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Η παρούσα έκθεση ετοιμάστηκε στα πλαίσια του έργου ENERSCAPES το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία μέσω του διασυνοριακού προγράμματος MED. 

Το έργο ENERSCAPES στοχεύει να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που μία μη 

οργανωμένη διάχυση των ΑΠΕ θα μπορούσε να προκαλέσει στις μεσογειακές περιοχές, κυρίως από 

την άποψη της αλλοίωσης και της απλούστευσης του τοπίου, καθώς και των αρνητικών συνεπειών 

στην πολιτιστική κληρονομιά. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο 

πολιτιστικό τοπίο, που θεωρείται ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, ώστε να γίνει καλός 

προγραμματισμός της προώθησης τους και της χωροταξικής πολιτικής. Στο έργο συμμετέχουν 

εταίροι από 7 Μεσογειακά κράτη μέλη (Μάλτα, Ιταλία (2 εταίροι), Ελλάδα, Σλοβενία, Ισπανία, 

Γαλλία, Κύπρος). Από την Κύπρο εταίρος είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. 

Συντονιστής του έργου είναι το Ενεργειακό Γραφείο της Μάλτας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ, όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε είχαν 

υποχρέωση να υιοθετήσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους, όσον αφορά την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Με την υιοθέτηση της νέας 

Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, η οποία θα 

καταργήσει την 2001/77/ΕΚ, ο νέος συνολικός στόχος της ΕΕ ανέρχεται στο 20% μέχρι το 

έτος 2020, ενώ ο εθνικός δεσμευτικός στόχος της Κύπρου ανέρχεται στο 13%. 

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. Συγκεκριμένα, περισσότερο από το 99% της ηλεκτρικής 

ενέργειας που καταναλώνεται στην Κύπρο παράγεται από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. 

Συνεπώς, οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι πολύ μεγάλες. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο 

(ΔΣΜ) η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια το έτος 2010 κυμαίνεται περίπου στις 5.500.000 

MWh (Εικόνα 1), ενώ η συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας το 2010 στην 

συνολική κατανάλωση του ηλεκτρισμού αναμένεται να ανέλθει στο 1,23% (Σχήμα 1), 

σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανανεώσιμη Ενέργεια. 

 

Εικόνα 1: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της συνολικής ετήσιας παραγόμενης ενέργειας για την 

περίοδο 2009-2018, στην Κύπρο  

[Πηγή: ΔΣΜ http://www.dsm.org.cy] 

 

 

  

http://www.dsm.org.cy/
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Σχήμα 1: Συνεισφορά ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο για το 2010 

Πηγή: Υπηρεσία Ενέργειας http://www.mcit.gov.cy  

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που προκύπτουν από τις κοινοτικές Οδηγίες και για να 

επιτευχθεί ο εθνικός δεσμευτικός στόχος του 13% μέχρι το 2020, αναμένεται μια ραγδαία 

ανάπτυξη και ενσωμάτωση των συστημάτων ΑΠΕ στο ευρύτερο φυσικό τοπίο της Κύπρου 

σε σχέση με το παρελθόν. Μια ορθολογική χωροθετική πολιτική των συστημάτων ΑΠΕ που 

προκύπτει από το νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ, κρίνεται 

αναγκαία για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στο φυσικό και πολιτιστικό 

τοπίο, την προστασία ευαίσθητων, σημαντικών περιοχών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και 

σε ευρωπαϊκό (κρατικό δάσος, αρχαιολογικοί χώροι, Δίκτυο Φύση 2000 κτλ.). 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 2) παρουσιάζονται όλοι οι σχετικοί νόμοι που συγκροτούν 

το νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Κύπρο. Το νομοθετικό 

πλαίσιο χωρίζεται σε τέσσερις βασικούς τομείς: 1) Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, 2) 

Προώθηση των ΑΠΕ και ΕΞΕ, 3) Πολεοδομία και Χωροταξία, 4) Προστασία 

Περιβάλλοντος. Στα Κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται οι σημαντικότερες 

πρόνοιες που προκύπτουν από την εθνική νομοθεσία και σχετίζονται με την αδειοδότηση 

των συστημάτων ΑΠΕ. 

 

 

http://www.mcit.gov.cy/
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Σχήμα 2: Νομοθετικό πλαίσιο εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ. 
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2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

 

.2.1. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/54/EK σχετικά με τους κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, Ν.122(I)/2003. 

 

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. 

