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Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου 

1.1 Ενεργειακή πολιτική της Κύπρου 

Η Κύπρος είναι ένα νησιώτικο και ενεργειακά απομονωμένο κράτος και αποτελεί κράτος μέλος 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  από  το  2004.  Ο  πληθυσμός  της  Κύπρου  είναι  περίπου  689.565 
κάτοικοι.  Η  τουριστική  βιομηχανία  η  οποία  αποτελεί  και  κύρια  δραστηριότητα  προσδίδει 
επιπρόσθετη ενεργειακή  ζήτηση  ιδιαίτερα  τους θερινούς μήνες όπου ο πληθυσμός λόγω  του 
αριθμού των επισκεπτών τριπλασιάζεται. 

Η Κύπρος, από ενεργειακής πλευράς παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες: 

a. είναι  απομονωμένο  ενεργειακό  σύστημα  (στο  παρόν  στάδιο  δεν  υπάρχουν 
διασυνδέσεις ηλεκτρισμού με άλλες χώρες), 

b. το κόστος ενεργειακού εφοδιασμού είναι υψηλό, 

c. υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου, 

d. μειωμένη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, 

e. εποχιακές  αυξομειώσεις  στην  ενεργειακή  ζήτηση,  ιδιαίτερα  κατά  τους  τουριστικούς 
μήνες,  οριακή  λειτουργία  του  συστήματος  παραγωγής  και  διανομής  ηλεκτρικής 
ενέργειας σε περιόδους αιχμής ζήτησης φορτίου 

f. μικρή  σχετικά  αγορά  το  οποίο  συνεπάγεται  μεγαλύτερο  κόστος  μεταφοράς 
εξοπλισμού, 

g. υψηλό  συνεπαγόμενο  κόστος  ενέργειας  στους  καταναλωτές  λόγω  των  εισαγωγών 
ενεργειακών προϊόντων, 

h. παρατηρούνται υψηλοί ρυθμοί αύξησης  της  ζήτησης ενέργειας λόγω  της οικονομικής 
ανάπτυξης, 

i. απουσίας (τουλάχιστον στο παρόν στάδιο) ενδογενών πηγών ενέργειας. 

Το ενεργειακό  ισοζύγιο  της Κύπρου σήμερα εξαρτάται σε  τεράστιο βαθμό από τις  εισαγωγές 
πετρελαιοειδών  για  την  παραγωγή  ενέργειας.  Η  συνεισφορά  των  ΑΠΕ  στην  Κύπρο,  αν  και 
υπάρχει  αρκετό  αξιοποιήσιμο  δυναμικό,  παραμένει  ακόμα  περιορισμένη.  Η  ενεργειακή  και 
περιβαλλοντική  πολιτική  της  Κύπρου  έχει  εναρμονιστεί  με  την  Ευρωπαϊκή  εκτός  ορισμένων 
εξαιρέσεων που έχουν παραχωρηθεί. 

Στο  παρόν  στάδιο  η  δραστηριοποίηση  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  η  εμπλοκή  στον 
ενεργειακό  σχεδιασμό  είναι  περιορισμένη.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  μην  υπάρχει 
αποκεντρωμένη  παραγωγή  ενέργειας  ιδιαίτερα  σε  απομακρυσμένες  περιοχές  (ιδιαίτερα  από 
ΑΠΕ) για να μειώσουν τις απώλειες δικτύου πέραν των άλλων ωφελημάτων. 

Οι κύριες προτεραιότητες της Ενεργειακής Πολιτικής της Κύπρου είναι: 

• Διασφάλιση  της  ασφαλούς  ενεργειακής  τροφοδοσίας  της  ενεργειακής  αγοράς  με 
υψηλής ποιότητας προϊόντα σε προσιτές τιμές: 

o Εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της χώρας  (υπολογίζεται 
το 2014)  το  οποίο  θεωρείται φιλικότερο  προς  το  περιβάλλον  σε  σχέση  με  το 
μαζούτ που χρησιμοποιείται σήμερα για ηλεκτροπαραγωγή. 

o Μείωση της εξάρτησης της χώρας από πετρελαϊκά προϊόντα. 
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o Διασφάλιση επαρκούς εφεδρικού δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

o Μεγιστοποίηση  της  αποτελεσματικής  αξιοποίησης  των  εγχώριων  πόρων 
ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας.  Με  βάση  το  Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  για  την 
προώθηση των ΑΠΕ η Κύπρος είχε θέσει στόχους ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ 
6% και συνολικής συνεισφοράς των ΑΠΕ στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο 9%. 

o Εξοικονόμηση ενέργειας σε πρωτογενή μορφή, αλλά και στην τελική χρήση. 

o Έρευνα,  καταγραφή  και  αξιολόγηση  του  εγχώριου  ενεργειακού  δυναμικού. 
Έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. 

• Απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας: 

o Μερική  απελευθέρωση  της  αγοράς  ηλεκτρισμού  (35%  στον  ελεύθερο 
ανταγωνισμό από 1 Μαΐου 2004). 

o Την 1η Ιανουαρίου 2009 απελευθερώθηκε η αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για 
όλους τους μη οικιακούς καταναλωτές (περίπου 65%). 

o Από  την  01.01.2014,  απελευθέρωση  ολόκληρης  της  αγοράς  ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

o Ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών όπως το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού. 

o Αποτελεσματική ανάπτυξη των υποδομών του ηλεκτρικού δικτύου. 

o Δυνατότητα  σύνδεσης  αποκεντρωμένης  ηλεκτροπαραγωγής  (παραγωγή  από 
ΑΠΕ). 

o Αποτελεσματική ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ, βάσει χωροταξικού σχεδιασμού. 

o Απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών. 

• Εξοικονόμησης ενέργειας και ορθολογική χρήση της ενέργειας: 

o Υιοθέτηση  μηχανισμών  παροχής  οικονομικών  κινήτρων  για  αποδοτική  χρήση 
της ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας. 

o Εκστρατείες ενημέρωσης. 

o Υιοθέτηση  του  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Ενεργειακή  Απόδοση  το  οποίο 
προβλέπει 9% εξοικονόμηση μέχρι το 2016. 

• Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη: 

o Προώθηση  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  στην  παραγωγή  ηλεκτρισμού 
και θερμότητας. 

o Υποκατάσταση καυσίμων μεταφορών με ποσοστό βιοκαυσίμων. 

o Προώθηση της υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
στις βιομηχανίες. 

o Προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου στα μέσα δημόσιας μεταφοράς. 
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1.2 Ενεργειακοί στόχοι για την ΕΕ και την Κύπρο 

Για την περίπτωση της Κύπρου, η Νέα Οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προτείνει 
ως δεσμευτικό στόχο,  το 13%  της  τελικής  ενεργειακής  κατανάλωσης  να προέρχεται από ΑΠΕ 
έως το 2020. 

Επίσης,  οι  εθνικοί  ενδεικτικοί  ενεργειακοί  στόχοι  που  διαμορφώθηκαν  και  σε  σχέση  με  την 
μείωση των εκπομπών του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι: 

1. Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας: 

 Αύξηση  της  συνεισφοράς  των ΑΠΕ από  το 4,7%  (2006)  στο 9%  της  συνολικής 
κατανάλωσης  μέχρι  το  2010.  Με  βάση  των  νέων  μεθόδων  υπολογισμού  της 
συνεισφοράς  των  ΑΠΕ  στο  ενεργειακό  ισοζύγιο,  το  ποσοστό  του  2005  έχει 
επαναυπολογιστεί  στο  2,08%  αντί  4,5%.  Ο  ενδεικτικό  στόχος  του  9%  θα 
αναθεωρηθεί ανάλογα 

 Αύξηση  του  ηλεκτρισμού  από  ΑΠΕ  στο  6%  της  συνολικής  κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού μέχρι το 2010. Η κατανομή της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ 
αναμένεται να προέλθει κυρίως από την αιολική ενέργεια (4,59%) και βιομάζα 
(1,18%). 

 Μείωση κατά 1% ετήσια της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας μέσω μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας(έτος αναφοράς το 2006). 

 Επίτευξη  του  στόχου  για  χρήση  10%  βιοκαυσίμων  στις  μεταφορές  μέχρι  το 
2020. 

1.3 Πρόοδος επίτευξης των ενεργειακών στόχων της Κύπρου 

1.3.1 Κατασκευή ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό 

Μέχρι  σήμερα,  έχει  οριστικοποιηθεί  η  απαλλοτρίωση  της  θέσης  που  επιλέχθηκε  για  την 
εγκατάσταση  του  ενεργειακού  κέντρου,  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  εργασίες  αποκατάστασης  του 
χώρου και έχει εκπονηθεί ο βασικός σχεδιασμός του ενεργειακού κέντρου. 

Όσο  αφορά  το  φυσικό  αέριο,  έχει  συσταθεί  ένας  ανεξάρτητος  φορέας  ιδιωτικού  δικαίου,  η 
Δημόσια  Επιχείρηση Φυσικού  Αερίου  (ΔΕΦΑ),  και  προγραμματίζονται  διερευνητικές  επαφές, 
όσον αφορά την εξασφάλιση της προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). 

1.3.2 Πρόοδος στην προώθηση ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας 

Με  έτος  αναφοράς  το  2007,  έχει  επιτευχθεί  συνεισφορά  ΑΠΕ  στην  τελική  κατανάλωση 
ενέργειας  ίση  με  2,38%,  ενώ  όσο  αφορά  την  παραγωγή  ηλεκτρισμού  η  συνεισφορά 
περιορίστηκε στο 0,08%  και οφείλεται κυρίως στη χρήση φωτοβολταϊκών και  την αξιοποίηση 
της βιομάζας.  

Για το 2008, το ποσοστό συνεισφοράς των ΑΠΕ 

• στην τελική κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται περίπου στο 2,4%,  

• για  ηλεκτροπαραγωγή  αυξήθηκε  σε  ποσοστό  περίπου  0,2%  της  συνολικής 
κατανάλωσης ηλεκτρισμού . 

Επίσης,  όσο  αφορά  τα  βιοκαύσιμα  το  έτος  2007,  σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Υπηρεσίας 
Ενέργειας, έχουν εισαχθεί 719 tn βιοντίζελ. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχούσε σε ποσοστό 0,1% 
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της  εισαχθείσας  ποσότητας  καυσίμων  για  μεταφορές  το  2007.  Για  το  έτος  2008  το  ποσοστό 
αυτό εκτιμάται σε 2,0%. 

Όσο αφορά την προώθηση των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας, έχουν εφαρμοστεί κατά 
καιρούς  σχέδια  χορηγιών  και  επιδοτήσεων.  Τα  νέα  σχέδια  χορηγιών  περιγράφονται  στα 
κεφάλαια  που  ακολουθούν  (Παράγραφος  4.2).  Είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  ότι  μέχρι  το 
τέλος  του  2008  έχουν  υποβληθεί  43.000  αιτήσεις  και  παραχωρήθηκαν  32.12  εκατομμύρια 
ευρώ για επενδύσεις που αφορούσαν τεχνολογίες αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Ο  αριθμός  των  αιτήσεων  για  επιχορήγηση  ανά  κατηγορία  όσο  αφορά  την  εξοικονόμηση 
ενέργειας είναι: 

• Εξοικονόμηση σε επιχειρήσεις      337 

• Θερμομόνωση          14.274 

• Αντλίες θερμότητας με γεωεναλλάκτη    29 

• Οχήματα (υβριδικά, ηλεκτρικά, διπλής 

Προώσεως, χαμηλών εκπομπών)    1.655 

• Συμπαραγωγή θερμότητας/ψύξης    4 

Ο  αριθμός  των  αιτήσεων  για  επιχορήγηση  ανά  κατηγορία  όσο  αφορά  τις  τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι: 

• Μεγάλα Αιολικά        27 

• Μικρά Αιολικά          11 

• Ηλιακά Συστήματα        12.515 

• Αξιοποίηση Βιομάζας        609 

• Φωτοβολταϊκά συστήματα      1.179 

Είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  ότι  ο  αριθμός  των  αιτήσεων  δεν  αποτελεί  ένδειξη  για  την  
ενεργειακή συνεισφορά  της  κάθε κατηγόριας, αλλά ένδειξη  του ενδιαφέροντος  των φυσικών 
και νομικών προσώπων για επενδύσεις (με εξασφάλιση της επιχορήγησης) είτε σε τεχνολογίες 
εξοικονόμησης  ενέργειας,  είτε  σε  τεχνολογίες  παραγωγής  ενέργειας.  Η  υλοποίηση  των 
επενδύσεων  των προαναφερθέντων αιτήσεων  (κυρίως  για Μεγάλα  Συστήματα)  εξαρτάται  σε 
αρκετές περιπτώσεις από τις διαδικασίες αδειοδότησης. 

1.4 Εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενεργειακή πολιτική 

Η  εμπλοκή  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  στην  ενεργειακή  πολιτική  της  Κύπρου  είναι 
περιορισμένη.  Στο  «Σύμφωνο  των  Δημάρχων»  (Covenant  of Mayors)  συμμετέχουν  μόνο  δύο 
Δήμοι της Κύπρου – Δήμος Λατσιών και Δήμος Στροβόλου. Ορισμένοι άλλοι Δήμοι συμμετέχουν 
σε  περιφερειακά  προγράμματα  συνεργασίας  (π.χ.  INTERREG)  που  στοχεύουν  στην  χρήση 
τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης. Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου έχει αναλάβει πρωτοβουλία 
για την ίδρυση και λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου συγχρηματοδοτώντας με 25% 
του  συνολικού  επιλέξιμου  κόστους  και  το  υπόλοιπο  75%  είναι  συγχρηματοδότηση  από  την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Intelligent Energy – Europe.  
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Υπάρχουν ορισμένες πρωτοβουλίες Δήμων για συμμετοχή σε συγχρηματοδοτικά προγράμματα. 
Για  παράδειγμα,  ο  Δήμος  Γεροσκήπου  Πάφου  μέσω  του  διασυνοριακού  προγράμματος 
INTERREG  IIIA  Ελλάδα –  Κύπρος  εγκατέστησε στους  χώρους  του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου 
Γεροσκήπου  μονάδας  αξιοποίησης  ομαλής  (αβαθούς)  γεωθερμίας.  Ο  Δήμος  Λατσιών 
συμμετείχε  στην  υλοποίηση  του  έργου  “Ανάπτυξη  Δικτύου  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας 
μεταξύ των Συνόρων Ελλάδας και Κύπρου”  (Interreg  III A «Ελλάδα Κύπρος») με την ονομασία 
Green  στο  οποίο  συμμετείχαν  επίσης  ο  Δήμος Νέας Αλικαρνασσού  (Ελλάδα) ως  συντονιστής 
φορέας,  σε  συνεργασία  με  το  Δήμο  Λατσιών  –  Λευκωσία  και  το  Τεχνολογικό  Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα Κρήτης. Τα τελευταία 2 χρόνια άρχισαν να δημιουργούνται και οι αναπτυξιακές εταιρίες 
(development agencies) στα πλαίσια του Μέτρου 3.3 του Πλαισίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007‐
2013.  

Μεμονωμένοι  Δήμοι  και  Κοινότητες  έχουν  προχωρήσει  στην  εφαρμογή  συστημάτων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικότερα στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά/κοινοτικά κτίρια ή στα κτίρια σχολείων. 

 



Κεφάλαιο 2. Συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο 

2.1 Γενικά 

Η  Κύπρος  είναι  μια  χώρα  που  χαρακτηρίζεται  από  αυξημένες  ενεργειακές  ανάγκες  και  από  μία 
αυξητική τάση κατανάλωσης ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση ηλεκτρισμού 
από  το  1995  μέχρι  το  2008  σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Στατιστική  Υπηρεσίας  Κύπρου,  έχει  σχεδόν 
διπλασιαστεί.  Στο  γράφημα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  ότι  η  κατανάλωση  ηλεκτρισμού  ανά  έτος 
ανά τομέα. Απ’  το γράφημα διαπιστώνεται ο Εμπορικός και Οικιακός  τομέας συμβάλλουν σημαντικά 
στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

ELECTRICITY PRODUCTION 
AND CONSUMPTION - Electricity Authority of Cyprus
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Εικόνα 1. Παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Κύπρο [Πηγή: ΑΗΚ] 

 
Μέχρι  το  τέλος  του  2008,  η  συνεισφορά  των  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  για  ηλεκτροπαραγωγή 
στην  Κύπρο  ανήλθε  περίπου  στο  0,2%  της  συνολικής  κατανάλωσης  ηλεκτρισμού.  Η  συνολική 
εγκατεστημένη  ισχύς  ΑΠΕ  είναι 5,69 MW,  με  τη βιομάζα  να  καταλαμβάνει  μερίδιο 3,31 MW  και  τα 
Φωτοβολταϊκά 2,39 MW. 
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Εικόνα 2. Συνεισφορά ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο για το 2008. 

 

2.2 Ηλεκτροπαραγωγή 

2.2.1 Ηλεκτροπαραγωγή με συμβατικά καύσιμα 

Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο στηρίζεται σχεδόν εξ’ολοκλήρου στην καύση ορυκτών 
καυσίμων  και  κυρίως  Μαζούτ.  Η  Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύπρου  (Α.Η.Κ)  αποτελεί  στο  παρόν  στάδιο  το 
μεγαλύτερο  ηλεκτροπαραγωγό  στην  Κύπρο  διαθέτοντας  συνολικά  τρεις  Ηλεκτροπαραγωγούς 
Σταθμούς. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή είναι Ατμοηλεκτρικές  Μονάδες 
και  Αεροστρόβιλοι.  Στο  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  λεπτομέρειες  για  τους  τρεις 
ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς καθώς  και  τη συνεισφορά  τους στην παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας 
για το έτος 2007. 

