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Α. ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  

 

 
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΤΟΥ  

ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) 

 

 

 

 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

NET METERING ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΝΟΜΑ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (ΦΒ) 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (NET-METERING). 

 

1. ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

2. ΚΑΤΟΙΚΊΕΣ ΜΗ ΕΥΆΛΩΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

3, ΆΛΛΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (ΦΒ) 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ 

ΒΙΟΜΆΖΑΣ/ΒΙΟΑΕΡΊΟΥ 

 
ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ή΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

(ΕΜΠΟΡΙΚΕς ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ,  ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ, 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΑΛΙΕΙΑΣ Κ.Α). 

ΑΥΤΌΝΟΜΑ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

(ΦΒ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Μέχρι 5.2 Kw (3Φ) 

Μέχρι 4.16KW (1Φ) 

Από 10 kW μέχρι 10 MW 

Δυνατότητα εγκατάστασης εξοπλισμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ή/και 

σύστημα ελέγχου έκχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα (Export 

Limitation Scheme) υποβάλλοντας μαζί με την αίτηση όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τους κανονισμούς ασφαλείας που 

θα πρέπει να τηρούνται, καθώς επίσης και η συνεισφορά που θα έχει η εγκατάσταση 

του εξοπλισμού αποθήκευσης στον τρόπο λειτουργίας του όλου συστήματος.   
 



ΜΗΧΑΝΙςΜΟς ΣΥΜΨΗΦΙςΜΟΥ ΜΕΤΡΗςΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

ςΥςΤΗΜΑΤΩΝ (NET- METERING) 

 Για των συμψηφισμό χρησιμοποιείται  ειδικός αμφίδρομος μετρητής ηλεκτρικής 

ενέργειας  (net meter) με δυνατότητα δύο ενδείξεων : 

1. Μία ένδειξη για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα η 

οποία εγχέεται στο δίκτυο 

2. Μία ένδειξη για την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το δίχτυο προς την 

οικία/υποστατικό 

Η διαφορά μεταξύ των δύο ενδείξεων αντιστοιχεί με την μέτρηση 

συμψηφισμού. 

 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  A : ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (ΦΒ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ςΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ  ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ςΥΜΨΗΦΙςΜΟΥ ΜΕΤΡΗςΕΩΝ (NET-METERING). 
 

Συμψηφισμός ηλεκτρικής ενέργειας  

 Ο συμψηφισμός ηλεκτρικής ενέργειας  γίνεται από την ΑΗΚ (υπό την ιδιότητά της ως 
προμηθευτής) ή από τον εκάστοτε προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο 
καταναλωτής,  
 

 Η παραγόμενη  από το ΦΒ σύστημα και η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο 
κτίριο συμψηφίζονται και ο καταναλωτής στο τέλος κάθε μήνα/δίμηνου: 
 Όταν υπάρχει περίσσεια παραγωγή, αυτή μεταφέρεται στην επόμενη διμηνία. 

 Όταν υπάρχει περίσσεια κατανάλωση τότε τιμολογείται στον πελάτη. 

 

 Ο συμψηφισμός  γίνεται είτε ανά δίμηνο είτε ανά μήνα (ανάλογα με την κατηγορία του 
καταναλωτή) για χρονική περίοδο δώδεκα μηνών. 

 

 Οποιαδήποτε πλεονάσματα, μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο τιμολόγησης ενώ 
οποιαδήποτε ελλείμματα τιμολογούνται κανονικά.  

 

 Στις περιπτώσεις όπου η καταγραφή γίνεται κάθε δίμηνο στον λογαριασμό του 
Φεβρουαρίου ή Μαρτίου  θα γίνεται η τελική εκκαθάριση τυχών πλεονασμάτων.  

 

 Στις περιπτώσεις μη οικιακών διατιμήσεων, όπου η καταγραφή γίνεται κάθε μήνα, η 
τελική εκκαθάριση θα γίνεται τον Μάρτιο. 

 
 

 



ΕΓΚΑΤΑςΤΑςΗ ΦΒ ςΥςΤΗΜΑΤΩΝ NET-METERING 

 

 Τα ΦΒ συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται : 

 Στην οροφή νόμιμα ανεγερμένων υποστατικών ή στο έδαφος εντός του ιδίου 

τεμαχίου  όπου βρίσκεται  το νόμιμο υποστατικό.  

