
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε το Πλαίσιο για την Ενέργεια και το 

Κλίμα της Ένωσης για το 2030, που βασίζεται σε 4 στόχους σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

 32,5% τουλάχιστον βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

 32% τουλάχιστον ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 15% τουλάχιστον ηλεκτρική διασύνδεση 

Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 

Κλίμα για το 2021-2030



Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 

Κλίμα για το 2021- 2030
Για να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το 2030, τα κράτη μέλη καταρτίζουν δεκαετές Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα ( 2021 - 2030).

Το εθνικό σχέδιο καθορίζει εθνικό προγραμματισμό με στόχους, επιδιώξεις, μέτρα και 
πολιτικές που αφορούν: 

 Την ενεργειακή ασφάλεια

 Την εσωτερική αγορά ενέργειας

 Την ενεργειακή απόδοση

 Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών

 Την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021- 2030, υποβλήθηκε στην Ε.Ε  

τον Ιανουάριο του 2020, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου



Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Υφιστάμενη Κατάσταση (Επίσημα στοιχεία  2018)

Έτος 2017 Έτος 2018

ΑΠΕ-Θ&Ψ (%) 25% 37,11%

ΑΠΕ-ΗΠ (%) 8,98% 9,37%
ΑΠΕ-Μ (%) 2,54% 2,59%
Συνολικό μερίδιο ΑΠΕ (%) 9,74% 13,78%



Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας- Στόχοι 

2021-2030
• 32% ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ το 2030 και

23% για την Κύπρο

• Στόχος 14% ΑΠΕ στις μεταφορές το 2030 για όλα τα ΚΜ

• Ενδεικτικός στόχος 1,1% ετήσια αύξηση στην θέρμανση-ψύξη από ΑΠΕ, από

το 2021-2030

1
8
.2

% 3
1
.0

%

3
5
.3

%

4
2
.6

%

4
7
.6

%

5
2
.3

%

5
7
.3

%

6
1
.6

% 8
0
.8

% 1
0
0
.0

%

1
8

%

4
3

%

6
5

%

1
8
.0

% 3
0
.6

%

3
4
.9

%

3
8
.6

%

4
3
.4

%

4
7
.8

%

7
8
.4

%

1
0
4
.9

%

1
3
5
.5

%

1
6
6

.8
%

2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3  2 0 2 4  2 0 2 5  2 0 2 6  2 0 2 7  2 0 2 8  2 0 2 9  2 0 3 0  
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Χωρίς Ηλεκτρική Διασύνδεση Ενδεικτική Πορεία Υλοποίησης Με Ηλεκτρική Διασύνδεση



Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Κυριότερα 
Μέτρα και Πολιτικές 2020-2023

• Net-metering & Net-Billing για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων - 2020

• Φόρτιση ηλεκτρικών / plug-in υβριδικών οχημάτων          αυτόνομα δημόσια σημεία 

φόρτισης από ΑΠΕ - 2021

• Προώθηση θεσμού prosumers net metering, net billing - 2020

• Ενδυνάμωση ενεργού ρόλου καταναλωτών προώθηση ενεργειακών 

κοινοτήτων - 2021/2022

• Απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών διαδικασίες απλής 

κοινοποίησης  για έργα ΑΠΕ - 2021

• Προώθηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (πίσω από τον μετρητή) - 2021

• Εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων και θερμομόνωσης σε όλα τα Δημόσια Σχολεία 

(Υλοποιείται από ΥΠΠ)

• Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης (boiler) με αντλίες θερμότητας - 2021

• ΑΠΕ στη γεωργία / κτηνοτροφία (ΦΒ και ανεμογεννήτριες μη ενωμένες με το δίχτυο) 

(Υλοποιείται από ΥΓΦΠΠ)



Ενεργειακή Απόδοση: Εθνικές υποχρεώσεις 2020
Υποχρεωτικό στόχος: Σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας κατά την τελική χρήση ύψους 241.588 ΤΙΠ την 

περίοδο 2014-2020, με λήψη μέτρων πέραν όσων επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

Πρόοδος μέχρι το 2018: 67%. Ο στόχος προβλέπεται ότι θα καλυφθεί.

*Για τα έτη 2019 και 2020 είναι εκτιμήσεις



Ενεργειακή Απόδοση: Εθνικές υποχρεώσεις
 Υποχρεωτικός Στόχος 2021-2030

❑ Νέα σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση ύψους 243,04 ktoe, με λήψη μέτρων πέραν όσων 
επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες τα έτη 2021-2030.

 Ενδεικτική συνεισφορά στο στόχο της Ε.Ε για το 2030

❑ Πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας το 2030 μέχρι 2,4Mtoe - μείωση 17%, σε σχέση με 2007*

❑ Τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 μέχρι 2,0 Mtoe - μείωση 13%, σε σχέση με 2007*

 Επιμέρους υποχρεώσεις στα κτίρια μέχρι το 2030: 

❑ Μέτρα σε κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που θα επιφέρουν ετήσιες εξοικονόμησης 1,31 GWh (δηλ.

