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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Παράταση χρονικής διάρκειας Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της 
χρήσης ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η ισχύς του «Σχεδίου Παροχής 
Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας στις κατοικίες», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε., παρατείνεται 
μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2019.  

Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων: 

Κατηγορία 1: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών. Η κατηγορία προνοεί 
χρηματοδότηση 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας 
ανά αίτηση τα €1500. 
 
Κατηγορία 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων. Η κατηγορία 
προνοεί χρηματοδότηση 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με 
μέγιστο ποσό χορηγίας €1800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο 
ποσό χορηγίας €1200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3000.  
 
Κατηγορία 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού 
μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €250 ανά 
εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί 
σε υποστατικά οικιακών καταναλωτών (υποκατηγορία 3Α) και χρηματοδότηση €900 ανά 
εγκαταστημένο kW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων 
καταναλωτών με μέγιστο ποσό χορηγίας €3600 (υποκατηγορία 3Β).  
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας (www.energy.gov.cy), στα κεντρικά γραφεία και στα κατά 
τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου. 
 
Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη 
αλληλογραφία προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. στη διεύθυνση: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε  
Ανδρέα Αραούζου 13-15, 
1076 Λευκωσία. 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiI9fjB8-XiAhUEYxoKHW68AJ0QjRx6BAgBEAQ&url=https://paseexe.org.cy/wp-content/uploads/2017/08/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-2017.pdf&psig=AOvVaw20VwTqZ4EvPPKSSh3sp5od&ust=1560496200998729
http://www.energy.gov.cy/


 
Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκριση τους, εάν αυτές 
δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου . 
 
Συστήνεται στους αιτητές, όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης τους, μελετήσουν προσεκτικά 
το Σχέδιο και ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
www.energy.gov.cy. 
  
Τηλέφωνο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409350. 
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