο καθεστώς 5 επιχορηγείται µόνο η εγκατάσταση συστήµατος βιολογικής 
επεξεργασίας (αερόβιας ή/και αναερόβιας χώνευσης) µε παραγωγή βιοαερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας, κοµποστοποίησης/ συγκοµποστοποίησης µε τους ακόλουθους 
όρους: στην περίπτωση όπου µία κτηνοτροφική εκµετάλλευση παράγει περισσότερη 
ενέργεια από την ενέργεια που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη µονάδα, κρίνεται 
σκόπιµο και ορθολογικό όπως η πλεονάζουσα ποσότητα πωλείται για σκοπούς 
εξοικονόµησης ενέργειας. Οι συµµετέχοντες στο Καθεστώς 5 έχουν δικαίωµα 
πώλησης της παραγόµενης ενέργειας και της κοµπόστας νοουµένου ότι:  
α) τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση της ενέργειας και της 
κοµπόστας δεν θα ξεπερνούν το 5% της συνολικής ακαθάριστης προσόδου της 
εκµετάλλευσης και 
β) το σύνολο της ενέργειας και της κοµπόστας το οποίο διατίθεται εκτός 
εκµετάλλευσης δεν υπερβαίνει το 45% της συνολικής παραγόµενης ενέργειας και 
κοµπόστας. 
 

 

(ιδ) Είναι δυνατόν το ίδιο έργο να λαµβάνει ενίσχυση από περισσότερα από ένα µέτρα 
ενίσχυσης; Ποιων µέτρων είναι δυνατή η σώρευση; 

Οι ενισχύσεις του καθεστώτος 1 δεν µπορούν να σωρευθούν µε άλλες δηµόσιες 
ενισχύσεις, ή µε ενισχύσεις από κοινοτικούς πόρους, για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. 
∆ικαιούχοι που έτυχαν οποιασδήποτε χορηγίας από άλλο Σχέδιο για τα ίδια 
µηχανήµατα και εξοπλισµό δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. 
 
Αιτήσεις γα επενδυτικές προτάσεις που έχουν σχέση µε τα ίδια υλικά/εξοπλισµό για 
τα οποία παραχωρήθηκε ήδη χορηγία µε βάση το παρόν Σχέδιο δεν γίνονται δεκτές 
ούτε µπορούν να επιχορηγηθούν. Η τυχόν χορηγία που θα παραχωρηθεί για 
διαφορετικά υλικά/εξοπλισµό, υπολογίζεται µε βάση το συνολικό ύψος των 
επενδύσεων οι οποίες εµπίπτουν στις πρόνοιες και τους περιορισµούς του παρόντος 
Σχεδίου. 
 
Μπορεί όµως ένα έργο ΑΠΕ να λάβει οικονοµική ενίσχυση από τα καθεστώτα 2,3 και 
4 και παράλληλα να ενταχθεί στο Σχέδιο Χορηγιών του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού που περιγράφονται στο καθεστώς 1. 
 
 
 
(ιε) Υπάρχουν περιφερειακά/τοπικά συστήµατα; Εάν ναι, να αναλυθούν µε χρήση των 

ίδιων κριτηρίων. 

Περιφερειακή Ενίσχυση  
Η µία µορφή ενίσχυσης που εφαρµόζεται στο Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για φυσικά 
και νοµικά πρόσωπα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα είναι η Περιφερειακή, 
σύµφωνα µε τον χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και τις Κατευθυντήριες γραµµές 
σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013 (Κρατική 
ενίσχυση Ν814/2006–Κύπρος) και τον ορισµό των µικρών και των µεσαίων 
επιχειρήσεων (Επίσηµη Εφηµερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L124 της 20/05/2003 
σ.0036-0041). 
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Περιφερειακή ενίσχυση δεν µπορούν να λάβουν:  
 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. 
 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτηµα 1 της Συνθήκης για την Ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ). 
 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή και παραγωγή 
προϊόντων που αποτελούν αποµίµηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 
Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµός 1898/87. 
 οι επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληµατικές κατά την έννοια του άρθρου 1(7) 
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008. Για τους σκοπούς του του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 800/2008, µια ΜΜΕ θεωρείται προβληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους 
ακόλουθους όρους: 
o αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω 
από το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του 
κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή 
o αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν 
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το 
µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και 
πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των 
δώδεκα τελευταίων µηνών, ή 
o ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις 
προϋποθέσεις της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική 
διαδικασία. 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 800/2008, οι Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί από χρόνο 
µικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται προβληµατικές αναφορικά µε το εν λόγω 
διάστηµα, εκτός εάν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της νοµοθεσίας της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. 
 επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείµενο εκκρεµούσας διαταγής ανάκτησης µετά 
από προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής µε την οποία ενίσχυση κηρύσσεται 
παράνοµη και ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά, όπως προβλέπει το άρθρο 1(6) του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008.  
 
Οι ενισχύσεις κάτω από αυτή την κατηγορία βασίζονται στον Κανονισµό ΕΚ αριθ. 
800/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή 
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισµός Απαλλαγής κατά 
κατηγορία) (EE L 214 της 9/8/2008, σ.3). Οι ορισµοί και έννοιες που αναφέρονται στο 
παρόν Σχέδιο έχουν την ίδια έννοια µε τον εν λόγω κανονισµό. 
 
 
Η Περιφερειακή ενίσχυση είναι υφιστάµενο µέτρο µε ισχύ για τα έτη 2009-2013 και µε 
τους ίδιους περιορισµούς που δόθηκαν για το ερώτηµα 4.3. (ιγ)  
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Ερωτήµατα ειδικά για την οικονοµική ενίσχυση σε επενδύσεις: 

(α) Τι παρέχεται µέσω του καθεστώτος; (επιδοτήσεις, επιδοτήσεις κεφαλαίου, χαµηλότοκα 
δάνεια, φορολογική εξαίρεση ή µείωση, επιστροφή φόρου) 

Η οικονοµική ενίσχυση του καθεστώτος 1 έχει την µορφή:  
(i) παροχής χορηγίας επί της κεφαλαιουχικής δαπάνης ή/και  
(ii) πώλησης και επιδότησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από εφαρµογές 
ΑΠΕ. Για την δεύτερη περίπτωση, η ΑΗΚ αγοράζει την παραγόµενη ηλεκτρική 
ενέργεια σε καθορισµένη τιµή (καθορίζεται από την ΡΑΕΚ) και η επιδότηση (η 
διαφορά µεταξύ της τιµής που πληρώνει η ΑΗΚ και της συνολικής τιµής πώλησης της 
κιλοβατώρας) καταβάλλεται από το Ειδικό Ταµείο.  
 
Πρόσθετα όπως αναφέρθηκε ήδη και στο σηµείο 4.3.(α) στο καθεστώς 2 τα έργα 
σύνδεσης επιδοτούνται κατά ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο 50% του κόστους 
καταβάλλεται από την ΑΗΚ(ΙΣΜ). 
 
Η οικονοµική ενίσχυση του καθεστώτος 5 έχει τη µορφή χορηγίας επί της 
κεφαλαιουχικής δαπάνης. Η εγκατάσταση Συστήµατος Βιολογικής Επεξεργασίας 
(αερόβιας ή/και αναερόβιας χώνευσης) µε παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας, κοµποστοποίησης/ συγκοµποστοποίησης, επιχορηγείται µε ανώτατο ποσό 
επιδότησης €400.000 και κατώτατο €40.000. Τα ακριβή κατά ενότητα ανώτατα όρια 
µπορούν να οριστούν µε βάση σχετικά NORMS, αναλόγως της προτεινόµενης 
µεθοδολογίας, εφόσον υπάρχουν ιστορικά στοιχεία κόστους για την συγκεκριµένη 
µέθοδο/τεχνολογία και θα αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
Σηµειώνεται ότι η ΡΑΕΚ, µέσα στα πλαίσια της εξέτασης του τρόπου ενσωµάτωσης 
και συµµετοχής των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που αναφέρεται στην 
Σελ.49 - Παρ. (ε), επανεξετάζει το ζήτηµα αυτό µε σκοπό τον επανακαθορισµό του 
στη βάση της οριακής τιµής της αγοράς, µε στόχο την ίση µεταχείριση των 
προµηθευτών και την αποφυγή των οποιωνδήποτε στρεβλώσεων στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
 
 
(β) Ποιος µπορεί να είναι δικαιούχος αυτού του καθεστώτος; Είναι εξειδικευµένο για 
ορισµένη(ες) τεχνολογία(ες); 

Οι δικαιούχοι σχετικά µε το καθεστώς 1 διαφέρουν ανάλογα µε την κατηγορία του 
σχεδίου και περιγράφονται πιο κάτω: 
 
∆ικαιούχοι για την επένδυση που αναφέρεται στο κεφάλαιο οικονοµικής στήριξης 
4.3.(α).1.Α είναι οι εξής: 
 
Για να υποβληθεί αίτηση πρέπει οι δικαιούχοι να µην έχουν πτωχεύσει, ούτε να 
τελούν υπό πτώχευση, να µην διώκονται ποινικά και να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋπόθεσης επιλεξιµότητας: 
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 Φυσικά πρόσωπα, στον βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα τα 
οποία ζουν µόνιµα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. 
 Οργανισµοί παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων 
υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα (σχολικές εφορίες, αγαθοεργά 
ιδρύµατα, µοναστήρια, εκκλησίες, δήµοι, κοινότητες, κρατικές υπηρεσίες κτλ) που 
δραστηριοποιούνται στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, στον βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 
 
 
∆ικαιούχοι για την επένδυση που αναφέρεται στο κεφάλαιο οικονοµικής στήριξης 
4.3.(α).1.Β είναι οι εξής: 
 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα έχει δικαίωµα 
υποβολής αίτησης. Για να υποβληθεί αίτηση πρέπει οι δικαιούχοι να µην έχουν 
πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση, να µην διώκονται ποινικά και να 
δραστηριοποιούνται στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας  
 
 
Με το παρόν Σχέδιο εφαρµόζονται δύο µορφές ενισχύσεων, η Περιφερειακή 
ενίσχυση και η ενίσχυση Ήσσονος Σηµασίας (de minimis).  
 
∆ικαιούχοι Περιφερειακής Ενίσχυσης 
Περιφερειακή ενίσχυση δεν µπορούν να λάβουν:  
 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας. 
 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτηµα 1 της Συνθήκης για την Ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ). 
 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή και παραγωγή 
προϊόντων που αποτελούν αποµίµηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του 
Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµός 1898/87. 
 οι επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληµατικές κατά την έννοια του άρθρου 1(7) 
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008. Για τους σκοπούς του του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 800/2008, µια ΜΜΕ θεωρείται προβληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους 
ακόλουθους όρους: 
o αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω 
από το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του 
κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή 
o αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν 
απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθείπάνω από το 
µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και 
πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των 
δώδεκα τελευταίων µηνών, ή 
o ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις 
προϋποθέσεις της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική 
διαδικασία. 
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Για όλες τις κατηγορίες για επενδύσεις που θα πραγµατοποιούνται εντός του χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο κάθε αιτητής έχει το δικαίωµα να επιλέξει την µορφή 
ενίσχυσης που επιθυµεί να λάβει, νοουµένου ότι πληρεί όλα τα κριτήρια και 
προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτή. 
 
 
∆ικαιούχοι ενίσχυσης de minimis 
O Κανονισµός de minimis δεν εφαρµόζεται: 
 προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, 
 προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων, 
 για απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι οποίες 
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για 
λογαριασµό τρίτων, 

 για επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληµατικές κατά την έννοια των κοινοτικών 
κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και 
αναδιάρθρωση προβληµατικών ενισχύσεων (EE C 244 της 11/10/2005, σ.2). 
Σηµειώνεται ότι ο ορισµός αυτός έχει ευρύτερη έννοια από ότι ο αντίστοιχος στον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 800/2008. 
 
∆ικαιούχοι Ειδικής Χορηγίας  
Νοµικά η Φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα αλλά δεν 
νοθεύουν τον ανταγωνισµό σε βαθµό επηρεασµού των συναλλαγών θα 
λαµβάνουν αποκλειστικά την Ειδική Χορηγία.  
 
∆ικαιούχοι για την επένδυση που αναφέρεται στο κεφάλαιο οικονοµικής στήριξης 
4.3.(α).1.Γ είναι κάθε επιχείρηση, δηλαδή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή σύνολο ή ένωση προσώπων, µε ή χωρίς νοµική 
προσωπικότητα, που αναπτύσσει οικονοµική δραστηριότητα (όπως ορίζεται 
σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισµού). ∆ηλαδή η έννοια της επιχείρησης 
δεν περιορίζεται σε µία εταιρία ή ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί 
οικονοµική δραστηριότητα άλλα δυνατό να περιλαµβάνει ένα όµιλο εταιριών ή 
διάφορες οικονοµικές µονάδες/φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν από κοινού ως µία 
ενιαία οικονοµική οντότητα. Για να υποβληθεί αίτηση, πρέπει οι δικαιούχοι να µην 
έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση και να µην διώκονται ποινικά.  
 