 

Πίνακας  1.  Ηλεκτροπαραγωγοί  Σταθμοί  της  Αρχής  Ηλεκτρισμού  Κύπρου  [Πηγή:  Αρχή  Ηλεκτρισμού 
Κύπρου ‐ 2007] 

   Βασιλικό  Μονή  Δεκέλεια 

Ισχύς Ατμοστροβίλων (MW)  390  180  360 

Ισχύς Αεροστροβίλων (MW)  38  150  ‐ 

Συνολική Ισχύς (MW)  428  330  360 

Συνολική παραγόμενη ενέργεια (MWh)  2.434.097  445.875  1.906.199 

Συνολική εξαγόμενη ενέργεια (MWh)  2.291.147  418.383  1.811.943 

Ποσοστό της Συνολικής Παραγόμενης Ενέργειας (%)  50,86  9,31  39,83 

Ποσοστό της Συνολικής Εξαγόμενης Ενέργειας (%)  50,67  9,26  40,07 

Θερμικός  βαθμός  απόδοσης  ατμοστροβίλων  για 
μονάδες παραγωγής (%)  39,39  24,44  30,98 
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   Βασιλικό  Μονή  Δεκέλεια 

Θερμικός  βαθμός  απόδοσης  αεροστροβίλων  για 
μονάδες παραγωγής (%)  26,48  25,26  ‐ 

Θερμικός  βαθμός  απόδοσης  ατμοστροβίλων  για 
μονάδες εξαγωγής (%)  37,09  22,82  29,44 

Θερμικός  βαθμός  απόδοσης  αεροστροβίλων  για 
μονάδες εξαγωγής (%)  23,17  24,81  ‐ 

 

Η συνολική εγκατεστημένη  Ισχύς  των Ηλεκτροπαραγωγών σταθμών της Α.Η.Κ.    είναι 1118 MW  και η 
συνολική  ετήσια  παραγόμενη  ενέργεια  για  το  έτος  2008  ήταν  4.719.879  MWh  και  η  συνολική 
εξαγόμενη ήταν 4.565.177 MWh.  

Η  επόμενη  φάση  του  Ηλεκτροπαραγωγού  Σταθμού  Βασιλικού  περιλαμβάνει  μια  Μονάδα 
Συνδυασμένου Κύκλου Αρ. 4  (CCGT)  ισχύος 220MW. Η μονάδα θα χρησιμοποιεί προσωρινά το ντίζελ 
ως καύσιμο, μέχρι την έλευση του φυσικού αερίου, το ντίζελ. 

Επίσης  σε  μελλοντικό  στάδιο  προγραμματίζεται  η  εγκατάσταση  στον  Ηλεκτροπαραγωγό  Σταθμό 
Βασιλικού, δύο επιπρόσθετων Μονάδων Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 220MW η καθεμιά. 

Στην  Κύπρο,  λόγω  του  Ενεργειακά  Απομονωμένου  Συστήματος  και  της  απουσίας  Ενεργειακών 
Διασυνδέσεων  (αγωγοί  πετρελαίου,  αγωγοί  φυσικού  αερίου,  καλώδια  μεταφοράς  ηλεκτρικής 
ενέργειας) με άλλα κράτη, υπάρχει μεγάλος βαθμός εξάρτησης από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. 

Το  κόστος  ανά  παραγόμενη  κιλοβατώρα  που  επιβαρύνεται  ο  καταναλωτής  είναι  πολύ  υψηλό  και 
διαφέρει  ανάλογα  με  τη  χρήση.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  φαίνονται  οι  μέσες  τιμές  ανά  τομέα 
χρήσης. 

 

Πίνακας 2. Μέση  τιμή ηλεκτρισμού ανά kWh  και  χρήση στην Κύπρο  το 2007  [Πηγή: Αρχή Στατιστική 
Υπηρεσία] 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (€/KWh)  0,1271 

Οικιακή  0,1275 

Εμπορική  0,1333 

Βιομηχανική  0,1146 

Γεωργική  0,1167 

Οδικός Φωτισμός  0,1123 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2008 οι οικιακοί καταναλωτές της Κύπρου και της Ιρλανδίας 
πλήρωναν ακριβότερα  κάθε kWh  που  καταναλώνουν  (>0,15€/kWh)από  τα υπόλοιπα  κράτη μέλη  της 
ΕΕ‐27. Αναφορικά με τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας η τιμή της kWh 
για το 2008 στην Κύπρο ήταν ακριβότερη από κάθε άλλο κράτος μέλος (>0,10€/kWh). 

2.2.2 Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα 

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην Κύπρο είναι πολύ υποσχόμενη λόγω του γεγονότος ότι όλες 
οι περιοχές της Κύπρου έχουν μεγάλη διάρκεια ηλιοφάνειας σε σύγκριση με πολλές χώρες.  



Στις πεδινές περιοχές ο μέσος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας για ολόκληρο το χρόνο είναι 75% των ωρών 
που ο ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα. Σ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η ηλιοφάνεια είναι κατά 
μέσο  όρο  11.5  ώρες  την  ημέρα,  ενώ  στους  μήνες  Δεκέμβρη  και  Γενάρη  που  έχουν  την  πιο  μεγάλη 
νέφωση η διάρκεια της ηλιοφάνειας ελαττώνεται μόνο στις 5.5 ώρες την ημέρα. 

Ακόμα και στις πιο ψηλές περιοχές του Τροόδους στους χειμερινούς μήνες με πολύ μεγάλη νέφωση, η 
μέση ηλιοφάνεια είναι περίπου 4 ώρες την ημέρα και στους μήνες Ιούνη και Ιούλη η τιμή αυτή φτάνει 
στις 11 ώρες. 

Η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια της ηλιοφάνειας  (δηλαδή από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου) 
στην Κύπρο κυμαίνεται από 9.8 ώρες την ημέρα το Δεκέμβρη σε 14.5 ώρες την ημέρα τον Ιούνη [Πηγή: 
Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου]. 

Η  μέση  ημερήσια  ηλιακή  ακτινοβολία  σε  οριζόντιο  επίπεδο  στην  Κύπρο  εκτιμάται  σε  5,4 
KWh/m2(Χάρτης 1). 
 

 
Χάρτης 1. Ετήσιο άθροισμα ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο φωτοβολταϊκό πλαίσιο [Πηγή: JRC]. 
 
Όσον  αφορά  τα  φωτοβολταϊκά,  που  είναι  ένα  σύστημα  αξιοποίησης  της  ηλιακής  ενέργειας  για 
ηλεκτροπαραγωγή, υπάρχει τα τελευταία χρόνια μία αυξητική τάση χρησιμοποίησης τους από φυσικά 
και νομικά πρόσωπα,  κυρίως από φυσικά πρόσωπα. Αν και παρουσιάζουν υψηλό κόστος και μεγάλο 
χρόνο  απόσβεσης  της  αρχικής  επένδυσης,  η  εγκατάσταση  μικρών  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  σε 
οικίες και βιομηχανίες, είναι οικονομικά συμφέρουσες λαμβάνοντας υπόψη και τα σχέδια χορηγιών και 
επιδοτήσεων που δίνονται από το κράτος (παράγραφος 4.2).  

Η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικίες, μπορεί να θεωρηθεί ως ο πιο εύκολος 
και γρήγορος τρόπος για την συνεισφορά των πολιτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, 
στη  διαμόρφωση  περιβαλλοντικής  συνείδησης  και  στην  εξασφάλιση  οικονομικού  οφέλους.  Η 
εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών,  αποτελεί  επίσης  την  άμεση  επαφή  των  πολιτών  με  τα  οφέλη 
αξιοποίησης των ΑΠΕ και το γεγονός αυτό συνεισφέρει στην ευρύτερη κοινωνική αποδοχή και άλλων 
τεχνολογιών ΑΠΕ στο νησί. 
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Στην  Κύπρο,  το  πρώτο  Φωτοβολταϊκό  Σύστημα  ισχύος  4,84kW  συνδέθηκε  στις  17/02/2005  ενώ  η 
συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΑΗΚ από 
τον Φεβρουάριο του 2005 έως Φεβρουάριο 2009 ανήλθε στις 3.166.258 kWh [Πηγή: Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου]. Η συνολική παραγωγή ενέργειας  των φωτοβολταϊκών που είναι συνδεδεμένα με  το δίκτυο 
για το έτος 2008 είναι 1.636.867 kWh. 
 
Η  εγκατεστημένη  ισχύς  των φωτοβολταϊκών συστημάτων ενωμένα με  το σύστημα διανομής  της ΑΗΚ 
ανήλθε  στα  1,787  MW  στο  τέλος  του  Φεβρουαρίου  2009  [Πηγή:  Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύπρου].  Η 
συνολική  εγκατεστημένη  αυτόνομων  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  (μη  ενωμένα  με  το  δίκτυο) 
σύμφωνα με στοιχεία  της Υπηρεσίας Ενέργειας  (Μέχρι  το  τέλος  του 2008) ανήλθε στα 0,605 ΜW.  Η 
συνολική  εγκατεστημένη  ισχύς  των  φωτοβολταϊκών  μέχρι  τον  Φεβρουάριο  του  2009  ανέρχεται  σε 
2,392 MW.  

Συμπερασματικά μπορεί να εκτιμηθεί ότι η παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά (συνδεδεμένα και 
αυτόνομα) για το 2008 ήταν 2.250 MWh.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 6 αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής 
ισχύος 12,58 MW βρίσκονται υπό εξέταση για αδειοδότηση από τη ΡΑΕΚ. 

 

2.2.3 Ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα 

Η  χρήση  της  βιομάζας  για  ηλεκτροπαραγωγή  στην  Κύπρο  μέχρι  σήμερα  προέρχεται  μόνο  από 
συστήματα  παραγωγής  και  ενεργειακής  αξιοποίησης  βιοαερίου  το  οποίο  παράγεται  από  την 
αναερόβια χώνευση ζωικών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο 
της ΑΗΚ 8 μονάδες Βιομάζας/Βιοαερίου με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 3,31 MW [Πηγή: ΑΗΚ].  

Η πρώτη μονάδα Βιομάζας/Βιοαερίου με ισχύ 250 kW, συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ, το Δεκέμβριο 
του 2007. Η Συνολική παραγόμενη ενέργεια για την περίοδο Δεκέμβριο 2007 με Φεβρουάριο 2009 που 
δόθηκε  στο  Δίκτυο,  ανέρχεται  στις  10.856.224  kWh  [Πηγή:  ΑΗΚ].  Για  το  έτος  2008  η  παραγωγή 
ηλεκτρικής  ενέργειας  από  σταθμούς  συνδεδεμένους  με  το  δίκτυο  ήταν  7.808.694  KWh.  Πρέπει  να 
σημειωθεί  ότι  ένας  εκ  των  8  σταθμών  (Armenis  Farm)  αξιοποιεί  περίπου  1400 MWh/year  για  ιδία 
χρήση, οπότε η συνολική παραγόμενη ενέργεια από τους  σταθμούς εκτιμάται περίπου σε 12.500 ΜWh 
(μέχρι το Φεβρουάριο του 2009). 

Σύμφωνα με στοιχεία από τη ΡΑΕΚ έχουν αδειοδοτηθεί ακόμη 5 Μονάδες παραγωγής ενέργειας από 
βιομάζα. Η συνολική ισχύς αφού υλοποιηθούν και αυτές οι 5 μονάδες, θα είναι 8,5 MW. Επίσης, άλλες 
4 αιτήσεις είναι υπό εξέταση με συνολική ισχύ 6,148 MW. 

 

2.2.4 Ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά συστήματα 

Αν και η αιολική ενέργεια στην Κύπρο αξιοποιείται για χρόνια με τους παραδοσιακούς  ανεμόμυλους 
για  την  άντληση  νερού  και  τους  νερόμυλους  για  την  άλεση  σιτηρών,  ωστόσο  οι  εφαρμογές  για 
ηλεκτροπαραγωγή είναι πολύ περιορισμένες. Μέχρι σήμερα, η αιολική ενέργεια έχει αξιοποιηθεί για 
ηλεκτροπαραγωγή  μόνο  με  μικρές  ανεμογεννήτριες  οι  οποίες  καλύπτουν  μέρος  των  ενεργειακών 
αναγκών απομονωμένων οικιών (κυρίως εξοχικών).  

Γενικά  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  το  αιολικό  δυναμικό  της  Κύπρου  δεν  είναι  ιδιαίτερα  υψηλό,  όμως 
υπάρχουν περιοχές που με ικανοποιητικό δυναμικό για ανάπτυξη αιολικών πάρκων (Χάρτης 2).  
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Τα  τελευταία  χρόνια έχει  εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές  για  την κατασκευή μεγάλων 
αιολικών  πάρκων,  αν  και  η  υλοποίηση  έργων  φαίνεται  να  καθυστερεί  λόγω  των  χρονοβόρων 
διαδικασιών αδειοδότησης και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων. Μέχρι 
σήμερα, η ΡΑΕΚ έχει εκδώσει σε πρώτη φάση άδειες κατασκευής αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 
464,72 MW  ενώ  βρίσκονται  υπό  εξέταση  και  άλλες  αιτήσεις  συνολικής  ισχύος  160,15 MW  [Πηγή: 
ΡΑΕΚ].  

Από  αυτές,  έχουν  εξασφαλίσει  Πολεοδομική  άδεια  και  άδεια  οικοδομής  για  κατασκευή  αιολικού 
πάρκου 2 αδειούχοι (12 MW στο Μαρί και 34,5 MW στα Κλαδιά). Επιπλέον 5 ακόμη αδειούχοι έχουν 
εξασφαλίσει  Πολεοδομική  Άδεια  και  εκκρεμεί  η  Άδεια  οικοδομής  (συνολικής  ισχύος  164,4 MW  ). 
Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2011 θα υλοποιηθούν 3 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 86,9 MW. 

 

 
Χάρτης 2. Μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου στην Κύπρο [Πηγή: Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου]. 
 

2.2.5 Ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

Μέχρι  σήμερα  είναι  μηδαμινή  η  συνεισφορά  της  υδροηλεκτρικής  ενέργειας  στην  Κύπρο.  Υπάρχουν 
όμως 2 αιτήσεις που εξετάζονται από την ΡΑΕΚ για 2 μικρούς σταθμούς συνολικής ισχύος 0,33 MW.  

Στην Κύπρο, αν και υπάρχει μεγάλος αριθμός φραγμάτων (18 φράγματα συνολικής χωρητικότητας 291 
εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού) που χρησιμοποιούνται ως ταμιευτήρες νερού, ωστόσο λόγω των 
συχνών και μακρών περιόδων ανομβρίας στο νησί, υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα για αξιοποίηση 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας.  

Τρανταχτή απόδειξη για το υδατικό πρόβλημα που υπάρχει στην Κύπρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια η 
Κυπριακή  Δημοκρατία  έχει  προχωρήσει  στο  σχεδιασμό/κατασκευή/αδειοδότηση  σταθμών 
αφαλάτωσης  θαλάσσιου  νερού.  Σήμερα  περίπου  30  εκατομμύρια  κυβικά  μέτρα  νερού  το  χρόνο 
παράγονται από αφαλάτωση. Στην καλοκαιρινή περίοδο του 2008, όταν το πρόβλημα ήταν εντονότερο, 
η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην εισαγωγή πόσιμου νερού από το εξωτερικό. 
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2.2.6 Ηλεκτροπαραγωγή από ηλιακά θερμικά συστήματα 

Μέχρι  σήμερα  δεν  υπάρχει  οποιοσδήποτε  ηλιοθερμικός  σταθμός  στην  Κύπρο.  Παρόλα  αυτά 
εξετάζονται από την ΡΑΕΚ δύο αιτήσεις για 2 σταθμούς συνολικής ισχύος 105 MW. 
Στην  Κύπρο  υπάρχει  έντονο  υδατικό  πρόβλημα  και  στα  πλαίσια  της  Υδατικής  πολιτικής  της  Κύπρου 
σχεδιάζεται  ανάπτυξη  σταθμών  αφαλάτωσης  θαλασσινού  νερού.  Οι  σταθμοί  αφαλάτωσης  που 
λειτουργούν  σήμερα  στην  Κύπρο  στηρίζονται  στην  ενεργοβόρα  μεθοδολογία  της  αντίστροφης 
ώσμωσης. Επομένως υπάρχει αρκετό πεδίο εφαρμογής σταθμών ηλιακής θερμικής αφαλάτωσης. 
 

2.3 Παραγωγή θερμότητας/ψύξης 

2.3.1 Ηλιακά θερμικά συστήματα 

Η  Κύπρος,  όπως  φαίνεται  και  στο  χάρτη  (Χάρτης  1),  διαθέτει  αξιόλογο  ηλιακό  δυναμικό  με  υψηλή 
ακτινοβολία και ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην 
Κύπρο επιτυγχάνεται κυρίως με την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων στις οροφές των κτιρίων. Η 
παραγωγή  ζεστού  νερού  με  ηλιακούς  θερμοσίφωνες  έτυχε  ευρείας  εφαρμογής  στην  Κύπρο  από 
παλαιότερα χρόνια (από το 1956). 

Με  τον  τρόπο  αυτό,  92%  των  νοικοκυριών  και  53%  των  ξενοδοχειακών  μονάδων  στην  Κύπρο 
εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών τους σε ζεστό νερό από την αξιοποίηση της ηλιακής 
ακτινοβολίας.  Συνήθως  τα  συστήματα  που  είναι  εγκατεστημένα  ανά  νοικοκυριό,  έχουν  3,8  m2 
επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών και δεξαμενή ζεστού νερού 160 lt. Η συνολική εγκατεστημένη επιφάνεια 
για το 2007 εκτιμάται σε 625.200 m2.  

Ο  αριθμός  των  αιτήσεων  για  επιχορήγηση  εγκαταστάσεων  ηλιακών  συστημάτων  το  2008  ανέρχεται 
περίπου  σε  3000  [Πηγή:  Υπηρεσία  Ενέργειας].  Επομένως  εκτιμάται  ότι  η  συνολική  εγκατεστημένη 
επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών κατά το έτος 2008 έχει αυξηθεί (σε σχέση με το 2007) τουλάχιστον κατά 
12.000 m2. 

Σύμφωνα με  σχετική μελέτη  της EurObserv’ER  για  τις  τεχνολογίες  ενεργητικών ηλιακών  συστημάτων 
στα  κράτη  μέλη,  καθιστά  την  Κύπρο  πρωτοπόρο  στον  τομέα  των  θερμικών  εφαρμογών  ηλιακής 
ενέργειας.  Σύμφωνα  με  την  μελέτη  εκτιμάται  ότι  στην  Κύπρο,  η  εγκατεστημένη  επιφάνεια  ηλιακών 
συλλεκτών που αναλογεί ανά κάτοικο ανέρχεται στα 0,8 m2. 
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Πίνακας 3. Solar Thermal Capacities in operation per 1000 Capita in 2007 [Source : EurObserv’ER 2008 – 
Solar Thermal Barometer] 

Countries 
m2 
Per 1000 
inhab. 

