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Υποχρεωτικό στόχος: 

Σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας κατά την τελική χρήση ύψους 241, 58 ktoe την περίοδο 

2014-2020, με λήψη μέτρων πέραν όσων επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

O στόχος έχει επιτευχθεί κατά περίπου 135% .

Ενδεικτικοί στόχοι: 

Μέγιστη πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας 2.23 Mtoe το 2020 (ποσοστό επίτευξης 102%)

Μέγιστη τελική κατανάλωση ενέργειας 1.91 Mtoe το 2020 (ποσοστό επίτευξης 122%)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2020
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2020 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ)

Μέτρα (2014-2020) %συνεισφορά 

στο στόχο

Μεμονωμένα μέτρα στα δημόσια κτίρια (SPLIT UNITS)
0.18%

Μεμονωμένα μέτρα στα δημόσια κτίρια (HEAT PUMP CHILERS)
0.31%

Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις κατοικίες» 5.37%

Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις» 3.04%

Ενημερωτικές εκστρατείες, ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις 0.58%

Σύστημα Διαχείρισης στόχου στα οχήματα του δημόσιου τομέα 0.28%

Φορολόγηση οχημάτων βάσει εκπομπών CO2 0.45%

Φορολόγηση καυσίμων πέρα από τα ελάχιστα που ορίζει η σχετική 

οδηγία 115.07%

Σχέδιο Χορηγιών – Αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών 0.27%

Αντικατάσταση οδικού φωτισμού 
0.59%

Εφαρμογή ελάχιστων απαιτήσεων εν. απόδοσης στα νέα κτίρια πριν 

την υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγία 2010/31/EU 7.80%

Σχέδιο Χορηγιών-Θερμομόνωση οροφών 0.68%

Σύνολο 134.6%
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2020

Για την περίοδο 2014 – 2020: Υποχρέωση για ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ισοδύναμη με 

ετήσια ανακαίνιση του 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων που ανήκουν και 

χρησιμοποιούνται από την κεντρική δημόσια διοίκηση

(α) Ανακαινίσεις κτιρίων/μεμονωμένα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους των κτιρίων 

- Τμήμα Δημοσίων Έργων 

(β) Μεμονωμένα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης των τεχνικών συστημάτων των κτιρίων -Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

(γ) Ενημέρωση το προσωπικού που εργάζεται στα κτίρια σε θέματα ενεργειακής απόδοσης 

Ο ετήσιος στόχος έχει επιτευχθεί για τα έτη 2014, 2015, 2017, 2018 και 2020. Για το έτος 2016 

υπάρχει έλλειμα 5,15% ενώ για το έτος 2019 υπάρχει έλλειμα 9,1% το όποιο όμως δύναται να 

καλυφθεί τα έτη 2021 ή/και 2022, (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή 

Απόδοση)

Σύνολο ετήσιων εξοικονομήσεων 2014 – 2020: 1.78 ktoe
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Για να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, τα κράτη 

μέλη καταρτίζουν δεκαετές Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ( 2021 - 2030).

Το εθνικό σχέδιο καθορίζει εθνικό προγραμματισμό με στόχους, επιδιώξεις, μέτρα και πολιτικές που 

αφορούν: 

➢ Την ενεργειακή ασφάλεια

➢ Την εσωτερική αγορά ενέργειας

➢ Την ενεργειακή απόδοση

➢ Τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών

➢ Την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021- 2030, υποβλήθηκε στην Ε.Ε  

τον Ιανουάριο του 2020, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου

(προβλεπόμενη αναθεώρηση: 2023)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2030
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Υποχρεωτικός Στόχος 2021-2030

• Νέα σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση ύψους 243,04 ktoe, με λήψη μέτρων πέραν όσων επιβάλλουν οι 

ευρωπαϊκές νομοθεσίες τα έτη 2021-2030.  

Ενδεικτική συνεισφορά στο στόχο της Ε.Ε για το 2030

• Πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας το 2030 μέχρι 2,4Mtoe - μείωση 17%, σε σχέση με 2007*

• Τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 μέχρι 2,0 Mtoe - μείωση 13%, σε σχέση με 2007*

Επιμέρους υποχρεώσεις στα κτίρια μέχρι το 2030

• Μέτρα σε κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που θα επιφέρουν ετήσιες εξοικονόμησης 1,31 GWh (δηλ. 0,11 ktoe)

• Ορόσημο Εθνικής στρατηγικής για την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος:Ενδεικτική τελική ενεργειακή 

