
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

Λευκωσία, 25 Αυγούστου 2016 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Σχεδίου «Ηλιακή Ενέργεια για όλους» 
 
 
Κύριε, 
 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού έχει προχωρήσει σε 
τροποποίηση του Σχεδίου «Ηλιακή Ενέργεια για όλους. 
 
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση του Υπουργείου στην οποία περιλαμ-
βάνονται οι σημαντικότερες τροποποιήσεις/προσθήκες. 
 
Αιτήσεις για το Σχέδιο γίνονται δέκτες από τις 22 Αυγούστου 2016 μέχρι να συμπλη-
ρωθεί η μέγιστη δυναμικότητα για την κάθε κατηγορία επενδύσεων ή μέχρι την έκδοση 
οποιασδήποτε αναθεώρησης του Σχεδίου. 
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ ακολουθείστε το σύνδεσμο 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/B49FAE28D4F13577C2256E8B003E1A15?Op
enDocument 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
/ΜΚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, 
Τηλ. + 357-22889860,  Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/B49FAE28D4F13577C2256E8B003E1A15?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/B49FAE28D4F13577C2256E8B003E1A15?OpenDocument


8 Αυγούστου 2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τροποποίηση του υφιστάμενου Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων 
με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την 
τροποποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος στήριξης  «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» (το Σχέδιο), 
για την προώθηση εγκαταστάσεων ΦΒ συστημάτων (αρ. Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου 
Α/Α 100 ημερομηνίας 27.7.2016). Οι κυριότερες προσθήκες/τροποποιήσεις που έγιναν στο 
Σχέδιο είναι: 

 
1. Συμπερίληψη επενδύσεων που αφορούν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων 

από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας, κτηνοτροφίας, 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και επενδύσεων από επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν 

απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

     

2. Την εφαρμογή ειδικού προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠκΠ) 
για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια σχολεία/νηπιαγωγεία και 
δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 

3. Αύξηση της διαθέσιμης δυναμικότητας για το 2016 για την κατηγορία συμψηφισμού 

μετρήσεων (net-metering) από 20 MW σε 23 MW. 

 
4. Αύξηση της μέγιστης ισχύος συστήματος στην κατηγορία της Αυτοπαραγωγή από 2MW 

σε 10MW. 

 

5. Αύξηση της διαθέσιμης δυναμικότητας για το 2016 για την κατηγορία Αυτοπαραγωγής 

μετρήσεων από 20 MW σε 40 MW. 

 

6. Συμπερίληψη νέας κατηγορίας επενδύσεων που αφορά εγκαταστάσεις αυτόνομων ΦΒ 

συστημάτων σε υποστατικά / τεμάχια γης τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο 

της ΑΗΚ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι καταναλωτές.  

 
 

 

 

 

Κυπριακή Δημοκρατία 

 

 

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου 
ΑΠΕ και ΕΞΕ 



Πιο αναλυτικά το σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων: 

Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 5KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη 

μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (“Νet-Μetering”)* για όλους τους καταναλωτές. 

Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 23MW  

 Υποκατηγορία A1: Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από 

ευάλωτους και ευπαθείς καταναλωτές (καταβάλλεται χορηγία ύψους 900 ευρώ/kW). Συνολική 

Διαθέσιμη Ισχύς από 1.1.2016 : 1,2 MW.  

 Υποκατηγορία A2: Συστήματα για όλες τις κατοικίες από μη ευάλωτους καταναλωτές (χωρίς την 

καταβολή χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς :  8,8MW.  

 Υποκατηγορία A3: Συστήματα για μη οικιακούς καταναλωτές (συμπεριλαμβανόμενων των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας , της αλιείας και 

της υδατοκαλλιέργειας )(χωρίς την καταβολή χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 13 MW.  

Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 10.000kW (10MW) 

το κάθε ένα σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 40 

MW.  

Κατηγορία Γ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα μη ενωμένα με το δίκτυο. Δικαίωμα υποβολής 

έχει κάθε καταναλωτής.  

ΣΗΜ. ΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.   

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη 

διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας επενδύσεων (ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε 

αναθεώρησης του Σχεδίου) ως ακολούθως: 

Υποκατηγορία Α1: Οι αιτήσεις να υποβάλλονται προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ, 

Γραφεία Υπηρεσίας Ενέργειας (Οδός Α. Αραούζου 13-15, 1421 Λευκωσία) καθώς επίσης στα κατά τόπους 

επαρχιακά γραφεία του ΥΕΕΒΤ. 

Υποκατηγορίες Α2 και Α3: Οι αιτήσεις να υποβάλλονται προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής 

(ΑΗΚ), σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της ΡΑΕΚ.  

Κατηγορία Β και Γ: Οι αιτήσεις να υποβάλλονται προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).  

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις 

ιστοσελίδες  www.cera.org.cy, www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και στα κατά τόπους επαρχιακά 

γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της ΑΗΚ και στη Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 

* Περισσότερες λεπτομέρειες για το Net-Metering μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/B49FAE28D4F13577C2256E8B003E1A15?OpenDocument 
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