Στο καθεστώς 5 δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
ιδιοκτήτες χοιροστασίων, βουστασίων και πτηνοσφαγείων για επεξεργασία των 
χοιρολυµάτων, λυµάτων βουστασίων/ αρµεκτηρίων, πτηνοσφαγείων και της κοπριάς 
µε  αερόβια βιολογική επεξεργασία, αναερόβια βιολογική επεξεργασία σε συνδυασµό 
µε παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, κοµποστοποίηση–
συγκοµποστοποίηση. 
 
 
(γ) Λαµβάνονται αιτήσεις συνεχώς και επιδοτούνται, ή πραγµατοποιούνται περιοδικά 

προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων; Εάν η διαδικασία είναι περιοδική, να περιγραφούν η 
συχνότητα και οι όροι. 
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Τα σχέδια του καθεστώς 1 κλείνουν κάθε έτος για λογιστικούς λόγους και ανοίγουν 
ξανά µετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και 
από το Υπουργικό Συµβούλιο. Η διαδικασία που αφορά τα καθεστώτα 2,3 και 4 είναι 
συνεχής και µόνιµη. 
 
 
 
 

Ερωτήµατα ειδικά για τα εµπορεύσιµα πιστοποιητικά:  

∆εν εφαρµόζεται στην περίπτωση της Κύπρου 

 

Ερωτήµατα ειδικά για την παροχή µε σταθερό τιµολόγιο: 

(α) Ποιοι είναι οι όροι για να γίνεται η τιµολόγηση µε σταθερό τιµολόγιο; 

Οι όροι που πρέπει να ικανοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: 
• Ο αιτητής πρέπει να είναι δικαιούχος 
• Οι ενδιαφερόµενοι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση κατά την περίοδο 

που ανακοινώνεται προς την Επιτροπή του Ειδικού Ταµείου στο ειδικά 
διαµορφωµένο έντυπο. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στα σχετικά έντυπα 
αίτησης. 

• Η αίτηση πρέπει να λάβει τουλάχιστο το 50% της βαθµολογίας κάθε κριτηρίου 
για να είναι δυνατή η έγκρισή της από την Επιτροπή του Ειδικού Ταµείου 

• Ο αιτητής θα πρέπει λάβει την τελική έγκριση από την Επιτροπή 
• Ο αιτητής θα πρέπει να υπογράψει σύµβαση µε την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του 

Ειδικού Ταµείου 
 

Πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται 
στην σύµβαση του ενδιαφερόµενου αιτητή µε την ΑΗΚ. 
 

 

(β) Υπάρχει οροφή όσον αφορά τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται ετησίως ή την εγκατεστηµένη δυναµικότητα που υπόκειται στο τιµολόγιο; 

Ναι υπάρχουν όρια. 
Τα όρια για τη συνολική εγκατεστηµένη δυναµικότητα αναλύονται στο επόµενο 
ερώτηµα. 
Για τη συνολική παραγωγή υπάρχει µόνο το ακόλουθο όριο για τα αιολικά συστήµατα 
δυναµικότητας > 30kW: σε περίπτωση που ο µέσος όρος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ένα αιολικό πάρκο κατά τη διάρκεια µίας τετραετίας ξεπερνά τις 
1750kWh τον κάθε χρόνο, τότε ο επενδυτής θα λαµβάνει την ισχύουσα διατίµηση 
από την ΑΗΚ ΜΟΝΟ για τις επιπλέον kWh παραγωγής, δηλαδή για τις kWh πέραν 
των 1750 kWh. 
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(γ) Πρόκειται για καθεστώς συγκεκριµένης τεχνολογίας; Ποια είναι τα τιµολογιακά 
επίπεδα για κάθε τεχνολογία; 

Στο Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ηλεκτροπαραγωγής από Μεγάλα 
Εµπορικά, Αιολικά, Ηλιοθερµικά και Φωτοβολταϊκά Συστήµατα, την Αξιοποίηση 
Βιοµάζας (2009-2013) υπάρχουν οι ακόλουθοι περιορισµοί όσο αφορά τη συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύ: 
 

 Αιολικά συστήµατα: 165MW συνολική εγκατεστηµένη δυναµικότητα µέχρι το 
2013 

 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δυναµικότητας από 21-150kW: 2MW συνολική 
εγκατεστηµένη δυναµικότητα ανά έτος (για τα έτη 2009-2013) 

 Ηλιοθερµικά συστήµατα: 25MW συνολική εγκατεστηµένη δυναµικότητα µέχρι 
το 2013   

 Τα τιµολογιακά επίπεδα για κάθε Σχέδιο φαίνονται στους Πίνακες 1-3 του 
ερωτήµατος 4.3(ζ) – Οικονοµική στήριξη  
 
 
(δ) Υπάρχουν άλλα κριτήρια διαφοροποίησης τιµών;  
Το κόστος, η αποδοτικότητα της κάθε τεχνολογίας και το ποσοστό αποφυγής 
περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. 
 
 
(ε) Επί πόσο χρονικό διάστηµα είναι εγγυηµένο το σταθερό τιµολόγιο; 

Το σταθερό τιµολόγιο είναι εγγυηµένο για 15-20 χρόνια ανάλογα µε το σχέδιο. 
 
 
 (στ) Προβλέπει το καθεστώς τιµολογιακή αναπροσαρµογή; 

Τα σχέδια χορηγιών αναθεωρούνται στο τέλος κάθε έτους λαµβάνοντας υπόψη τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, τις διαφοροποιήσεις του κόστους καθώς επίσης και την 
ανταπόκριση που επιδεικνύει το κοινό για την κάθε τεχνολογία.  

 

 

Ερωτήµατα ειδικά για τις πριµοδοτήσεις παροχής: 

(α) Ποιοι είναι οι όροι για τη λήψη της πριµοδότησης; 
Η Πριµοδότηση παρέχεται στις περιπτώσεις παραγωγής ηλεκτρισµού από 
αξιοποίηση βιοµάζας και παραγωγής ηλεκτρισµού από αξιοποίηση βιοαερίου από 
Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). 



 

EL 77 

 
Συγκεκριµένα, η συνολική τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από την αξιοποίηση της Βιοµάζας και του Βιοαερίου εκλυόµενου από ΧΥΤΑ και 
διοχετεύεται στο δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρισµού είναι €0,1179/ΚWh και €0,0974/ΚWh 
αντίστοιχα, για τα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας του συστήµατος.  
 
Οι ελάχιστες τιµές πώλησης που δίδονται πιο πάνω, αυξάνονται µε Πριµοδότηση = 
1,71 σεντ /KWh-electricity στις περιπτώσεις εκείνες που η ηλεκτρική ενέργεια 
παράγεται από µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας ή/και ψύξης , ή αν 
η µετατροπή της βιοµάζας γίνεται µε θερµοχηµικές διεργασίες όπως αεριοποίηση, 
ξηρή ζύµωση (dry fermentation) και εάν το αέριο που θα χρησιµοποιηθεί για 
παραγωγή ηλεκτρισµού έχει επεξεργαστεί έτσι που η ποιότητα του να είναι αυτή του 
φυσικού αερίου ή εάν ο ηλεκτρισµός παράγεται από κυψέλες καυσίµου, 
αεριοµηχανές, µηχανές ατµού, οργανικός κύκλος Rankine, συστήµατα πολλαπλού 
καυσίµου ειδικά κύκλου Kalina ή µηχανές Stirling.  
 
 
 (β) Υπάρχει οροφή όσον αφορά τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται ανά έτος ή την εγκαταστηµένη δυναµικότητα που δικαιούται την 
πριµοδότηση; 

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει οροφή όσον αφορά τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται ανά έτος ή την εγκαταστηµένη δυναµικότητα που δικαιούται 
την πριµοδότηση. 
 

 

(γ) Είναι η πριµοδότηση εναλλακτική προς το σταθερό τιµολόγιο; 

Η πριµοδότηση, όπως αναφέρθηκε στο ερώτηµα (α) είναι επιπρόσθετη στις τιµές 
πώλησης που δόθηκαν πιο πάνω και όχι εναλλακτική. 
 
 

(δ) Πρόκειται για καθεστώς ειδικής τεχνολογίας; Ποια είναι τα επίπεδα πριµοδότησης για 
κάθε µία; 

Τα επίπεδα πριµοδότησης για κάθε ειδική τεχνολογία αναφέρθηκαν στο ερώτηµα (α) 
 

 

(ε) Υπάρχει κατώφλιο ή/και οροφή για την πριµοδότηση; Να δοθούν διευκρινίσεις. 

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει κατώφλιο ή/και οροφή για την πριµοδότηση. 
 

 

(στ) Επί πόσο χρονικό διάστηµα είναι εγγυηµένη η τιµή πριµοδότησης;  

Η τιµή πριµοδότησης είναι εγγυηµένη για όλη την διάρκεια της σύµβασης παροχής 
χορηγίας η οποία είναι 15 χρόνια για τους αιτητές του Σχεδίου Ηλεκτροπαραγωγής 
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από Βιοµάζα του 2007 και 20 χρόνια για τους αιτητές του Σχεδίου Χορηγιών για 
Ενθάρρυνση της Ηλεκτροπαραγωγής από Μεγάλα Συστήµατα ΑΠΕ (2009-2013)  

 
 

(ζ) Προβλέπεται τιµολογιακή προσαρµογή στο καθεστώς; 

Στο παρόν στάδιο δεν προβλέπεται τιµολογιακή προσαρµογή στο καθεστώς. 
 

 

Ερωτήµατα ειδικά για τη δηµοπράτηση:  

(α) Ποια είναι η συχνότητα και το µέγεθος των διαγωνισµών; 

(β) Ποιες τεχνολογίες προδιαγράφονται; 

(γ) Εντάσσεται στην ανάπτυξη δικτύου; 

(α-γ) Η Υπηρεσία Ενέργειας έχει στείλει πρόταση στο Υπουργικό Συµβούλιο για 
δηµοπράτηση της τιµής πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από 
ηλιοθερµικούς σταθµούς µέχρι 25ΜW. Σύµφωνα µε την πρόταση η δηµοπράτηση θα 
πραγµατοποιηθεί µια µόνο φορά και θα επιλεγεί ο αιτητής που θα προσφέρει την 
χαµηλότερη τιµή πώληση για ένα σταθµό συνολικής ισχύος 25ΜW.  
Το έργο αυτό εντάσσεται στην ανάπτυξη δικτύου 
 
 
4.4. Καθεστώτα στήριξης για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες 

πηγές στη θέρµανση και στην ψύξη, εφαρµοζόµενο από το κράτος µέλος ή από 
οµάδα κρατών µελών 

Να ακολουθηθεί η δοµή του σηµείου 4.3 και να χρησιµοποιηθούν οι ερωτήσεις για τα 
µέτρα στήριξης που προβλέπονται για τη χρήση ανανεώσιµης ενέργειας στους τοµείς 
θέρµανσης και ψύξης.  

 

Οικονοµική Στήριξη 
(α)  Ονοµασία και σύντοµη περιγραφή του καθεστώτος 

Υπάρχουν δύο είδη Σχεδίων τα οποία έχουν τις πιο κάτω κατηγορίες και 
υποκατηγορίες στη θέρµανση και στην ψύξη: 

 
Α. Σχέδιο Χορηγιών για Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης 

των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για Φυσικά πρόσωπα και 
οργανισµούς στο βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 

 
Το Σχέδιο αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες για την 
θέρµανση και ψύξη από ΑΠΕ : 

 
ΦΒ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
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 ΦΒ2 – Ηλιακά συστήµατα 
 ΦΒ2.1 Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από κεντρικά ηλιακά συστήµατα 
 ΦΒ2.2 Παραγωγή ζεστού νερού ή θέρµανση αέρα από ηλιακούς συλλέκτες 

(διαφόρων τύπων) για θέρµανση ή ψύξη χώρων 
 

 ΦΒ3 – Αξιοποίηση βιοµάζας για παραγωγή θερµότητας/ψύξης 
 ΦΑ4 – Αντλία θερµότητας µε γεωεναλλάκτη για θέρµανση/ψύξη χώρου σε 

ιδιωτικές οικιστικές µονάδες 
 
ΦΓ: Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού-Θερµότητας ή/και Ψύξης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) 
 
 

Β. Σχέδιο χορηγιών για Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα 
καθώς και φορείς του δηµόσιου τοµέα που ασκούν οικονοµική 
δραστηριότητα. 

 
Το Σχέδιο αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες για την 
θέρµανση και ψύξη από ΑΠΕ: 
 
ΝΒ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)  

 
   ΝΒ2 – Ηλιακά συστήµατα  

 ΝΒ2.1 Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης νερού 
χρήσης 

  ΝΒ2.2 Εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης και 
ψύξης χώρου (Παραγωγή ζεστού νερού και αέρα από ηλιακούς συλλέκτες 
διαφόρων τύπων για θέρµανση/ψύξη χώρων)  

 
 ΝΒ7 – Αντλία θερµότητας µε γεωεναλλάκτη για θέρµανση ή/και ψύξη χώρου  
 ΝΒ8 – Αξιοποίηση βιοµάζας  

 ΝΒ8.2 Τηλεθέρµανση ή και τηλεψύξη  
 ΝΒ8.3 Παραγωγή θερµότητας/ψύξης  
 ΝΒ8.4 Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού/Θερµότητας ή και ψύξης, µε την χρήση 
βιοµάζας  

 
ΝΓ: Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού-Θερµότητας ή/και Ψύξης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.)  
 