0,11 ktoe)

❑ Εθνική στρατηγική για την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος (ολοκληρώθηκε το 
Μάιο του 2020) προβλέπει:

*σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη του 2007 (EU PRIMES 2007 Reference Scenario)
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Νεα Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Τελική Χρήση Σωρευτική Εξοικονόμηση Ενέργειας στην τελική χρήση

Ενεργειακή Απόδοση-Εθνικές υποχρεώσεις 2030: Υποχρεωτικός 

στόχος 243.04 ΧΤΙΠ: (Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση 

(ktoe), λαμβάνοντας υπόψη πιθανή αλληλοεπικάλυψη μέτρων)

Σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας το 2030: 382,5ktoe
Επίτευξη στόχου: 157,4%



Ενεργειακή Απόδοση - Κυριότερα Μέτρα και πολιτικές 2020-
2030 για επίτευξη υποχρεωτικού στόχου

 Επιβολή στόχων/υποχρεώσεων ΕΞΕ σε εταιρείες διανομής ενέργειας (λήψη μέτρων προς όφελος των τελικών 
χρηστών). Αναμένεται από ΝΥ. Εκτιμάται εφαρμογή το 2021.

 Εφαρμογή Δανειοδοτικού Χρηματοδοτικού Εργαλείου για  παροχή χαμηλότοκων δάνειων  για υλοποίηση 
μέτρων ΕΞΕ σε κατοικίες, επιχειρήσεις, ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπό διαμόρφωση από ΓΔ ΕΠΣΑ. Εκτιμάται 
εφαρμογή το 2021.

 Αύξηση του συντελεστή δόμησης για κτίρια που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας  για την 
ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Υλοποιείται.

 Ενεργειακές αναβαθμίσεις και μεμονωμένα μέτρα ΕΞΕ στα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και νέα 
σχέδια/προγράμματα για προώθηση επενδύσεων ΕΞΕ σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατοικίες και επιχειρήσεις 
(ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι).  Υλοποιείται από ΥΕΕΒ και ΤΔΕ.

 Αντικατάσταση οδικού φωτισμού (υλοποιείται -Υπ. Εσωτερικών) , ενίσχυση των μέτρων πληροφόρησης 
(υλοποιείται), εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (2021-2027 ως προγραμματίστηκε με Ρυθμ. 
Απόφαση 02 /2018) και λήψη μέτρων ΕΞΕ τον τομέα της ύδρευσης (υπό διαμόρφωση -Τμήμα Υδάτων).

 Ενίσχυση του δικτύου εθελοντικής δέσμευσης επιχειρήσεων (business4climate) για μείωση των αέριων 
εκπομπών μέχρι το 2030 (και με λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης). Λειτουργία Σχεδίου για επιχορήγηση 
μέτρων. Το δίκτυο λειτουργεί. Υπό διαμόρφωση σχέδιο -Τμήμα Περιβάλλοντος. 

 Ολοκληρωμένο σχέδιο στο τομέα των οδικών μεταφορών (αύξηση δημόσιων μεταφορών μέσω Σχεδίων 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,  προώθηση λεωφορείων και οχήματα χαμηλών εκπομπών, προώθηση 
ηλεκτροκίνησης, φόρος κατανάλωσης οχημάτων με βάση τις εκπομπές CO2 κοκ). Σε εξέλιξη – Υπ. Μεταφορών

 Διατήρηση της φορολόγησης καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και το ντίζελ) σε τουλάχιστον 0,07 ευρώ / 
λίτρο πάνω από τα  ελάχιστα επίπεδα που ορίζει η Ε.Ε .Υλοποιείται.

 Διατήρηση του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ που εφαρμόζεται στην ηλεκτρική ενέργεια σε τουλάχιστον μια μέση τιμή 0,8 
ευρωσεντ/ kWh . Υλοποιείται (διακύμανση του τέλους ετησίως).



Ενεργειακή Απόδοση – Χρηματοδοτικοί Πόροι

Υφιστάμενα Εργαλεία (2020-2023)

 Χρηματοδοτικό Εργαλείο (ΓΔ ΕΠΣΑ) για ΑΠΕ και ΕΞΕ (40 εκ.

συγχρηματοδοτούμενα και 40 εκ δάνειο από EIB), έναρξη 2020 € 80 εκ.

 Climate4Business: 66 επιχειρήσεις (Τμήματος Περιβάλλοντος) € 13,5 εκ

Προτεινόμενα Σχέδια για Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027

▪ Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες € 40 εκ.

▪ Πρόγραμμα Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων € 25 εκ. 

▪ Σχέδιο για την προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης σε ΜΜΕ € 15 εκ.