ζήτηση στον κτιριακό τομέα μέχρι 640 ktoe έως το 2050

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2021-2030
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*σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη του 2007 (EU PRIMES 2007 Reference Scenario)

Αναθεώρηση στόχων στα πλαίσια του πακέτου fit for 55

Πρόταση για αύξηση των υποχρεωτικών και ενδεικτικών 

στόχων για την ενεργειακή απόδοση, των υποχρεώσεων για 

τα δημόσια κτίρια και νέα υποχρέωση για  τον δημόσιο τομέα 

γενικότερα
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➢Επιβολή στόχων/υποχρεώσεων ΕΞΕ σε εταιρείες διανομής ενέργειας (λήψη μέτρων προς όφελος των τελικών χρηστών). 

➢Εφαρμογή Δανειοδοτικού Χρηματοδοτικού Εργαλείου για  παροχή χαμηλότοκων δάνειων  για υλοποίηση μέτρων ΕΞΕ σε κατοικίες, επιχειρήσεις, 

ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

➢Αύξηση του συντελεστή δόμησης για κτίρια που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας  για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων. 

➢Ενεργειακές αναβαθμίσεις και μεμονωμένα μέτρα ΕΞΕ στα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και νέα σχέδια/προγράμματα για 

προώθηση επενδύσεων ΕΞΕ σε ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατοικίες και επιχειρήσεις (ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι).  

➢Αντικατάσταση οδικού φωτισμού, ενίσχυση των μέτρων πληροφόρησης, εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και λήψη μέτρων 

ΕΞΕ τον τομέα της ύδρευσης

➢Ενίσχυση του δικτύου εθελοντικής δέσμευσης επιχειρήσεων (business4climate) για μείωση των αέριων εκπομπών μέχρι το 2030 (και με λήψη 

μέτρων ενεργειακής απόδοσης). Λειτουργία Σχεδίου για επιχορήγηση μέτρων. Υπό διαμόρφωση σχέδιο -Τμήμα Περιβάλλοντος. 

➢Ολοκληρωμένο σχέδιο στο τομέα των οδικών μεταφορών (αύξηση δημόσιων μεταφορών μέσω Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας,  

προώθηση λεωφορείων και οχήματα χαμηλών εκπομπών, προώθηση ηλεκτροκίνησης, φόρος κατανάλωσης οχημάτων με βάση τις εκπομπές CO2 

κοκ– Υπ. Μεταφορών

➢Διατήρηση της φορολόγησης καυσίμων

πάνω από τα  ελάχιστα επίπεδα που ορίζει η Ε.Ε.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2020-2030 ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
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✓ Εισαγωγή υψηλότερου στόχου σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030 για μείωση της πρωτογενούς (PEC) και τελικής (FEC) 

κατανάλωσης ενέργειας (39% και 36% αντίστοιχα αντί του 32,5%, δηλ 9%επιπλέον σε σχέση με το σενάριο αναφοράς 

της Ε.Ε του 2020). Οι εθνικές ενδεικτικές συνεισφορές καθορίζονται μέσω φόρμουλας-σύσταση. Προκαταρκτικός 

υπολογισμός από Ε.Ε για Κύπρο : PEC 2,089 ktoe το 2030 αντί 2,400 ktoe σε ΕΣΕΚ, FEC 1,854 ktoe το 2030 αντι 2,000 

ktoe σε ΕΣΕΚ)- Μέσα από το σχέδιο REPΟWER EU- αύξηση από 9% σε 13%. Θα ζητείται από E.E για αύξηση 

φιλοδοξίας αν οι ενδεικτικές συνεισφορές είναι χαμηλότερες από το αποτέλεσμα της φόρμουλας

✓ Υποχρέωση για φορέα παρακολούθησης της εφαρμογής  της αρχής για «ενεργειακή απόδοση κατά προτεραιότητα». 

Υποχρεωτική εφαρμογή κατά τη λήψη αποφάσεων (αφορά επενδύσεις μεγάλης κλίμακας αξίας άνω των 150 

εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία ή 250 εκατομμυρίων ευρώ για έργα υποδομής μεταφορών, σε ενεργειακά συστήματα 

και μη ενεργειακούς τομείς, εφόσον οι εν λόγω τομείς έχουν αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση.