KWth 
 Per 1000 
inhab 

Cyprus  802,9  562 

Austria  434  303,8 

Greece  319,6  223,7 

Germany  115,2  80,7 

Denmark  73,4  51,3 

Malta  72  50,4 

Slovenia  62,1  43,4 

Netherlands  41,1  28,8 

Luxemburg  39,7  27,8 

Sweden  37,9  26,5 

Czech Rep.  31,5  22,1 

France  22,6  15,9 

Spain  22,1  15,5 

Italy  18,8  13,2 

Portugal  16,1  11,2 

Belgium  15,7  11 

Slovakia  15,1  10,6 

Ireland  8,2  5,8 

Bulgaria  7,3  5,1 

Poland  6,2  4,3 

UK  5  3,5 

Hungary  4,6  3,2 

Finland  4,2  2,9 

Romania  3,2  2,3 

Latvia  2,3  1,6 

Estonia  1,1  0,8 

Lithuania  1  0,7 

E.U 27  48,3  33,8  

0 200 400 600 800 1000

Cyprus

Austria

Greece

Germany

Denmark

Malta

Slovenia

Netherlands

Luxemburg

Sweden

Czech Rep.

France

Spain

Italy

Portugal

Belgium

Slovakia

Ireland

Bulgaria

Poland

UK

Hungary

Finland

Romania

Latvia

Estonia

Lithuania

m2 per 1000 capita

 
Η  παραγωγή  ενέργειας  από  ηλιακά  θερμικά  συστήματα  στην  Κύπρο  για  το  έτος  2007  εκτιμάται  σε 
1.404  TJ  (390.000 MWh)  [Πηγή:  Στατιστική  Υπηρεσία  Κύπρου].    Για  το  έτος  2008  (σύμφωνα  με  τις 
αιτήσεις για επιχορήγηση εγκαταστάσεων ηλιακών συστημάτων) εκτιμάται ότι η συνολική παραγόμενη 
ενέργεια αυξήθηκε περίπου κατά 25 TJ. 

Η ενέργεια που παράγεται από τα ηλιακά θερμικά, είναι η κύρια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που 
συνεισφέρει στη τελικά κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρο. 
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Εικόνα  3.  Παραγωγή  ενέργειας  από  ηλιακά  θερμικά  συστήματα  στην  Κύπρο  [Πηγή:  Στατιστική 
Υπηρεσία Κύπρου]. 

 

2.3.2 Βιομάζα 

Η  βιομάζα,  εκτός  από  την  αξιοποίηση  της  για  παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  (παράγραφος  2.2.3), 
βρίσκει ευρεία εφαρμογή στη θέρμανση/ χώρου ή νερού. Οι κύριες πρακτικές καύσης στερεής φυτικής 
βιομάζας οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη στην Κύπρο είναι: 

• Η καύση καυσόξυλων – κλαδοδεμάτων σε οικιακά τζάκια και παραδοσιακές σόμπες. 
• Η καύση ελαιοπυρήνα που χρησιμοποιείται από βιοτεχνίες για παραγωγή θερμότητας. Επίσης 

η  καύση  ελαιοπυρήνα  βρίσκει  εφαρμογή  στη  θέρμανση  θερμοκηπίων.  Τον  τελευταίο  χρόνο 
έχει  μειωθεί  η  εγκατάσταση  τέτοιων  συστημάτων,  λόγω  αυξημένων  ορίων  εκπομπών  που 
τέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. 

• Καύση υπολειμμάτων παραγωγής προϊόντων ξύλου για ανάκτηση θερμότητας. 

• Καύση ποικιλίας ειδών βιομάζας στη Τσιμεντοβιομηχανία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης του ΚΑΠΕ και της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ Λτδ το 2008 [Πηγή: Μελέτη 
αναφορικά  με  το  Εθνικό  Σχέδιο  Δράσης  Βιομάζας  για  την  Κύπρο]  το  διαθέσιμο  δυναμικό  φυτικής 
βιομάζας είναι περίπου 100.000 τόνοι στερεών υπολειμμάτων ετησίως. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί 
περίπου σε ενέργεια 45.000 toe/year. 

To  75%  περίπου  της  ποσότητας  που  έχει  υπολογιστεί,  αντιστοιχεί  σε  υπολείμματα 
αμπελοκαλλιεργειών. Η υπόλοιπη ποσότητα αντιστοιχεί σε κλαδοδέματα από δενδρώδεις καλλιέργειες 
συμπεριλαμβανομένων και των ελαιοκαλλιεργειών. 

Η  συνολική  διαθεσιμότητα  των  παραπάνω ποσοτήτων  μεταξύ  άλλων  επηρεάζεται  από  τη  χρήση  της 
βιομάζας ως εδαφοβελτιωτικό και τη δυσκολία συλλογής της. 

Supported by the European Commission through the ‘Intelligent 
Energy-Europe’ Programme and the Cyprus Union of Communities 

19



Supported by the European Commission through the ‘Intelligent 
Energy-Europe’ Programme and the Cyprus Union of Communities 

20

Η εκμετάλλευση  της δασικής βιομάζας σύμφωνα με  τις υπάρχουσες εκτιμήσεις1  είναι περιορισμένες 
και οφείλεται στο γεγονός στην Κύπρο υπάρχουν δυσμενείς εδαφοκλιματικές συνθήκες (ξηρό κλίμα και 
χαμηλή παραγωγικότητα των δασών). Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση (2007) του Τμήματος Δασών του 
Υπουργείου  Γεωργίας  Φυσικών  Πόρων  και  Περιβάλλοντος,  μόνο  6.368  έμφλοια  κυβικά  μέτρα 
κλαδοξυλείας,ελαττωματικής  ξυλείας  και  άλλης  ξυλείας  πωλήθηκαν  ως  καυσόξυλα  ή  για  παραγωγή 
κάρβουνων το 2006. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιομηχανία παραγωγής  τσιμέντου στην Κύπρος είναι βιομηχανία εντάσεως 
ενέργειας. Υπάρχουν δύο βιομηχανίες τσιμέντου στην Κύπρο τη «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Λτδ» και η 
«Κυπριακή  Εταιρεία  Τσιμέντων»  που  παράγουν  1,7  Mtons  τσιμέντο  ετησίως.  Η  «Τσιμεντοποιία 
Βασιλικού  Λτδ»  ξεκίνησε  την  αξιοποίηση  των  εναλλακτικών  καυσίμων  ‐  απόθεμα  ζωοτροφών  στην 
γραμμή  παραγωγής.  Τα  εναλλακτικά  καύσιμα  αντικατέστησαν  περίπου 8500  τόνοι  ετησίως pet‐coke 
(περίπου  930  KJ  /  sec).  Τα  εναλλακτικά  καύσιμα  που  χρησιμοποιούνται  ως  πρώτη  ύλη  για  την 
«Τσιμεντοποιία  Βασιλικού  Λτδ»  είναι  ιλύς  από  σταθμούς  επεξεργασίας  λυμάτων,  βινάσα,  πράσινο 
άνθρακα και ελαιούχους σπόρους. 

 

 

Χάρτης 3. Διαθέσιμη ενέργεια στερεής βιομάζας από αγροτικά υπολείμματα (Δενδρώδεις Καλλιέργειες 
και αμπέλια) στην Κύπρο [Πηγή: Μελέτη αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Βιομάζας για την 
Κύπρο‐ ΚΑΠΕ&Aioliki Ltd]. 
 

2.3.3 Γεωθερμία 

Στην Κύπρο η γεωθερμία χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τον κλιματισμό του 
χώρου. Σήμερα υπάρχει ελάχιστος αριθμός εγκατεστημένων αντλιών με γεωεναλλάλτες θερμότητας. Η 
μέση θερμοκρασία του εδάφους στην Κύπρο είναι 20‐21 οC και μπορεί να θεωρηθεί αξιοποιήσιμη. 

                                                 
1 Εκτίμηση Βιομάζας από νεαρές συστάδες, Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τμήμα 
Δασών, Λ. Λοιζου, Γ. Παττίχης 



Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας μέχρι το τέλος του 2008 έχουν γίνει 29 αιτήσεις για 
επιχορήγηση εγκατάστασης γεωθερμικών αντλιών για κάλυψη θερμικών και ψυκτικών αναγκών 
κατοικιών. 

Μεγάλη  εγκατάσταση  αξιοποίησης  αβαθούς  γεωθερμίας  είχε  εγκατασταθεί  στους  χώρους  του 
ολυμπιακού  κολυμβητηρίου  Δήμου  Γεροσκήπου  στα  πλαίσια  προγράμματος  το  οποίο 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Interreg ΙΙΙΑ Ελλάδα‐Κύπρος, για τη θέρμανση του νερού της πισίνας του 
κολυμβητηρίου. 

2.4 Βιοκαύσιμα 

Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  μέσω  της  Οδηγίας  2003/30/ΕΚ  προάγει  τη  χρήση  βιοκαυσίμων  ή  άλλων 
ανανεώσιμων  καυσίμων  στις  μεταφορές,  πετυχαίνοντας  μερική  αντικατάσταση  του  ντήζελ  και  της 
βενζίνης. Μέσω αυτής  της οδηγίας αναμένεται σημαντική συμβολή  των βιοκαυσίμων στους στόχους 
των  κρατών  μελών  για  τις  κλιματικές  αλλαγές,  την  ασφάλεια  ενεργειακού  εφοδιασμού  και  την 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Στην  Κύπρο  μετά  από  τις  Νομοθετικές  ρυθμίσεις  που  έγιναν  (βλέπε  3.1.2),  ορίστηκαν  οι  ακόλουθοι 
Εθνικοί  ενδεικτικοί  στόχοι  για  την  αντικατάσταση  του  ενεργειακού  περιεχομένου  των  συμβατικών 
καυσίμων με βιοκαύσιμα ή άλλα ανανεώσιμα καύσιμα: 

• 1,0% για το έτος 2007 

• 2,5% για το έτος 2008 

• 2,5% για το έτος 2009 

• 2,5% για το έτος 2010 

Το  έτος  2007,  σύμφωνα  με  στοιχεία  της  Υπηρεσίας  Ενέργειας,  έχουν  εισαχθεί  719  tn  βιοντίζελ.  Η 
ποσότητα αυτή αντιστοιχούσε σε ποσοστό 0,1% της εισαχθείσας ποσότητας καυσίμων για μεταφορές 
το  2007.  Για  το  έτος  2008  το  ποσοστό  αυτό  εκτιμάται  σε  2,0%.  Αυτό  οφείλεται  κυρίως  στην 
υποχρεωτική  χρήση βιοκαυσίμων από  εταιρίες πετρελαιοειδών σύμφωνα με  το  Υπουργικό Διάταγμα 
που εκδόθηκε (βλέπε Κ.Δ.Π. 431/2007 στην παράγραφο 3.1.2). 

Στα πλαίσια έργου το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα προώθησης έρευνας της Κύπρου με 
τίτλο «εκτίμηση του δυναμικού αξιοποίησης ενεργειακών καλλιεργειών στην Κύπρο», έγινε μία πρώτη 
προσπάθεια  εκτίμησης  και  γεωγραφικής  καταγραφής  των  περιοχών  οι  οποίες  προσφέρονται  για 
καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και ποια είδη μπορούν να καλλιεργηθούν με βάση τις ιδιομορφίες της 
Κύπρου. 
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Χάρτης 4. Επιλέξιμες εκτάσεις με υδατικά έργα στην Κύπρο [Πηγή: Τμήμα Npro Engineering, Geomatic 
Talos]. 

 

Χάρτης 5. Μεγάλα υδατικά έργα και αρδεύσιμες εκτάσεις στην Κύπρο [Πηγή: Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων]. 
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Μια  πιθανή  πηγή  διαθέσιμης  πρώτης  ύλης  θα  μπορούσε  να  είναι  τα  μαγειρικά  έλαια  (άλλως 
καλούμενα  τηγανέλαια)  τα  οποία  μπορούν  να  υποβληθούν  σε  επεξεργασία  για  να  παραγάγουν 
βιοντίζελ.  Είναι  σαφές  ότι  η  παραγωγή  βιοντίζελ  περιορίζεται  από  το  ποσοστό  της  ανακτήσιμης 
ποσότητας ελαίου που υπάρχει στο μαγειρικό λάδι .  

Με βάση την έρευνα, υπάρχει υποδομή για τη συλλογή των πετρελαιοειδών αποβλήτων μόνο από τις 
εμπορικές  επιχειρήσεις  όπως  εστιατόρια  και  ξενοδοχεία.  Το  ποσό  πετρελαιοειδών  αποβλήτων  που 
μπορούν  να  ανακτηθούν  από  τέτοιες  επιχειρήσεις  υπολογίστηκε  σε  περίπου  1400  τόνους  το  χρόνο. 
Δηλαδή  ποσοστό  7%  της  συνολικής  ετήσιας  κατανάλωσης  πετρελαιοειδών  ή  περίπου  70%  των 
πετρελαιοειδών  που  καταναλώθηκαν  από  τον  εμπορικό  τομέα.  Αυτή  η  ποσότητα  σε  βιοντίζελ 
αντιπροσωπεύει  το   0,4%  της συνολικής  ετήσιας  κατανάλωσης  καυσίμων  ντίζελ που  χρησιμοποιείται 
στις μεταφορές  στην Κύπρο.  

 

2.5 Συνεισφορά ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 

Η Κύπρος παραμένει μια χώρα με μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Η 
συνεισφορά  των  ΑΠΕ  στη  τελική  κατανάλωση  ενέργειας  στην  Κύπρο  παραμένει  μέχρι  σήμερα 
περιορισμένη.  Η  παραγωγή  ενέργειας  από  ΑΠΕ  προέρχεται  κατά  κύριο  λόγο  από  τους  ηλιακούς 
συλλέκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Κύπρο για την θέρμανση νερού. Μικρότερη συνεισφορά 
έχει η βιομάζα και τα φωτοβολταϊκά. 

Για  το 2007, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανήλθε στις 2.660.000  toe.  Στη διαμόρφωση του 
ενεργειακού  μείγματος,  τα  προϊόντα  πετρελαίου  καταλαμβάνουν  μερίδιο  2.580.000  toe,  τα  στερεά 
καύσιμα 36.200 toe και οι ΑΠΕ 44.800 toe [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας]. Η τελική κατανάλωση ενέργειας 
για το 2007 εκτιμάται σε 1.880.000 toe. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο κλάδος των μεταφορών είναι ο σημαντικότερος τομέας ζήτησης ενέργειας 
με 1.033.000 toe. Οι οδικές μεταφορές με ποσοστό 71% έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση ενώ το υπόλοιπο 
ποσοστό  29%  (που  θεωρείται  αρκετά  υψηλό)  καταλαμβάνουν  οι  αερομεταφορές  [Πηγή:  Υπηρεσία 
Ενέργειας]. 
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(α)              (β) 

SHARE OF RES ON TOTAL 
ENERGY CONSUMPTION-2007

Products of OIL
and Solid Fuels

97,62%

RES
2,38%

SHARE OF RES ON PRIMARY
 ENERGY PRODUCTION-2007

Products of OIL
97,0%

Solid fuels
1,4%

RES
1,7%

 
Εικόνα  4.  Συνεισφορά  των  ΑΠΕ  στην  (α)  παραγωγή  πρωτογενούς  ενέργειας  και  (β)  στην  τελική 
κατανάλωση ενέργειας για το 2007 [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας] 

 

Για το 2008, εκτιμάται ότι η συνεισφορά των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται στα 
ίδια επίπεδα με το 2007 παρουσιάζοντας μια μικρή αύξηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

•  η  ηλεκτροπαραγωγή  από  τα  φωτοβολταϊκά  αυξήθηκε  κατά  ένα  ποσοστό  25%    (40  toe)  σε 
σχέση με το 2007, 

• η  παραγόμενη  ενέργεια  από  τους  ηλιακούς  συλλέκτες  αυξήθηκε  κατά  600  toe  (εκτίμηση 
σύμφωνα με τις αιτήσεις για επιχορήγηση), 

•  η  τελική  κατανάλωση  ενέργειας  δεν  διαφοροποιήθηκε  σημαντικά  σε  σχέση  με  το  2007 
(Εκτιμάται περίπου σε 1.890.000 toe), 

• συμπεριλήφθηκε  η  παραγόμενη  ηλεκτρική  ενέργεια  (792  toe)  από  σταθμούς  επεξεργασίας 
βιομάζας (αναερόβιοι αντιδραστήρες επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων), 

 η συνεισφορά των ΑΠΕ εκτιμάται περίπου σε 2,4% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. 
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SHARE OF RES ON TOTAL 
ENERGY CONSUMPTION-2008

Products of OIL
and Solid Fuels

97,62%

RES
2,4%

 

Εικόνα 5. Συνεισφορά των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2008. 
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Κεφάλαιο 3. Επισκόπηση της νομοθεσίας για ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας 

3.1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

3.1.1 Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2001/77/ΕΕ    για  την  προαγωγή  της  ηλεκτρικής  ενέργειας 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

 
Σύμφωνα  με  την  οδηγία  2001/77/ΕΚ,  όλα  τα  κράτη  μέλη  θέσπισαν  εθνικούς  στόχους  όσον 
αφορά  την  κατανάλωση ηλεκτρισμού που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές  ενέργειας.  Εάν 
όλα  τα  κράτη  μέλη  επιτύχουν  τους  εθνικούς  τους  στόχους,  το  2010  θα  παράγεται  από 
ανανεώσιμες πηγές ποσοστό 12% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Αν 
και  ορισμένα  κράτη  μέλη  πλησιάζουν  στην  επίτευξη  του  στόχου αυτού,  αποδεικνύεται  ότι  η 
πλειονότητα των κρατών έχει καθυστερήσει και ο στόχος δεν θα επιτευχθεί μέχρι το 2010.  

Για  την  Κύπρο,  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της  οδηγίας  2001/77/ΕΚ,  έχει  τεθεί  ως  εθνικός 
ενδεικτικός στόχος η παραγωγή 6% της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά το έτος 2010.  

Για την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2001/77/ΕΚ για την 
προαγωγή  της ηλεκτρικής  ενέργειας  που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην  εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίστηκε ο εθνικός νόμος Ν.33(Ι)/2003. 

Ο Ν.33(Ι)/2003  ονομάζεται  ως  ο  περί  προώθησης  και  ενθάρρυνσης  της  χρήσης  ΑΠΕ  και  της 
Εξοικονόμησης  Ενέργειας  νόμος  και  περιλαμβάνει  πρόνοιες  για  την  καθίδρυση  του  ειδικού 
ταμείου για την προώθηση των ΑΠΕ ή εξοικονόμηση ενέργειας. 

