Λευκωσία, 8 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ:

Υποβολή στοιχείων αναφορικά με εγκαταστάσεις συστημάτων
εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Κυρία/ε,
Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συλλέγει στατιστικά
δεδομένα αναφορικά με τις εγκαταστάσεις συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν
υλοποιηθεί από προμηθευτές συστημάτων ΑΠΕ κατά την διετία 2019-2020 και οι οποίες δεν
έχουν επιχορηγηθεί στα πλαίσια οποιουδήποτε Σχεδίου Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Τα εν λόγω στοιχεία απαιτούνται για σκοπούς παρακολούθησης της επίτευξης των δεσμευτικών
εθνικών στόχων της Κύπρου, αναφορικά με το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη
συνολική κατανάλωση ενέργειας και την ετοιμασία σχετικής έκθεσης προόδου. Σημειώνεται ότι
τα εν λόγω δεδομένα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέραν των
προαναφερόμενων, ούτε πρόκειται να διατεθούν σε τρίτους.
Με βάση τα πιο πάνω παρακαλώ όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε προς την Υπηρεσία
Ενέργειας τον επισυναπτόμενο πίνακα, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις astylianides@meci.gov.cy και geioannou@meci.gov.cy.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Λειτουργό της Υπηρεσίας Ενέργειας
κ. Αλέξανδρο Στυλιανίδη στο τηλέφωνο 22606042.
Με εκτίμηση,

Κύπρος Αντωνίου,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

Πίνακας με τα συστήματα εκμετάλλευσης ανανεώσιμών πηγών ενέργειας που έχουν εγκατασταθεί από εταιρείες
εισαγωγής/προμήθειας συστημάτων ΑΠΕ στην Κύπρο και τα οποία δεν έχουν επιχορηγηθεί στα πλαίσια
οποιουδήποτε Σχεδίου Στήριξης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία που αφορούν τα συστήματα ΑΠΕ που έχουν εγκατασταθεί από την εταιρεία σας κατά τα έτη
2019 και 2020 για τις τεχνολογίες που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΤΟΣ

2019

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ* (για
θέρμανση/ψύξη χώρου ή
θέρμανση νερού πισίνας)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ)

Αριθμός
ηλιακών
πλαισίων
που έχουν
εγκατασταθεί

Αριθμός
συστημάτων
που έχουν
εγκατασταθεί.

Συνολική
επιφάνεια
ηλιακών
συλλεκτών

Συνολική ισχύς
εγκαταστημένων
συστημάτων

Αντλίες θερμότητας
υψηλής απόδοσης **

Αριθμός
αντλιών που
έχουν
εγκατασταθεί

Συνολική
ισχύς /
SPF

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Αριθμός
συστημάτων
που έχουν
εγκατασταθεί.

Συνολική ισχύς
εγκαταστημένων
συστημάτων

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(μη ενωμένα με το δίχτυο)
Αριθμός
συστημάτων
που έχουν
εγκατασταθεί.

Συνολική ισχύς
εγκαταστημένων
συστημάτων

2020

* Δεν αφορά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ηλιακούς θερμοσίφωνες)
** Αντλίες θερμότητας με SPF μεγαλύτερο από 2.7. Παρακαλώ όπως παρέχεται, αν είναι διαθέσιμα, στοιχεία αναφορικά με το SPF κάθε αντλίας που
εγκαταστάθηκε.
Όνομα Εταιρείας: ……………………………………………………………………………………….
Όνομα Διευθυντή/Εξουσιοδοτημένου ατόμου : ……………………………………………………………………………………..
Υπογραφή Διευθυντή /Εξουσιοδοτημένου ατόμου: ……………………………………………………………………………….

