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Λευκωσία, 23 Αυγούστου 2022 
 

 
 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα: Διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων νοικοκυριών ως δικαιούχων 

 στα Σχέδια Χορηγιών 
 
 
Κυρίες/οι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου διευρύνεται ο 
κατάλογος των δικαιούχων για αυξημένες επιδοτήσεις στα Σχέδια Χορηγιών του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ για 
ενεργειακές αναβαθμίσεις και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, με την εισαγωγή οκτώ νέων 
κατηγοριών στις ευάλωτες ομάδες. 
 
Ταυτόχρονα αυξάνεται κατά €40 εκατ. ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών για 
ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 
κατοικίες για τα έτη 2022-2023 το οποίο εφαρμόζεται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες βρείτε συνημμένα τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 
 
Επίσης, πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο και τη διαδικασία υποβολής αίτησης 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ πατώντας εδώ.  
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας & Περιβάλλοντος, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Διευρύνονται κατά 30 χιλιάδες οι ευάλωτοι δικαιούχοι  

των Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας    
 
 Οκτώ νέες κατηγορίες ευάλωτων ομάδων μπορούν πλέον να λάβουν 

αυξημένη χορηγία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.  
 Αυξάνεται κατά €40 εκατ. ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών για 

ΑΠΕ και ΕΞΕ που πλέον θα ανέρχεται στα €70 εκατ. για τα έτη 2022-2023 
 Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Υπουργού 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Πηλείδου 
 
Με την εισαγωγή οκτώ νέων κατηγοριών στις ευάλωτες ομάδες διευρύνεται ο 
κατάλογος των δικαιούχων για αυξημένες επιδοτήσεις στα Σχέδια Χορηγιών του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και του Ταμείου ΑΠΕ 
και ΕΞΕ για ενεργειακές αναβαθμίσεις, μεταξύ των οποίων και η εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών. Ως εκ τούτου ο αριθμός των δικαιούχων νοικοκυριών αυξάνεται 
κατά περίπου 30 χιλιάδες για να ανέλθει κοντά στις 80 χιλιάδες.  
 
Ταυτόχρονα αυξάνεται κατά €40 εκατ. ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών 
για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας σε κατοικίες για τα έτη 2022-2023 το οποίο εφαρμόζεται από το Ταμείο 
ΑΠΕ και ΕΞΕ, με το συνολικό ποσό να αγγίζει πλέον τα €70 εκατ.   
 
Τις σχετικές εισηγήσεις της Υπουργού Ενέργειας κας Νατάσας Πηλείδου, ενέκρινε 
κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.  
 
Όπως δήλωσε η Υπουργός «η διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων 
νοικοκυριών ως δικαιούχων στα Σχέδια Χορηγιών που σχετίζονται με την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εν γένει την ενεργειακή αναβάθμιση, γίνεται στο 
πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης για στήριξη των νοικοκυριών με 
χαμηλά εισοδήματα και άλλων ευάλωτων ομάδων πολιτών. Ειδικά σε αυτή την 
περίοδο του υψηλού πληθωρισμού στον τομέα της ενέργειας, η στήριξη όλων των 
πολιτών για μείωση του ενεργειακού τους κόστους θεωρείται από την Κυβέρνηση 
εξαιρετικά σημαντική. Όπως γνωρίζετε τον τελευταίο χρόνο έχουμε προχωρήσει 
σε μέτρα στήριξης ύψους €350 εκατ., μεταξύ των οποίων η μείωση της τιμής του 
ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό και μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Υγείας, 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υφυπουργείο 



Πρόνοιας, προχωρήσαμε με τη διεύρυνση του καταλόγου των ευάλωτων 
νοικοκυριών. Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά για 
ιδιοκατανάλωση», σημείωσε η κα Πηλείδου, «μαζί με τη θερμομόνωση οροφής για 
εξοικονόμηση ενέργειας, θεωρείται ένα από τα πιο άμεσα μέτρα για μείωση του 
λογαριασμού ενέργειας. Είναι για αυτό το λόγο που το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, μέσω του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, προχώρησε φέτος 
αρχικά στον διπλασιασμό του προϋπολογισμού του Σχεδίου Χορηγιών για 
ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞΕ και τώρα με νέα απόφαση το ποσό 
τετραπλασιάζεται στα €70 εκατ. για τα έτη 2022-2023. Σημαντικά αυξημένες είναι 
και οι χορηγίες, όχι μόνο για τους ευάλωτους καταναλωτές αλλά και τις ορεινές 
περιοχές, όπως επίσης για όλα τα νοικοκυριά που θα αποφασίσουν να 
αξιοποιήσουν το Σχέδιο».         
 