 Σε έδαφος όπου υπάρχει άδεια για ανόρυξη ή κατασκευή φρέατος από το 

αρμόδιο Τμήμα (Αφορά μόνο Γεωργούς).  

 Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις  προϋποθέσει της 

Εγκυκλίου 3/2008 και του ∆ιατάγματος Κ.∆.Π. 123/2011 του Υπουργού 

Εσωτερικών. 

 

 Όλοι οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει σύστημα 

συμψηφισμού μετρήσεων με ΦΒ συστήματα στο υποστατικό τους, 

θα καταβάλλουν στον προμηθευτή τους τις εκάστοτε ισχύουσες 

χρεώσεις όπως αυτές θα καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ. 

 Με τις σημερινές χρεώσεις, για ένα ΦΒ σύστημα με εγκατεστημένη ισχύ 

3kW η διμηνιαία χρέωση είναι €23.064+ ΦΠΑ. 

 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ                        

NET-METERING 

 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Συνολική ισχύς ΦΒ 

συστημάτων που δύναται 

να εγκατασταθούν 

Α.1 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΧΟΡΗΓΙΑ :  

ΦΒ Συστήματα για κατοικίες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από 

ευάλωτους και ευπαθείς καταναλωτές  

1,2 MW 

Α.2 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ: ΦΒ 

Συστήματα για κατοικίες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από μη 

ευάλωτους/ευπαθείς καταναλωτές 

8,8  MW 

Α.3 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΥ ΧΟΡΗΓΙΑΣ:  

ΦΒ Συστήματα εγκατεστημένα σε υποστατικά μη 

οικιακών καταναλωτών-εμπορικά υποστατικά. 

13 MW 

ΣΥΝΟΛΟ 23 MW 



ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.1 – ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ) 

 Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα εννιακοσίων ευρώ (€900) 
για κάθε εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW), με μέγιστο ποσό 
χορηγίας τις δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€2.700) ανά σύστημα 
και ανά δικαιούχο.  

 

 Σε περίπτωση που ο αιτητής επιλέξει να εγκαταστήσει σύστημα 
πέραν των 3kW, το συνολικό ποσό χορηγίας δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τις δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€2.700).  

 

 Οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις κατηγορίες των ευάλωτων και 
ευπαθών καταναλωτών θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση 
προς την  Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε.  
(http://www.mcit.gov.cy) πριν από την υποβολή αίτησης στην ΑΗΚ 
για διασύνδεση με το δίχτυο. 
 

 

http://www.mcit.gov.cy/


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕςΤΗΜΕΝΗ ΙςΧΥς ΦΒ NET-METERING  

Μέχρι τις 31/12/16 έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταίκά συστήματα με την 
μέθοδο net-metering σε 9,135 υποστατικά συνολικής ισχύος 28.25 MW 
περίπου. (Πηγή: ΑΗΚ) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  B - ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  

 Αφορά εγκαταστάσεις Φωτοβολτάϊκών (ΦΒ) και συστημάτων 
εκμετάλλευσης Βιομάζας/Βιοαερίου (ΒΒ) που υλοποιούνται σε 
υποστατικά με εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση (δηλαδή 
εμπορικές, βιομηχανικές, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, 
σχολεία, γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις 
αλιείας) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 
ιδία χρήση.  

 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα ΦΒ&ΒΒ  που 
είναι εγκατεστημένα στην οροφή του υποστατικού ή στο 
έδαφος στο ίδιο ή όμορο τεμάχιο. 

 Η ενέργεια που παράγεται από ένα σύστημα Αυτοπαραγωγής  
χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή αποκλειστικά και μόνο για 
ιδία κατανάλωση, δηλαδή ο συμμετέχων στο Σχέδιο δεν θα 
αποζημιώνεται, για την ηλεκτρική ενέργεια που δεν θα 
καταναλώνεται και θα εκχέεται στο δίκτυο.  



