
Πεπραγμένα 2020 - 2023 

❑ Στηρίξαμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

❑ Θέσαμε

❑ Θέσαμε τα θεμέλια για την ταχεία 

μετάβαση της χώρας μας

στην πράσινη, βιώσιμη

και ανταγωνιστική οικονομία

Παρουσίαση Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας κας Νατάσας Πηλείδου

17/1/2023

Προχωράμε μπροστά 
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Εξασφάλιση πολλαπλάσιων χρηματοδοτικών πόρων

▪ €590 εκατ. συνολικά το 2021-2027 προς 

νοικοκυριά & επιχειρήσεις.

✓ €340 εκατ. από ΣΑΑ «Κύπρος_Το Αύριο» 

και €250 εκατ. από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 

Ταμεία, Ταμείο Συνοχής και Ταμείο Δίκαιης 

Μετάβασης. 

✓ Πενταπλάσια κονδύλια απ’ ότι την 

προγραμματική περίοδο 2014-2022 (€121 εκατ.).

✓ 2021-2022 προκηρύχθηκαν Σχέδια Χορηγιών 

€290 εκατ., εκ των οποίων €126 εκατ. για 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων και €164 εκατ. για πράσινη 

μετάβαση.

✓ Έχουν προγραμματιστεί Σχέδια ύψους €155 εκατ. 

μέχρι τέλη 2023. 

✓ €454 εκατ. συνολικές προκηρύξεις 2021-2023.
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«Κύπρος_Το Αύριο»: Πλήρης 

συμμόρφωση μέχρι σήμερα
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▪ Προωθήθηκαν όλες οι μεταρρυθμίσεις 

σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα.

▪ Ανεξαρτητοποίηση ΔΣΜΚ.

▪ Δημιουργία Κανονιστικού Πλαισίου για 

αποθήκευση ενέργειας. 

▪ Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας. 

▪ Αντλήθηκαν όλα τα προγραμματισμένα 

κονδύλια.

✓ €40 εκατ. Σχέδιο ενεργειακής απόδοσης 

σε επιχειρήσεις. 

✓ €40 εκατ. προώθηση ΑΠΕ/ΕΞΕ στις 

κατοικίες/ευάλωτα νοικοκυριά.

✓ €9 εκατ. Σχέδιο ενεργειακής απόδοσης 

σε τοπικές αρχές/ευρύτερο δημόσιο.
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▪ Αναβάθμιση/επίσπευση Ενεργειακής Στρατηγικής 2021 – 2030.

▪ Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου για Ενέργεια & Κλίμα.

✓ Νέοι πιο φιλόδοξοι στόχοι. 

▪ Πολλαπλασιασμός προϋπολογισμού για Σχέδια Χορηγιών.

✓ Συνολικές χορηγίες/έργα €370 εκατ. για πράσινη μετάβαση, 2021-2027.

✓ Σχέδια €285 εκατ. προκηρύχθηκαν ή θα προκηρυχθούν μέχρι τέλη 2023.

▪ Ανασχεδιασμός/Ψηφιοποίηση Σχεδίων χορηγιών. 

✓ Αυξημένες χορηγίες για νοικοκυριά/επιχειρήσεις/τοπικές αρχές.

✓ Σημαντικά αυξημένα κίνητρα για ευάλωτα νοικοκυριά - κατοίκους ορεινών 

περιοχών.

✓ Διεύρυνση καταλόγου ευάλωτων δικαιούχων από 50 χιλ. σε 80 χιλ.

✓ Virtual Net Metering για κατοικίες και αγρότες.

▪ Παγκύπρια εκστρατεία πληροφόρησης κοινού για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Μετάβαση στην πράσινη ενέργεια
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▪ Επίτευξη  και υπερκάλυψη 

ενεργειακών στόχων.

▪ Αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ.

✓ 18,22% ΑΠΕ στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας το 2022 

(2019: 12,53%).

✓ 15,18% ηλεκτροπαραγωγή από 

ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό το 2022 

(2019: 11,31%).

✓ 9,2% παραγωγή από φωτοβολταϊκά

το 2022 (2020: 6,1%). 

✓ 600 MW εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ 

μέχρι 12/2022 (3πλάσια από 2013).

