
                                                                                             
 

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 

 
 

      Λευκωσία, 5 Αυγούστου 2022 
 
 
Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Σύσταση ομάδας εργασίας για να εξετάσει φορολόγηση σε πιθανά υπερκέρδη 

των εμπορικών έργων ΑΠΕ 
 

 
Κυρίες/οι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΥΠΟΙΚ), του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για εξέταση του θέματος των πιθανών υπερκερδών των παραγωγών 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  
 
Η ομάδα έχει προβεί στην εξέταση και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων Σχεδίων ΑΠΕ που 
εφαρμόζονται σήμερα στην Κύπρο και της τιμολόγησης τους και εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής 
σχετικής φορολογίας ή τέλους.  Συγκεκριμένα η ομάδα αξιολόγησε τα εξής σχέδια:  
 

1. Το Σχέδιο επιδοτήσεων έργων ΑΠΕ από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ με τη μέθοδο Feed in 
Tariff. 

2. Το Σχέδιο έργων ΑΠΕ ιδίας κατανάλωσης νοικοκυριών/επιχειρήσεων με τη μέθοδο του 
συμψηφισμού. 

3. Τα Σχέδια έργων ΑΠΕ αυτοπαραγωγής επιχειρήσεων/Δημοσίων Κτηρίων. 
4. Τα Σχέδια έργων ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς με τελική κατάληξη στην ανταγωνιστική 

αγορά ηλεκτρισμού. 
5. Τα Σχέδια έργων ΑΠΕ στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης της αγοράς με τελική 

κατάληξη στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. 
 
Τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας που προέκυψαν από την προκαταρκτική αξιολόγηση των 
πιο πάνω Σχεδίων είναι ότι για τα σχέδια ιδιοκατανάλωσης 1, 2 και 3 δεν δημιουργούνται 
υπερκέρδη.  Αντιθέτως, η αύξηση του κόστους αποφυγής συνέβαλε στη μείωση των δαπανών του 
Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, με αποτέλεσμα να παρέχεται η ευχέρεια για πρόσθετη χρηματοδότηση 
σχεδίων του Ταμείου που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και προώθησης της χρήσης 
συστημάτων ΑΠΕ από νοικοκυριά. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος βρείτε τη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας πατώντας εδώ. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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