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Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2019 
 
 
 
ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους Ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ: Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες 
 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
Με την παρούσα, σας επισυνάπτουμε όλη την πληροφόρηση, για δικές σας ενέργειες, σε 
ότι αφορά το πιο πάνω θέμα. 
 
Σας προτρέπουμε όπως αξιοποιήσετε κατάλληλα το υπό αναφορά Σχέδιο Χορηγιών για 
αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης σας με όλες τις συνεπαγόμενες θετικές 
επιπτώσεις στην όλη λειτουργία της εταιρείες σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
ΒΒ/ΕΚ 
 
 



 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Ανδρέα Αραούζου 5                                                                                    

1076 Λευκωσία 
 

 
 
 
 
 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                        
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΕ 
Ανδρέα Αραούζου 13-15 

5ος Όροφος                                                                                           
1076 Λευκωσία 

 
 
 

8 Μαρτίου 2019 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) στα πλαίσια της Δέσμης 
Σχεδίων που επεξεργάστηκε με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους 
καταναλωτές, καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε)  για το 2020, 
ανακοινώνει ότι, στις 12 Μαρτίου 2019 αρχίζει η εφαρμογή του ‘Σχεδίου Παροχής Χορηγιών 
για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης 
Ενέργειας στις κατοικίες’ το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 24,5 εκ. ευρώ και αναμένεται να 
καλύψει περίπου 13.000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 02/09/2019 
ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  
 
Το Σχέδιο θα καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων: 

Κατηγορία 1: Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων 
Κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 08/10/2018. Η κατηγορία προνοεί 
χρηματοδότηση 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό 
χορηγίας ανά αίτηση τα €1500. Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για την 
κατηγορία για εγκαταστάσεις θερμομόνωσης που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 08/10/2018. 
 
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. Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για 
εγκαταστάσεις θερμομόνωσης που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 08/10/2018 και για 
φωτοβολταϊκά  συστήματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί μετά την 01/11/2018. 
 
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). Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ για την κατηγορία 3Α και εφαρμόζεται 
για φωτοβολταϊκά  συστήματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί μετά την 01/11/2018. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 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 στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε  
Ανδρέα Αραούζου 13-15, 
5ος Όροφος,  1076,  Λευκωσία. 

 
Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκριση τους, 
εάν αυτές δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου. 
 
Συστήνεται όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, μελετηθεί προσεκτικά το Σχέδιο από 
τους αιτητές και να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις που θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα www.energy.gov.cy. 
  
Τηλέφωνα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409361, 22409382, 22409380, 
22409445. 
 
 

http://www.energy.gov.cy/


 

 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) στα πλαίσια της Δέσμης Σχεδίων που 
επεξεργάστηκε με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές, καθώς και την επίτευξη 
των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) για το 2020, ανακοίνωσε στς 08/03/2019 ότι, στις 12 Μαρτίου 
2019 αρχίζει η εφαρμογή του ‘Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες’ το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε. 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 24,5 εκ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει 
περίπου 13.000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 02/09/2019 ή μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  
 
Το Σχέδιο θα καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων: 
Κατηγορία 1: Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών. 
 
Κατηγορία 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων.  
 
Κατηγορία 3A: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του 
συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες για όλους τους καταναλωτές. 
 
Κατηγορία 3Β: Eγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού 
μετρήσεων σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους 
επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου. 
 
Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποστέλλονται 
με συστημένηαλληλογραφία προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε στην 
ακόλουθη διεύθυνση: 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε  
Ανδρέα Αραούζου 13-15, 
5ος Όροφος, 1076, Λευκωσία. 
 
Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκριση τους, εάν αυτές δεν 
πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου. 
 
Συστήνεται όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, μελετηθεί προσεκτικά το Σχέδιο από τους αιτητές 
και να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις που θα αναρτηθούν στην εδώ ιστοσελίδα.  

http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/CD72CA56E5F51D8EC22583B700383FE7/$file/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CF%81%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%BE.%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/CD72CA56E5F51D8EC22583B700383FE7/$file/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CF%81%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%BE.%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/F903F1538A7CA12DC22583B7003D8866?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/1C766C5E890CC8EAC22583B7003DF188?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/1C766C5E890CC8EAC22583B7003DF188?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/17C64F75EAEBF341C22583B7003E00F6?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/17C64F75EAEBF341C22583B7003E00F6?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/A0A7D1C0071CB340C22583B7003E2639?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/A0A7D1C0071CB340C22583B7003E2639?OpenDocument


 
Τηλέφωνα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409361, 22409382, 22409380, 22409445. 

 

 
  

 

 Εντυπο αίτησης κατηγορίας 3B.xlsx  

 Έντυπο_Αίτησης κατηγορίας 1.xlsx  

 Έντυπο_Αίτησης κατηγορίας 2.xlsx  

 Έντυπο_Αίτησης κατηγορίας 3Α.xlsx  
Ε στις κατοικίες.pdf Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της Εξ.Ε στις κατοικίες.pdf  

 Ανακοίνωση Σχεδίου.pdf 
 
  - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών  

 

 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων.  

 

 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού 
μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες για όλους τους καταναλωτές  

 

 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού 
μετρήσεων σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών  

 

 

 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/131550261DEB1B2EC22583B70032ED6D/$file/%CE%95%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%203B.xlsx
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/131550261DEB1B2EC22583B70032ED6D/$file/%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%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%201.xlsx
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/131550261DEB1B2EC22583B70032ED6D/$file/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%202.xlsx
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/131550261DEB1B2EC22583B70032ED6D/$file/%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%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%203%CE%91.xlsx
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/131550261DEB1B2EC22583B70032ED6D/$file/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%A7%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%AC%CF%81%CF%81%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%A0%CE%95%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%95%CE%BE.%CE%95%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B5%CF%82.pdf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/131550261DEB1B2EC22583B70032ED6D/$file/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/F903F1538A7CA12DC22583B7003D8866?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/1C766C5E890CC8EAC22583B7003DF188?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/1C766C5E890CC8EAC22583B7003DF188?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/17C64F75EAEBF341C22583B7003E00F6?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/17C64F75EAEBF341C22583B7003E00F6?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/A0A7D1C0071CB340C22583B7003E2639?OpenDocument
http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/A0A7D1C0071CB340C22583B7003E2639?OpenDocument
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