 
 
 
Τα ερωτήµατα 4.4 (β) έως (στ) ισχύουν όπως τα αντίστοιχα ερωτήµατα 4.3 (β) έως 
(στ) αναφορικά µε το καθεστώς 1. 
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(ζ) ∆ιαφέρει η στήριξη ανάλογα µε την τεχνολογία; 

Η στήριξη διαφέρει ανάλογα µε την τεχνολογία. 
Οι διαφοροποιήσεις κατά τεχνολογία φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες: 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Α/Α ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ/∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ ΤΙΜΗ/ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 
ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2010 

ΦΒ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

ΦΒ2 Ηλιακά Συστήµατα 

ΦΒ2.1 

Κεντρικά ενεργητικά συστήµατα 
θέρµανσης νερού χρήσης. 
(Αφορά νέα εγκατάσταση ή 

και αντικατάσταση) 

Για τις σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά 
ιδρύµατα, τους δήµους και τις κοινότητες και άλλους 

µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς στον βαθµό που δεν 
ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα 
είναι 45% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό 
τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €25.000 

ΦΒ2.2 
Θέρµανσης και ψύξης χώρου 
(Αφορά νέα εγκατάσταση ή 

και αντικατάσταση) 

 
Για σχολικές εφορίες, αγαθοεργά ιδρύµατα, τους 
δήµους, κοινότητες και άλλους µη κερδοσκοπικούς 

οργανισµούς και για επενδύσεις σε οικιστικές µονάδες 
από φυσικά πρόσωπα, στον βαθµό που δεν ασκούν 
οικονοµική δραστηριότητα, θα δίνεται επιχορήγηση 
55% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό τον 
περιορισµό των ανώτατων επιλέξιµων δαπανών.  

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €60.000 
 

Για οικιστικές µονάδες από φυσικά πρόσωπα, στον 
βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, θα 

δίνεται επιχορήγηση 55% επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανώτατων 

επιλέξιµων δαπανών.  
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €25.000 

- 

€750.000- 

(Αφορά το σύνολο των 
κατηγοριών ΦΒ2.1, 
ΦΒ2.2 και ΝΒ2.1, 

ΝΒ2.2) 

ΦΒ2.3 

Οικιακά ηλιακά συστήµατα. 
(Αφορά αντικατάσταση 

συστηµάτων σε υφιστάµενες 
ιδιωτικές οικιστικές µονάδες) 

Η επιχορήγηση θα είναι 
€175 για την κατηγορία ΦB2.3α και 

€345 για τις κατηγορίες ΦB2.3β και ΦΒ2.3.γ 
ανά οικιστική µονάδα. 

€300.000- 

ΦΒ3 Αξιοποίηση Βιοµάζας 

  Κεντρικά συστήµατα 
Παραγωγής θερµότητας/ψύξης 

 
Για σχολικές εφορίες, αγαθοεργά ιδρύµατα, τους 

δήµους και τις κοινότητες και άλλους µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς στον βαθµό που δεν 

ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, θα δίνεται 
επιχορήγηση 55% επί του επιλέξιµου 

προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων 
επιλέξιµων δαπανών, µε µέγιστο ποσό χορηγίας 

€19.000 

- 
€400.000- 

(Αφορά το σύνολο των 
κατηγοριών ΦΒ3, και 

ΝΒ8) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ 
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΦΒ5 Αντλία Θερµότητας µε γεωεναλλάκτη για θέρµανση/ψύξη χώρων 

ΦΒ5.1 

Αντλία θερµότητας µε 
γεωεναλλάκτη, για 

θέρµανση/ψύξη χώρου σε 
ιδιωτικές οικιστικές µονάδες 

H επιχορήγηση θα είναι 55% επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων 

επιλέξιµων δαπανών. 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €20.000 

ΦΒ5.2 

Αντλία θερµότητας µε 
γεωεναλλάκτη, για 

θέρµανση/ψύξη χώρου σε µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς, 
δήµους, κοινότητες, εκκλησίες, 

µοναστήρια, σωµατεία και 
κρατικές υπηρεσίες στο βαθµό 
που δεν ασκούν οικονοµική 

δραστηριότητα 

H επιχορήγηση θα είναι 40% επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού υπό τον περιορισµό των ανωτάτων 

επιλέξιµων δαπανών. 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €100.000 

€900.000 - 
(Αφορά το σύνολο των 
κατηγοριών ΦΒ5, και 

ΝΒ7) 

ΦΓ Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας 

ΦΓ1 Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού – 
θερµότητας/ψύξης 

Για σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά ιδρύµατα, 
τους δήµους και τις κοινότητες, και άλλους µη 

κερδοσκοπικούς οργανισµούς στον βαθµό που δεν 
ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα 
είναι 45% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό 
τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων δαπανών. 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €85.500 

Τιµή µέρας: 
6,53σ/ΚWh 
επιδότηση = 
6,53σ-2,93σ 
=3,5σ/ΚWh 

-------------------- 
Τιµή νύκτας: 
5,73σ/ΚWh 
επιδότηση = 

5,73σ-2,57σ =3,16σ/ΚWh 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2    ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χορηγία ανά Μορφή Ενίσχυσης 

Α/Α ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
Περιφερειακή Ενίσχυση 

Ενίσχυση de minimis/ 

 Ειδική Χορηγία 

ΝΒ2 
 
Ηλιακά συστήµατα 
(Ανώτατο Ποσό Χορηγιών για το έτος 2010 = €750.000 - Αφορά το σύνολο των κατηγοριών ΝΒ2.1, ΝΒ2.2 και ΦΒ2.1, 
ΦΒ2.2) 

ΝΒ2.1 
 

Κεντρικά ενεργητικά 
συστήµατα θέρµανσης νερού 

χρήσης. 
(Αφορά νέα εγκατάσταση 
ή/και αντικατάσταση) 

15% ή 25% ή 30% επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού, ανάλογα µε την 
κατηγορία της επιχείρησης (µεγάλη, 

µεσαία, µικρή). 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι 20.000 

ανά µονάδα. 

30% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό 
τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων 

δαπανών. 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €20.000 ανά 

µονάδα. 

ΝΒ2.2 
 

Ηλιακά συστήµατα θέρµανσης 
και ψύξης χώρου. 

(Αφορά νέα εγκατάσταση ή 
και αντικατάσταση) 

15% ή 25% ή 30% επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού, ανάλογα µε την 

κατηγορία της 
επιχείρησης (µεγάλη, µεσαία, µικρή). Το 

µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €75.000 ανά 
µονάδα. 

 

40% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό 
τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων 

δαπανών. 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €75.000 ανά 

µονάδα. 

ΝΒ7 Αντλία Θερµότητας µε γεωεναλλάκτη για θέρµανση/ψύξη χώρων 
(Ανώτατο Ποσό Χορηγιών για το έτος 2010 = €900.000 - Αφορά το σύνολο των κατηγοριών ΝΒ7 και ΦΒ5) 

 
Αντλία θερµότητας µε 
γεωεναλλάκτη, για 
θέρµανση ή και ψύξη 

χώρου 

15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού, ανάλογα µε την 

κατηγορία της 
επιχείρησης (µεγάλη, µεσαία, µικρή). 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €100.000 
ανά µονάδα. 

40%, επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό 
τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων 

δαπανών. 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €100.000 

ΝΒ8 Αξιοποίηση Βιοµάζας 
(Ανώτατο Ποσό Χορηγιών για το έτος 2010 = €400.000 - Αφορά το σύνολο των κατηγοριών ΝΒ8 και ΦΒ3) 

ΝΒ8.2 Τηλεθέρµανση ή και τηλεψύξη 

 
ΝΒ8.3 

 
Παραγωγή θερµότητας/ψύξης 

ΝΒ8.4 
 

Συµπαραγωγή 
Ηλεκτρισµού/Θερµότητας 
ή/και ψύξης, µε τη χρήση 

βιοµάζας 

15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού, ανάλογα µε την 

κατηγορία της 
επιχείρησης (µεγάλη, µεσαία, µικρή) Το 

µέγιστο ποσό χορηγίας είναι 
€300.000 ανά µονάδα. 

40%, επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό 
τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων 

δαπανών. 
 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι:  
€200.000 για την κατηγορία de-minimis  

ΝΓ1 Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας ή ψύξης 

 Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού 
και θερµότητας ή ψύξης 

15% ή 25% ή 30% επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού, ανάλογα µε την 

κατηγορία της 
επιχείρησης (µεγάλη, µεσαία, µικρή). 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι 

€100.000 ανά µονάδα. 

30% επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού υπό 
τον περιορισµό των ανωτάτων επιλέξιµων 

δαπανών. 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €100.000 ανά 

µονάδα. 
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Τα ερωτήµατα 4.4 (η) έως (ιβ) ισχύουν όπως τα αντίστοιχα ερωτήµατα 4.3 (η) έως 
(ιβ) αναφορικά µε το καθεστώς 1. 

 

 

(ιγ) Υπάρχουν ελάχιστα και µέγιστα µεγέθη επιλέξιµου συστήµατος;¨ 

Στα σχέδια που αφορούν την θέρµανση και την ψύξη από ΑΠΕ δεν υπάρχουν 
ελάχιστα και µέγιστα µεγέθη επιλέξιµου συστήµατος. 
 

Τα ερωτήµατα 4.4 (ιδ) και (ιε) ισχύουν όπως τα αντίστοιχα ερωτήµατα 4.3 (ιδ) και (ιε) 
αναφορικά µε το καθεστώς 1. 
Τα ερωτήµατα ειδικά για την οικονοµική ενίσχυση σε επενδύσεις, την παροχή µε 
σταθερό τιµολόγιο και τις πριµοδοτήσεις παροχής ισχύουν όπως τα αντίστοιχα 
ερωτήµατα στη παράγραφο 4. 

 

 

Παράκληση να δοθούν απαντήσεις για τα εξής επιπλέον σηµεία: 

(α) Πώς έχουν προσαρµοστεί τα καθεστώτα στήριξης για την ηλεκτροπαραγωγή από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ώστε να ενθαρρύνεται η χρήση ΣΠΗΘ από ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας; 

Η Κύπρος σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2004/8/ΕΚ έχει καταστρώσει µια εθνική 
στρατηγική για την προώθηση και ανάπτυξη της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης. 
Σύµφωνα µε την µελέτη του εθνικού δυναµικού συµπαραγωγής οποία έχει υποβληθεί 
στην Επιτροπή και είναι δηµοσιευµένη το οικονοµικό δυναµικό της συµπαραγωγής 
υψηλής απόδοσης εκτιµάται στα 225 MWe µέχρι το 2020 (159 MWe βιοµηχανία,42 
MWe τριτογενής τοµέας, 24 MWe γεωργία/ βιοαέριο). Τα µέτρα στήριξης της  
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης περιλαµβάνουν την προτεραιότητα πρόσβασης 
στο δίκτυο κατά την κατανοµή του φορτίου, φoρο-απαλλαγµένο καύσιµο 
συµπαραγωγής, κεφαλαιουχικές χορηγίες για τα µικρά συστήµατα, επιδοτούµενη 
διατίµηση συµπαραγωγής για την ηλεκτρική  ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο. 
Ειδικά για τον τοµέα της γεωργίας όπου υπάρχει δυναµικό συµπαραγωγής µε χρήση 
ΑΠΕ (εγκαταστάσεις βιοαερίου µε  ΣΠΗΘ σε φάρµες ζώων) το καθεστώς είναι 
ιδιαίτερα ευνοϊκό λαµβάνοντας υπόψιν τις πρόνοιες της Οδηγίας συµπαραγωγής για 
τα µικρά συστήµατα. Συγκεκριµένα η Κύπρος έχει υιοθετήσει νοµοθετήµατα βάση 
των οποίων ενθαρρύνεται η χρήση ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις ΣΠΗΘ αφού στα κριτήρια 
αποδοτικότητας της Οδηγίας θεωρούµε ότι όλη η θερµότητα που χρησιµοποιείται στη 
διεργασία παραγωγής του βιοαερίου είναι χρήσιµη ενώ το κριτήριο εξοικονόµησης 
πρωτογενούς ενέργειας για την υψηλή απόδοση έχει καθοριστεί στο ελάχιστο δυνατό   
PES > 0. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι εγκαταστάσεις βιοαερίου/ΣΠΗΘ να 
λαµβάνουν πρόσθετες οικονοµικές ενισχύσεις (bonus) λόγω του συµπαραγωγικού 
µέρους της παραγωγής. Επί του παρόντος 9 εγκαταστάσεις 
βιοαερίου/συµπαραγωγής βρίσκονται σε λειτουργία  ενώ υπάρχει έντονο και συνεχές 
ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις. 
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Τα καθεστώτα στήριξης για ενθάρρυνση της ΣΠΗΘ δίνονται αναλυτικά στους Πίνακες 
1 και 2 του ερωτήµατος 4.4 (ζ) 
 

 

(β) Ποια καθεστώτα στήριξης υπάρχουν για την ενθάρρυνση της χρήσης τηλεθέρµανσης και 
τηλεψύξης µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας; 

Στην Κύπρο σήµερα δεν υπάρχουν συστήµατα τηλεθέρµανσης, τηλεψύξης. 
Εντούτοις η µελέτη δυναµικού συµπαραγωγής που έγινε σε συµµόρφωση µε την 
Οδηγία 2004/8/ΕΚ έχει εκτιµήσει ένα δυναµικό τηλεθέρµανσης 60MW θερµικό φορτίο  
κοντά στους  σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
στους κεντρικούς σταθµούς (εθνικός παραγωγός η ΑΗΚ ) γίνεται µε πετρέλαια και 
δεν χρησιµοποιούνται καύσιµα ΑΠΕ.  
Η µελέτη δυναµικού  συµπαραγωγής στην Κύπρο είναι δηµοσιευµένη στον ιστόχωρο 
της Επιτροπής αλλά και του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας (www.mcit.gov.cy)  
 

 

 

(γ) Ποια καθεστώτα στήριξης υπάρχουν για την ενθάρρυνση της χρήσης θέρµανσης και 
ψύξης σε µικρή κλίµακα από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; 

Τα καθεστώτα στήριξης που υπάρχουν για την ενθάρρυνση της χρήσης θέρµανσης 
και ψύξης σε µικρή κλίµακα από ΑΠΕ περιγράφονται στο ερώτηµα  4.4 (α) στον 
Πίνακα 1. 