▪ Σχέδιο για την προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης σε Δήμους 
και  Κοινότητες € 15 εκ.

ΣΥΝΟΛΟ 2021-2027 € 95 εκ.



Εσωτερική Αγορά Ενέργειας & Ενεργειακή 

Ασφάλεια
 ΣΤΟΧΟΣ

• Ενοποίηση της αγοράς, αύξηση της ευελιξίας στην αγορά ηλεκτρισμού και τη 

βελτίωση του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά.

• Βελτίωση των υφιστάμενων ρυθμίσεων αναφορικά  με την περιφερειακή 

συνεργασία με τη γειτονική Ελλάδα, καθώς και με άλλα κράτη μέλη.

• Ανάπτυξη σωστής προσέγγισης για αντιμετώπιση των ζητημάτων ενεργειακής 

φτώχειας.

 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

• Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εγχώριων κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων - Υλοποιείται

• Δημιουργία απαραίτητων υποδομών για εισαγωγή ΥΦΑ εντός του 3ου  τριμήνου 
του 2022 και μελλοντική ανάπτυξη του εσωτερικού δικτύου φυσικού αερίου

• Ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης (demand response) και της αποθήκευσης 
ενέργειας - 2021

• Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου με Κρήτη και Ισραήλ (Euroasia Interconnector) -
αρχές του 2024. 

• Σύνδεση της Κύπρου με Ισραήλ και Ελλάδα με αγωγό φυσικού αερίου στις αρχές 
του 2025 (EastMed Pipeline).

• Λήψη συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας - 2021

11



Μητρώα επαγγελματιών ενέργειας που χειρίζεται η Υπ. Ενέργειας

Τίτλος Μητρώου Περιγραφή Υπηρεσιών Αρ. εγγεγρ. 

προσώπων

Ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργ. Απόδοσης σε 

κτίρια

185

Ενεργειακών Ελεγκτών Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε κτίρια, 

βιομηχανίες και συστήματα μεταφορών

59 κτιρια,
48 βιομηχ.
5 μεταφ.

Παρόχων Ενεργειακών Υπηρεσιών Υλοποίηση μέτρων εξ. ενέργειας και εξόφληση 

ανάλογα με την επιτευχθείσα εξ. ενέργειας, 

βάσει σύμβασης.

12

Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης 

με Λέβητες  και Συστημάτων Κλιματισμού

Επιθεώρηση ως προς τη λειτουργία και την 

ενεργειακή τους απόδοση και έκδοση έκθεσης

70 λέβητες
79 κλι/σμού

Εγκαταστατών Τεχνικών Συστημάτων 

Κτίριων

Εγκατάσταση Συστημάτων 

Κλιματισμού/εξαερισμού, θέρμανσης και 

ζεστού νερού χρήσης

40

Εγκαταστατών ΑΠΕ μικρής κλίμακας 

συστημάτων (μέχρι 30 kW)

Εγκατάσταση λεβήτων και θερμαστρών 

βιομάζας, αντλιών θερμότητας,

φωτοβολταϊκών και

ηλιακών θερμικών συστημάτων

90 φ/λταϊκα
27 ηλιακά

Τοπικών Προμηθευτών Καυσίμων 

Πλοίων

Προμήθεια καυσίμων σε πλοία 4

Πιστοποιητικών Ενεργ. Απόδοσης (ΠΕΑ) ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί σε κτίρια 62.082 

12
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ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΕ/ΕΞ.Ε – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
Βασικά στοιχεία

Περιγραφή €

Έσοδα-Αποθεματικό

Τέλος Κατανάλωσης 19.587.317

Αποθεματικό 01/01/2020 34.962.167

Δαπάνες

Επιχορηγήσεις 49.316.609

• ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 22.587.609

• ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 26.729.000



Σχέδιο Ηλιακών 
963

Θερμομόνωση 
οροφής  

853

Θερμομόνωση 
οροφής και ΦΒ Net 

metering 
73

ΦΒ Net 
Metering 

2735

Net metering 
σε ευάλωτους 
(Προέγκριση)

562

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Σχέδιο Ηλιακών 
€ 288,300 

Θερμομόνωση 
οροφής  

€ 1,194,200 

Θερμομόνωση 
οροφής και ΦΒ 
Net metering 

€ 248,200 

ΦΒ Net 
Metering 

€ 2,461,500 

Net metering 
σε 

ευάλωτους 
€ 1,967,000 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ

Στους πιο πάνω αριθμούς περιλαμβάνεται μικρός αριθμός 
αιτήσεων που είναι έτοιμες να εγκριθούν, εκκρεμούν όμως κάποια 

συμπληρωματικά στοιχεία από τους αιτητές.
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ΣΧΕΔΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ/ΕΞ.Ε 2019



ΣΧΕΔΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ/ΕΞ.Ε 2020
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