Το ειδικό ταμείο χρηματοδοτεί ή επιδοτεί που αφορούν: 

• την παραγωγή ή αγορά ενέργειας από ΑΠΕ, 

• τις  εγκαταστάσεις,  εξοπλισμούς  και  λοιπές  δραστηριότητες  Εξοικονόμησης  Ενέργειας 
(ΕΞΕ), 

• προγράμματα  προώθησης  ΑΠΕ,  ΕΞΕ,  και  συμπαραγωγής  θερμότητας‐ηλεκτρισμού, 
καθώς και διαφώτισης του κοινού, 

και οι πόροι του ειδικού ταμείου προέρχονται από: 

• την επιβολή τέλους κατανάλωσης (0,0022 €/kWh), 

• κυβερνητικές χορηγίες, 

• τόκους και επενδύσεις του ταμείου. 

Στο νομοθέτημα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι πρόνοιες για την καθίδρυση επιτροπής για 
τη διαχείριση  του  ειδικού  ταμείου,  καθορίζονται  οι  εξουσίες  της  επιτροπής  και αναφέρονται 
στοιχεία  όσο  αφορά  το  τέλος  κατανάλωσης  και  την  κατάρτιση  σχεδίων 
επιδότησης/επιχορήγησης. 

Το νόμο Ν.33(Ι)/2003 ακολούθησαν δυο τροποποιητικές διατάξεις, του 2004 και του 2005, που 
αφορούσαν  το  εδάφιο  3  του  άρθρου  7  με  θέμα  εξουσίες  και  καθήκοντα  της  επιτροπής 
διαχείρισης του ειδικού ταμείου.  

Για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με τα άρθρα 2 και 5 της Οδηγία 2001/77/ΕΚ, καταρτίστηκε 
τροποποιητικός νόμος Ν.162(Ι)/2006. 
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Κύρια  πρόνοια  του  τροποποιητικού  νόμου  είναι  η  ρύθμιση  της  πιστοποίησης  ηλεκτρικής 
ενέργειας  που  παράγεται  από  ΑΠΕ,  τον  ορισμό  της  ‘‘  εγγύησης  προέλευσης  ‘’  και  την  λήψη 
μέτρων ώστε να διασφαλίζεται προτεραιότητα πρόσβασης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
στο δίκτυο. 

Για  σκοπούς  έκδοσης  της  ‘‘εγγύησης  προέλευσης’’  εισάγεται  η  έννοια  του  ΔΣΜ  ως 
‘’Εξουσιοδοτημένος  Εκδότης‘’  από  την  ΡΑΕΚ  η  οποία  έχει  την  εξουσία  να  ανανεώνει  και  να 
τερματίζει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση. Ο ‘’ Εξουσιοδοτημένος Εκδότης ‘’ είναι υπεύθυνος για 
την  τήρηση  μητρώου  με  τις  ‘’  εγγυήσεις  προέλευσης  ‘’  που  εκδίδονται  και  η  ΡΑΕΚ  για  την 
επίβλεψη τους και την επιβολή διοικητικών προστίμων. 
 

3.1.2 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/30/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων και 
άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές 

Η  Οδηγία  2003/30/ΕΕ  επιδιώκει  να  προάγει  τη  χρήση  βιοκαυσίμων  ή  άλλων  ανανεώσιμων 
καυσίμων προς αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων στις μεταφορές.  

Για  σκοπούς  εναρμόνισης  με  την  Οδηγία  αυτή,  θεσπίστηκε  στην  Κύπρο  ο Ν.66(Ι)/2005  που 
αναφέρεται ως ‘’ ο περί προώθησης της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων 
για  τις  μεταφορές  ’’.  Η  εφαρμογή  του  νόμου  αυτού  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  μερική 
αντικατάσταση  του  πετρελαίου  και  της  βενζίνης  στις  μεταφορές,  επιφέροντας  μείωση  των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Στο  Ν.66(Ι)/2005,  αναφέρει  ότι  το  Υπουργικό  Συμβούλιο  (μετά  από  αιτιολογημένη  εισήγηση 
από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) θα καθορίζει τους εκάστοτε εθνικούς 
ενδεικτικούς  στόχους  αναφορικά  με  τη  διάθεση  στην  αγορά  βιοκαυσίμων  και  άλλων 
ανανεώσιμων καυσίμων. 

Τα βιοκαύσιμα μπορούν να διατίθενται στην αγορά είτε ως 

• αμιγή βιοκαύσιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε παράγωγα πετρελαιοειδών, 

• βιοκαύσιμα αναμεμιγμένα με παράγωγα πετρελαιοειδών, 

• υγρά  που  προέρχονται  από  βιοκαύσιμα  (το  ποσοστό  καθορίζεται  σε  παράρτημα  της 
νομοθεσίας). 

Στο νόμο καθορίζονται επίσης ποιες είναι οι απαιτήσεις σήμανσης για τα βιοκαύσιμα, ποιοι θα 
είναι  οι  εντεταλμένοι  επιθεωρητές  που  θα  ελέγχουν  την  εφαρμογή  του  νόμου  και  ποιες 
εξουσίες θα έχουν. 

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχει την εξουσία να καταρτίζει σχέδια που 
στοχεύουν την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων και να εκδίδει κανονισμούς για τον την 
καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. 

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει εκδώσει: 

• Κ.Δ.Π  355/2007.Γνωστοποίηση  για  το  έντυπο  αίτησης  εγγραφής  στο  μητρώο 
εισαγωγέων και παραγωγών βιοκαυσίμων.  

• Κ.Δ.Π 356/2007.Γνωστοποίηση  για  το  έντυπο μηνιαίας  κατάστασης βιοκαυσίμων που 
εισάχθηκαν, παράχθηκαν εξάχθηκαν.  
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• Κ.Δ.Π  405/2007.  Βασική  πρόνοια  του  διατάγματος  είναι  η  απαλλαγή  καταβολής  του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα βιοκαύσιμα που εισάγονται ή παράγονται από τους 
εισαγωγείς  και  παραγωγούς  που  είναι  καταχωρημένοι  στο  αντίστοιχο  μητρώο  και 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα στις μεταφορές. 

• Κ.Δ.Π. 430/2007.Καταρτισμό Πολυετούς Προγράμματος για την προώθηση της χρήσης 
βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές για τα έτη 2007‐2010. 

Οι πρόνοιες του προγράμματος αυτού είναι: 

o Διάθεση  των  βιοκαυσίμων  με  απαλλαγή  από  την  καταβολή  του  Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης κατά την περίοδο 2007‐2010 

o Υποχρεωτική αντικατάσταση ποσότητας του ενεργειακού περιεχομένου του 
συνόλου  της  κατανάλωσης  των  συμβατικών  καυσίμων  που 
χρησιμοποιούνται  στις  μεταφορές  (υποχρέωση  προς  τους  προμηθευτές), 
με βιοκαύσιμα σε ποσοστό 1% για το 2007, 2.10% για το 2008, 2.07% για το 
2009 και 2.05% για το 2010. 

• Κ.Δ.Π.  431/2007.  Το  περί  περιεκτικότητας  των  Συμβατικών  καυσίμων  που 
χρησιμοποιούνται στις μεταφορές σε Βιοκαύσιμα (με βάση τους νόμους Ν.148(Ι)/2003 
και Ν.40(Ι)/2007). 

Στον  κανονισμό  αυτό  καθορίζεται  η  υποχρέωση  των  προμηθευτών  για  ανάμειξη 
βιοκαυσίμων  στα  συμβατικά  καύσιμα,  έτσι  ώστε  η  μέση  ετήσια  ενεργειακή 
περιεκτικότητα  των  καυσίμων  σε  βιοκαύσιμα  να  ανέρχεται  τουλάχιστον  στο  1%  της 
συνολικής ενεργειακής περιεκτικότητας.  

• Κ.Δ.Π. 63/2008. Αναθεώρηση του περί περιεκτικότητας των Συμβατικών καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται  στις  μεταφορές  σε  Βιοκαύσιμα  προβλέποντας  ότι  το  ποσοστό 
αντικατάστασης  είναι  της  τάξεως  του 2%  της  συνολικής  ενεργειακής  περιεκτικότητας 
του καυσίμουυ. 

Επιπρόσθετα,  με  τον  Κ.Δ.Π.  134/2007  (με  βάση  τον  περί  φόρων  κατανάλωσης  νόμο 
Ν.91(Ι)/2004)  γνωστοποιήθηκε  ότι  η  παραγωγή  βιοκαυσίμων  πρέπει  να  γίνεται  από 
εγκεκριμένο  αποθηκευτεί  σε  υποστατικό  που  εγκρίνεται  ως  φορολογική  αποθήκη.  Για  ιδία 
χρήση είναι δυνατό να επιτραπεί η αποθήκευση εκτός φορολογικής αποθήκης. 

 

3.2 Ενεργειακή απόδοση 

3.2.1 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της συνολική κατανάλωση 
ενέργειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και κυμαίνεται στο 40%. Ωστόσο εκτιμάται ότι τα 
υφιστάμενα περιθώρια  εξοικονόμηση  ενέργειας στον  τομέα  των  κτιρίων  είναι μεγάλα και σε 
ορισμένες χώρες μέλη ξεπερνούν το 30%. Με την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 
2002/91/ΕΚ  για  την  Ενεργειακή  Απόδοση  των  Κτιρίων  η  εξοικονόμηση  ενέργειας  στα  κτίρια 
μπορεί  να  επιτευχθεί  διασφαλίζοντας  ότι  στους  κανόνες  δόμησης  δίνεται  έμφαση  στην 
ελαχιστοποίηση  της  ενεργειακής  κατανάλωσης  χωρίς  να  απαιτούνται  τεράστιες  πρόσθετες 
δαπάνες και αυξάνοντας παράλληλα τις ανέσεις για τους χρήστες. 
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Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 
2002  για  την Ενεργειακή Απόδοση  των Κτιρίων,  με  τη  λήψη διαφόρων μέτρων,  στοχεύει στη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εντός της Κοινότητας λαμβάνοντας υπόψη τις 
εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές απαιτήσεις των 
εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους / οφέλους.  

Τα μέτρα αυτά είναι: 

(α) ο καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για  τις διάφορες κατηγορίες 
νέων κτιρίων, 

(β)  η  εφαρμογή  ελάχιστων  απαιτήσεων  για  την  ενεργειακή  απόδοση  μεγάλων  υφισταμένων 
κτιρίων στα οποία γίνεται μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση, 

(γ) η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και 

(δ) η καθιέρωση τακτικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού. 

 

Εφαρμογή της Οδηγίας στην Κύπρο  

Για την εφαρμογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ ετοιμάστηκαν και ψηφιστήκαν από στην Βουλή των 
Αντιπροσώπων: 

• Ο περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 ‐ Ν.101(Ι)/2006 

• Ο  περί  Ρύθμισης  της  Ενεργειακής  Απόδοσης  των  Κτιρίων  Νόμος  του  2006  ‐ 
Ν.142(Ι)/2006. 

• Οι περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2006 
Κ.Δ.Π.429/2006 

 

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει εκδώσει: 

• Το  περί  Μεθοδολογίας  Υπολογισμού  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίου  Διάταγμα  του 
2007‐Κ.Δ.Π. 567/2007 

• Το  περί  Απαιτήσεων  Ελάχιστης  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίου  Διάταγμα  του  2007  ‐ 
Κ.Δ.Π. 568/2007 

• Το  περί  Εντεταλμένων  Επιθεωρητών  Διάταγμα  του  2009‐Κ.Δ.Π  40/2009 
 

Από  την  21η  Δεκεμβρίου  2007  τέθηκε  εν  μέρει  σε  ισχύ  ο  «περί  Ρύθμισης  της  Ενεργειακής 
Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος του 2006»  ‐ Ν.142(Ι)/2006. Την  ίδια ημερομηνία τέθηκε επίσης 
σε  ισχύ  οι  «περί  Οδών  και  Οικοδομών  (Ενεργειακή  Απόδοση  των  Κτιρίων)  Κανονισμοί  του 
2006» ‐ Κ.Δ.Π. 429/2006. 

Στο  Διάταγμα  περί  Ελάχιστης  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίου  καθορίστηκαν  οι  μέγιστοι 
συντελεστές θερμοπερατότητας (U‐values) για όλα τα δομικά στοιχεία του κελύφους.  

• Εξωτερικοί τοίχοι και στοιχεία φέρουσας κατασκευής του κτιρίου που συνιστούν μέρος 
του κελύφους U≤0,85W/m2Κ 

• Εξωτερικά οριζόντια δομικά στοιχεία U≤0,75W/m2Κ 
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• Δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη θερμαινόμενου ή ημιυπόγειου χώρου U≤2,00W/m2Κ 

• Εξωτερικά κουφώματα που συνιστούν μέρος του κελύφους U≤3,80W/m2Κ 

Με  την  έναρξη  ισχύος  του Νόμου,  των Κανονισμών  και  των Διαταγμάτων,  όλα  τα  νέα  κτίρια 
καθώς  και  αυτά με  συνολική ωφέλιμη  επιφάνεια  άνω  των  χιλίων  τετραγωνικών μέτρων που 
υφίστανται  ριζική  ανακαίνιση  πρέπει  να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  για  θερμομόνωση  των 
δομικών  στοιχείων  του  κελύφους  τους,  ικανοποιώντας  τους  μέγιστους  συντελεστές 
θερμοπερατότητας που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού. 

Έχει  καθοριστεί  η  μεθοδολογία  που  θα  ακολουθείται,  καθώς  και  το  λογισμικό  που  θα 
χρησιμοποιείται για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. Επίσης έχουν οριστεί 
ειδικοί  εμπειρογνώμονες  οι  οποίοι  είναι  οι  Αρχιτέκτονες,  Πολιτικοί,  Μηχανολόγοι  και 
Ηλεκτρολόγοι  Μηχανικοί  που  θα  έχουν  την  σχετική  πείρα  και  εκπαίδευση. 
Επισημαίνεται  ότι  σε  δεύτερο  στάδιο  η  νομοθεσία  θα  απαιτεί  την  έκδοση  πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια καθώς και για τα υφιστάμενα που προορίζονται 
για  πώληση  ή  ενοικίαση,  στη  βάση  των  συνολικών  ενεργειακών  τους  αναγκών.  Θα  καθιστά 
επίσης  υποχρεωτική  την  επιθεώρηση  και  συντήρηση  των  συστημάτων  θέρμανσης  και ψύξης 
που βρίσκονται εγκατεστημένα στα κτίρια.  

Το δεύτερο στάδιο της νομοθεσίας αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2009. Προς το σκοπό αυτό 
ετοιμάζονται οι σχετικοί Κανονισμοί και Διατάγματα που θα διέπουν τόσο την πιστοποίηση των 
κτιρίων όσο και τη συντήρηση και επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 

Στο παρόν στάδιο έχουν ετοιμαστεί: 

• Προσχέδιο Κανονισμού για την Επιθεώρηση Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και 
Συστημάτων Κλιματισμού του 2008 

• Προσχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Πιστοποίηση των Κτιρίων του 2008 

Προσχέδιο τροποποιητικού Νόμου για τη ρύθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων του 
2008 ( Τροποποιητικός του 142/2006). 

3.2.2 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας 

Η  Οδηγία  2004/8/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  11ης 
Φεβρουαρίου  2004  για  την  προώθηση  της  συμπαραγωγής  ενέργειας  βάσει  της  ζήτησης  για 
χρήσιμη  θερμότητα  στην  εσωτερική  αγορά  ενέργειας  και  για  την  τροποποίηση  της  οδηγίας 
92/42/ΕΟΚ,  αποσκοπεί  (a)  στην  αύξηση  της  ενεργειακής  απόδοσης  και  (b)  στη  βελτίωση  της 
ασφάλειας του εφοδιασμού. 

Οι  στόχοι  αυτοί  επιτυγχάνονται  μέσω  της  δημιουργίας  ενός  πλαισίου  με  το  οποίο  θα 
προωθηθεί  και  θα  αναπτυχθεί  η  υψηλής  απόδοσης  συμπαραγωγή  θερμικής  και  ηλεκτρικής 
ενέργειας,  η  οποία  θα  βασίζεται  στη  ζήτηση  για  χρήσιμη  θερμότητα  και  στην  εξοικονόμηση 
πρωτογενούς  ενέργειας  στην  εσωτερική  αγορά  ενέργειας,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  εθνικές 
ιδιαιτερότητες, ιδίως όσον αφορά τις κλιματικές και οικονομικές συνθήκες. 

Η  εναρμόνιση  της  Κύπρου  με  την Οδηγία 2004/8/ΕΚ,  έχει  επιτευχθεί  με  την ψήφιση  από  τη 
Βουλή  των  Αντιπροσώπων  ο  Ν.174(Ι)/2006  που  ονομάζεται  ως  ο  περί  Προώθησης  της 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμος του 2006. 

Βασική  πρόνοια  του  νόμου  είναι  η  ρύθμιση  της  πιστοποίησης  ηλεκτρικής  ενέργειας  που 
παράγεται  από  ΣΗΘ  υψηλής  απόδοσης,  με  τις  λεγόμενες  εγγυήσεις  προέλευσης  ηλεκτρικής 
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ενέργειας  από  ΣΗΘ  και  η  λήψη  μέτρων  ούτως  ώστε  να  διασφαλίζεται  προτεραιότητα 
πρόσβασης της ηλεκτρικής ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης στο δίκτυο. 

3.2.3 Εναρμόνιση  με  την Οδηγία 2006/32/ΕΚ  για  την  ενεργειακή απόδοση  κατά  την  τελική 
χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 

Η Οδηγία  για  την  ενεργειακή απόδοση  κατά  την  τελική  χρήση  και  τις  Ενεργειακές  Υπηρεσίες 
(2006/32/EΚ) θέτει το πλαίσιο για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.  

Εθνικοί  στόχοι  για  τη  συμβολή  των  μέτρων  ενεργειακής  αποδοτικότητας  τίθενται  για  όλα  τα 
κράτη μέλη, καθορίζοντας ενδεικτικό στόχο 1%   για κάθε έτος από το 2008, για να φθάσει σε 
9% μέχρι το τέλος του 2016. 

Το  Πεδίο  εφαρμογής  της  οδηγίας  καλύπτει  όλους  τους  τομείς  της  τελικής  κατανάλωσης 
ενέργειας  (βιομηχανία,  μεταφορές,  τριτογενή,  γεωργία)  και  όλους  τους  προμηθευτές 
ενέργειας, ηλεκτρισμού, πετρελαιοειδών και βιομάζας. 

Η οδηγία αυτή στο παρόν στάδιο δεν έχει υιοθετηθεί σε Εθνικό Δίκαιο. 

 

3.2.4 Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2005/32/ΕΚ  για  τον  καθορισμό  απαιτήσεων  οικολογικού 
σχεδιασμού για προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια. 