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  B - ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 

 Δυνατότητα εγκατάστασης εξοπλισμού αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, ή/και σύστημα ελέγχου έκχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο 

ηλεκτρικό σύστημα (Export Limitation Scheme) υποβάλλοντας μαζί με 

την αίτηση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που παρέχονται από τον 

κατασκευαστή, τους κανονισμούς ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται, 

καθώς επίσης και η συνεισφορά που θα έχει η εγκατάσταση του εξοπλισμού 

αποθήκευσης στον τρόπο λειτουργίας του όλου συστήματος.   

 

 Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και ορθός υπολογισμός της  

δυναμικότητας του κάθε συστήματος , προσαρμοσμένος στο προφίλ της 

ζήτησης του καταναλωτή, ώστε να αποφευχθούν αχρείαστες δαπάνες σε 

βαθμό που η παραγόμενη ενέργεια θα εκχέεται στο δίκτυο χωρίς να 

αμείβεται.  



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  B - ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 

 Μέγιστη ισχύς κάθε συστήματος αυτοπαραγωγής  

 Η ισχύς του κάθε συστήματος θα πρέπει να κυμαίνεται από 10kW μέχρι 
10MW ανά δικαιούχο και ανά μονάδα. 

 Η μέγιστη ισχύς του συστήματος δεν μπορεί να ξεπεράσει το 80% της μέγιστης 
ζήτησης του καταναλωτή, όπως αυτή είχε καταγραφεί την προηγούμενη 
χρονιά, εκτός στην περίπτωση που θα εγκατασταθεί ανάλογο σύστημα 
αποθήκευσης. 

 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  

 Κατά τα έτη 2015-2016 μπορούν να εγκατασταθούν με την μέθοδο 
Αυτοπαραγωγής, φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής δυναμικότητας 40 MW 
και συστήματα Βιομάζας / Βιοαερίου συνολικής δυναμικότητας 40 MW.  

 

 Διάρκεια Σύμβασης   

 Η συμφωνία σύνδεσης με τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) , ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα 
παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ΦΒ 
συστήματος Αυτοπαραγωγής.  



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  B - ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  

 Αιτήσεις για εξασφάλιση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ. 

 

 Πριν την υποβολή της αίτησης για  εξασφάλιση εξαίρεσης από Άδεια 

Κατασκευής από τη ΡΑΕΚ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στις 

αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες για την εξασφάλιση των άλλων 

απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων (άδεια οικοδομής, περιβαλλοντική 

γνωματευση κ.τ.λ.) 

 

 Η εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται σύμφωνα με τον Περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 έως 2015 και τις 

σχετικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ.  

 

 



Β. ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ 

 

 

 

 



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ 

ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

(de-minimis) 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ 

ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Σχεδίου : 

€15,3 εκ. (Δημόσια Δαπάνη) 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Σχεδίου : 

€16,5 εκ. (Δημόσια Δαπάνη) 

 

Προϋπολογισμός Α’ Προκήρυξης: 

€6εκ. (Δημόσια Δαπάνη) – 

ΕΛΗΞΕ 2016 

Αυξήθηκε σε €8,7εκ. 

Προϋπολογισμός Α’ Προκήρυξης: 

€8εκ. (Δημόσια Δαπάνη) –  

ΕΛΗΞΕ 2016 

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από 

την Κυπριακή Δημοκρατία και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ 

 

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από 

την Κυπριακή Δημοκρατία και το 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) της ΕΕ 



ΤΙ ΑΠΟςΚΟΠΟΥςΑΝ ΤΑ ςΧΕΔΙΑ 

 Ενεργειακή Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων που 

ανήκουν ή που χρησιμοποιούνται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις / που 

ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται  ως Κατοικίες, μέσω 

της εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε συνδυασμό με χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

 

 Υφιστάμενα Κτίρια: Κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό 

τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και που η  αίτηση για την 

πολεοδομική τους άδεια έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007 

 

 ΜΜΕ σύμφωνα με την σύσταση 2003/361 της ΕΕ :  

 <250 υπαλλήλου και 

  ≤ € 50 εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή  ≤ € 43 εκατ. ετήσιου 

ισολογισμού) 

 

 



ΤΥΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥςΕΩΝ 

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Κτιρίων για 
επίτευξη ενεργειακής 
κατηγορίας τουλάχιστον Β 
στο Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ) ή 