✓ Η παρέκκλιση της Κύπρου για μειωμένο ετήσιο υποχρεωτικό στόχο  εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση την 

περίοδο 2021-2030, καταργήθηκε και καταβάλλεται προσπάθεια να επανέλθει. Ο στόχος αυξάνεται από 0,24% στο 

1,5% (δηλ. από 243,04ktoe σε 892,63ktoe για την περίοδο 2021-2030, δηλ. σχεδόν τετραπλασιάζεται)- προσπάθεια για 

αναλογική αύξηση με τα λοιπά ΚΜ σε 0,45% (350ktoe). Παραμένει η υποχρέωση να υλοποιείται με μέτρα/πολιτικές 

πρόσθετα από όσα είναι υποχρεωτικά από Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Δεν επιτρέπεται να προσμετρούν μέτρα που 

περιλαμβάνουν άμεση καύση ορυκτών καυσίμων

- ευελιξία αν αποτελούν εισηγήσεις εν. ελέγχου 
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✓ Νέα υποχρέωση η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας όλων των δημόσιων φορέων να μειώνεται κατά 

τουλάχιστον 1,7 % ετησίως, σε σύγκριση 2 έτη πριν την έναρξη ισχύος της Οδηγίας (ή εναλλακτικά κατά 

τουλάχιστον 1,9% κάθε έτος, εάν εξαιρούνται οι δημόσιες µεταφορές ή οι ένοπλες δυνάµεις). Για μεταβατική περίοδο 

τεσσάρων ετών ο στόχος θα είναι ενδεικτικός. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη μπορούν 

να χρησιμοποιούν εκτιμώμενα στοιχεία κατανάλωσης. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δημόσιους 

φορείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν ψηφιακές πλατφόρμες ή εργαλεία για τη συλλογή των 

συγκεντρωτικών δεδομένων κατανάλωσης από τους δημόσιους φορείς, να τα καταστήσουν δημόσια διαθέσιμα

✓ Συνεχίζεται η υποχρέωση για ετήσια ενεργειακή αναβάθμιση του 3% του εμβαδού των δημοσίων κτιρίων. Η 

υποχρέωση περιλαμβάνει όλα τα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (όχι μόνο τα κυβερνητικά) άνω 

των 250 m2. Για να επιτευχθεί καθορίζεται ως μέτρο η ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων σε κτίρια με 

σχεδόν μηδενική κατανάλωση ΚΣΜΚ . Τα ΚΜ μπορούν να επιλέξουν μια εναλλακτική προσέγγιση η οποία θα 

επιτυγχάνει κάθε χρόνο ισοδύναμη εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια των δημόσιων οργανισμών . Κατά την 

εφαρμογή της εναλλακτικής προσέγγισης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εισάγεται διαβατήριο ανακαίνισης και 

ανακαίνιση σε κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο έως το 2040.

✓ Υποχρέωση τα ΚΜ να εφαρμόζουν μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε καταναλωτές που πλήττονται 

από ενεργειακή φτώχεια και των ευάλωτων και να αναπτύξουν δίκτυο εμπειρογνωμόνων κατά τη λήψης 

αποφάσεων για το θέμα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
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✓ Οι επιχειρήσεις με μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας άνω των 100TJ κατά τα τρία προηγούμενα έτη εφαρμόζουν

σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με πρότυπα). Οι επιχειρήσεις 

με μέση ετήσια κατανάλωση άνω των 10TJ ενέργειας κατά την προηγούμενη τριετία, οι οποίες δεν εφαρμόζουν 

σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο. (οι πληροφορίες για ετήσια κατανάλωση 

ενέργειας πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή. Για το σκοπό 

αυτό, τα ΚΜ μπορούν να προωθήσουν τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας για συλλογή στοιχείων)

✓ Τα  κράτη μέλη απαιτούν από τους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης κάθε κέντρου δεδομένων στην 

επικράτειά τους με σημαντική ενεργειακή κατανάλωση να δημοσιοποιούν, έως τις 15 Μαρτίου 2024 και κάθε έτος 

στη συνέχεια, τις πληροφορίες που ορίζονται σε παράρτημα της Οδηγίας (ονομασία, ημερομηνία έναρξης 

λειτουργίας, εμβαδό, εγκατεστημένη ισχύ, ετήσια εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση δεδομένων και τον όγκο των 

δεδομένων που αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, τις επιδόσεις κατά το τελευταίο πλήρες 

ημερολογιακό έτος κοκ)

✓ Τα κράτη μέλη αξιολογούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και στη συνέχεια ανά πενταετία κατά πόσον τα διαθέσιμα 

συστήματα πιστοποίησης  ή ισοδύναμα συστήματα προσόντων εξασφαλίζουν το απαραίτητο επίπεδο ικανοτήτων 

για τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, τους ενεργειακούς ελεγκτές, τους διαχειριστές ενέργειας, τους 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τους εγκαταστάτες δομικών στοιχείων και τους παρόχους ολοκληρωμένων 

έργων ανακαίνισης σύμφωνα με την οδηγία 2010/31/ΕΕ, και δημοσιοποιούν την αξιολόγηση και τις συστάσεις τους.