Η  Οδηγία  2005/32/ΕΚ  αποτελεί  οδηγία‐πλαίσιο  και  προβλέπει  τη  θέσπιση  απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού (περιβαλλοντικές πτυχές), τις οποίες πρέπει να πληρούν τα προϊόντα 
που καταναλώνουν ενέργεια και τα οποία καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής, προκειμένου να 
διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε λειτουργία.  

Τα  κράτη‐μέλη  έπρεπε  να  θέσουν  σε  ισχύ  τις  αναγκαίες  νομοθετικές,  κανονιστικές  και 
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την οδηγία αυτή μέχρι τις 11 Αυγούστου 2007. 

Η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον περί “Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού 
Σχεδιασμού Προϊόντων που Καταναλώνουν Ενέργεια Νόμο του 2007" (Ν.185(Ι)/2007) έγινε στις 
13 Δεκεμβρίου 2007. 

Σκοπός  του  Νόμου  και  των  κανονισμών  που  περιλαμβάνονται  σε  αυτόν,  είναι  η  θέσπιση 
απαιτήσεων  τις  οποίες  πρέπει  να  πληρούν  προϊόντα  που  καταναλώνουν  ενέργεια,  τα  οποία 
καλύπτονται από μέτρα εφαρμογής, προκειμένου τα προϊόντα αυτά να διατίθενται στην αγορά 
ή/και να τίθενται σε λειτουργία, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω της αύξησης 
της ενεργειακής απόδοσης, του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και στην ταυτόχρονη 
αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. 

Ο Νόμος αυτός αποτελεί  νόμο‐πλαίσιο και θα περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες προϊόντων 
που καταναλώνουν ενέργεια. Στο παρόν στάδιο θεσπίστηκαν μέτρα εφαρμογής για: (α) Οικιακά 
ηλεκτρικά ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί τους (Κ.Δ.Π 615/2007), (β) Νέοι Λέβητες Ζεστού 
Νερού  τροφοδοτούμενοι  με  υγρά  ή  αέρια  καύσιμα  (Κ.Δ.Π630/2007)  και  (γ)  Στραγγαλιστικά 
Πηνία που προορίζονται για Λαμπτήρες Φθορισμού (Κ.Δ.Π621/2007). 

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  κατάρτισε  πρόγραμμα  εργασίας  για  τα  επόμενα  τρία  χρόνια  για  τις 
ομάδες  προϊόντων  που  έχουν  προτεραιότητα  στη  θέσπιση  μέτρων  εφαρμογής.  Στο  παρόν 
στάδιο, για τη διαμόρφωση των μέτρων εφαρμογής και σε τελικό στάδιο την υιοθέτηση τους 
από  τα  κράτη‐μέλη  κάτω  από  το  νόμο  πλαίσιο  του  Οικολογικού  Σχεδιασμού,  συζητούνται 
θέματα που αφορούν μείωση ενεργειακών απωλειών σε τομείς όπως: 
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• ηλεκτρικό οικιακό εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείου σε λειτουργία αναμονής ή εκτός 
λειτουργίας, 

• δημόσιο φωτισμό σε δρόμους, 

• οικιακό φωτισμό, 

• εξωτερικές πηγές ενέργειας. 

 

3.3 Εναρμόνιση με  την Οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά με  τους  κανόνες  για  την  εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

Η  Οδηγία  2003/54/ΕΚ,  η  οποία  αντικατέστησε  την  96/92/ΕΚ,  θεσπίζει  κοινούς  κανόνες  που 
αφορούν  την  παραγωγή,  μεταφορά,  διανομή  και  προμήθεια  ηλεκτρικής  ενέργειας.  Επίσης 
μέσα από την Οδηγία ορίζονται οι κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του τομέα 
της  ηλεκτρικής  ενέργειας,  την  πρόσβαση  στην  αγορά,  τα  κριτήρια  και  τις  διαδικασίες  που 
ισχύουν  για  τις  προσκλήσεις  και  την  υποβολή  προσφορών,  τη  χορήγηση  αδειών  και  την 
εκμετάλλευση των δικτύων. 

Η  Κυπριακή  Δημοκρατία  προχώρησε  στη  ρύθμιση  της  Αγοράς  Ηλεκτρικής  Ενέργειας,  με  την 
ετοιμασία  και  εισαγωγή  του Περί  Ρύθμισης  της  Αγοράς  Ηλεκτρισμού  Νόμο  του  2003, 
Ν.122(I)/2003, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 25 Ιουλίου 2003. 

Με  βάση  το  νόμο  αυτό  συστάθηκε  η  Ρυθμιστική  Αρχή  Ενέργειας  Κύπρου  (ΡΑΕΚ)  και 
συγκροτήθηκε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και αναφέρονται οι εξουσίες/καθήκοντα 
και  δραστηριότητες  τους.    Η  συγκρότηση  της  ΡΑΕΚ  και  του  ΔΣΜ αποσκοπούν  στην  εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς, στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και στην προστασία 
του καταναλωτή.  

Η ουσιαστική εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού έγινε την 1η Μαΐου 
του 2004, όταν η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας ελευθερώθηκε κατά 35%, τερματίζοντας το 
μονοπωλιακό καθεστώς που υπήρχε από την ΑΗΚ.  

Όσο αφορά τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ για περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς, για την 
Κύπρο  (μετά από αίτηση  τον  Ιούνιο  του 2004),  έχουν  εγκριθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 
(Σεπτέμβριο του 2006) οι  πιο κάτω παρεκκλίσεις: 

o Εξαίρεση ώστε  η  απελευθέρωση  όλων  των  μη  οικιακών  καταναλωτών  καθυστερήσει 
μέχρι τις 31.12.2008. 

o Εξαίρεση  ώστε  η  απελευθέρωση  ολόκληρης  της  αγοράς  καθυστερήσει  μέχρι  τις 
31.12.2013. 

 

 
 

http://www.dsm.org.cy/media/attachments/Section4/4.3_Electricity_Market_Regulation_Law_of_2003_gr.pdf
http://www.dsm.org.cy/media/attachments/Section4/4.3_Electricity_Market_Regulation_Law_of_2003_gr.pdf


Κεφάλαιο 4. Σχέδια χορηγιών 

4.1 Εισαγωγή 

Για  την  επίτευξη  των  προτεινόμενων  εθνικών  στόχων  της  Κύπρου  όσο  αφορά  την  αύξηση 
συμμετοχής  των  ΑΠΕ  στην  τελική  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας,  έχουν  εγκριθεί  κατά 
καιρούς  σχέδια  για  την  ενθάρρυνση  επενδύσεων  στους  τομείς  της  Εξοικονόμησης  Ενέργειας 
και ΑΠΕ με τη παροχή οικονομικών κινήτρων με την μορφή κρατικών ενισχύσεων.  

Το Πρώτο Σχέδιο Χορηγιών  (1999‐2003) αφορούσε μόνο Επιχειρήσεις που λειτουργούσαν σε 
τρεις τομείς (κατασκευαστικό, ξενοδοχειακό και γεωργικό) με ποσοστό επιχορήγησης 30% και 
μέγιστη χορηγία τις £30.000 (€51.300). Το 2004 εφαρμόστηκε Νέο Σχέδιο στο οποίο δικαιούχοι 
ήταν  μεγαλύτερος  αριθμός  εταιριών  και φυσικά  πρόσωπα. Με Αναθεώρηση  του  Σχεδίου  το 
2006  πραγματοποιήθηκε  διαχωρισμός  του  σχεδίου  σε  δύο  κατηγορίες,  χωρίζοντας  έτσι  τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το ποσοστό των επιχορηγήσεων αυξήθηκε στο 30 με 55 % και στο 
σχέδιο  συμπεριλήφθηκαν  και  νέες  κατηγορίες  όπως  ήταν  τα  οχήματα  και  οι  αντλίες 
θερμότητας  με  γεωεναλλάκτη.  Ακολούθως,  με  τα  Σχέδια Χορηγιών 2007‐2008, προστέθηκαν 
νέες  κατηγορίες  (οχήματα  χαμηλών  εκπομπών  ρύπων)  και  αυξήθηκε  η  μέγιστη  ισχύς 
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 20 KW. Επίσης υιοθετήθηκαν δύο σχέδια που αφορούσαν την 
ενθάρρυνση αξιοποίησης της βιομάζας. 

Για  την  όσο  πιο  δυνατή  προσέγγιση  του  προτεινόμενου  στόχου  του  13%  για  το  2020,  η 
Υπηρεσία  Ενέργειας  του  Υπουργείο  Εμπορίου  Βιομηχανίας  και  Τουρισμού,  προχώρησε  στη 
δημιουργία  πλαισίου  προώθησης  των  ΑΠΕ  και  της  Εξοικονόμησης  Ενέργειας  με  ισχύ  την 
περίοδο  2009‐2013.  Το  εν  λόγω  πλαίσιο  προώθησης  περιλαμβάνει  τον  καθορισμό 
προγράμματος  ανάπτυξης  έργων  ΑΠΕ  και  την  εφαρμογή,  μέσω  της  λειτουργίας  των    νέων 
Σχεδίων Παροχής Χορηγιών. 

 

4.2 Σχέδια Παροχής Χορηγιών 2009‐2013 

4.2.1 Εισαγωγή 

Τα νέα Σχέδια Παροχής Χορηγιών με ισχύ 2009‐2013, όπως έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό 
Συμβούλιο: 

1. Σχέδιο  Παροχής  Χορηγιών  για  ηλεκτροπαραγωγή  από  μεγάλα  εμπορικά  αιολικά, 
ηλιοθερμικά,  φωτοβολταϊκά  συστήματα  και  την  αξιοποίηση  βιομάζας  και  βιοαερίου 
(4.2.2).  Για  το  Σχέδιο  αυτό  εκκρεμεί  η  έγκριση  του  από  την  Γενική  Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού. 

2. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των 
ΑΠΕ  για φυσικά  πρόσωπα  και Οργανισμούς στο  βαθμό που  δεν ασκούν  οικονομική 
δραστηριότητα. 

3. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της χρήσης των 
ΑΠΕ  για  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  καθώς  και  φορείς  του  Δημοσίου  τομέα,  στο 
βαθμό που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 
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4.2.2 Σχέδιο  Παροχής  Χορηγιών  για  ηλεκτροπαραγωγή  από  μεγάλα  εμπορικά  αιολικά, 
ηλιοθερμικά,  φωτοβολταϊκά  συστήματα  και  την  αξιοποίηση  βιομάζας  και  βιοαερίου.  Για  το 
Σχέδιο αυτό εκκρεμεί η έγκριση του από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. 

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό μορφή κυβερνητικής επιδότησης 
για  την  πραγματοποίηση  επενδύσεων  στον  τομέα  της  παραγωγής  ηλεκτρισμού  από  την 
αξιοποίηση της Αιολικής, της Ηλιακής ενέργειας, της Βιομάζας και του Βιοαερίου που εκλύεται 
από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Το σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν 
αγορά  και  εγκατάσταση  καινούργιου  εξοπλισμού  και  υλικών  καθώς  και  το  κόστος  μελετών 
όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι  επενδύσεις πρέπει να αφορούν 
ώριμες  τεχνολογικά  κατηγορίες  και  όχι  τεχνολογίες  που  βρίσκονται  στο  στάδιο  έρευνας  και 
ανάπτυξης. 

Για τις επενδύσεις αυτές θα παραχωρείται επιδότηση υπό μορφή δημόσιας ενίσχυσης επί της 
παραγόμενης KWh, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που  ακολουθεί. Η μορφή όλων των 
δημόσιων ενισχύσεων που παραχωρούνται από το Σχέδιο αυτό είναι Περιβαλλοντική. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης  για  επιδότηση έχουν  κάθε φυσικό ή  νομικό πρόσωπο  ιδιωτικού 
δικαίου  καθώς  και  οι  φορείς  δημόσιου  τομές  και  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  που  ασκούν 
οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. 

 
Πίνακας  4.  Ποσά  επιδότησης/επιχορήγησης  για  μεγάλης  κλίμακας  επενδύσεις  για 
ηλεκτροπαραγωγή  [Πηγή:  Υπηρεσία  Ενέργειας  ‐  Υπουργείο  Εμπορίου  Βιομηχανίας  και 
Τουρισμού ‐ 2009]. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

(€/KWh) 
Μεγάλα Εμπορικά Αιολικά Συστήματα  0.1660 
Μεγάλα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (21‐150KW)  0.3400 
Μεγάλα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (μέχρι 20KW)  0.3600 
Ηλιοθερμικά Συστήματα  0.2600 
Συστήματα Αξιοποίησης Βιομάζας  0.1350 
Συστήματα Αξιοποίησης Βιοαερίου  0.1145 

‐Η διάρκεια της επιδότησης από το ειδικό ταμείο είναι 20 χρόνια. 

Η  επιδότηση  της  KWh  θα  καταβάλλεται  στους  δικαιούχους  μετά  την  έγκριση  από  τη 
Διαχειριστική επιτροπή του Ταμείου της σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ 
και  του  δικαιούχου  και  με  την  υποβολή  των  αποδεικτικών  στοιχείων  αγοράς  ηλεκτρικής 
ενέργειας  από  την  ΑΗΚ  και  την  έκδοση  του  πιστοποιητικού  προέλευσης  της  παραγόμενης 
ενέργειας από την αρμόδια Αρχή. 

Πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  για  τα  Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής  από  Βιομάζα,  από Αιολικά  και 
Ηλιοθερμικά  Πάρκα,  θα  λαμβάνονται  αντισταθμιστικά  μέτρα  της  τάξης  του  2%  στις 
γειτνιάζουσες κοινότητες. 
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4.2.3 Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των 
ΑΠΕ  για  φυσικά  πρόσωπα  και  Οργανισμούς  στο  βαθμό  που  δεν  ασκούν  οικονομική 
δραστηριότητα. 

Το  Σχέδιο  αυτό  αποσκοπεί  στην  παροχή  οικονομικών  κινήτρων  υπό  μορφή  κυβερνητικής 
χορηγίας  ή/και  επιδότησης  για  την  πραγματοποίηση  επενδύσεων  στον  τομέα  της 
Εξοικονόμησης Ενέργειας και για ενθάρρυνση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ). 

Το Σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού 
και υλικών καλύπτοντας επίσης και το κόστος των μελετών που ζητούνται. Ομοίως με το πρώτο 
μέρος χορηγιών, οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογικά κατηγορίες. 

Οι  υπαγόμενες  επενδύσεις  του  Σχεδίου  αυτού  κατατάσσονται  σε  τρεις  κατηγορίες  οι  οποίες 
είναι: 

A. Εξοικονόμηση Ενέργειας (Πίνακας 5) 

B. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Πίνακας 6) 

C. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού‐Θερμότητας/Ψύξη (Πίνακας 7) 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα και οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υπέρ 
του  κοινωνικού συνόλου  και άλλων υπηρεσιών  κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα,  τα  οποία 
ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο βαθμό 
που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 

 
Πίνακας 5. Ποσά επιδότησης/επιχορήγησης για Εξοικονόμηση Ενέργειας για πρόσωπα που δεν 
ασκούν  οικονομική  δραστηριότητα  [Πηγή:  Υπηρεσία  Ενέργειας  ‐  Υπουργείο  Εμπορίου 
Βιομηχανίας και Τουρισμού ‐ 2009]. 
 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
Εξοικονόμηση Ενέργειας 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ (%)  ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ (€) 
Συστήματα Εξοικονόμησης 
Ενέργειας 

30 
(Εκτός οικιστικού τομέα) 

85.500 

Θερμομόνωση σε μη Ορεινές 
Περιοχές 
(έκδοση άδειας οικοδομής πριν 
20/12/08)  

30  1.750 

Θερμομόνωση σε Ορεινές 
Περιοχές 
(έκδοση άδειας οικοδομής πριν 
20/12/08) 

100% για τα πρώτα €1,400 
30% επί του υπόλοιπου 
επιλέξιμου κόστους 

2.600 

Υβριδικό Όχημα, 
Όχημα Διπλής Προώσεως 

Κατά αποκοπή 
€1.200 

‐ 

Ηλεκτρικό Όχημα, 
Όχημα με χαμηλές εκπομπές 
CO2 

Κατά αποκοπή 
€700 

‐ 

Αντλία Θερμότητας με 
Γεωεναλλάκτη 

55  20.000 
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Πίνακας  6.  Ποσά  επιδότησης/επιχορήγησης  για  χρήση  ΑΠΕ  για  πρόσωπα  που  δεν  ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας ‐ Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και 
Τουρισμού ‐ 2009]. 
 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΧΟΡΗΓΙΑΣ (%) 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 
ΧΟΡΗΓΙΑΣ (€) 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ (€) 

Ηλιακά συστήματα 
Κεντρικά Ενεργητικά Συστήματα 
Θέρμανσης Νερού Χρήσης 

45  26.000 
‐ 

Ηλιακά Συστήματα 
Θέρμανσης/Ψύξης Χώρου 

55  120.000 
‐ 

Φωτοβολταϊκά συστήματα 
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
μέχρι 20KW ενωμένα με το 
δίκτυο 

55 ή 0  65.000 ή 0  0,225 ή 0,383 

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά 
Συστήματα μέχρι 20KW 

55  65.000  ‐ 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
Άντλησης Νερού 

‐  ‐  ‐ 

Αιολικά Συστήματα 

Αιολικά Συστήματα μέχρι 30KW  55  51.500 
Εκάστοτε τιμή αγοράς της 

ΑΗΚ 
Ανεμόμυλοι για Άντληση Νερού  ‐  ‐  ‐ 

Αξιοποίηση Βιομάζας 
Αξιοποίηση Βιομάζας  
(για παραγωγή 
θερμότητας/ψύξης) 

55 
Εκτός οικιστικού 

τομέα 
19.000   

 

Πίνακας 7. Ποσά επιδότησης/επιχορήγησης για Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού‐Θέρμανσης/Ψύξης 
για  πρόσωπα  που  δεν  ασκούν  οικονομική  δραστηριότητα  [Πηγή:  Υπηρεσία  Ενέργειας  ‐ 
Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ‐ 2009]. 
 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Εξοικονόμηση Ενέργειας  ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΧΟΡΗΓΙΑΣ (%) 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 
ΧΟΡΗΓΙΑΣ (€) 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ  
Τιμή μέρας: 0,0653€/ΚWh   
επιδότηση = 
0,0653‐0,0293€/KWh 
= 0,0350€/ΚWh 

Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού – Θερμότητας 
ή/και ψύξης 

 
 
 

45% 

 
 
 

€85.500 
Τιμή μέρας: 0,0573€/ΚWh   
επιδότηση = 
0,0573‐0,0257€/KWh 
= 0,0316€/ΚWh 

 

Πριν την παραχώρηση της χορηγίας ή και επιδότησης θα υπογράφεται μεταξύ του αιτητή  και 
του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Προέδρου της 
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Διαχειριστικής  Επιτροπής  του  Ταμείου,  σχετική  συμφωνία  παροχής  χορηγίας  ή  επιδότησης 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου το ύψος της χορηγίας δεν ξεπερνά τα δύο χιλιάδες εξήντα τρία 
ευρώ  (€2063).  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  δεν  απαιτείται  υπογραφή  συμφωνίας  ούτε  και 
εγγυητές. 
 