 

 

 

(δ) Ποια καθεστώτα στήριξης υπάρχουν για την ενθάρρυνση της χρήσης θέρµανσης και 
ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε βιοµηχανικές εφαρµογές; 

Τα καθεστώτα στήριξης που υπάρχουν για την ενθάρρυνση της χρήσης θέρµανσης 
και ψύξης  από ΑΠΕ σε βιοµηχανικές εφαρµογές περιγράφονται στο ερώτηµα  4.4 (α) 
στον Πίνακα 2. 

 

 

4.5. Καθεστώτα στήριξης για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές στις µεταφορές, εφαρµοζόµενα από τα κράτη µέλη ή από οµάδα κρατών 
µελών 
Να ακολουθεί η δοµή του σηµείου 4.3 και στις ερωτήσεις να δοθεί απάντηση 
αναφερόµενη στα µέτρα στήριξης τα προβλεπόµενα για τη χρήση ανανεώσιµης 
ενέργειας στον τοµέα των µεταφορών. Παράκληση να γίνεται διάκριση ανάλογα µε τον 
τρόπο µεταφοράς (όπως οδικές µεταφορές, όχι οδικές χερσαίες µεταφορές).  
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Οικονοµική στήριξη 
(α) Ονοµασία και σύντοµη περιγραφή του καθεστώτος 

1.   Σχέδια χορηγιών για παροχή οικονοµικών κινήτρων υπό µορφή 
κυβερνητικής χορηγίας ή/και επιδότησης στον τοµέα της ενθάρρυνσης 
της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης 
ενέργειας. 

 Το καθεστώς 1 περιλαµβάνει µόνο κεφαλαιουχική χορηγία επί του επιλέξιµου 
κόστους της επένδυσης. Οι δικαιούχοι του καθεστώτος 1 είναι οι ίδιοι µε αυτούς 
που περιγράφηκαν στο µέρος 4.3. – Οικονοµική Ενίσχυση σε Επενδύσεις 
ερώτηµα (β). Η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι η ίδια µε αυτή των 
καθεστώτων στήριξης που περιγράφηκαν στο µέρος 4.3 -  Οικονοµική Ενίσχυση 
σε Επενδύσεις ερώτηµα (γ). 
Υπάρχουν δύο είδη επενδύσεων (Σχέδια Χορηγιών) τα οποία έχουν τις πιο κάτω 
κατηγορίες και υποκατηγορίες στις µεταφορές: 

Α.   Σχέδιο χορηγιών για Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για Φυσικά πρόσωπα και οργανισµούς στο 
βαθµό που δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 

Το Σχέδιο αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες για τις 
µεταφορές από ΑΠΕ. 

 
 ΦΑ5: Αγορά καινούργιου υβριδικού οχήµατος (Hybrid Vehicle) 
 ΦΑ6: Αγορά καινούργιου οχήµατος διπλής προώσεως (Fuel Flexible Vehicle -  

           FFV/Dual Propulsion Vehicle) 
 ΦΑ7: Αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήµατος (Electric Vehicle) 
 ΦΑ8: Αγορά καινούργιου οχήµατος µε χαµηλότερες εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα (≤ 120 g CO2/km) 
 
Β.  Σχέδιο χορηγιών για Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα καθώς και 
φορείς του δηµόσιου τοµέα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 

Το Σχέδιο αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες και υποκατηγορίες για τις 
µεταφορές από ΑΠΕ. 
 

• ΝΑ2.1 – Αγορά Καινούργιου Υβριδικού Οχήµατος (Hybrid Vehicle)  

• ΝΑ2.2 – Αγορά καινούργιου οχήµατος διπλής προώσεως (Fuel Flexible 
Vehicle- FFV/ Dual Propulsion Vehicle)  

• ΝΑ2.3 – Αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήµατος (Electric Vehicle)  
• ΝΑ2.4 – Αγορά καινούργιου οχήµατος µε χαµηλότερες εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα ( ≤ 120 g CO2/Km)  

 
• ΝΒ8 – Αξιοποίηση βιοµάζας  

 ΝΒ8.1 Παραγωγή Βιοκαυσίµων για µεταφορές  
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2. Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχηµάτων.  
Το καθεστώς 2 περιλαµβάνει τόσο επιδοτήσεις, όσο και φορολογικές µειώσεις και 
µειώσεις στα τέλη κυκλοφορίας.  
Το Σχέδιο αυτό αποσκοπεί στη µείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις 
µεταφορές. Συγκεκριµένα  αποσύρονται  ρυπογόνα και ενεργοβόρα οχήµατα χωρίς 
καταλυτικά συστήµατα τα οποία περιορίζουν τις εκποµπές ρύπων στην ατµόσφαιρα.  
Το σχέδιο αποτελείται από 4 κατηγορίες χορηγιών: 
 
 • Κατηγορία Χορηγίας Α (€ 257) 

– Απόσυρση Οχήµατος µε ενεργή εγγραφή. ∆εν απαιτείται αγορά καινούργιου 
οχήµατος. 

 
• Κατηγορία Χορηγίας Β (€ 684) 

– Απόσυρση Οχήµατος µε ενεργή εγγραφή και άδεια κυκλοφορίας εντός των 
τελευταίων 12 µηνών πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του σχεδίου. ∆εν 
απαιτείται αγορά καινούργιου οχήµατος. 
 

• Κατηγορία Χορηγίας Γ(i) (€ 1283) 
– Απόσυρση Οχήµατος µε ενεργή εγγραφή και άδεια κυκλοφορίας εντός των 

τελευταίων 12 µηνών πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του σχεδίου. 
– Απαιτείται η αγορά καινούργιου οχήµατος µε κατανάλωση καυσίµου µεταξύ 5-

7 λίτρα / 100 χιλιόµετρα ή µοτοσικλέτας. 
 

• Κατηγορία Χορηγίας Γ(ii) (€ 1710) 
– Απόσυρση Οχήµατος µε ενεργή εγγραφή και άδεια κυκλοφορίας εντός των 

τελευταίων 12 µηνών πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του σχεδίου. 
– Απαιτείται η αγορά καινούργιου οχήµατος µε κατανάλωση καυσίµου το πολύ 5 

λίτρα / 100 χιλιόµετρα. 
 
Πρόσθετα, σύµφωνα µε τον περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
Νόµο του 1972 υπάρχουν εκπτώσεις στο  φόρο εγγραφής και στα τέλη κυκλοφορίας 
για  οχήµατα άλλα από βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα και για τα οχήµατα διπλής 
προώσεως. 
 
 
(β-γ) 
Τα καθεστώτα είναι και τα δύο εθελοντικά. 
Ο φορέας εκτέλεσης του καθεστώτος (1) είναι το Ειδικό Ταµείο και εποπτεύουσα 
αρχή ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. Συγκεκριµένα ο Υπουργός 
έχει την εποπτεία της σύστασης της διαχειριστικής επιτροπής, της διαχείρισης και 
διοίκησης του Ταµείου καθώς και τις δραστηριότητες και πρόσωπα τα οποία θα 
τυγχάνουν επιδότησης ή χρηµατοδότησης. 
Ο φορέας του καθεστώτος (2) είναι Τµήµα Οδικών Μεταφορών και εποπτεύουσα 
αρχή Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων. 
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(δ - στ), (η - ιβ) και (ιδ)  
Ισχύουν όπως οι αντίστοιχες στην παράγραφο 4.3. 

 

 
(ιγ) 
Για το καθεστώς 1 – Σχέδιο Β (Πίνακας 2) υπάρχει περιορισµός στο συνολικό αριθµό 
αυτοκινήτων που µπορεί να αγοράσει µία επιχείρηση για να τύχει οικονοµικής 
στήριξης (µέγιστος αριθµός: 7 αυτοκίνητα ανά επιχείρηση).    
 
 
(ιε) 
∆εν υπάρχουν περιφερειακά ή τοπικά καθεστώτα στις µεταφορές. 
 

 

Να δοθεί απάντηση στα ακόλουθα επιπλέον σηµεία: 

(α) Να αναφερθούν συγκεκριµένα οι υποχρεώσεις/στόχοι ανά έτος (ανά καύσιµο ή 
τεχνολογία). 

Το περί της Περιεκτικότητας των Συµβατικών Καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις 
Μεταφορές σε Βιοκαύσιµα ∆ιάταγµα του 2008 προνοεί ότι οι προµηθευτές που 
διαθέτουν στην αγορά συµβατικά καύσιµα υποχρεούνται να αναµειγνύουν 
βιοκαύσιµα έτσι ώστε η µέση ετήσια ενεργειακή περιεκτικότητα των βιοκαυσίµων στα 
συµβατικά καύσιµα να ανέρχεται τουλάχιστον στο 2% της συνολικής ενεργειακής 
περιεκτικότητας των συµβατικών καυσίµων που διαθέτουν στην αγορά. 
 

 

(β) Υπάρχει διαφοροποίηση στη στήριξη ανάλογα µε τον τύπο καυσίµου ή την τεχνολογία; 
Υπάρχει ειδική στήριξη στα βιοκαύσιµα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας; 

Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη στήριξη ανάλογα µε τον τύπο 
καυσίµου ή ειδική στήριξη στα βιοκαύσιµα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 21 
παράγραφος 2 της οδηγίας. Με την ισχύ της νέας εθνικής νοµοθεσίας, τα Σχέδια 
Χορηγιών θα τροποποιηθούν µε τρόπο που να παρέχεται οικονοµική στήριξη µόνο 
στην παραγωγή βιοκαυσίµων τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 21 
παράγραφος 2 της Οδηγίας και το ποσοστό των οποίων θα µπορεί να προσµετρηθεί 
στους εθνικούς στόχους της Κύπρου. 
 
Η στήριξη διαφέρει ανάλογα µε την τεχνολογία όπως φαίνεται στους ακόλουθους 
Πίνακες 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ 
ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Α/Α ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ/∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ 
ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 

ΦA5 Αγορά Καινούργιου Υβριδικού 
Οχήµατος (Hybrid Vehicle) 

Το µέγιστο ποσό επιχορήγησης για την 
κατηγορία καθορίζεται σε €1.200. 

ΦA6 
Αγορά Καινούργιου Οχήµατος ∆ιπλής 
Προώσεως (Fuel Flexible Vehicle- 

FFV/ Dual Propulsion Vehicle) 

Το µέγιστο ποσό επιχορήγησης για την 
κατηγορία καθορίζεται σε €1.200. 

ΦA7 Αγορά Καινούργιου Ηλεκτρικού 
Οχήµατος (Electric Vehicle) 

Το µέγιστο ποσό επιχορήγησης για την 
κατηγορία καθορίζεται σε €700. 

ΦA8 
Αγορά καινούργιου οχήµατος µε 

χαµηλότερες εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα (≤ 120 g CO2 /km) 

Το µέγιστο ποσό επιχορήγησης για την 
κατηγορία καθορίζεται σε €700. 