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Κτιρίων για 
εξοικονόμηση ενέργειας πέραν 
του 40% σε σχέση με τη 
συνολική κατανάλωση 
ενέργειας του κτιρίου πριν την 
αναβάθμιση 

Ά 
Τύπος  

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Κτιρίων για να 
γίνουν Κτίρια με Σχεδόν 
Μηδενική Κατανάλωση 
Ενέργειας 

Β’ 
Τύπος 

50% Χορηγία με μέγιστο 15.000 

ευρώ στις κατοικίες ή 200.000 

ευρώ στις επιχειρήσεις 

75% Χορηγία με μέγιστο 25.000 

ευρώ στις κατοικίες ή 200.000 

ευρώ στις επιχειρήσεις 

75% Χορηγία με μέγιστο 

2.500 ανά δαπάνη  



ΥΦΙςΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑςΤΑςΗ Α’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗς 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

Λήφθηκαν: 164 Λήφθηκαν: 1138 

Α’ Στάδιο Ελέγχου 

Έγινε επιτόπια επιθεώρηση : 137 

Α’ Στάδιο Ελέγχου 

Έγινε επιτόπια επιθεώρηση : 1138 

Β’ Στάδιο Ελέγχου 

Εξετάστηκαν μετά την επιθεώρηση : 125 

Εγκρίθηκαν : 90 

Απορρίφθηκαν: 9 

Αποσύρθηκαν : 9 

Στάλθηκαν επιστολές και αναμένονται 
διευκρινήσεις για ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης: 17 

Β’ Στάδιο Ελέγχου 

Εξετάστηκαν μετά την επιθεώρηση : 838 

Εγκρίθηκαν : 728 

Απορρίφθηκαν: 74 

Αποσύρθηκαν : 6  
Στάλθηκαν επιστολές και αναμένονται 
διευκρινήσεις για ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης: 30 

Ποσό που δεσμεύτηκε με αποφάσεις έγκρισης:        

€ 5.9 εκ.  

Ποσό που δεσμεύτηκε με αποφάσεις έγκρισης:        

€ 7.24 εκ.  

Μ.Ο. Εγκεκριμένης Χορηγίας ανά αίτηση :              

65.555 ευρώ 

Μ.Ο. Εγκεκριμένης Χορηγίας ανά αίτηση :           

9.945 ευρώ 

Καταβληθείσες Χορηγίες Μέχρι 28/03/17:          

€ 0.43εκ. 

Καταβληθείσες Χορηγίες Μέχρι 28/03/17: 

€2.01εκ. 



ΕΠΟΜΕΝΕς ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙς 

• Δεν έχει οριστεί ημερομηνία 

 

• Μετά την ολοκλήρωση μελέτης, η οποία αναμένεται 

να δείξει τα καταλληλότερα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, για τέτοιου είδους προγράμματα 

 

• Ενδέχεται να μην έχουν την ίδια μορφή με τις 

πρώτες προκηρύξεις 
 

 



ΑΛΛΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

• ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 

• Εγκρίθηκε σχετικό κονδύλι στον Π/Υ του Ταμείου ΑΠΕ και 

ΕΞΕ 

• Αναμένεται προκήρυξη πολύ σύντομα 

 

• ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 

• Οι κατοικίες που βρίσκονταν εντός των Βάσεων, εξαιρούνταν 

από τα Σχέδια που Συγχρηματοδοτούνται από τα ΔΤ της ΕΕ 

• Εγκρίθηκε σχετικό κονδύλι από κρατικούς πόρους 

• Τροχοδρομείται προκήρυξη αποκλειστικά για τις εν λόγω 

κατοικίες 
 

 



ΑΛΛΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

• ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΑΠΕ 
 

• Απόφαση ΥΣ  78.656  ημερ. 15/4/5, νέα πολιτική, 

κατάργηση καθεστώτων με εγγυημένες τιμές  

πώλησης 

 

• Εξετάζονται διάφορες εισηγήσεις για τρόπους 

επίτευξης των στόχων 

• Μειοδοτικός? 

• Net Billing? 

• Συμπαραγωγή ΗΘ/Ψ? 



ΕΥΧΑΡΙςΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟςΟΧΗ ςΑς 