1TJ=23.88 TOE=0.27 GWHΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ –

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΕ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ (€) Φορέας Υλοποίησης

Σχέδιο χορηγιών για προώθηση  ενεργειακών αναβαθμίσεων σε 

υφιστάμενες κατοικίες (Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω σε Οικίες)

75.000.000
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας

Σχέδιο χορηγιών για προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης 

σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, σε Δήμους, Κοινότητες και σε 

φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα

40.000.000
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας

Σχέδιο χορηγιών για προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες 

20.000.000 Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ

Σχέδιο χορηγιών για προώθηση των συστημάτων φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων με ΑΠΕ  

2.000.000 Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ

Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και (κυρίως 

μεμονωμένων) μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσιες και 

τοπικές αρχές, καθώς και σε ΜΚΟ 

9.000.000 Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ

Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 
35.000.000 Διαχειριστής Συστήματος Διανομής

Δημιουργία one-stop-shop για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ και 

τη διευκόλυνση των ενεργειακών αναβαθμίσεων 
500.000

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κεντρικής κυβέρνησης 45.000.000 Τμήμα Δημοσίων Έργων



ΕΠIΣΠΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡAΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΕΕΒ –ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΨΗΛΩΝ ΤΙΜΏΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχουν προκηρυχθεί το 2022

• «ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

• ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

• ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται εντός Ιουνίου-Ιουλίου 2022.

• ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ».  Η υποβολή αιτήσεων αναμένεται εντός Ιουνίου 2022. 

• ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΕ. Η υποβολή αιτήσεων 

αναμένεται να αρχίσει εντός Ιουνίου-Ιουλίου 2022.

• «ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ». Χρηματοδότηση επενδύσεων θερμομόνωσης οροφής ή/και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος. Σημαντικά αυξημένη 

χορηγία, αυξημένη χορηγία για ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και κατοίκους ορεινών περιοχών.

• Διαγωνισμός για διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας για την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

• Διαγωνισμός για δημιουργία one-stop-shop για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ και τη διευκόλυνση των ενεργειακών αναβαθμίσεων κτιρίων

• Διαγωνισμός για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σε 7 Δήμους και Κοινότητες (Πρόγραμμα STATENERGY)

Θα προκηρυχθούν εντός του 2022

• 2η προκήρυξη του ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ) με προϋπολογισμό €35εκ. Αίτημα στη ΓΔ Ανάπτυξης για πρόσθετες πιστώσεις από τα Ταμεία 

Συνοχής με την εξάντληση του προϋπολογισμού



€ 0 € 50,000,000 € 100,000,000 € 150,000,000

Πράσινα σχολεία - Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων …

Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων

Χρηματοδοτικά Εργαλεία/INVEST-EU

Ενεργειακή Αναβάθμιση Νέων Κατοικιών

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Φωτοβολταϊκά στα Στρατόπεδα

Φωτοβολταϊκό Πάρκο Απόλλων  - Πανεπιστημίου Κύπρου 

Δημιουργία διαδικτυακού One-Stop-Shop για τη διευκόλυνση της …

Σχέδιο χορηγιών για προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε …

Σχέδια χορηγιών για (i) προώθηση των ΑΠΕ και μέτρων ενεργειακής …

Σχέδια χορηγιών για (i) ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και (κυρίως …

Σχέδιο χορηγιών για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε …

Ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτήρια (405 σχολικά κτήρια, Γενικό …

Αναβάθμιση ΑΠΕ και υποδομής δοκιμής έξυπνων δικτύων στο Πανεπιστήμιο …

Μαζική εγκατάσταση και λειτουργία, από τον Διαχειριστή Συστήματος …

Παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) …

Σύστημα διαχείρισης αγοράς για τη διευκόλυνση του ανοίγματος της αγοράς …

Τερματισμός ενεργειακής απομόνωσης (Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος) –…

Αναβάθμιση Σταθμών και Στάσεων Λεωφορείων (περιλ. αγορά ηλεκτρικών …

Κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής και …

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα…

Δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση…

Προώθηση της ευρείας χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων…

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού 

Χρηματοδότηση έργων στον Τομέα της Ενέργειας: > € 561 εκ την περίοδο 2021-2027  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
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Ευχαριστώ