Από σήμερα λοιπόν, δικαιούχοι αυξημένης χορηγίας των Σχεδίων Χορηγιών του 
ΥΕΕΒ είναι και:  
1. Οι οικογένειες με εισόδημα μέχρι €19.500, οι οποίες έχουν εξαρτώμενα 
τέκνα μέχρι 18 ετών που λαμβάνουν επίδομα τέκνου από την Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.  
2. Οι λήπτες επιδόματος διακίνησης αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών από το 
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 
3. Οι νεφροπαθείς περιτονιακής κάθαρσης. 
4. Τα άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση. 
5. Παθόντες οι οποίοι είναι δικαιούχοι ειδικής μηνιαίας σύνταξης από το Ταμείο 
Ανακουφίσεως Παθόντων.  
6. Τα άτομα που πάσχουν από καρκίνο του λάρυγγα και έχουν υποβληθεί σε 
λαρυγγεκτομή.  
7. Τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδίας.  
8. Τα άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο Raynaud.  
 
Επιπρόσθετα, οι πιο κάτω κατηγορίες δικαιούχων διαφοροποιούνται με 
συνεπαγόμενη αύξηση των δυνητικών δικαιούχων: 
9. Πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου από την 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. 
10. Οι λήπτες του Επιδόματος σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα που 
παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Στην κατηγορία 
αυτή έχει απαλειφθεί η προϋπόθεση που υπήρχε όπως ο Συνταξιούχος να είναι 
άνω των 70 ετών). 
 
 Δικαιούχοι εξακολουθούν να είναι:  



 
11. Οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.  
12. Οι λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας. 
13. Οι λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.  
14. Οι λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα από το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. 
15. Οι λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα από το Τμήμα 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.  
16. Οι  λήπτες Χορηγίας για Τυφλούς από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
Ατόμων με Αναπηρίες.   
 
Όσον αφορά στις επιπρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες ύψους €40 εκατ., 
σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αυτές θα 
καλυφθούν από τα έκτακτα χρηματικά πλεονάσματα που έχουν δημιουργηθεί στο 
Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών καυσίμων 
(εξοικονομήσεις/έσοδα από Συμβάσεις με παραγωγούς ΑΠΕ), τα οποία κατά το 
τέλος του 2022 υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσουν τα €55 εκατ. Για την 
επιπρόσθετη δαπάνη λήφθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών. 
Σημειώνεται πως το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ και 
από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας_«Κύπρος το Αύριο».  
 
Υπενθυμίζουμε ότι στην παρούσα φάση οι ευάλωτοι καταναλωτές μπορούν να 
αξιοποιήσουν το Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση ΑΠΕ και ΕΞΕ σε κατοικίες 
2022-23, λαμβάνοντας αυξημένη χορηγία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 
συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) ή του 
εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (Virtual Net Metering) σε υφιστάμενες 
κατοικίες (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). Το ύψος της χορηγίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά 
ανέρχεται στα €1.000 (αντί €375 τα υπόλοιπα νοικοκυριά -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α) ανά 
εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού, με μέγιστο ποσό χορηγίας €5.000 (αντί €1.500 
τα υπόλοιπα νοικοκυριά-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α).  
 
Όλα τα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων, μπορούν να λάβουν 
χορηγία και για:  
 

(α) Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης κατοικίας με επιχορήγηση 45% των 
επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.250 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1). 



 
(β) Θερμομόνωση Οροφής σε συνδυασμό με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού 
Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε υφιστάμενη 
κατοικία. Για τη θερμομόνωση της οροφής επιχορηγείται το 55% των 
επιλέξιμων δαπανών, με μέγιστο ποσό χορηγίας τα €2.750 και για το 
φωτοβολταϊκό σύστημα παρέχεται χορηγία €450 ανά εγκατεστημένο kW, με 
μέγιστο ποσό χορηγίας τα €1.800. Το συνολικό ποσό χορηγίας ανέρχεται στα 
€4.550 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2). 
 
Σημαντικά αυξημένες από φέτος είναι και οι χορηγίες για τα νοικοκυριά που 
εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές.        

 
Όλες οι πληροφορίες για το Σχέδιο, περιλαμβανομένου του Οδηγού Σχεδίου και 
της διαδικασίας υποβολής αίτησης, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 
Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ: www.resecfund.org.cy 
 
Σημειώνεται πως το ΥΕΕΒ προγραμματίζει επίσης προς τα τέλη του 2022 με αρχές 
του 2023, να προχωρήσει στη δεύτερη προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών 
«Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω για Κατοικίες», για την ενεργειακή αναβάθμιση 
κατοικιών, ύψους €35 εκατ., από το οποίο θα μπορούν να επωφεληθούν και τα 
ευάλωτα νοικοκυριά που εμπίπτουν στον διευρυμένο κατάλογο.  
 
Συνολικά το ΥΕΕΒ έχει προκηρύξει ή θα προκηρύξει έως το τέλος του έτους σχέδια 
χορηγικών για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και εγκατάσταση ΑΠΕ τόσο για 
νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις, αλλά και για τοπικές αρχές, συνολικού ύψους 
€160 εκατ.  
 

22 Αυγούστου 2022  
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