✓ 1700% αύξηση ισχύος 

φωτοβολταϊκών μεταξύ 2013-2022.  

Αποτελέσματα
Διπλάσιες αιτήσεις στα Σχέδια Χορηγιών

Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ 2022-2023, €70 εκατ.

Αιτήσεις που 

υποβλήθηκαν 

2022

Αιτήσεις που 

υποβλήθηκαν 

2021

Θερμομόνωση οροφής 280 231

Συνδυασμός θερμομόνωσης οροφής -

φωτοβολταϊκών 77 50

Φωτοβολταϊκά σε κατοικίες 4781 2558

Αιτήματα προέγκρισης για ΦΒ σε ευάλωτα νοικοκυριά 2781 1022

Εγκατάσταση/αντικατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων 1800 1000

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων 20 6

Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες 

ευάλωτων καταναλωτών- Αιτήματα προέγκρισης 5351

Σύνολο 9.739 4867
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▪ EuroAsia Interconnector – Ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.

✓ Χορηγία €657 εκατ. από CEF και €100 εκατ. «Κύπρος_το Αύριο».

✓ Σε τροχιά υλοποίησης. 

▪ Σχέδια Χορηγιών €80 εκατ. για μεγάλα έργα αποθήκευσης πράσινης ενέργειας. 

▪ Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου μεταξύ άλλων για: 

✓ Προώθηση ενεργειακών κοινοτήτων. 

✓ Λειτουργία του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ.

▪ Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού - Υπό αναθεώρηση.

▪ Εθνική Στρατηγική για Πράσινο Υδρογόνο.

▪ Εκσυγχρονισμός Σχεδίου Στήριξης για παραγωγούς ΑΠΕ.

✓ Virtual Net Billing σε εμπορικούς/βιομηχανικούς καταναλωτές.  

▪ Υποδομές Φυσικού Αερίου σε πορεία υλοποίησης. 

Προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων/έργων στον τομέα της ενέργειας
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▪ Νέες προοπτικές ανάπτυξης 

για την πόλη της Λάρνακας. 

✓ Μετακίνηση αποθεμάτων υγρών καυσίμων, 

ολοκλήρωση Ιούνιος 2020. 

Οι εγκαταστάσεις στη Λάρνακα έχουν 

αποξηλωθεί.

✓ Μετακίνηση ασφάλτου, ολοκληρώθηκε Ιούνιο 

2021. 

✓ Μετακίνηση υγραερίου, ολοκληρώθηκε 11/2022.

✓ Μάρτιος 2023: Έναρξη εργασιών αποξήλωσης 

τερματικών υγραερίου. 

✓ Προς ολοκλήρωση τα έργα υποδομής στην 

Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού. 

Ολοκλήρωση μετακίνησης 

εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών
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▪ Αδειοδότηση Τεμαχίου 5 στην ExxonMobil, 

Δεκέμβριος 2021.

▪ Σεισμικές έρευνες Τεμάχιο 5, 2022.

▪ Γεώτρηση αξιολόγησης «Γλαύκος-2», Τεμάχιο 

10, ExxonMobil, Δεκέμβριος 2021- Μάρτιος 

2022 (αρχική εκτίμηση 5-8 Tcf φυσικού 

αερίου).

▪ Γεώτρηση «Κρόνος - 1», Τεμάχιο 6, Eni-

TotalEnergies, Μάιος – Αύγουστος 2022, 2,5 

Tcf.

▪ Γεώτρηση «Ζευς-1», Τεμάχιο 6, Αύγουστος –

Σεπτέμβριος 2022, Eni-TotalEnergies, 2-3 Tcf.

▪ Νέα γεώτρηση από Chevron στο «Αφροδίτη», 

Τεμάχιο 12, α’ 6μηνο 2023.

Ώθηση στο Ενεργειακό Πρόγραμμα της Κύπρου
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▪ Εντατικοποίηση αναζήτησης πιθανών συνεργειών για βέλτιστη αξιοποίηση των κυπριακών 

κοιτασμάτων .

✓ Έναρξη συζήτησης με ΕΕ για έμπρακτη συμβολή Κύπρου 

στη διαδικασία απεξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο.

✓ Αξιοποίηση διακρατικών συμφωνιών με Ισραήλ, Ελλάδα, Αίγυπτο.