 

€800.000 - 

(Αφορά το σύνολο 
των κατηγοριών ΦΑ5, 
ΦΑ6, ΦΑ7, ΦΑ8 και 
ΝΑ2.1, ΝΑ2.2, ΝΑ2.3, 

ΝΑ2.4) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2   ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ    ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 

Χορηγία ανά Μορφή Ενίσχυσης 

Α/Α ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
Περιφερειακή Ενίσχυση 

Ενίσχυση de minimis/ 

 Ειδική Χορηγία 

ΝΑ2 Ανώτατο Ποσό Χορηγιών για το έτος 2010 = €800.000 - Αφορά το σύνολο των κατηγοριών ΦΑ5, ΦΑ6, 
ΦΑ7, ΦΑ8 και ΝΑ2.1, ΝΑ2.2, ΝΑ2.3, ΝΑ2.4) 

ΝΑ2.1 
 

Αγορά Καινούργιου Υβριδικού 
Οχήµατος (Hybrid Vehicle) - 

Θα δίδεται €1.200 άµεση επιχορήγηση 
για αγορά κάθε οχήµατος. 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €8.400* 
 

ΝΑ2.2 
 

Αγορά Καινούργιου Οχήµατος 
∆ιπλής Προώσεως (Flexible 

Fuel Vehicle- FFV/ Dual 
Propulsion Vehicle) 

- 
Θα δίδεται €1.200 άµεση επιχορήγηση 

για αγορά κάθε οχήµατος. 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €8.400* 

ΝΑ2.3 
 

Αγορά Καινούργιου 
Ηλεκτρικού Οχήµατος (Electric 

Vehicle) 
- 

Θα δίδεται €700 άµεση επιχορήγηση 
για αγορά κάθε οχήµατος. 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €4.900* 

ΝΑ2.4 
 

Αγορά οχήµατος µε 
χαµηλότερες εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα (≤120 
g CO2/km) 

- 
Θα δίδεται €700 άµεση επιχορήγηση 

για αγορά κάθε οχήµατος. 
Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι €4.900* 

ΝΒ8 Αξιοποίηση Βιοµάζας 
(Ανώτατο Ποσό Χορηγιών για το έτος 2010 = €400.000 - Αφορά το σύνολο των κατηγοριών ΝΒ8 και ΦΒ3) 

 
 
 

ΝΒ8.1 
Παραγωγή Βιοκαυσίµων για 

µεταφορές 

15% ή 25% ή 35% επί του επιλέξιµου 
προϋπολογισµού, ανάλογα µε την 

κατηγορία της 
επιχείρησης (µεγάλη, µεσαία, µικρή) Το 

µέγιστο ποσό χορηγίας είναι 
€300.000 ανά µονάδα. 

40%, επί του επιλέξιµου προϋπολογισµού 
υπό τον περιορισµό των ανωτάτων 

επιλέξιµων δαπανών. 
 

Το µέγιστο ποσό χορηγίας είναι:  
 

€200.000 για την κατηγορία de-minimis  

* υπάρχει όριο για αγορά µέχρι 7 αυτοκινήτων από κάθε επιχείρηση, δηµόσια υπηρεσία κ.λ.π 
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4.6. Ειδικά µέτρα για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από βιοµάζα 

 
Η Κύπρος, σαν νησιωτική – µεσογειακή χώρα, δεν παρουσιάζει ισχυρό δυναµικό που 
να επιτρέπει την αποφασιστική συµµετοχή της βιοµάζας στο ενεργειακό σύστηµα, 
όπως συµβαίνει µε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Η δασική βιοµάζα 
απουσιάζει παντελώς, ενώ η προβλέψιµη ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα δεν µπορεί 
να στηρίξει την ενεργειακή αξιοποίηση σηµαντικών ποσοτήτων προϊόντων ή 
παραπροϊόντων του, κυρίως λόγω του υδατικού προβλήµατος του νησιού, την 
έλλειψη και τον  µικροτεµαχισµό της γεωργικής γης και το γεγονός ότι η πλειοψηφία 
των γεωργικών προϊόντων και παραπροϊόντων χρησιµοποιούνται σε τροφές και 
ζωοτροφές. 
 
Σηµαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη τεχνολογιών βιοµάζας συναρτώνται κυρίως µε 
την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων και απορριµµάτων (κτηνοτροφικά, 
βιοµηχανικά και αστικά υγρά και στερεά απόβλητα, απόβλητα ελαιοτριβείων κλπ.). 
Σηµαντικές, για το µέγεθος του νησιού, είναι και οι ευκαιρίες ενεργειακής αξιοποίησης 
υπολειµµάτων συµβατικών µεσογειακών καλλιεργειών όπως το λάδι και το κρασί 
(ελαιοπυρήνας, κλαδέµατα  κληµάτων κλπ). 
 
Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, καθώς και τα µέτρα στήριξης, υποστηρίζουν γενικά την 
ανάπτυξη των εγχώριων πηγών βιοµάζας και έχουν ήδη αρχίσει να φέρνουν 
αποτελέσµατα (κύρια στην αξιοποίηση του βιοαερίου σε µικρές εγκαταστάσεις όπου 
υπάρχει ήδη ένα αξιοσηµείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον). 
 
Η χρήση των διαφόρων ειδών βιοµάζας στην παρούσα φάση περιορίζεται κυρίως 
στην καύση στερεής βιοµάζας για σκοπούς θέρµανσης (ελαιοπυρήνας, καύσιµη 
ξυλεία, υπολείµµατα λειτουργίας βιοµηχανίας ξύλου κ.α.) και σε ενεργειακή χρήση 
βιοαερίου σε κτηνοτροφικές µονάδες και σε µία µονάδα βιολογικού καθαρισµού 
αστικών αποβλήτων, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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4.6.1. Εφοδιασµός µε βιοµάζα: εγχώριος και µέσω εµπορίου 

Στο σηµείο αυτό τα κράτη µέλη πρέπει να εκτιµήσουν τον εφοδιασµό µε εγχωρίως 
διαθέσιµη βιοµάζα καθώς και την ανάγκη για εισαγωγές. 

 

Πίνακας 7: Εφοδιασµός µε βιοµάζα το 2006 

Εισαγωγή Εξαγωγή 

Τοµέας 
προέλευσης  

Ποσότητα 
από 

εγχώριους 
πόρους σε 
τόνους (tn) 

EU Εκτός -
EU 

EU/εκτός-
EU 

Καθαρή 
ποσότητα 

Παραγωγή 
πρωτογενούς 
ενέργειας 
(kΤΙΠ) 

Από την οποία:       

1. άµεσος εφοδιασµός βιοµάζας ξύλου από 
δάση και άλλη δασική γη για την 
παραγωγή ενέργειας 

5432 383* - 5815 2.1 

Προαιρετικό – εάν υπάρχουν διαθέσιµες 
πληροφορίες είναι δυνατή η περαιτέρω 
ανάλυση της ποσότητας πρώτης ύλης που 
ανήκει στην κατηγορία αυτή: 

α) προϊόντα υλοτοµίας 

β) κατάλοιπα από προϊόντα 
υλοτοµίας (κορυφές, κλάδοι, 
φλοιός, ρίζες) 

γ) κατάλοιπα διαχείρισης τοπίου 
(ξυλώδης βιοµάζα από πάρκα, 
κήπους, δεντροστοιχίες, θάµνους) 

δ) άλλα (να αναφερθούν) 

 

 

α) 4532 

β) 900 

 

 

383* 

- 

 

 

- 

- 

 

 

4915 

900 

 

 

1,8 

0,3 

2. έµµεσος εφοδιασµός βιοµάζας ξύλου για 
την παραγωγή ενέργειας 

10915 8225* 27 19113 6,9 

A) Βιοµάζα 
από 
δασοκοµία: 

Προαιρετικό – εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες 
πληροφορίες, γίνεται περαιτέρω ανάλυση: 

α) κατάλοιπα πριονισµού, 
επεξεργασίας ξύλου, 
επιπλοβιοµηχανίας, (φλοιός 
πριονίδι) 

β) παραπροϊόντα της βιοµηχανίας 
χαρτοπολτού και της 
χαρτοβιοµηχανίας (µαύρο υγρό, 
ταλλέλαιο ) 

γ) κατεργασµένο ξυλοκαύσιµο 

δ) ξύλο που ανακυκλώνεται µετά 
τον καταναλωτή (ξυλεία που 
ανακυκλώνεται για παραγωγή 
ενέργειας, οικιακά απορρίµµατα 
ξύλου) 

ε) άλλο (να αναφερθεί) 

 

 

 

 

 

 

γ) 10915 

 

 

 

 

 

 

8225* 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

19113 

 

 

 

 

 

 

6,9 

* ∆εν υπάρχουν στοιχεία κατά πόσο οι ποσότητες αυτές εισήχθηκαν από την ΕΕ ή εκτός ΕΕ 

Από την οποία:       B) Βιοµάζα από 
γεωργία και 
αλιεία: 

1. προϊόντα γεωργικών καλλιεργειών και 
αλιείας διατιθέµενα κατευθείαν για την 
παραγωγή ενέργειας 

400 - - - 400 0,1 
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Προαιρετικό – εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες 
πληροφορίες, γίνεται περαιτέρω ανάλυση: 

α) αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, 
ελαιούχοι σπόροι, ζαχαρότευτλα, 
αραβόσιτος για ενσίρωµα) 

β) φυτείες 

γ) δέντρα βραχείας περιόδου 
εναλλαγής 

γ) άλλες ενεργειακές καλλιέργειες 
(χλόες) 

δ) άλγη 

ε) άλλα (να αναφερθούν) 

 

 

α) 400 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

400 

 

 

 

0,1 

2. Γεωργικά παραπροϊόντα/επεξεργασµένα 
υπολείµµατα και προϊόντα αλιείας για την 
παραγωγή ενέργειας 

2441 - - - 2441 0,903 

Προαιρετικό – εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες 
πληροφορίες, γίνεται περαιτέρω ανάλυση: 

α) άχυρο 

β) κοπριά 

γ) ζωικό λίπος 

δ) κρεατάλευρο και οστεάλευρο 

ε) πλακούντας παραπροϊόντων 
(περιλαµβάνονται πλακούντας 
ελαιούχων σπόρων και ελαιόλαδου 
για την παραγωγή ενέργειας) 

στ) βιοµάζα οπωρικών 
(περιλαµβάνονται κέλυφος, 
πυρήνας) 

ζ) παραπροϊόντα αλιείας 

ζ) απορρίµµατα κλαδέµατος 
κληµάτων, ελαιοδέντρων, 
οπωροφόρων δέντρων 

η) άλλα (Βιοαέριο από 
κτηνοτροφικά απόβλητα) 

 

 

 

 

δ) 2441 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2441 

 

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 

Από την οποία: 1245 - - - 1245 0,5 

1. Βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα αστικών 
στερεών αποβλήτων, όπου 
περιλαµβάνονται τα βιοαπορρίµµατα 
(βιοαποικοδοµήσιµα απορρίµµατα κήπων 
και πάρκων, απορρίµµατα τροφίµων και 
µαγειρείου από νοικοκυριά, εστιατόρια, 
καφενεία και καταστήµατα λιανικής 
πώλησης καθώς και συγκρίσιµα 
απορρίµµατα από εργοστάσια µεταποίησης 
τροφίµων) και αέριο χώρων υγειονοµικής 
ταφής 

- - - - - - 

2. Βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα 
βιοµηχανικών αποβλήτων 
(περιλαµβάνονται χαρτί, χαρτόνι, σβόλοι) 

- - - - - - 

Γ) Βιοµάζα από 
απόβλητα: 

3. Ιλύς αποχέτευσης  1245 - - - 1245 0,5 
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Να δοθούν εξηγήσεις σχετικά µε το συντελεστή µετατροπής/τη µεθοδολογία υπολογισµού 
που χρησιµοποιούνται ανωτέρω για τη µετατροπή της ποσότητας διαθέσιµων πόρων σε 
πρωτογενή ενέργεια. 

 

Για τη µετατροπή της ποσότητας των διαθέσιµων πόρων σε πρωτογενή παραγωγή 
ενέργειας χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι συντελεστές / µεθοδολογία: 
 

 Θερµογόνος 
δύναµη kJ/kg 

Συντελεστής 
µετατροπής 
τόνων σε ΤΙΠ 

προϊόντα υλοτοµίας  15000 0,36 

κατάλοιπα από προϊόντα υλοτοµίας (κορυφές, κλάδοι, φλοιός, 
ρίζες) 

15000 0,36 

κατεργασµένο ξυλοκαύσιµο 15000 0,36 

αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, 
ζαχαρότευτλα, αραβόσιτος για ενσίρωµα) 

15000 0,36 

κρεατάλευρο και οστεάλευρο 16000 0,38 

Ιλύς αποχέτευσης 18000 0,43 

 
 
Να διευκρινιστεί η βάση υπολογισµού του βιοαποικοδοµήσιµου κλάσµατος των αστικών 
στερεών αποβλήτων και των βιοµηχανικών αποβλήτων. 

∆εν εφαρµόζεται στην περίπτωση της Κύπρου, γιατί στο παρών στάδιο δεν υπάρχει 
παραγωγή ενέργειας µε χρήση στερεών αστικών ή βιοµηχανικών αποβλήτων. 
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Να χρησιµοποιηθεί ο πίνακας 7α ώστε να δοθεί εκτιµώµενο µερίδιο χρήσης ενέργειας από 
βιοµάζα το έτος 2015 και το έτος 2020. (Να ακολουθηθεί η κατάταξη σε κατηγορίες που 
ακολουθήθηκε στον πίνακα 7.) 

