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Λευκωσία,  17 Μαρτίου 2021 

 
 
 

Προς:   Όλα τα Μέλη 
 
Θέμα: Σχέδια χορηγιών για ενίσχυση της μεταποίησης και για ενεργειακή 

 αναβάθμιση οικιών εντός των Βρετανικών Βάσεων 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας έχει ανακοινώσει την έγκριση των ακόλουθων σχεδίων χορηγιών για τις 
επιχειρήσεις – οικίες που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων. 
 
• «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του μεταποιητικού 

τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιοχές εντός των 
Βρετανικών Βάσεων» 

 
• «Εξοικονομώ – αναβαθμίζω στις κατοικίες που βρίσκονται εντός των Βρετανικών 

Βάσεων». 
 
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργείου με περισσότερες 
πληροφορίες.   Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για τα εν λόγω Σχέδια όσο και για τα 
αντίστοιχα συγχρηματοδοτούμενα που τρέχουν ήδη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Τηλ.: 22867169, 99371143   

Email: mlysandrou@meci.gov.cy, 1421 Λευκωσία 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Προκηρύσσονται σχέδια χορηγιών για ενίσχυση της μεταποίησης  

και για ενεργειακή αναβάθμιση οικιών κι εντός των Βρετανικών Βάσεων 

 

- Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση της Υπουργού 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Τα σχέδια προκηρύσσονται τις αμέσως 

επόμενες μέρες από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

 

Δύο νέα Σχέδια Χορηγιών που αφορούν στην ενίσχυση της μεταποίησης και στην 

ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων, 

ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία (17 Μαρτίου 2021) το Υπουργικό Συμβούλιο.  

 

Τα Σχέδια θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και ετοιμάστηκαν στη βάση των 

αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων που εφαρμόζει το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τα οποία δεν είναι δυνατόν να 

συμπεριλάβουν έργα ή δράσεις που υλοποιούνται σε περιοχές που δεν ελέγχονται 

από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Συγκεκριμένα, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €1 εκατομμυρίου ανά έτος, 

εγκρίθηκαν τα Σχέδια για την «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών 

δραστηριοτήτων σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων» και «Εξοικονομώ – 

αναβαθμίζω στις κατοικίες που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων».  

 

Το Σχέδιο για τη μεταποίηση προκηρύσσεται αύριο, Πέμπτη 18 Μαρτίου και θα 

παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του 

διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του 

εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και μπορεί να καλύψει δαπάνες που 

αφορούν ανέγερση/επέκταση κτηρίων, διαμόρφωση/διαρρύθμιση κτηρίων, αγορά 

καινούργιων μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων κ.ά. 
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Το Σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών θα προκηρυχθεί την ερχόμενη 

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 και καλύπτει θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, 

εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών, 

φωτοβολταϊκών, κλιματιστικών, μπαταριών αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας κ.ά. Το 

ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 60% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

ενώ στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό αυξάνεται στο 80%, στο πλαίσιο της 

κοινωνικής πολιτικής του Κράτους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για τα εν λόγω Σχέδια όσο και για τα αντίστοιχα 

συγχρηματοδοτούμενα που τρέχουν ήδη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν 

την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας meci.gov.cy. 

 

17/3/2021 
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