4.2.4 Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της χρήσης των 
ΑΠΕ για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του Δημοσίου τομέα, στο βαθμό που 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 

Το Σχέδιο αυτό έχει τον ίδιο σκοπό και κατηγορίες με το δεύτερο μέρος χορηγιών (4.2.3), με τη 
διαφορά  ότι  απευθύνεται  σε  πρόσωπα  και  φορείς  οι  οποίοι  ασκούν  οικονομική 
δραστηριότητα. 

 
Πίνακας 8. Ποσά επιδότησης/επιχορήγησης για Εξοικονόμηση Ενέργειας για πρόσωπα και 
φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας ‐ Υπουργείο 
Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ‐ 2009]. 
 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
Εξοικονόμηση Ενέργειας 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ (%)  ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ (€) 
Συστήματα Εξοικονόμησης 
Ενέργειας 

30 (de minimis) 
15‐30 (περιφερειακή) 

30 (γεωργική) 

175.000 
250.000 
250.000 

Θερμομόνωση σε μη Ορεινές 
Περιοχές 
(έκδοση άδειας οικοδομής πριν 
20/12/08)  

‐  ‐ 

Θερμομόνωση σε Ορεινές 
Περιοχές 
(έκδοση άδειας οικοδομής πριν 
20/12/08) 

‐  ‐ 

Υβριδικό Όχημα, 
Όχημα Διπλής Προώσεως 

Κατά αποκοπή  
€1.200 

8,400 

Ηλεκτρικό Όχημα, 
Όχημα με χαμηλές εκπομπές 
CO2 

Κατά αποκοπή  
€700 

4.900 

Αντλία Θερμότητας με 
Γεωεναλλάκτη 

40 (de minimis) 
15‐30 (περιφερειακή) 

35(γεωργική) 

200.000 
850.000 
500.000 
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Πίνακας 9. Ποσά επιδότησης/επιχορήγησης για χρήση ΑΠΕ για πρόσωπα και φορείς που 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα [Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας ‐ Υπουργείο Εμπορίου 
Βιομηχανίας και Τουρισμού ‐ 2009]. 
 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΧΟΡΗΓΙΑΣ (%) 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 
ΧΟΡΗΓΙΑΣ (€) 

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ (€) 

Ηλιακά συστήματα 

Κεντρικά Ενεργητικά Συστήματα 
Θέρμανσης Νερού Χρήσης 

30 
(de minimis) 

15‐30 
(περιφερειακή) 

35 
(γεωργική) 

20.000  

‐ 

Ηλιακά Συστήματα 
Θέρμανσης/Ψύξης Χώρου 

40 (de minimis) 
15‐30 

(περιφερειακή) 
30 

(γεωργική) 

85.500 

‐ 

Φωτοβολταϊκά συστήματα 
Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
μέχρι 20KW ενωμένα με το 
δίκτυο 

40 (de minimis)  48.000 
0,205 (για 15 χρόνια) 
Max €200 per year/kW 

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά 
Συστήματα μέχρι 20KW 

40  
(de minimis) 

15‐30 
(περιφερειακή) 

35 
(γεωργική) 

50.000  ‐ 

Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
Άντλησης Νερού 

40  
(de minimis) 

15‐30 
(περιφερειακή) 

35 
(γεωργική) 

50.000  ‐ 

Αιολικά Συστήματα 

Αιολικά Συστήματα μέχρι 30KW 

40 
(de minimis) 

15‐35 
(περιφερειακή) 

35 
(γεωργική) 

45.000 
Εκάστοτε τιμή αγοράς της 
ΑΗΚ 

Ανεμόμυλοι για Άντληση Νερού  40 
(de minimis) 

15‐35 
(περιφερειακή) 

35 
(γεωργική) 

20.000  ‐ 

Αξιοποίηση Βιομάζας 
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Αξιοποίηση Βιομάζας  
(για παραγωγή 
θερμότητας/ψύξης) 

40 (de minimis) 
15‐25‐ 35 

(περιφερειακή) 
35 

(γεωργική) 

200.000 
680.000 
500.000 

 

Παραγωγή Βιοκαυσίμων για 
μεταφορές 

40 (de minimis) 
15‐25‐ 35 

(περιφερειακή) 
35 

(γεωργική) 

200.000 
680.000 
500.000 

 

Υδροηλεκτρικά Συστήματα 
Μικρά υδροηλεκτρικά έργα  40  

(de minimis) 
15‐25‐35 

(περιφερειακή) 
35 

(γεωργική) 

105.000   

Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ 
Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ  40  

(de minimis) 
15‐25‐35 

(περιφερειακή) 
35 

(γεωργική) 

175.000   

Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας ή ψύξης 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – 
Θερμότητας ή/και ψύξης 

15‐25‐35 
(περιφερειακή) 

ή 
30 (de minimis) 

€171.000  
ανά μονάδα 

 

   

 



Κεφάλαιο 5. Κανόνες σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρισμού που παράγεται από ΑΠΕ 

5.1 Εισαγωγή 

Οι Κανόνες Συστήματος Μεταφοράς καθορίζουν τις λειτουργικές διαδικασίες και τις αρχές που 
διέπουν τη σχέση μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς με όλους τους Χρήστες του 
Συστήματος Μεταφοράς, οι οποίοι είναι Παραγωγοί, Προμηθευτές, ο Διαχειριστής Συστήματος 
Διανομής ή Πελάτες που Συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς.  

Οι Κανόνες Συστήματος Μεταφοράς είναι ένα κείμενο με επακριβώς καθορισμένες διαδικασίες 
για τη Λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου με το οποίο επιτυγχάνεται 
ο έλεγχος και ρύθμιση  του σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
σε  συνθήκες  ασφάλειας,  αξιοπιστίας  με  το  ελάχιστο  δυνατό  κόστος.  Καθορίζονται  οι 
καθημερινές διαδικασίες, τόσο για σκοπούς σχεδιασμού, όσο και για σκοπούς λειτουργίας του 
συστήματος και καλύπτουν κανονικές και εξαιρετικές συνθήκες. Με τους Κανόνες παρέχονται 
τα  μέσα  στους  λειτουργούς  του  Συστήματος  ώστε  να  επιτυγχάνεται  πάντοτε  ο  στιγμιαίος 
ισοζυγισμός της παραγωγής και της ζήτησης στο φιλελευθεροποιημένο περιβάλλον της Αγοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου. 

Οι Κανόνες Συστήματος Μεταφοράς είναι σχεδιασμένοι ώστε να επιτυγχάνεται η ανάπτυξη, η 
συντήρηση  και  η  λειτουργία  ενός  αποδοτικού,  συντονισμένου  και  οικονομικού  Συστήματος 
Μεταφοράς,  για  να  καταστήσουν  δυνατό  τον  ανταγωνισμό  στην  παραγωγή  και  προμήθεια 
ηλεκτρισμού.  Είναι  κατανοητό  ότι,  οι  Κανόνες  Συστήματος  Μεταφοράς  θα  πρέπει  να 
θεωρούνται ως η καταγραφή του τι είναι το ορθό (ειδικά από τεχνικής πλευράς) για όλους τους 
Χρήστες  και  τον  ίδιο  το  Διαχειριστή  Συστήματος Μεταφοράς,  σε  σχέση  με  το  σχεδιασμό  τη 
λειτουργία  και  τη  χρήση  του  Συστήματος  Μεταφοράς.  Είναι  εμφανής  η  πρόθεση  να 
αποφευχθεί οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των Χρηστών και κατηγοριών Χρηστών. 

Οι Κανόνες Συστήματος Μεταφοράς περιέχουν: 

(α)  Τους Όρους  Σύνδεσης στο  Σύστημα Μεταφοράς οι  οποίοι  παρέχουν  τα  ελάχιστα  τεχνικά, 
σχεδιαστικά,  και  λειτουργικά  κριτήρια  που  πρέπει  να  πληρούνται  από  το  Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς στα σημεία σύνδεσης και από τους Χρήστες που είναι συνδεδεμένοι ή 
προσβλέπουν σε σύνδεση τους με το Σύστημα Μεταφοράς. 

(β) Τους Κανόνες Σχεδιασμού οι οποίοι προβλέπουν την υποβολή συγκεκριμένων πληροφοριών 
από  τους  Χρήστες  στο Διαχειριστή  Συστήματος Μεταφοράς ώστε  ο  Διαχειριστής  Συστήματος 
Μεταφοράς να μπορεί να μελετά το στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος 
Μεταφοράς. 

(γ)  Μια  ομάδα  κανόνων  σχετίζεται  με  τη  Λειτουργία  και  καταπιάνεται  με  τη  πρόβλεψη 
Ζήτησης,  το  συντονισμό  του  σχεδιασμού  των  διακοπών  του  Συστήματος  Μεταφοράς  και 
Συστημάτων Χρηστών για κατασκευές, επιδιορθώσεις και συντήρηση, καταπιάνεται επίσης με 
τους διάφορους  τρόπους μείωσης  της Ζήτησης,  την αναφορά προγραμματισμένων χειρισμών 
και  απρόβλεπτων  καταστάσεων  όπως  βλαβών  καθώς  και  με  διαδικασίες  υποβολής  γραπτών 
εκθέσεων  σε  περιπτώσεις  βλαβών  και  με  διαδικασίες  διεξαγωγής  από  το  Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς ελέγχων, έρευνας και παρακολούθησης. 

(δ) Μια άλλη ομάδα κανόνων, σχετίζεται με το συντονισμό της ασφάλειας όπου περιγράφονται 
λεπτομερείς  διαδικασίες  συντονισμού  των  εμπλεκομένων  σε  εργασία  στο  Σύστημα 
Μεταφοράς.  Μια  τρίτη  ομάδα  κανόνων  σχετίζεται  με  τις  προδιαγραφές  και  διαδικασίες 
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μετρήσεων που έχουν σχέση με τις ανάγκες εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς 
Ηλεκτρισμού. 

(ε)  Τους  Κανόνες  Προγραμματισμού  Παραγωγής  που  περιέχουν  τις  διαδικασίες  για  την 
απαραίτητη  πληροφόρηση  του  Διαχειριστή  Συστήματος Μεταφοράς  και  διαδικασίες  που  θα 
πρέπει  να  ακολουθεί  ο  Διαχειριστής  Συστήματος  Μεταφοράς  κατά  την  έκδοση  του 
Προγράμματος Παραγωγής για την Ημέρα Κατανομής, όπως και την υποχρέωση του για έκδοση 
της πρόβλεψης της συνολική Ζήτησης του Συστήματος Μεταφοράς. 

(στ) Την Κατανομή Παραγωγής η οποία περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο Διαχειριστής 
Συστήματος Μεταφοράς χρησιμοποιεί τα δεδομένα που του παρέχονται από τους Χρήστες για 
να αποφασίσει το τρόπο κατανομής της Παραγωγής. 

Στους  κανόνες  μεταφοράς  περιλαμβάνεται  ένα  ξεχωριστό  άρθρο  που  αφορά  τους  σταθμούς 
ΑΠΕ, το οποίο: 

• Περιέχει τεχνικούς κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται αποκλειστικά για Αιολικά Πάρκα 
• Περιέχει  πρόνοιες  για προνομιακή μεταχείριση,  σύμφωνα με  την Οδηγία 2001/77/ΕΚ 

του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου,  που  εφαρμόζονται  κατά  την 
κατανομή παραγωγής σε περιπτώσεις Σταθμών ΑΠΕ. 

• Αναφέρεται στη διαδικασία έκδοσης Εγγύησης Προέλευσης για σταθμούς ΑΠΕ 
• Περιέχει  πρόνοιες  αναφορικά  με  την  πολιτική  χρέωσης  σύνδεσης  και  χρήσης  του 

συστήματος που εφαρμόζονται για παραγωγούς ΑΠΕ. 
 

5.2 Προτεραιότητα σταθμών ΑΠΕ στην κατανομή παραγωγής 

Κατά  την  κατανομή  παραγωγής  οι  σταθμοί  ΑΠΕ  (συμπεριλαμβανομένων  των  σταθμών 
παραγωγής μέσω συμπαραγωγής, οι οποίοι χρησιμοποιούν για την παραγωγή ηλεκτρισμού και 
χρήσιμης  θερμότητας  ΑΠΕ)  τυγχάνουν  προνομιακής  μεταχείρισης,  εφόσον  δεν  επηρεάζεται 
δυσμενώς  η  ασφαλής  λειτουργία  του  ηλεκτρικού  συστήματος.  Οι  σταθμοί  ΑΠΕ  έχουν  το 
δικαίωμα να διοχετεύσουν πρώτοι την ενέργεια τους στο σύστημα μεταφοράς και στο σύστημα 
διανομής,  σε  κάθε  περίοδο  εκκαθάρισης.  Το  δικαίωμα  αυτό  ισχύει  ανεξαρτήτως  της 
εγκατεστημένης  ηλεκτρικής  ισχύος.  Ισχύει  επίσης  και  στην  περίπτωση  αυτοπαραγωγών  και 
παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και επιθυμούν να διοχετεύσουν τυχόν πλεόνασμα τους 
στο  σύστημα  μεταφοράς  και  διανομής.  Επίσης  οι  σταθμοί  ΑΠΕ  διατηρούν  το  δικαίωμα 
απόκλισης από τις δηλώσεις προγραμματισμού παραγωγής. 

Ο Διαχειριστής  Συστήματος Μεταφοράς  και/ή ο Διαχειριστής  Συστήματος Διανομής  έχουν  το 
δικαίωμα  να  μειώσουν  απεριόριστα  και  ανά  πάσα  στιγμή  την  ηλεκτρική  ενέργεια  που 
διοχετεύεται στο σύστημα μεταφοράς ή στο σύστημα διανομής και που παράγεται από ΑΠΕ, αν 
κρίνουν ότι το απαιτούν οι συνθήκες λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος. 

5.3 Εγγύηση Προέλευσης από ΑΠΕ 

Το σύστημα έκδοσης Εγγύησης Προέλευσης για περιπτώσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
εγκαθιδρύεται  από  τις  διατάξεις  του  «Περί  Προώθησης  και  Ενθάρρυνσης  της  Χρήσης 
Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  και  της  Εξοικονόμησης  Ενέργειας»  Νόμου  του  2003  ή  του 
τοποποιητικού. 
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Προϋποθέσεις έκδοσης Εγγύηση Προέλευσης 

Η  προέλευση  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  που  παράγεται  από  Σταθμούς  Ανανεώσιμων  Πηγών 
Ενέργειας  (συμπεριλαμβανομένων  αυτών  που  χρησιμοποιούν  υδροηλεκτρική  ενέργεια), 
μπορεί να αποδεικνύεται προς τρίτους με την έκδοση Εγγύησης Προέλευσης. 

Προκειμένου για υδροηλεκτρικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν αντλητικά συστήματα για την 
πλήρωση δεξαμενής αποθήκευσης  (pumped  storage),  η Εγγύηση Προέλευσης εκδίδεται μόνο 
για την διαφορά μεταξύ της ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από υδροηλεκτρική ενέργεια 
και  της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφήθηκε από το Σύστημα Μεταφοράς ή  το Σύστημα 
Διανομής για την πλήρωση της δεξαμενής αποθήκευσης. 

Προκειμένου  για  την  ηλεκτρική  ενέργεια  που  παράγεται  από  την  αξιοποίηση  Βιομάζας,  η 
Εγγύηση Προέλευσης εκδίδεται μόνο για το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί 
στο  βιοαποικοδομήσιμο  κλάσμα  που  ορίζεται  στο  εδάφιο  (β)  του  Άρθρου  2  της  Οδηγίας 
2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001. 

Η Εγγύηση Προέλευσης δεν συνεπάγεται από μόνη της την απόκτηση δικαιώματος υπαγωγής 
σε μηχανισμούς παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης. 

 

Έκδοση και εποπτεία εγγυήσεων προέλευσης 

Εγγυήσεις Προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτεί το Σύστημα Μεταφοράς ή το 
Σύστημα  Διανομής  εκδίδονται  από  το  Διαχειριστή  Συστήματος  Μεταφοράς  ή/  και  το 
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. 

Εποπτεία  του  συστήματος  Εγγύησης Προέλευσης  εξασκείται  από  τη  ΡΑΕΚ.  Η  ΡΑΕΚ  επιβλέπει 
την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος Εγγύησης Προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας και 
χειρίζεται  θέματα  αμοιβαίας  αναγνώρισης  Εγγυήσεων  Προέλευσης,  οι  οποίες  έχουν  εκδοθεί 
από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Διαδικασία έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης 

Οι  Εγγυήσεις  Προέλευσης  ηλεκτρικής  ενέργειας  αφορούν  την  ενέργεια  που  παράγεται  σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην οικεία Εγγύηση Προέλευσης αναγράφονται:  

το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο εκδίδεται η Εγγύηση Προέλευσης, η καθαρή 
ποσότητα ενέργειας που παράχθηκε κατά το διάστημα αυτό, το είδος της πηγής από την οποία 
έχει  παραχθεί,  η  θέση  εγκατάστασης  του  Σταθμού Παραγωγής,  ο Παραγωγός,  η  ημερομηνία 
έκδοσης της Εγγύησης Προέλευσης, και, προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό, αναγράφεται 
και η εγκατεστημένη ισχύς του Σταθμού Παραγωγής. 

Για  την  έκδοση  των  Εγγυήσεων  Προέλευσης  της  ηλεκτρικής  ενέργειας,  ο  ενδιαφερόμενος 
Παραγωγός  υποβάλλει  στο  Διαχειριστή  Συστήματος  Μεταφοράς  ή/  και  στο  Διαχειριστή 
Συστήματος Διανομής, σχετική αίτηση.  