Πίνακας 7α: Εκτιµώµενος εφοδιασµός µε εγχώρια βιοµάζα το 2015 και το 2020 

2015 2020 

Τοµέας προέλευσης Αναµενόµενη 
ποσότητα από 

εγχώριους πόρους 
σε τόνους 

Παραγωγή 
πρωτογενούς 
ενέργειας 
(kΤΙΠ) 

Αναµενόµενη 
ποσότητα από 

εγχώριους πόρους 

Παραγωγή 
πρωτογενούς 
ενέργειας 
(kΤΙΠ) 

1. άµεσος εφοδιασµός µε βιοµάζα ξύλου 
από δάση και άλλη δασωµένη γη για την 
παραγωγή ενέργειας 

4500 – 5500 1,6 – 2,0 4500 – 5500 1,6 – 2,0 
A) Βιοµάζα από 
δασοκοµία: 

2. έµµεσος εφοδιασµός βιοµάζας ξύλου για 
την παραγωγή ενέργειας 8000 - 10000 2,9 – 3 ,6 8000 - 10000 2,9 – 3,6 

1. γεωργικές καλλιέργειες και προϊόντα 
αλιείας διατιθέµενα άµεσα για την 
παραγωγή ενέργειας 

500 0,1 500 0,1 B) Βιοµάζα από 
γεωργία και 
αλιεία: 

2. Γεωργικά παραπροϊόντα/επεξεργασµένα 
κατάλοιπα και παραπροϊόντα αλιείας για 
την παραγωγή ενέργειας 

2500 1,0 

4,5* 

5000 

 

1,9 

6,0* 

1. Βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα στερεών 
αστικών αποβλήτων, περιλαµβανόµενων 
των βιοαποβλήτων (βιοαποικοδοµήσιµα 
απορρίµµατα κήπων και πάρκων, 
απορρίµµατα τροφίµων και κουζίνας από 
νοικοκυριά, εστιατόρια, καφετέριες και 
καταστήµατα λιανικής καθώς και 
συγκρίσιµα απορρίµµατα από εργοστάσια 
µεταποίησης τροφίµων) καθώς και αέριο 
χώρων υγειονοµικής ταφής 

7000 - 9000 3,1 – 4,0 10000 - 15000 4,5 – 6,7 

2. Βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα 
βιοµηχανικών αποβλήτων 
(περιλαµβάνονται χαρτί, χαρτόνι, σβόλοι) 

800 0,5 1400 0,8 

Γ) Βιοµάζα από 
απόβλητα: 

3. Ιλύς αποχέτευσης 7000 - 9000 2,2 – 2,8 15000-18000 4,6 – 5,6 

* Από βιοαέριο που προέρχεται από κτηνοτροφικά απόβλητα 

 

Ποιος ο εκτιµώµενος ρόλος της εισαγόµενης βιοµάζας µέχρι το έτος 2020; Να εξειδικευτούν 
οι αναµενόµενες ποσότητες (kΤΙΠ) και να αναφερθούν πιθανές χώρες εισαγωγής. 

Αναµένεται ότι η τοπική τσιµεντοβιοµηχανία για την ικανοποίηση των ενεργειακών 
της αναγκών θα εισάγει το έτος 2020 2,52ktoe που προέρχονται από το 
βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα βιοµηχανικών αποβλήτων, 6,8 – 7,7ktoe από 
εισαγόµενη ιλύ και 11,02 ktoe από εισαγόµενο RDF (υπολογίζοντας ότι το 
βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα είναι 49%)   
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Επιπλέον προς τις πληροφορίες που παρέχονται ανωτέρω, να περιγραφεί η υφιστάµενη 
κατάσταση της γεωργικής γης που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή 
ενέργειας ως εξής: 

 

Πίνακας 8: Τρέχουσα χρήση γεωργικής γης για την παραγωγή καλλιεργειών 
προοριζόµενων αποκλειστικά για ενέργεια το έτος 2006 

Χρήση γεωργικής γης αποκλειστικά για την παραγωγή ενεργειακών 
καλλιεργειών 

Επιφάνεια 
(ha) 

1) Γη χρησιµοποιούµενη για δέντρα βραχείας περιόδου εναλλαγής (ιτιές, λεύκες) * 

2) Γη χρησιµοποιούµενη για άλλες ενεργειακές καλλιέργειες όπως χλόες (φαλαρίδα η 
καλαµοειδής, panicum virgatum (switch grass), ευλαλία), σόργο 

* 

* Το 2006 δεν γινόταν χρήση γεωργικής γης για παραγωγή καλλιεργειών προοριζόµενων 
αποκλειστικά για ενέργεια  

 

 

4.6.2. Μέτρα για την αύξηση διαθεσιµότητας βιοµάζας, λαµβανοµένων υπόψη άλλων 
χρηστών βιοµάζας (γεωργία και τοµείς βασιζόµενοι στη δασοπονία) 
– Κινητοποίηση νέων πόρων βιοµάζας: 

(α) Να διευκρινιστεί πόση γη είναι υποβαθµισµένη.  

Η εκτιµώµενη ποσότητα της υποβαθµισµένης γης είναι  
 
(β) Να αναφερθεί πόση αχρησιµοποίητη αρόσιµη γη υπάρχει. 

Η εκτιµώµενη ποσότητα της αχρησιµοποίητης αρόσιµης γης για το έτος 2009 ήταν 
5474,6 δεκάρια. Η ποσότητα αυτή µεταβάλλεται ανάλογα µε τις εποχιακές 
καλλιέργειες. 
 

 

(γ) Υπάρχουν µέτρα που έχουν προγραµµατιστεί για την ενθάρρυνση της χρήσης µη 
χρησιµοποιούµενης αρόσιµης γης, υποβαθµισµένης γης, κλπ για ενεργειακούς 
σκοπούς; 

Η έρευνα στη γεωργική µηχανολογία που διεξάγεται τα τελευταία 2 χρόνια στο 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών εστιάσθηκε στον τοµέα των ενεργειακών φυτών και 
στο θέµα της µελέτης του δυναµικού αξιοποίησης της βιοµάζας για παραγωγή 
βιοκαυσίµων (βιοντίζελ, βιοαιθανόλης, βιοαερίου, και στερεών καυσίµων) και 
ενέργειας κάτω από τις Κυπριακές συνθήκες. Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι η 
επιλογή κατάλληλων ενεργειακών φυτών τα οποία παράγουν σάκχαρα, άµυλο ή 
ξυλώδη βιοµάζα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό άρδευσης, αφού τα κύρια 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Κύπρος είναι κυρίως η έλλειψη νερού άρδευσης, 
αλλά και η έλλειψη και ο µικροτεµαχισµός της γεωργικής γης. Τα φυτά που 
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µελετούνται δεν επηρεάζουν την τροφική αλυσίδα των ανθρώπων ή των ζώων. Τα 
κύρια φυτά είναι:  
- Acacia saligna (ακακία) και Leucaena leucocephala (Lam.) (λεύκαινα): για 
παραγωγή βιοµάζας για στερεά καύσιµα. 
- Χαρούπια, Ipomoea batatas (γλυκοπατάτα), Onopordum cyprium (γαϊδουράγκαθο) 
και Asphodelus aestivus (Ασφόδελος): για παραγωγή βιοαιθανόλης. 
- Το Sinapis alba (Λαψάνα), Silybum marianum (γαϊδουράγκαθο), Cynara 
cardunculus (αγριαγκινάρα) και Ricinus communis (ρετσινολαδιά): για παραγωγή 
βιοντίζελ.  
Τα πιο πάνω φυτά θα µπορούσαν σε µικρή κλίµακα να καλλιεργηθούν σε µη 
χρησιµοποιούµενη αρόσιµη ή υποβαθµισµένη γη. Με την ολοκλήρωση του 
ερευνητικού αυτού προγράµµατος, το οποίο  χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα 
Προώθησης Έρευνας στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Έρευνα και Επιχειρήσεις» 
της ∆ΕΣΜΗΣ 2008 και έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης 
βάσης δεδοµένων η οποία θα συµβάλει στην πολιτική της προώθησης των 
ενεργειακών καλλιεργειών και κατά συνέπεια των βιοκαυσίµων, θα προσδιοριστούν 
και θα χωροθετηθούν οι εκτάσεις γης που µπορούν δυνητικά να χρησιµοποιηθούν 
για καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. Θα γίνει επίσης µια πιο ασφαλής εκτίµηση της 
διαθέσιµης ποσότητας βιοµάζας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως στερεό καύσιµο. 
 
 
(δ) Έχει προγραµµατιστεί η ενεργειακή χρήση ορισµένων ήδη διαθέσιµων πρώτων υλών 

(όπως ζωική κοπριά); 

Από το 2003 υπάρχουν οικονοµικά προγράµµατα ενίσχυσης της ενεργειακής χρήσης 
κτηνοτροφικών αποβλήτων. Το πρώτο Σχέδιο τέθηκε σε εφαρµογή από το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος  και στόχευε στην 
καθιέρωση ενισχύσεων για την ενθάρρυνση επενδύσεων για την κατασκευή έργων 
υποδοµής, την εγκατάσταση του ανάλογου εξοπλισµού και την ορθολογιστική 
διαχείριση των χοιρολυµάτων/λυµάτων χοιροστασίων, βουστασίων, πτηνοσφαγείων 
και κοπριάς, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος και 
ιδιαίτερα του υδροφορέα. 
 
Με την ίδρυσή του το Ειδικό Ταµείο έθεσε σε ισχύ τα πρώτα Σχέδια Χορηγιών το 
2004. Το Σχέδιο αυτό κάλυπτε κεφαλαιουχική χορηγία επί του συνολικού κόστους της 
επένδυσης για ενεργειακή αξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων. Το 2007 τέθηκε 
σε λειτουργία και το πρώτο Σχέδιο ενθάρρυνσης της ηλεκτροπαραγωγής από 
βιοµάζα το οποίο επιδοτεί την παραγόµενη ενέργεια η οποία διοχετεύεται στο 
ηλεκτρικό δίκτυο και η οποία προέρχεται από τα κτηνοτροφικά απόβλητα. Στα Σχέδια 
Χορηγιών για τα έτη 2009– 2013,  υπάρχει η επιδότηση της παραγόµενης kWh, ενώ 
διατηρήθηκε και το σχέδιο για επιχορήγηση του 40% του επιλέξιµου κόστους.  
 
Στο παρών στάδιο στην Κύπρο λειτουργούν 9 µονάδες, συνολικής δυναµικότητας 
γύρω στα 6MW οι οποίες παράγουν ηλεκτρική και θερµική ενέργεια από το βιοαέριο 
το οποίο παράγεται από την αναερόβια χώνευση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, 
των υπολειµµάτων από σφαγεία και των αστικών λυµάτων που συλλέγονται στους 
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βιολογικούς σταθµούς των Συµβουλίων Αποχετεύσεων. Εντός του 2010 αναµένεται 
να λειτουργήσουν άλλες 2 µονάδες συνολικής δυναµικότητας 1,4ΜMW. 
 
 

(ε) Υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική προώθησης της παραγωγής και της χρήσης βιοαερίου; 
Ποιοι τύποι χρήσεων προωθούνται (τοπική, τηλεθέρµανση, δίκτυο βιοαερίου, 
ενσωµάτωση στο δίκτυο φυσικού αερίου); 

Η υφιστάµενη πολιτική περιλαµβάνει παραγωγή και χρήση βιοαερίου από 
κτηνοτροφικά απόβλητα, αστικά λύµατα και από χώρους υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων.   
Στο παρόν στάδιο το βιοαέριο χρησιµοποιείται στην τοπική παραγωγή ηλεκτρισµού 
και θέρµανσης. 
 
 

 

(στ) Ποια µέτρα προγραµµατίζονται για τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των δασών ώστε 
να µεγιστοποιηθεί η παραγωγή βιοµάζας από τα δάση κατά τρόπο αειφόρο;1: Πώς θα 
βελτιωθεί η διαχείριση των δασών ώστε να βελτιωθεί η µελλοντική ανάπτυξη; Ποια 
µέτρα προγραµµατίζονται για τη µεγιστοποίηση της παραγωγής υφιστάµενης βιοµάζας, 
τα οποία µπορούν ήδη να εφαρµοστούν; 

Στο παρών στάδιο δεν προγραµµατίζονται µέτρα για µεγιστοποίηση της παραγωγής 
βιοµάζας για ενεργειακούς σκοπούς γιατί όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως η 
δασική βιοµάζα στην Κύπρο είναι ελάχιστη. 
 
Το Τµήµα ∆ασών είναι η αρµόδια αρχή για την παρακολούθηση του Εθνικού ∆ασικού 
Προγράµµατος καθώς και τη θέσπιση και παρακολούθηση των κριτηρίων και δεικτών 
για την αειφόρο διαχείριση των Κυπριακών δασών. 
 

