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Λευκωσία, 22 Ιουνίου 2021 
 
 

ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΘΕΜΑ:  Δημόσια Διαβούλευση – Προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί 

της Σύστασης και Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2021» 

 
 
Κυρίες/οι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διεξάγει 
Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχέδιου Νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί της Σύστασης 
και Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
Νόμος του 2021». 
 
Στόχος του Νομοσχεδίου είναι η βελτίωση της λειτουργίας του ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε και η 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων 
εθνικών δεσμευτικών στόχων. 
 
Η Δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 18 Ιουνίου 2021 μέχρι και τις 19 Ιουλίου 
2021. Για να δείτε το προσχέδιο του Νομοσχεδίου πατήστε εδώ. 
 
Παρακαλώ όπως τυχόν σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 
μέχρι τις 19 Ιουλίου 2021, συμπληρώνοντας κατάλληλα το επισυναπτόμενο έντυπο και 
αποστέλλοντας το στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: gtsiamettis@meci.gov.cy και 
sioannou@meci.gov.cy  
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
Διαβούλευση για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο  

«ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2021» 
 

 

rev. 

 
Στοιχεία προσώπου/οργανισμού που αποστέλλει σχόλια / εισηγήσεις:  
 
Ονοματεπώνυμο: ............................................................................................................................................................ 
Επαγγελματική Ιδιότητα:  ……………………………………………………………………………………………………………. 
Όνομα Οργανισμού/ επιχείρησης (εάν εφαρμόζεται) : …………………………………………………………………………… 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Α/Α Αρ. Άρθρου   Αρ. Σελ. Σχόλιο / Εισήγηση Αιτιολόγηση 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 
Οδηγίες συμπλήρωσης  
 
1:  Στη στήλη (2) να αναγραφτεί ο αριθμός του άρθρου  στο οποίο αναφέρεται το σχόλιο / εισήγηση. 
2:  Στη στήλη (3) να αναγραφτεί ο αριθμός της σελίδας στην οποία αναφέρεται το σχόλιο/εισήγηση που γίνεται. 
3:  Στη στήλη (4) να γίνει αναλυτική περιγραφή του σχόλιου / εισήγησης. 
4: Στη στήλη (5) να γίνει αναλυτική τεκμηρίωση / αιτιολόγηση του σχολίου / εισήγησης που αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή του 
σχολίου/εισήγησης. 
 
Παρακαλώ όπως το παρόν έντυπο αποστέλλεται κατάλληλα συμπληρωμένο στην Υπηρεσία Ενέργειας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: gtsiamettis@meci.gov.cy και sioannou@meci.gov.cy το αργότερο μέχρι 19 Ιουλίου 2021.  
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