Οι  Εγγυήσεις  Προέλευσης  εκδίδονται  με  βάση  επαρκείς  και  ακριβείς  πληροφορίες,  όπως  τα 
πιστοποιημένα  στοιχεία  μετρήσεων  του  Διαχειριστή  Συστήματος  Μεταφοράς  ή/  και 
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και κοινοποιούνται στη ΡΑΕΚ. 
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Σε  περίπτωση  βάσιμης  αμφιβολίας  ως  προς  την  εγκυρότητα  και  ακρίβεια  των  στοιχείων,  το 
αίτημα για την έκδοση Εγγύησης Προέλευσης μπορεί να απορριφθεί. 

 

Οι  Εγγυήσεις  Προέλευσης  δεν  έχουν  συγκεκριμένη  χρονική  διάρκεια  και  καλύπτουν  χρονικά 
διαστήματα όχι μικρότερα των τριάντα ημερών. Η Εγγύηση Προέλευσης μπορεί να ανακληθεί ή 
να τροποποιηθεί και επανεκδίδεται νέα σε αντικατάσταση της. 

Η  Εγγύηση  Προέλευσης  μπορεί  να  μεταβιβάζεται  σε  νέο  κάτοχο.  Η  ΡΑΕΚ  και  ο  Διαχειριστής 
Συστήματος  Μεταφοράς  ή/  και  ο  Διαχειριστής  Συστήματος  Διανομής  ενημερώνονται  για  τη 
μεταβίβαση με ευθύνη του αρχικού κατόχου. 

Ο  Διαχειριστής  Συστήματος Μεταφοράς  ή/  και  ο  Διαχειριστής  Συστήματος  Διανομής  τηρούν 
ιδιαίτερο  έγγραφο  και  ηλεκτρονικό  μητρώο  στο  οποίο  καταχωρούνται  οι  Εγγυήσεις 
Προέλευσης που έχουν εκδοθεί με  τα απαραίτητα στοιχεία που τις συνοδεύουν.  Στο μητρώο 
αυτό καταχωρείται οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανάκληση αυτών. Στο μητρώο εξασφαλίζεται 
η ελεύθερη πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου. 

 

5.4 Πολιτική χρέωσης σύνδεσης και χρήσης του συστήματος για παραγωγούς ΑΠΕ 

Στα  πλαίσια  ενθάρρυνσης  της  χρήσης  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  και  παραγωγής 
ηλεκτρικής  ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας,  και  ύστερα από σχετική απόφαση/ 
έγκριση της ΡΑΕΚ, εφαρμόζονται οι πιο κάτω πρόνοιες αναφορικά με: 

• τη  Χρέωση  Σύνδεσης  στο  Σύστημα  Μεταφοράς  ή  στο  Σύστημα  Διανομής  Σταθμών 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

• τη Χρέωση Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς και Συστήματος Διανομής. 

Όλοι  οι  Παραγωγοί  Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας  θα  χρεώνονται  για  τη  σύνδεση  τους  στο 
Σύστημα  Μεταφοράς  ή  στο  Σύστημα  Διανομής  με  υπολογισμό  του  κόστους  σύνδεσης 
βασιζόμενο σε μεθοδολογία ρηχής σύνδεσης.  

Ο Παραγωγός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα επωμίζεται μόνο το πενήντα τοις εκατό (50%) 
του  ρηχού  αυτού  κόστους  (Απαιτούμενη  Κεφαλαιουχική  Συνεισφορά).  Το  επιπλέον  πενήντα 
τοις  εκατό  (50%)  θα  το  επωμίζεται  ο  Ιδιοκτήτης  Συστήματος  Μεταφοράς  ή  ο  Ιδιοκτήτης 
Συστήματος  Διανομής,  και  θα  το  ανακτά  μέσω  των  Χρεώσεων  Χρήσης  του  Συστήματος 
Μεταφοράς μέσω του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, ή μέσω των Χρεώσεων Χρήσης του 
Συστήματος Διανομής μέσω του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.  

Επίσης,  οι  Παραγωγοί  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  δεν  θα  καταβάλλουν  τέλη  Χρήσης 
Συστήματος Μεταφοράς, ή τέλη Χρήσης Συστήματος Διανομής, ή τέλη Επικουρικών Υπηρεσιών, 
ούτε θα συμμετέχουν σε σχέδια παροχής και αγοραπωλησίας Επικουρικών Υπηρεσιών. 
 

5.5 Διαδικασία Σύνδεσης Μονάδων/Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
ΑΠΕ με το δίκτυο της ΑΗΚ 

Η  Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύπρου,  ενθαρρύνει  τη  διοχέτευση  στο  σύστημα  της,  την  ηλεκτρική 
ενέργεια  που  παράγεται  από  ΑΠΕ.  Ανάλογα  με  το  μέγεθος/ισχύ  των Μονάδων/Συστημάτων 
ΑΠΕ, ακολουθείται διαδικασία, όπως περιγράφεται πιο κάτω: 
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A. Διαδικασία Σύνδεσης όλων των Μονάδων/Συστημάτων ΑΠΕ, πλην των Φωτοβολταϊκών 
Συστημάτων μέχρι 5kW, με το Δίκτυο της ΑΗΚ. 

 Υποβολή  αίτησης  προς  την  ΑΗΚ  για    σύνδεση  με  το  Δίκτυο  της  ΑΗΚ  (Ισχύς 
παραγωγής μέχρι 6 MW. Πέραν των 6 MW υποβάλλεται αίτηση στο ΔΣΜ). 

 Ετοιμασία  τεχνο‐οικονομικής μελέτης από  την ΑΗΚ  και  κοινοποίηση προς  τον 
αιτητή των όρων σύνδεσης. 

 Αποδοχή  των  όρων  από  τον  αιτητή,  εξασφάλιση  των  αναγκαίων 
αδειών/εγκρίσεων από τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες/Αρχές και 
υποβολή  αίτησης  προς  το  Ίδρυμα  Ενέργειας  για  εξασφάλιση 
χορηγίας/επιδότησης. 

 Καταβολή  από  τον  αιτητή  προς  την  ΑΗΚ,  της  απαιτούμενης  κεφαλαιουχικής 
συνισφοράς. 

 Έκδοση των όρων διασύνδεσης (από ΑΗΚ ή ΔΣΜ ανάλογα με την ισχύ). 

 Ο αιτητής μπορεί να προχωρήσει στις κατασκευαστικές εργασίες της μονάδας 
παραγωγής  και  η  ΑΗΚ  με  τη  σειρά  της  θα  προχωρήσει  στην  κατασκευή  της 
διασυνδετικής γραμμής. 

 Υποβολή  κατασκευαστικών  σχεδίων  από  τον  αιτητή  για  τον  έλεγχο  των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων/λειτουργίας τηςμονάδας παραγωγής. 

 Αν  όλα  είναι  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία/κανονισμούς,  γίνεται 
σύνδεση με  το  δίκτυο  της ΑΗΚ  και  υπογράφεται  η  σχετική  συμφωνία μεταξύ 
αιτητή και ΑΗΚ. 

B. Διαδικασία Σύνδεσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 5kW, με το Δίκτυο της ΑΗΚ. 

a. Όταν υπάρχει ηλεκτροδοτημένο υποστατικό. 

i. Υποβολή αίτησης από τον αιτητή/παραγωγό. 

ii. Επιτόπια  επίσκεψη/επιθεώρηση  της  εγκατάστασης  από  την  ΑΗΚ  για 
καθορισμό της θέσης  του μετρητή που θα καταγράφει  την παραγωγή 
του Φωτοβολταϊκού Συστήματος. 

iii. Έκδοση όρων διασύνδεσης του ΦΣ με το Δίκτυο χαμηλής τάσης της ΑΗΚ 
και κοινοποίηση προς τον αιτητή. 

iv. Αποδοχή  όρων  από  αιτητή  και  αίτηση  προς  το  Ίδρυμα  Ενέργειας  για 
επιχορήγηση/επιδότηση. 

v. Υποβολή σχεδίων από τον αιτητή/παραγωγό προς την ΑΗΚ για έλεγχο 
της ηλεκτρικής εγκατάστασης μαζί με τα ακόλουθα έγγραφα: 

1. Βεβαίωση  από  το  Υπουργείο  Εμπορίου,  Βιομηχανίας  και 
Τουρισμού που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

a. Υποβολή  αίτησης  για  παραχώρησης 
χορηγίας/επιδότησης. 

b. Κατ’ αρχήν έγκριση της αίτησης 

c. Εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας 
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2.  Τεχνικές προδιαγραφές ΦΣ 

3. Αντίγραφο  της  Δήλωσης  Συμμόρφωσης  με  τα  Συναφή 
Ευρωπαικά Πρότυπα από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό 
που θα χρησιμοποιηθεί. 

vi. Έλεγχος/επιθεώρηση  της  εγκατάστασης  του ΦΣ  και  εφόσον  όλα  είναι 
εντάξει  θα  καλείται  ο  αιτητής/παραγωγός  να  υπογράψει  το  έντυπο 
ΑΗΚ,  για  να  καταχωρηθεί  στο  σύστημα  καταναλωτών  ως  ‘’ΦΣ’’  και 
υπογραφή Σύμβασης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

vii. Εγκατάσταση μετρητή του ΦΣ και σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης 
της ΑΗΚ 

b. Όταν δεν υπάρχει ηλεκτροδοτημένο υποστατικό. 

i. Υποβολή  ταυτόχρονα  ξεχωριστής  αίτησης  για  ηλεκτροδότηση  του 
υποστατικού καθώς και του προτιθέμενου ΦΣ. 

ii. Κοινοποίηση  χωριστά  των  όρων  Παροχής  για  την  ηλεκτροδότηση  του 
υποστατικού και των όρων διασύνδεσης του ΦΣ. 

iii. Αποδοχή  των όρων  της ΑΗΚ  και ακολουθείται  η  διαδικασία όπως  και 
για ηλεκτροδοτούμενα υποστατικά. 

 

 

 



Κεφάλαιο 6. Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για την αδειοδότηση 

6.1 Υπηρεσία Ενέργειας 

Η Υπηρεσία Ενέργειας, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
έχει τη γενική ευθύνη για τα ενεργειακά θέματα της Κύπρου και οι αρμοδιότητες της αφορούν 
την: 

• Παρακολούθηση  και  συντονισμό  της  προμήθειας  και  διάθεσης  επαρκών  ποσοτήτων 
ενέργειας για κάλυψη των εγχώριων αναγκών με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 

• Παρακολούθηση  και  συμμετοχή  στη  διαμόρφωση  της  Ευρωπαϊκής  Πολιτικής  για  τα 
θέματα της ενέργειας. 

• Εισήγηση  προτάσεων  για  τρόπους  μεταφοράς  του  Ευρωπαϊκού  Κεκτημένου  στην 
Εθνική Νομοθεσία, βοηθώντας στην ετοιμασία των νομοθετημάτων και εφαρμόζοντας 
προγράμματα για προώθηση τους. 

• Κατάρτιση  και  εφαρμογή προγραμμάτων  για  εξοικονόμηση  ενέργειας,  προώθηση  της 
χρήσης  Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας  και  Ανάπτυξη  Τεχνολογιών  για  εκμετάλλευση 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής στην Κύπρο, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς του τομέα, και προωθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της. 
 

6.2 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 

Η  Ρυθμιστική  Αρχή  Ενέργειας  Κύπρου  (ΡΑΕΚ)  είναι  ανεξάρτητη  αρχή  της  Κυπριακής 
Δημοκρατίας  και  έχει  εκτελεστικές  εξουσίες  και  αρμοδιότητες  στον  Τομέα  της  Ενέργειας. 
Μεταξύ  άλλων,  η  ΡΑΕΚ,  έχει  εξουσία  και  αρμοδιότητα:  Να  χορηγεί,  ελέγχει,  επιβάλλει, 
τροποποιεί  ή  ανακαλεί  άδειες,  περιλαμβανομένης  όταν  είναι  αναγκαίο,  της  πρόσκλησης  για 
υποβολή αιτήσεων για άδειες που εκδίδονται με βάση τον ισχύοντα Νόμο.  

Η  ανάγκη  για  την  ίδρυση  Ρυθμιστικών  Αρχών  στα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ  προέκυψε  από  τις 
διαρθρωτικές μεταβολές των αγορών ενέργειας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 
με στόχο μια Κοινή Ενιαία Αγορά Ενέργειας. 

Η Οδηγία 96/92/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19 ης Δεκεμβρίου 
1996  (η οποία  τροποποιήθηκε με  την Οδηγία 2003/54/ΕΚ στις 26  Ιουνίου 2003)  σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
δημιούργησε  την  ανάγκη  στη  Κυπριακή  Δημοκρατία,  για  σκοπούς  εναρμόνισης  με  την 
«οδηγία»  να  θεσπίσει  τον  περί  Ρύθμισης  της  αγοράς  Ηλεκτρισμού  νόμο  του  2003  Ν. 
122(1)2003,  με  τον  οποίο  συστάθηκε  η  Ρυθμιστική  Αρχή  Ενέργειας  Κύπρου  (ΡΑΕΚ)  στις  21 
Ιανουαρίου 2004. 

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο, ελευθερώθηκε κατά 35% από την 1η Μαΐου 2004 
και  η  παραγωγή  και  προμήθεια  ηλεκτρισμού  έπαυσαν  να  αποτελούν  μονοπωλιακές 
δραστηριότητες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 

Η  ΡΑΕΚ  είναι  μεταξύ  άλλων  υπεύθυνη  για  τη  διασφάλιση  το  ανταγωνισμού  στην  αγορά 
ηλεκτρισμού,  την  προστασία  των  συμφερόντων  του  καταναλωτή  και  την  προαγωγή  της 
ανάπτυξης  μιας  οικονομικά  βιώσιμης  και  αποδοτικής  αγοράς  ηλεκτρισμού.  Οποιαδήποτε 
επιχείρηση  ενδιαφέρεται  να  παράγει  και  να  πωλεί  ηλεκτρισμό,  υποχρεούται  να  υποβάλει 
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αίτηση  στη  ΡΑΕΚ  για  να  μπορεί  να  πάρει  τη  σχετική  άδεια  εφόσον  πληροί  τα  απαιτούμενα 
κριτήρια. 

Οι εταιρείες οι οποίες εξασφαλίζουν την άδεια, δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα 
δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλο που τα δίκτυα ηλεκτροδότησης 
παραμένουν στην ιδιοκτησία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, έχει διοριστεί ο Διαχειριστής του 
Συστήματος  Μεταφοράς  (ΔΣΜ),  ο  οποίος  λειτουργεί  ανεξάρτητα  από  την  ΑΗΚ,  ώστε  να 
διασφαλίζεται η πρόσβαση στο δίκτυο και ίση μεταχείριση όλων των χρηστών του δικτύου. 

Περαιτέρω,  η  ΡΑΕΚ ρυθμίζει  όλες  τις  διατιμήσεις  και  χρεώσεις  και  τα  επίπεδα ποιότητας  και 
διερευνά παράπονα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους κατόχους αδειών. 

6.3 Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) 

Η συγκρότηση  του  Διαχειριστή  Συστήματος Μεταφοράς  (ΔΣΜ)  προέκυψε,  από  την  απόφαση 
της  Κυβέρνησης  για  εναρμόνιση  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  με  την  Οδηγία  96/92/ΕΟΚ  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (η  οποία  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2003/54/ΕΚ  στις  26  Ιουνίου 
2003), με την οποία καλούνται όλα τα κράτη μέλη, να προβούν σε τέτοια μέτρα ούτως ώστε να 
απελευθερωθεί  η  αγορά  ηλεκτρικής  ενέργειας  και  να  ενθαρρυνθεί  ο  ανταγωνισμός  με  τη 
λειτουργία  ανεξάρτητων  παραγωγών.  Η  Κυπριακή  Δημοκρατία  προχώρησε  στη  ρύθμιση  της 
Αγοράς Ηλεκτρικής  Ενέργειας,  με  την  ετοιμασία και  εισαγωγή  του Περί Ρύθμισης  της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού  Νόμο  του  2003,  Ν.122(I)/2003,  ο  οποίος  ψηφίστηκε  από  τη  Βουλή  των 
Αντιπροσώπων στις 25 Ιουλίου 2003. 
Σύμφωνα  με  το  Άρθρο  61  του  Νόμου,  ο  Διαχειριστής  Συστήματος  Μεταφοράς  έχει  τις 
ακόλουθες αποκλειστικές αρμοδιότητες: 

• Τη λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά 
βιώσιμου συστήματος μεταφοράς  

• Τη  διασφάλιση  της  ανάπτυξης  και  συντήρησης  ενός  ασφαλισμένου,  αξιόπιστου, 
οικονομικά βιώσιμου και αποδοτικού συστήματος μεταφοράς  

• Τη  διερεύνηση  και  προώθηση  οποιασδήποτε  προοπτικής  για  τη  διασύνδεση  του 
συστήματος μεταφοράς με άλλα συστήματα μετά από εντολή του Υπουργού Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού  

• Τη  διασφάλιση  της  διάθεσης  παροχής  όλων  των  υπηρεσιών  παραγωγής  και  άλλων 
υπηρεσιών οι οποίες είναι αναγκαίες για να ασκήσει τις αρμοδιότητες. 

• Τη  λειτουργία  ενός  συστήματος  κατανομής  του φορτίου  και  χρήσης  του  συστήματος 
μεταφοράς,  με  αντικειμενικά,  χωρίς  διακρίσεις,  οικονομικά  και  τεχνικά  κριτήρια, 
σύμφωνα με:  

o τους όρους που περιέχονται στην άδεια που χορηγείται  

o τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής  

o τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού 

• Τη  λειτουργία  και  διαχείριση  της  εμπορίας  του  ηλεκτρισμού  σύμφωνα  με  τους  πιο 
πάνω αναφερόμενους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού  

• Τη χρέωση για τη σύνδεση και χρήση του συστήματος μεταφοράς  
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• Την πρόταση όρων και  τη σύναψη πρωτοκόλλων ή συμβάσεων για τη σύνδεση με το 
σύστημα μεταφοράς και για τη χρήση του, με όλους εκείνους που χρησιμοποιούν και 
επιζητούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα μεταφοράς. 

 

6.4 Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου 

Το  Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου  (ΙΕ)  ιδρύθηκε το 2000 από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού. 

Η αποστολή του ΙΕ είναι: 

• Η προώθηση της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, 

• Η  ανάπτυξη  και  προώθηση  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  (αιολική,  ηλιακή, 
βιομάζα, υδροηλεκτρική,  γεωθερμία ή κάθε άλλη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που 
είναι γνωστή ή θα αποδειχθεί ενδιαφέρουσα στο μέλλον) στην Κύπρο, 

• Κάθε  άλλου  είδους  δραστηριότητες  οι  οποίες  συμβάλουν  στην  προώθηση  των  πιο 
πάνω  τομέων,  στοχεύοντας  στην  διεύρυνση  της  χρήσης  των  οικονομικά  βιώσιμων 
ενεργειακών τεχνολογιών. 