 

 

– Επιπτώσεις σε άλλους τοµείς: 

(α) Πώς θα επιτηρούνται οι επιπτώσεις της ενεργειακής χρήσης βιοµάζας σε άλλους τοµείς 
βασιζόµενους στη γεωργία και τη δασοκοµία; Ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις; (Αν 
είναι δυνατόν, να δοθούν στοιχεία και για ποσοτικές επιπτώσεις.) Έχει 
προγραµµατιστεί για το µέλλον η επιτήρηση αυτών των επιπτώσεων; 

                                                 
• 1 Συστάσεις υπάρχουν στην έκθεση που εκδόθηκε από την ad hoc οµάδα εργασίας II της 

Μόνιµης Επιτροπής ∆ασοπονίας τον Ιούλιο του 2008 µε θέµα «Mobilisation and efficient use of wood 
and wood residues for energy generation» (κινητοποίηση και αποτελεσµατική χρησιµοποίηση ξύλου 
και υπολειµµάτων ξύλου για ενεργειακή παραγωγή). Η έκθεση µπορεί να καταφορτωθεί από τη 
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/sfc_wgii_final_report_072008_en.pdf 
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Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα δεν µπορεί 
να στηρίξει την ενεργειακή αξιοποίηση σηµαντικών ποσοτήτων προϊόντων ή 
παραπροϊόντων από γεωργία και δασοκοµία, κυρίως λόγω του υδατικού 
προβλήµατος του νησιού, την έλλειψη και τον  µικροτεµαχισµό της γεωργικής γης, 
της παντελής απουσίας δασικής βιοµάζας και του γεγονότος ότι η πλειοψηφία των 
γεωργικών προϊόντων και παραπροϊόντων χρησιµοποιούνται σε τροφές και 
ζωοτροφές.  
Λόγω της πολιτικής που ακολουθείται για χρήση ως πρώτης ύλης για παραγωγή 
ενέργειας από βιοµάζα τα κτηνοτροφικά, αστικά και βιοµηχανικά λύµατα αλλά και τα 
φυτά τα οποία δεν επηρεάζουν την τροφική αλυσίδα των ανθρώπων ή των ζώων και 
τα οποία έχουν ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό άρδευσης, δεν αναµένεται να 
υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις σε άλλους τοµείς που βασίζονται στη γεωργία και τη 
δασοκοµία λόγω των ενεργειακών αναγκών της χώρας. 
 

 

(β) Τί είδος ανάπτυξης αναµένεται σε άλλους τοµείς βασιζόµενους στη γεωργία και στη 
δασοπονία, η οποία θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις στη χρήση της ενέργειας; (Πχ θα 
µπορούσε µε αύξηση της απόδοσης/παραγωγικότητας να αυξηθεί ή να µειωθεί η 
ποσότητα παραπροϊόντων διαθέσιµων για ενεργειακή χρήση;) 

Στο παρόν στάδιο δεν αναµένονται σηµαντικες αναπτύξεις βασιζόµενες στη γεωργία 
και δασοπονία.  

 

 

 

4.7. Προγραµµατισµένη χρήση στατιστικών µεταβιβάσεων µεταξύ κρατών µελών 
και προγραµµατισµένη συµµετοχή σε κοινά έργα µε άλλα κράτη µέλη και µε 
τρίτες χώρες 

– Στο µέρος αυτό πρέπει να περιγραφεί η αναµενόµενη χρήση µηχανισµών συνεργασίας 
µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται στις 
πληροφορίες που δίδονται στο έγγραφο προβλέψεων που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία στοχεύει στην επίτευξη των δεσµευτικών της στόχων για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας χρησιµοποιώντας µόνο την εγχώρια παραγωγή και δεν 
αναµένεται να χρησιµοποιήσει τους µηχανισµούς συνεργασίας. 

Παρόλα αυτά, δεν αποκλείει την προοπτική συµµετοχής σε κοινά έργα µε άλλα κράτη 
µέλη και µε τρίτες χώρες. 

 

4.7.1. ∆ιαδικαστικά θέµατα 
(α) Να περιγραφούν οι εθνικές διαδικασίες (φάση προς φάση) οι οποίες έχουν καθοριστεί ή 

πρόκειται να καθοριστούν για τις ρυθµίσεις που αφορούν στατιστική µεταβίβαση ή 
κοινό έργο (περιλαµβάνονται τα αρµόδια όργανα και τα σηµεία επαφής). 



 

EL 99   EL 

(β) Να περιγραφούν τα µέσα µε τα οποία ιδιωτικοί φορείς µπορούν να προτείνουν κοινά 
έργα είτε µε κράτη µέλη είτε µε τρίτες χώρες και να λάβουν µέρος στα έργα αυτά. 

(γ) Να αναφερθούν τα κριτήρια µε τα οποία καθορίζεται πότε χρησιµοποιούνται 
στατιστικές µεταβιβάσεις ή κοινά έργα. 

(δ) Ποιος πρόκειται να είναι µηχανισµός για τη συµµετοχή άλλων ενδιαφερόµενων κρατών 
µελών σε κοινό έργο; 

(α) - (δ) 
 
Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν καθορισµένες εθνικές διαδικασίες για τις ρυθµίσεις 
που αφορούν στατιστική µεταβίβαση ή κοινό έργο. Οι εθνικές διαδικασίες αναφορικά 
µε τους µηχανισµούς συνεργασίας θα καθοριστούν στη νέα εθνική νοµοθεσία, η 
οποία ετοιµάζεται µε σκοπό τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των προνοιών της 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 
Στην εν λόγω εναρµονιστική νοµοθεσία θα καθορίζονται τα µέσα µε τα οποία 
ιδιωτικοί φορείς µπορούν να προτείνουν κοινά έργα και να λαµβάνουν µέρος στα 
έργα αυτά, τα κριτήρια µε τα οποία καθορίζεται πότε χρησιµοποιούνται στατιστικές 
µεταβιβάσεις ή κοινά έργα καθώς και τον µηχανισµό για τη συµµετοχή άλλων 
ενδιαφερόµενων κρατών µελών σε κοινό έργο. 

 

 

(ε) Υπάρχει εκ µέρους σας προθυµία συµµετοχής σε κοινά έργα σε άλλα κράτη µέλη; 
Πόση εγκαταστηµένη δυναµικότητα/παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερµότητας 
ανά έτος προγραµµατίζετε να στηρίξετε; Πώς προγραµµατίζετε την πρόβλεψη 
καθεστώτων στήριξης για τέτοιου είδους έργα; 

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 4.7 η Κυπριακή ∆ηµοκρατία βλέπει θετικά 
την προοπτική συµµετοχής σε κοινά έργα τα οποία θα υλοποιηθούν είτε στην Κύπρο 
είτε σε άλλα κράτη µέλη. 
Παρόλα αυτά στο παρόν στάδιο δεν έχει προγραµµατιστεί συγκεκριµένο πλαίσιο  και 
καθεστώτα  στήριξης για τέτοιου είδους έργα, επειδή προσβλέπουµε στην επίτευξη 
των στόχων µας µε εγχώριες πηγές. 
 

 

4.7.2. Εκτιµώµενη περίσσεια, σε σύγκριση µε την ενδεικτική πορεία, παραγωγής 
ανανεώσιµης ενέργειας η οποία θα µπορούσε να µεταβιβαστεί σε άλλα κράτη 
µέλη 

– Να χρησιµοποιηθεί ο πίνακας 9, µε συµπλήρωση των ζητούµενων πληροφοριών. 

Όπως φαίνεται στο πίνακα 9 αναµένεται να υπάρχει κάποια περίσσεια παραγωγής 
ανανεώσιµης ενέργειας σε σύγκριση µε την ενδεικτική πορεία αλλά όχι σε σύγκριση 
µε την τελική παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας το 2020.   
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4.7.3. Εκτιµώµενο δυναµικό για κοινά έργα 
(α) Σε ποιους τοµείς µπορείτε να προσφέρετε ανάπτυξη της χρήσης ανανεώσιµης ενέργειας 

στην επικράτειά σας για την εκτέλεση κοινών έργων; 

(β) Έχει οριστεί η τεχνολογία που πρόκειται να αναπτυχθεί; Πόση είναι η εγκαταστηµένη 
δυναµικότητα/παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια ή θερµότητα ανά έτος; 

 

(α) -(β) 
Όπως έχει αναφερθεί στη παράγραφο 4.7.1 (ε) δεν έχει προγραµµατιστεί πλαίσιο 
στήριξης για την εκτέλεση κοινών έργων στο οποίο να καθορίζονται οι τοµείς και οι 
τεχνολογίες που πρόκειται να αναπτυχθούν . 
 

 

(γ) Πώς θα προσδιοριστούν θέσεις για την εκτέλεση κοινών έργων; (Παραδείγµατος χάρη, 
έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν θέσεις οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ή 
κατασκευαστές; Ή είναι δυνατή η συµµετοχή οποιουδήποτε έργου, ανεξάρτητα από τη 
θέση εκτέλεσής του;) 

Η χωροθέτηση των κοινών έργων πρέπει να συνάδει µε το χωροταξικό σχεδιασµό 
και τη νοµοθεσία που διέπει και τα υπόλοιπα έργα από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. Οι πιθανές θέσεις που θα προτείνονται από τους κατασκευαστές 
αξιολογούνται από τις αρµόδιες αρχές στα πλαίσια των υφιστάµενων κριτηρίων 
έγκρισης και αδειοδότησης υποδοµών ΑΠΕ. 
 

 

(δ) Γνωρίζετε τις δυνατότητες για κοινά έργα σε άλλα κράτη µέλη ή σε τρίτες χώρες; (Σε 
ποιο τοµέα; Πόση είναι η δυναµικότητα; Ποια η προγραµµατισµένη στήριξη; Για ποιες 
τεχνολογίες;) 

Η Κύπρος δεν έχει ακόµη εµπλακεί σε οποιεσδήποτε συζητήσεις / ενέργειες που 
αφορούν τη δυνατότητα υλοποίησης κοινών έργων.   
 

 

(ε) Έχετε προτίµηση στη στήριξη ορισµένων τεχνολογιών; Εάν ναι, ποιων; 

Όσο αφορά κοινά έργα  - εάν αυτά θα πραγµατοποιηθούν στην Κύπρο - θα 
προτιµηθούν τεχνολογίες που αφορούν συγκεντρωτικά ηλιοθερµικά συστήµατα ή 
συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά συστήµατα ή πλωτά υπεράκτια αιολικά.  
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4.7.4. Εκτιµώµενη ζήτηση ανανεώσιµης ενέργειας που πρόκειται να ικανοποιηθεί µε 
παραγωγή όχι εγχώρια 

Να χρησιµοποιηθεί ο πίνακας 9, µε συµπλήρωση των ζητούµενων πληροφοριών 

Πίνακας 9: Εκτιµώµενη περίσσεια ή/και εκτιµώµενο έλλειµµα παραγωγής ανανεώσιµης 
ενέργειας σε σύγκριση µε την ενδεικτική πορεία, που θα µπορούσε να µεταβιβαστεί 

προς/από άλλα κράτη µέλη στην Κύπρο (kΤΙΠ) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Εκτιµώµενη 
περίσσεια σε 
έγγραφο 

προβλέψεων 

- - - - - - - - - - - 

Εκτιµώµενη 
περίσσεια στο 

ΕΣ∆ΑΕ 

36 33 39 34 46 30 42 57 34 21 0 

Εκτιµώµενο 
έλλειµµα στο 
έγγραφο 

προβλέψεων 

- - - - - - - - - - - 

Εκτιµώµενο 
έλλειµµα στο 
ΕΣ∆ΑΕ 

- - - - - - - - - - - 

 

 

 

5. Εκτιµήσεις 

5.1. Συνολικό µερίδιο που αναµένεται από κάθε τεχνολογία ανανεώσιµης ενέργειας 
για την εκπλήρωση των δεσµευτικών στόχων και της ενδεικτικής ενδιάµεσης 
πορείας για τα µερίδια ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στους τοµείς 
ηλεκτροπαραγωγής, θέρµανσης και ψύξης, και µεταφορών 
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Πίνακας 10.α: Εκτίµηση συνολικού µεριδίου (εγκαταστηµένη δυναµικότητα, ακαθάριστη ηλεκτροπαραγωγή) που αναµένεται από κάθε 
τεχνολογία ανανεώσιµης ενέργειας στην Κύπρο για την πλήρωση των δεσµευτικών στόχων του έτους 2020 και η ενδεικτική ενδιάµεση 

πορεία για τα µερίδια ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, για το χρονικό διάστηµα 2010-2014 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 
 

MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

Υδροηλεκτρικά: - - - - - - - - - - - - 

<1MW - - - - - - - - - - - - 

1MW–10 MW - - - - - - - - - - - - 

>10MW - - - - - - - - - - - - 

Εκ των οποίων άντληση - - - - - - - - - - - - 

Γεωθερµία - - - - - - - - - - - - 

Ηλιακά:             

Φωτοβολταϊκά 0,16 0,07 6 6,46 8 13 12 19 17 27 33 53 

Συγκεντρωτικά ηλιακά 
συστήµατα 

ηλεκτροπαραγωγής 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 149 

Παλίρροιες, κύµατα, 
ωκεανοί 

- - - - - - - - - - - - 

Αιολικά:             