✓ Ρόλος EMGF και Κυπριακή Προεδρία 2022 –Μελέτη για ρόλο περιοχής στην ενεργειακή 

ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς και Πρωτοβουλία για Απανθρακοποίηση του Φυσικού 

Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου.

Αξιοποίηση των ευνοϊκών συγκυριών για αέριο Αν. Μεσογείου 
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Βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα

▪ Σχέδια Χορηγιών €160 εκατ. 2021 – 2022

✓Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας ΜμΕ μεταποιητικού τομέα, €51 εκατ. 

✓Προώθηση επενδύσεων στη βιομηχανία οίνου, €2.1 εκατ. 

✓Προώθηση νέας επιχειρηματικότητας, €30,5 εκατ.

✓Προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων, €290 χιλ. 

✓Εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, €25 εκατ.

✓ Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις και άλλους Φορείς, €40 εκατ. 

✓Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, €10 εκατ. 

✓Συμμετοχή σε Εκθέσεις, €1 εκατ. 

▪ Σχέδια ύψους €38 εκατ. στον προϋπολογισμό 2023

✓Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μεγάλων επιχειρήσεων μεταποιητικού τομέα, €7 εκατ.

✓Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων, €10 εκατ. 

✓Προώθηση εξωστρέφειας κυπριακών επιχειρήσεων, €2,9 εκατ. 

✓Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, €5 εκατ. 

▪ Έναρξη υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης €98 εκατ. για μετασχηματισμό της οικονομίας σε κυκλική.

✓ Παροχή κινήτρων για εφαρμογή κυκλικού μοντέλου λειτουργίας στις ΜμΕ, €13,3 εκατ.
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▪ Νέα Βιομηχανική Πολιτική 2019-2030

✓ Χαρτογράφηση προκλήσεων και εφαρμογή μέτρων για 

αντιμετώπιση.

✓ Άμεση συνεργασία με τις βιομηχανίες και βιομηχανικές περιοχές. 

✓ Νέες υποδομές: καθαριότητα, περιφράξεις, ζώνες πυρασφάλειας.

✓ Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος πλοήγησης στις 13 

βιομηχανικές περιοχές.

✓ Προώθηση του τομέα ως χώρου σταδιοδρομίας για τους νέους. 

✓ Καθιέρωση Εβδομάδας Βιομηχανίας. 

✓ Συνέργειες με κέντρα καινοτομίας – Προϊόντα υψηλής 

προστιθέμενης αξίας.

✓ Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας.  
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Περαιτέρω προώθηση εξαγωγών 

▪ Νέα Εμπορική Πολιτική 2021-2024.

✓ Αναβάθμιση υπηρεσίας HelpDesk και Εμπορικών Κέντρων 

εξωτερικού.

✓ Νέα οπτική ταυτότητα κυπριακών προϊόντων «Cyprus Made».

✓ Σχέδιο Δράσης για την προώθηση του Χαλλουμιού ΠΟΠ.

✓ Πρώτο εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση του 

Κυπριακού Κρασιού.

✓ Σχέδιο Χορηγιών €8,5 εκατ. (2023-2026).
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✓ Αύξηση συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ στο 8,7% το 2021 από 7,9% το 2019.

✓ Αύξηση απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα στο 9,3% το 2021 από 8% το 2019.  

✓ Αύξηση εξαγωγών κυπριακών εγχώριων προϊόντων κατά 50% την περίοδο 2016-2021. 

✓ Αύξηση εξαγωγών εγχώριων προϊόντων 21% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022. 

✓ Αύξηση εξαγωγών υπηρεσιών κατά 15% το 2021. 

Αποτελέσματα
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▪ Εκσυγχρονισμός Τμήματος Εφόρου Εταιρειών.

▪ Ολοκληρώθηκαν το 2022 οι σημαντικότερες μεταρρυθμιστικές δράσεις στο πλαίσιο 

της αναδιοργάνωσης. 

✓ Απλοποίηση εγγράφων/διαδικασιών: Ανασχεδιασμός 81 εντύπων και 100 

διαδικασιών.

✓ Μείωση αριθμού εντύπων κατά 67%. 

▪ Σημαντική βελτίωση των χρόνων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. 