Το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου αξιολογεί αιτήσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαχείρισης 
του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ σύμφωνα με την πρόνοιες και τα κριτήρια αξιολόγησης του 
σχέδιου χορηγιών.  
 

6.5 Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) 

Η  Αρχή  Ηλεκτρισμού  Κύπρου  είναι  ανεξάρτητος  Ημικρατικός  Οργανισμός,  που  ιδρύθηκε 
σύμφωνα  με  τον  περί  Αναπτύξεως  Ηλεκτρισμού  Νόμο  Κεφ.  171  του  1952  για  την  άσκηση 
δραστηριοτήτων  που  σχετίζονται  με  την  παραγωγή,  μεταφορά  και  διανομή  ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Κύπρο. 

Ο όρος του ανεξάρτητου Ημικρατικού Οργανισμού χρησιμοποιείται στην Κύπρο σε περιπτώσεις 
Οργανισμών  οι  οποίοι  είναι  ανεξάρτητοι  και  εγκαθιδρύονται  με  βάση  σχετικό  νόμο,  για  την 
παροχή  υπηρεσιών  ή  άσκηση  εξουσιών  που  σχετίζονται  με  τομείς  δημόσιας  ωφέλειας.  Οι 
Οργανισμοί αυτοί διοικούνται από συμβούλια τα οποία διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Στην περίπτωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, η Κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού Εμπορίου, 
Βιομηχανίας  και  Τουρισμού,  δίδει  κατεύθυνση  στην  ΑΗΚ  για  θέματα  γενικού  ενδιαφέροντος 
της Δημοκρατίας. 

Αποστολή  του Οργανισμού  είναι    η  εξυπηρέτηση  των πελατών,  προσφέροντας με ασφάλεια, 
αξιοπιστία  και  σε  ανταγωνιστικές  τιμές,  υπηρεσίες  στους  τομείς  της  ενέργειας  και  άλλων 
δραστηριοτήτων. 

Στις  16/11/2000  η  Βουλή  των  Αντιπροσώπων  προχώρησε  και  ενέκρινε  την  τροποποίηση  της 
υφιστάμενης  Περί  Ηλεκτρισμού  Νομοθεσίας,  έτσι  που  να  μπορεί  η  ΑΗΚ  να  επιδοθεί  και  σε 
άλλους τομείς δραστηριοτήτων. 
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6.6 Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

 
Η  Υπηρεσία  Περιβάλλοντος,  του  Υπουργείου  Γεωργίας,  Φυσικών  Πόρων  και  Περιβάλλοντος 
συμβουλεύει  για  θέματα  περιβαλλοντικής  πολιτικής  και  συντονίζει  τα  προγράμματα  για  το 
περιβάλλον.  

Επιβλέπει  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  εφαρμογή  της  πολιτικής  και  ο  συντονισμός  των 
διαδικασιών για υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας για το περιβάλλον.  

Προεδρεύει  της  Επιτροπής  για  την  εκτίμηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων,  προωθεί, 
μεταξύ άλλων, την επιβολή των νόμων σχετικά με τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Νερών και για 
τη  Διαχείριση  των  Στερεών  και  Επικίνδυνων  Αποβλήτων  και  ενθαρρύνει  την  περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση.  

Εμπλέκεται στην αδειοδότηση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας μέσω του Νόμου για 
την  Εκτίμηση  των  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  από  Ορισμένα  Έργα.  Ο  Νόμος  αυτός 
Ν.141(I)/2005  τέθηκε  σε  πλήρη  εφαρμογή  το  2005.  Η  ειδική  Επιτροπή  που  συστάθηκε  έχει 
πολύ συχνές συναντήσεις για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από διάφορα 
έργα.  

Επίσης εμπλέκεται μέσω στρατηγικών σχεδίων στον περιορισμό και έλεγχο των εκπομπών του 
διοξειδίου  του  άνθρακα  σύμφωνα  με  τον  Σχετικό  Κυρωτικό  Νόμος  (Ν.  29/(ΙΙΙ/2003)  που 
θεσπίστηκε για την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

 

6.7 Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών 

Αναφορικά  με  τις  αρχές  πολιτικής,  τα  χωροθετικά  κριτήρια  και  τη  διαδικασία  άσκησης 
πολεοδομικού  ελέγχου  σε  σχέση  με  αιτήσεις  για  τη  χωροθέτηση  Μονάδων  Παραγωγής 
Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εκδώσει την 
Εντολή με αρ.2 του 2006, ημερομηνία 19/4/2006.  

Στην  εντολή  αυτή  καθορίζεται  η  διαδικασία  και  οι  όροι  αδειοδότησης  μονάδων  παραγωγής 
ενέργειας  από  ΑΠΕ.  Ειδικότερα  για  την  αδειδότηση  των  αιολικών  πάρκων  η  Εντολή  αρ.  2 
ημερομηνίας  19/4/2006  συνοδεύεται  και  από  τον  «Συμβουλευτικό/  Ενδεικτικό  Χάρτη  για 
Αναπτύξεις Αιολικών Πάρκων», στον οποίο παρουσιάζονται οι βασικές περιοχές αποκλεισμού 
Αιολικών  Πάρκων.  Για  την  αδειοδότηση  απαιτείται  οι  διαβούλευση  με  10  εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες που είναι οι ακόλουθες.  

1. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  

2. Το  Υπουργείο  Γεωργίας,  Φυσικών Πόρων  και  Περιβάλλοντος  και  τα  Τμήματα  Δασών, 
Γεωργίας,  Αναδασμού,  Γεωλογικής  Επισκόπησης,  Αναπτύξεως  Υδάτων,  Αλιείας  και 
Θαλασσίων Ερευνών και Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος 
και Μεταλλείων.  

3. Το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  το  Τμήμα  Κτηματολογίου  και  Χωρομετρίας,  τον  οικείο 
Έπαρχο και το Ταμείο Θήρας.  

4. Το  Υπουργείο  Συγκοινωνιών  και  Έργων  και  τα  Τμήματα  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών, 
Ηλεκτρομηχανολογικών  Υπηρεσιών,  Δημοσίων  Έργων,  Οδικών Μεταφορών,  Πολιτικής 
Αεροπορίας και Αρχαιοτήτων.  

5. Το Υπουργείο Άμυνας.  
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6. Το Υπουργείο Υγείας.  

7. Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.  

8. Την οικεία Τοπική Αρχή.  

9. Το Διοικητή Βρετανικών Βάσεων, σε κατάλληλες περιπτώσεις.  

10. Την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

 

 

 

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήματα που θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενα υποστατικά, 
εάν  και  εφ’  όσον  πληρούνται  ορισμένες  προϋποθέσεις  οι  οποίες  στην  ουσία  επιβάλλουν  τα 
φωτοβολταϊκά συστήματα να ενσωματωθούν στο κέλυφος του κτιρίου και το κτίριο εννοείται 
ότι  έχει  εξασφαλίσει  τις απαιτούμενες άδειες,  θεωρούνται ως δευτερεύουσες άδειες  και δεν 
επιβάλλεται  η  έκδοση  εκ  νέου  πολεοδομικής  άδειας.  Με  τον  τρόπο  αυτό  απλοποιείται  η 
διαδικασία. 
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Κεφάλαιο 7.  Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής 2007‐2013 
 
Στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  Ανταγωνιστικότητα»  2007‐2013 

περιλαμβάνεται ο άξονας προτεραιότητας «Βασικές Υποδομές στον Τομέα του Περιβάλλοντος 

και  της  Ενέργειας».  Στον  Άξονα  αυτό  συμπεριλαμβάνεται  η  συγχρηματοδότηση  έργων  που 

στοχεύουν στην αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Για την 

περίοδο  αυτή  εγκρίθηκαν  και  θα  συγχρηματοδοτηθούν  δύο  έργα  τα  οποία  στοχεύουν  στην 

παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έτος αναφοράς το 2007: 

• Εγκατάσταση 140 ηλιακών δίσκων μέγιστης δυναμικότητας ανά ηλιακό δίσκο 10 kWe, και  

• Εγκατάσταση 290 φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια κτίρια μέγιστης δυναμικότητας 

ανά σύστημα 2 kWe. 
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Κεφάλαιο 8. Έρευνα στον τομέα των ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στην Κύπρο 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες στην Κύπρο ήταν πολύ περιορισμένες ειδικότερα μέχρι το 1990 

και  διεξάγονταν  κυρίως  από  κυβερνητικούς  ερευνητικούς  φορείς.  Οι  ερευνητικές 

δραστηριότητες για την περίοδο 2000‐2005 ήταν μόλις το 0,37% του ΑΕΠ και δεν συγκρίνεται 

ευνοϊκά  με  το  αντίστοιχο  των  υπόλοιπες  κρατών  μελών  της  ΕΕ.  Παρά  την  πρόοδο  που 

παρατηρείται  κατά  τα  τελευταία  χρόνια  στον  τομέα  της  έρευνας  στην  Κύπρο  (το  2007  οι 

ερευνητικές  δραστηριότητες  ανήλθαν  στο  0,40%  του  ΑΕΠ),  το  επίπεδο  των  ερευνητικών 

δραστηριοτήτων εξακολουθεί να είναι χαμηλό. 

 

Καθοριστικό  βήμα  στην  ανάπτυξη  της  έρευνας  στην  Κύπρο  αποτέλεσε  η  συμμετοχή  στο  5ο 

Πρόγραμμα  Πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  ακολούθως  στο  6ο  και  7ο  ΠΠ.  Οι 

προτεραιότητες  στον  τομέα  της  έρευνας  αποτυπώνονται  στις  θεματικές  ενότητες  των 

Προγραμμάτων  Επιχορήγησης  Ερευνητικών  Σχεδίων  του  Ιδρύματος  Προώθησης  Έρευνας,  οι 

οποίες προκύπτουν κατόπιν διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς. Αναφορικά με την ενέργεια 

οι  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  και  η  εξοικονόμηση  ενέργειας  συμπεριλαμβάνονται  στις 

δράσεις προτεραιότητας. 

 

Στην  Κύπρο  η  έρευνα  στον  τομέα  της  ενέργειας  έχει  αναπτυχθεί  περισσότερο  την  τελευταία 

5ετία, εξαιρουμένων φυσικά των παραδοσιακών κυβερνητικών ερευνητικών φορέων οι οποίοι 

συμμετέχουν στην έρευνα για την ενέργεια από το 1992. Αρκετοί φορείς εμπλέκονται σε έργα 

εφαρμοσμένης  έρευνας  ή  σε  συγχρηματοδοτικά  έργα  κυρίως  από  εθνικούς  πόρους  και 

κοινοτικούς  όπως  συγχρηματοδότηση  από  FPs,  Διαρθρωτικά  Ταμεία,  INTERREG,  Intelligent 

Energy  –  Europe  κλπ.  Τα  τελευταία  χρόνια  πέραν  των  ακαδημαϊκών  ιδρυμάτων  και 

κυβερνητικών  φορέων,  ξεκίνησαν  ιδιωτικοί  φορείς  να  συμμετέχουν  σε  δράσεις  έρευνας  και 

τεχνολογίας. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι συμμετέχουν επίσης σε έργα ΑΠΕ και εξοικονόμησης 

ενέργειας, αλλά οι δραστηριότητες  τους σχετίζονται περισσότερο με πιο ήπιες δράσεις όπως 

προγράμματα  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης,  μελέτες  εκτίμησης  δυναμικού  και  όχι  τόσο 

εφαρμοσμένης έρευνας.  

 

Στην συνέχεια ακολουθεί ένας κατάλογος φορέων (μη εξαντλητικός) όπου περιλαμβάνονται και 

τα πεδία έρευνας σχετικά με την ενέργεια. 

 

• Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://www.ucy.ac.cy/ ) 

Το  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  εμπλέκεται  σε  αρκετά  ερευνητικά  έργα  με  θέμα  τις  ΑΠΕ  και 

εξοικονόμησης ενέργειας από το 2006. Τα προγράμματα συγχρηματοδότησης είναι κυρίως τα 

FPs και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου. Οι τομείς έρευνας είναι οι τεχνολογίες ΑΠΕ 

καθώς και η  εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.  Επίσης στο ΠΚ λειτουργεί  το Φωτοβολταϊκό 

Πάρκο όπου υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός έρευνας όπου 14 διαφορετικά φωτοβολταϊκά 

συστήματα  εξετάζονται  ως  προς  την  απόδοση  τους  στις  ιδιαίτερες  συνθήκες  της  Κύπρου 

(http://www.pvtechnology.ucy.ac.cy/pvtechnology/). Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί από 
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το  2008  το  Ευρωπαϊκό  Γραφείο  Κύπρου  το  οποίο  στοχεύει  στην  προώθηση  και  η  παροχή 

πληροφοριών  για  τις  πολιτικές  και  χρηματοδοτικές  ευκαιρίες  που  προσφέρει  η  Ευρωπαϊκή 

Ένωση στους πολίτες των κρατών μελών. 

 

• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (http://www.cut.ac.cy/ ) 

Η  έρευνα  στο  ΤΕΠΑΚ  διεξάγεται  στα  Τμήματα  ή  μεταξύ  δύο  ή  και  περισσότερων 

Τμημάτων, με την ευθύνη ενός ή περισσότερων μελών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού. 

Οι Ερευνητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο ΤΕΠΑΚ με χρηματοδότηση από 

δυο κυρίως πηγές: 

• την κρατική χορηγία όπως καθορίζεται από τον Προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ  

• από  οργανισμούς,  φορείς  ή  ιδιώτες  τόσο  σε  εθνικό  όσο  σε  ευρωπαϊκό  και  διεθνές 

επίπεδο  οι  οποίοι  αναθέτουν,  άνευ  ή  κατόπιν  διαγωνιστικής  διαδικασίας  σε 

ερευνητικές  ομάδες  ή/και  μεμονωμένα  μέλη  του  ακαδημαϊκού  προσωπικού 

συγκεκριμένα ερευνητικά έργα.  

Όσον  αφορά  τους  τομείς  έρευνας  που  σχετίζονται  με  τις  ΑΠΕ  αφορούν  κυρίως  τα  θερμικά 

ηλιακά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, βιοκαυσίμων, βιομάζας κ.α. 

 

• Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (http://www.cera.org.cy ) 

Η ΡΑΕΚ συμμετέχει σε συγχρηματοδοτικά ερευνητικά προγράμματα  (INTERREG  IIIB Archimed, 

FP6,  Intelligent  Energy  –  Europe,  Research  Promotion  Foundation  Cyprus,  Structural  Funds, 

other  funding)  που  στοχεύουν  ενθάρρυνση  της  αποδοτικής  χρήσης  ενέργειας  και  μέτρων 

εξοικονόμησης  ενέργειας  και  στην  προώθηση  της  χρήσης  των  ΑΠΕ.  Συγκεκριμένα  η  ΡΑΕΚ 

συμμετέχει  στα  ακόλουθα  έργα  ‘EXPLORER’,  ‘DISTRES’,  ‘STORIES’,  Πρόβλεψη  Ηλεκτρικού 

Φορτίου με τη χρήση Υπολογιστικής Νοημοσύνης, ‘CSP‐DSW’, “eA3GRID”. 

 

• Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (http://www.cie.org.cy ) 

Συμμετέχει  σε  προγράμματα  συγχρηματοδότησης  από  το  Intelligent  Energy  Europe  (π.χ. 

RERINA,  SOLCO,  PROMOSCENE),  FPs  (SOLATERM)  και  στα  προγράμματα  δια  βίου  μάθησης 

Leonardo Da Vinci (Aquaret). 

 

• Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (http://greek.ari.gov.cy/ ) 

Συμμετέχει  σε  προγράμματα  συγχρηματοδότησης  που  στοχεύουν  στα  μέτρα  εξοικονόμησης 

ενέργειας στη γεωργία και προώθηση της χρήσης τεχνολογιών ΑΠΕ στη γεωργία. 

 

• Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (http://www.eac.com.cy/ ) 

Η Αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου ξεκίνησε να συμμετέχει σε ερευνητικά έργα συγχρηματοδότησης 

από  τα  FPs  από  το  2004.  Τα  έργα  σχετίζονται  κυρίως  με  θέματα  δικτύου,  αποθήκευσης  και 

προώθησης ΑΠΕ. 
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• Frederic Institute of Technology (http://www.fit.ac.cy/ ) 

Συμμετέχει σε έργα που χρηματοδοτούνται από το  ΙΠΕ και FPs  και  έχουν σαν αντικείμενο τις 

τεχνολογίες ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά), υδρογόνο, κυψέλες καυσίμου καθώς επίσης και στην 

Ανάπτυξη Λογισμικού για τη Μελέτη και Κατασκευή Κτιρίων Χαμηλής Ενέργειας στην Κύπρο. 

 

• Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου (http://www.eic.ac.cy ) 

Συμμετέχει  σε  ερευνητικά  προγράμματα  που  συγχρηματοδοτούνται  από  τα  διαρθρωτικά 

ταμεία. 

 

• Διαχειριστής  συστήματος  μεταφοράς  ηλεκτρικής  ενέργειας  Κύπρου 

(http://www.dsm.org.cy ) 

Συμμετέχει στο έργο IS POWER το οποίο συγχρηματοδοτείται από το FP6. 

 

• Ιδιωτική πρωτοβουλία και εμπλοκή σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας 

Άλλοι  φορείς  όπως  το  ΕΤΕΚ  και  ιδιωτικοί  φορείς  συμμετέχουν  σε  προγράμματα 

συγχρηματοδότησης  κυρίως  για  εξοικονόμηση  ενέργειας  στα  κτίρια,  βιομάζα,  αξιοποίηση 

ενεργειακών καλλιεργειών και εκτίμησης δυναμικού, αιολικού κα 

 

 
Ευχαριστίες 
Ευχαριστούμε όλους όσους συνεργάστηκαν και παραχώρησαν στοιχεία για την ετοιμασία της 
παρούσας έκθεσης. 
 
Σημείωση 
Η  Έκθεση  αυτή  βασίστηκε  σε  διαθέσιμα  στοιχεία  κατά  την  περίοδο  ετοιμασίας  της.  Το  περιεχόμενο  μπορεί  να  αντιγραφεί 
νοούμενου  ότι  γίνεται  πάντοτε  αναφορά  στην  πηγή  του  υλικού.  Το  Ενεργειακό  Γραφείο  δεν  εγγυάται  ότι  οι  παρεχόμενες 
πληροφορίες παραμένουν ακριβείς για μεταγενέστερη ημερομηνία χρήσης. 
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