Επάκτια 0 0 82 31,4 114 189 114 189 165 275 165 275 

Παράκτια - - - - - - - - - - - - 

Βιοµάζα:             
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Στερεά - - - - - - - - - - - - 

Βιοαέριο 0 0 6 30 6 50 6 50 8 67 8 67 

Βιοκαύσιµα2 - - - - - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 0,16 0,07 94 67,86 128 252 132 258 190 369 256 544 

Από το οποίο σε ΣΠΗΘ - - - - - - - - - - - - 

                                                 
• 2 Λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνα που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας. Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. 
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Πίνακας 10.β: Εκτίµηση συνολικού µεριδίου (εγκαταστηµένη δυναµικότητα, ακαθάριστη ηλεκτροπαραγωγή) αναµενόµενου από κάθε 
τεχνολογία ανανεώσιµης ενέργειας στην Κύπρο για την εκπλήρωση των δεσµευτικών στόχων του έτους 2020 και η ενδεικτική ενδιάµεση 

πορεία για τα µερίδια ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, για το χρονικό διάστηµα 2015-2020 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

Υδροηλεκτρικά: - - - - - - - - - - - - 

<1MW - - - - - - - - - - - - 

1MW-10 MW - - - - - - - - - - - - 

>10MW - - - - - - - - - - - - 

Εκ των οποίων άντληση - - - - - - - - - - - - 

Γεωθερµία - - - - - - - - - - - - 

Ηλιακά:             

Φωτοβολταϊκά 37 59 63 102 75 121 125 201 145 234 192 309 

Συγκεντρωτικά ηλιακά 
συστήµατα 

ηλεκτροπαραγωγής 

50 149 50 149 75 223 75 223 75 223 75 224 

Παλίρροιες, κύµατα, 
ωκεανοί 

- - - - - - - - - - - - 

Αιολικά:             

επάκτια 180 300 180 300 210 350 210 350 260 433 300 499 

παράκτια - - - - - - - - - - - - 
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Βιοµάζα             

στερεά - - - - - - - - - - - - 

βιοαέριο 10 84 10 84 15 126 15 126 17 143 17 143 

βιοκαύσιµα 3 - - - - - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 277 592 303 635 375 820 425 900 497 1033 584 1175 

Από το οποίο σε ΣΠΗΘ - - - - - - - - - - - - 

                                                 
• 3 Βλέπε υποσηµείωση 24. 
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Πίνακας 11: Εκτίµηση συνολικού µεριδίου (τελική κατανάλωση ενέργειας) αναµενόµενου από κάθε τεχνολογία ανανεώσιµης ενέργειας 
στην Κύπρο για την πλήρωση των δεσµευτικών στόχων του έτους 2020 και η ενδεικτική ενδιάµεση πορεία για τα µερίδια ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές στη θέρµανση και ψύξη, για το χρονικό διάστηµα 2010-2020 (kΤΙΠ) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Γεωθερµία (εξαιρείται η 
γεωθερµική θερµότητα 
χαµηλής θερµοκρασίας σε 
εφαρµογές αντλίας 
θερµότητας) 

- - - - - - - - - - - - 

Ηλιακά 41,27 59,02 61,50 64,59 68,15 71,67 75,14 78,43 81,63 84,71 87,66 90,47 

Βιοµάζα:             

Στερεά 4,2 18,30 19,24 20,36 21,63 22,92 24,20 25,45 26,67 27,87 29,03 30,16 

Βιοαέριο - - - - - - - - - - - - 

Βιοκαύσιµα - - - - - - - - - - - - 

Ανανεώσιµη ενέργεια από 
αντλίες θερµότητας: 

- από την οποία 
αεροθερµική 

- από την οποία 
γεωθερµική 

- από την οποία 
υδροθερµική 

0 0,34 0,58 0,82 1,08 1,34 1,61 1,88 2,16 2,43 2,70 2,97 

ΣΥΝΟΛΟ 45,47 77,66 81,32 85,77 90,86 95,93 100,95 105,76 110,46 115,01 119,39 123,60 

Από το οποίο σε ΤΘ - - - - - - - - - - - - 

Από το οποίο βιοµάζα σε 
νοικοκυριά 

1,77 6,96 7,35 7,82 8,36 8,90 9,43 9,94 10,45 10,94 11,41 11,87 
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Πίνακας 12: Εκτίµηση συνολικού µεριδίου αναµενόµενου από κάθε τεχνολογία ανανεώσιµης ενέργειας στην Κύπρο για την πλήρωση 
των δεσµευτικών στόχων του έτους 2020 και η ενδεικτική ενδιάµεση πορεία για τα µερίδια ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στον τοµέα 

των µεταφορών, για το χρονικό διάστηµα 2010-2020 (kΤΙΠ) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Βιοαιθανόλη/βιο-ETBE 0 0 0 0 0 1,3 2,6 5,2 6,6 8,8 11,7 14,7

Από την οποία Βιοκαύσιµα 

άρθρο 21.2 
0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,3 4,8 11,7 14,7

Από την οποία εισαγόµενη 0 0 0 0 0 1,3 2,6 5,2 6,6 8,8 11,7 14,7

Βιοντίζελ 0 15,7 16,8 18,1 19,5 19,6 19,8 20,2 21,9 22,8 23,1 23,2

Από το οποίο βιοκαύσιµα 

άρθρο 21.2 
0 0,3 0,3 0,4 0,4 1,3 1,5 6,7 13,9 20,2 21,1 23,1

Από το οποίο εισαγόµενο 0 9,4 9,5 10,2 11,5 11,4 11,4 14,0 18,5 21,4 22,6 22,6

Υδρογόνο από ανανεώσιµες πηγές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές  0 0 0,05 0,10 0,16 0,21 0,27 0,33 0,38 0,44 0,50 0,56

Από την οποία για οδικές µεταφορές 0 0 0,05 0,10 0,16 0,21 0,27 0,33 0,38 0,44 0,50 0,56

Από την οποία για µη οδικές µεταφορές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άλλα (όπως βιοαέριο, φυτικά έλαια, κλπ.) – να αναφερθούν λεπτοµερώς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Από τα οποία βιοκαύσιµα 

άρθρο 21.2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 15,7 16,8 18,2 19,7 21,1 22,7 25,7 28,9 32,1 35,3 38,4
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5.2. Συνολικό µερίδιο αναµενόµενο από µέτρα ενεργειακής απόδοσης και 
εξοικονόµησης ενέργειας, για την πλήρωση των δεσµευτικών στόχων του έτους 
2020 και η ενδεικτική ενδιάµεση πορεία για τα µερίδια ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή, στη θέρµανση και ψύξη και στις 
µεταφορές. 

Η απάντηση περιλαµβάνεται στον πίνακα 1 στο µέρος 1. 
 

Ενδεικτική ενδιάµεση πορεία για τα µερίδια ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
στην ηλεκτροπαραγωγή, στη θέρµανση και ψύξη και στις µεταφορές. 
 2011 - 2012 2013 - 2014 2015 - 2016 2017 - 2018 2020 

ΑΠΕ-Θ&Ψ (%) 17,4 18,9 20,4 21,7 23,5 

ΑΠΕ-ΗΕ (%) 4,4 6,7 8,9 11,6 16,0 

ΑΠΕ-Μ (%) 2,4 2,9 3,3 4,0 4,9 

      

 
 

5.3. Εκτίµηση επιπτώσεων (προαιρετικό) 
Πίνακας 13: Εκτιµώµενες δαπάνες και οφέλη από τα µέτρα στήριξης της πολιτικής για την 
ανανεώσιµη ενέργεια: 

Μέτρο Αναµενόµενη 
χρήση 

ανανεώσιµης 
ενέργειας (kΤΙΠ) 

Αναµενόµενη δαπάνη 
(σε ευρώ) – να 

αναφέρετε χρονικό 
πλαίσιο 

Αναµενόµενη 
µείωση αερίων 
θερµοκηπίου ανά 
αέριο (τ/έτος) 

Αναµενόµενη 
δηµιουργία 
απασχόλησης 

     

     

     

     

     

 

 

5.4. Κατάρτιση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ανανεώσιµη ενέργεια και 
επακολούθηση της εφαρµογής του 

(α) Πώς έλαβαν µέρος στην προετοιµασία αυτού του σχεδίου δράσης οι περιφερειακές 
ή/και τοπικές αρχές ή/και πόλεις; Συµµετείχαν άλλοι εµπλεκόµενοι παράγοντες; 
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Οι συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων θεωρήθηκε απαραίτητη για την 
προετοιµασία του σχεδίου δράσης. Για το λόγο αυτό στάληκε ερωτηµατολόγιο για την 
συγκέντρωση στοιχείων, απόψεων και εισηγήσεων στην Ένωση ∆ήµων Κύπρου, 
στην Ένωση Κοινοτήτων, στην Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου και 
στο Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
Η ανταπόκριση των µελών των πιο πάνω παραγόντων ήταν µεγάλη και η 
συνεισφορά τους σηµαντική. Όλες οι απόψεις και εισηγήσεις λήφθηκαν υπόψη στη 
κατάρτιση του εθνικού σχεδίου δράσης.  
 
 
 (β) Υπάρχουν σχέδια ανάπτυξης περιφερειακών/τοπικών στρατηγικών για την ανανεώσιµη 

ενέργεια; Εάν ναι, να εξηγηθούν. Σε περίπτωση που ανατεθούν συναφείς αρµοδιότητες 
σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, ποιος µηχανισµός θα εξασφαλίσει τη συµµόρφωση 
προς τον εθνικό στόχο; 

Ορισµένες από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές συµµετέχουν µε δική τους 
πρωτοβουλία στο «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων», το οποίο στηρίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε στόχο τη δηµιουργία ενός µόνιµου δικτύου συνεργασίας 
µεταξύ των Ευρωπαϊκών ∆ήµων κατά της Κλιµατικής Αλλαγής. Οι ∆ήµοι της Κύπρου 
που συµµετέχουν στο  «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» και δεσµεύονται να µειώσουν τις 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στην επικράτεια τους περισσότερο από 20% µέχρι 
το 2020, µέσω της προώθησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της 
εξοικονόµησης ενέργειας και των βιώσιµων µέσων µεταφοράς είναι οι ακόλουθοι: 
∆ήµοι Λατσιών, Αγιου Αθανασίου, Στροβόλου,Παραλιµνίου, Λάρνακας, Λευκάρων.  
 
Στα πλαίσια του Συµφωνητικού αυτού οι ∆ήµοι θα πρέπει να εκπονήσουν τοπικό 
Σχέδιο ∆ράσης το οποίο θα περιλαµβάνει και ποσοστά από τη συνεισφορά των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την υλοποίηση του στόχου της µείωσης των 
εκποµπών. 
 
Η πιο πάνω συνεισφορά ∆ΕΝ έχει υπολογιστεί για την επίτευξη του εθνικού στόχου 
της Κύπρου. 
 

 

(γ) Να δοθούν εξηγήσεις για το δηµόσιο διάλογο που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 
κατάρτισης του υπόψη σχεδίου δράσης. 

Στο πρώτο στάδιο του δηµόσιου διαλόγου για την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου 
δράσης στάληκε το σχεδιότυπο του σχεδίου δράσης σε όλους τους εµπλεκόµενους  
φορείς για απόψεις και σχόλια (Υπουργείο Εσωτερικών, Οικονοµικών, Γεωργίας 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Συγκοινωνιών και Έργων, Γραφείο 
Προγραµµατισµού, Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου, 
∆ιαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς, ∆ηµόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου, 
Επιστηµονικό – Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο Κύπρου κ.λ.π).  
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Πρόσθετα όπως αναφέρθηκε στο ερώτηµα 5.4.(α). στάληκε ερωτηµατολόγιο για την 
συγκέντρωση στοιχείων, απόψεων και εισηγήσεων από τους ∆ήµους, τις Κοινότητες, 
την Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου, Σύνδεσµο Αιολικής Ενέργειας 
Κύπρου και το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και σε διάφορα 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα. 
 
Στη συνέχεια έγιναν συσκέψεις µεταξύ όλων των αρµόδιων φορέων που σχετίζονται 
µε τη συγγραφή του Σχεδίου ∆ράσης και αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
 
Τέλος το Σχέδιο ∆ράσης στάληκε στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση. 
 
  
 
(δ) Να αναφερθεί το εθνικό σηµείο επαφής/η εθνική αρχή ή το εθνικό όργανο µε 

αρµοδιότητα την επακολούθηση του σχεδίου δράσης για την ανανεώσιµη ενέργεια. 

Το εθνικό όργανο µε αρµοδιότητα την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης για την 
ανανεώσιµη ενέργεια είναι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

 

 

(ε) ∆ιαθέτετε σύστηµα παρακολούθησης, όπου προβλέπονται δείκτες για µεµονωµένα µέτρα 
και έγγραφα, µε σκοπό την επακολούθηση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης για την 
ανανεώσιµη ενέργεια; Εάν ναι, παρακαλούµε να δοθούν περισσότερες λεπτοµέρειες 
σχετικά. 

Στο παρόν στάδιο δεν διατίθεται σύστηµα παρακολούθησης.  