✓ Εγγραφή εταιρείας μέσα σε 48 ώρες για αιτήσεις μέσω διαδικτύου.

▪ Νοέμβριος 2022, υπογραφή σύμβασης για ανάπτυξη της πλατφόρμας για πλήρη 

ψηφιοποίηση των διαδικασιών. 

✓ 2025 πλήρης ψηφιακή εξυπηρέτηση. 

▪ Ενίσχυση Διαφάνειας – δημιουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις
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▪ Το Τμήμα ιδρύθηκε το 2021 μετά από διαχωρισμό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

✓ Μεταρρυθμίσεις σε τροχιά υλοποίησης. 

✓ Στελέχωση με νέο προσωπικό – προσλήψεις 21 λειτουργών εντός 2023.

✓ Αγορά συστήματος αυτοματοποίησης διαδικασιών. 

✓ Δημιουργία εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης. 

✓ Σχεδιασμός και εφαρμογή εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης. 

Δημιουργία Τμήματος Αφερεγγυότητας
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▪ Δημιουργία Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών (Business Facilitation Unit). 

✓ Παροχή καθοδήγησης/διευκόλυνσης επενδυτών για δραστηριοποίησή 

τους στην Κύπρο .

✓ Μέσα σε 24 μήνες πέραν των 1.600 εγγραφών νέων εταιρειών στο 

Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων. 

✓ 10 χιλ. άδειες διαμονής και απασχόλησης σε καταρτισμένο προσωπικό. 

✓ Εταιρείες από Ισραήλ, Ουκρανία, Λίβανο, Ην. Βασίλειο, Ρωσία, 

Λευκορωσία, ΗΠΑ, Κίνα, Αυστραλία.

✓ Τομείς δραστηριοποίησης: πληροφορική, χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες, βιομηχανία, εμπόριο, ξενοδοχεία, ΑΠΕ, εκπαίδευση, 

ναυτιλιακά, υπηρεσίες υγείας.

✓ Το 2023 ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης του BFU. 

✓ One stop Center για εμπορικά έργα ΑΠΕ. 

Προσέλκυση 1.600 επιχειρήσεων 
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▪ Μετριασμός αντίκτυπου από τις ανατιμήσεις στο κόστος 

ενέργειας και καυσίμων.

▪ Αντισταθμιστικά μέτρα €350 εκατ. χωρίς να 

υπολογίζονται τα σχέδια χορηγιών για ενεργειακή 

αναβάθμιση ύψους €200 εκατ. από 2021- τέλη Ιανουαρίου 

2023. Στόχευση στις ευάλωτες ομάδες πολιτών.

✓ Οριζόντια μείωση 10% σε όλα τα τιμολόγια ηλεκτρισμού. 

✓ Μείωση ΦΠΑ στο ηλεκτρικό, 5% για ευάλωτα νοικοκυριά 

και 9% για όλα τα υπόλοιπα.

✓ Μείωση φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.  

✓ Επιδότηση κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

μέχρι 2/2023. 

✓ Προκήρυξη Σχεδίου ύψους €5 εκατ. για 

αγορά/αντικατάσταση ενεργοβόρων οικιακών συσκευών 

από ευάλωτα νοικοκυριά – 5.351 αιτήματα προέγκρισης. 

Μέτρα προστασίας καταναλωτών από ανατιμήσεις ενέργειας
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▪ Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου και μηχανισμού ελέγχου της αγοράς.

▪ Ενδυνάμωση των εργαλείων προστασίας του καταναλωτή και του ανταγωνισμού.

▪ Νέο πλαίσιο παρακολούθησης τιμών πετρελαιοειδών.

▪ Αναθεώρηση νομοθεσιών για πλαφόν στις τιμές στη λιανική/χονδρική αγορά 7 

βασικών αγαθών. 

▪ Εντατικοποίηση ελέγχων.

▪ Εκστρατεία ενημέρωσης επιχειρήσεων για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας. 

▪ Εκστρατεία ενημέρωσης καταναλωτών/επιχειρήσεων για την εναλλακτική επίλυση 

καταναλωτικών διαφορών. 

▪ Παρατηρητήρια Τιμών. 

Προστασία καταναλωτών 



Ευχαριστώ 

για την προσοχή σας
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