Το νόμο Ν.122(I)/2003 ακολούθησαν δυο τροποποιητικές διατάξεις, ο νόμος Ν 239(Ι) 

2004 και ο νόμος Ν.143(Ι)/2005, που σαν σκοπό έχουν την εναρμόνιση με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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
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του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 96/92/EK. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 9 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την 

Οδηγία 2004/8/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της 11ης 

Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης 

για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και την τροποποίηση της 

Οδηγίας 92/42/EK, καταρτίστηκε ο τροποποιητικός νόμος Ν.173 (Ι)/2006 

Ακολούθησε ο τροποποιητικός νόμος N.92(I)/2008 για σκοπούς συμπλήρωσης της 

εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την Οδηγία 2005/89/EK του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006, περί των 

μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων υποδομής. 

 

3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ Α.Π.Ε ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

.3.1. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/77/ΕΕ για την προαγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, Ν.33(Ι)/2003. 

 

Στην Οδηγία 2001/77/ΕΚ για πρώτη φόρα δίνεται ο ορισμός για τις ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας. Ορίζει σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε), τις μη ορυκτές ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια κυμάτων, 

παλιρροϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, βιομάζα, αέρια εκλυόμενα από χώρους 

υγειονομικής ταφής, από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια). 

Για την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την 

Ευρωπαϊκή οδηγία 2001/77/ΕΚ, η οποία αφορά την 

προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, θεσπίστηκε ο εθνικός νόμος Ν.33(Ι)/2003. 

Ο παρών νόμος αναφέρεται ως ο περί Προώθησης και 

Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2003 και σαν βασική 

πρόνοια έχει την δημιουργία ενός Ειδικού Ταμείου 

Επιδότησης για την προώθηση των Α.Π.Ε και Εξοικονόμηση Ενέργειας, μέσω της 

επιβολής τέλους κατανάλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον καθιδρύεται μια 

Επιτροπή για την διαχείριση των πόρων του ταμείου. 
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Σαν εξουσιοδοτημένο παροχέα ορίζει την ΑΗΚ (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου), ή 

οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια σε 

καταναλωτές και σαν καταναλωτή οποιοδήποτε πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, τα 

υποστατικά ή οι εγκαταστάσεις του οποίου είναι συνδεδεμένα με δίκτυο παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας παρεχόμενης από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο παροχέα. 

 

Το ειδικό ταμείο ιδρύεται βάση του άρθρου 3 του παρόντος νόμου για σκοπούς 

ενθάρρυνσης της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γενικά της 

προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας, χρηματοδοτώντας κυρίως τα ακόλουθα: 

 την παραγωγή ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 

  τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και λοιπές δραστηριότητες εξοικονόμησης 

ενέργειας 

  προγράμματα προώθησης των ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας, 

περιλαμβανομένης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, καθώς και 

διαφώτισης του κοινού 

  τα έξοδα διαχείρισης του ταμείου 

 

Οι πόροι του ειδικού ταμείου προέρχονται κυρίως από:  

 την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8 

του παρόντος νόμου και ανέρχεται σήμερα 0,0044 €/kWh 

 τις εκάστοτε εγκρινόμενες κυβερνητικές χορηγίες ή εισφορές προς το Ταμείο και 

 οποιαδήποτε άλλα έσοδα, δωρεές, τόκους από καταθέσεις ή επενδύσεις των 

χρημάτων του Ταμείου. 

Βάση του άρθρου 4 του βασικού νόμου, καθιδρύεται μια επιτροπή που θα διαχειρίζεται 

και θα ελέγχει το Ειδικό Ταμείο. Η Επιτροπή διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου 

απαρτίζεται από:  

1) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ή 

εκπρόσωπο του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής 

2) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπο του 

3) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπο του 

4) το Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας, του 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπο του 

5) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπο του και 

6) εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) 
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Τα καθήκοντα της επιτροπής που διαχειρίζεται το χρηματικό κεφάλαιο του ειδικού 

ταμείου είναι:  

(α) Να χρηματοδοτεί ή να επιδοτεί, κάτω από τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στα σχέδια, διάφορες δραστηριότητες που στοχεύουν στην 

ενθάρρυνση της εκμετάλλευσης των ΑΠΕ ή στην προώθηση της εξοικονόμησης 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού. 

(β) Να εξετάζει, να αξιολογεί και να εγκρίνει αιτήσεις για παροχή επιδοτήσεων ή 

χρηματοδοτήσεων που προαναφέρθηκαν στο σημείο (α). 

(γ) Να προβαίνει σε κάθε αναγκαία εκταμίευση ή δαπάνη σχετική με τους σκοπούς του 

Ταμείου. 

(δ) Να επενδύει τα τυχόν αποθέματα του Ταμείου κατά τον τρόπο και την έκταση που 

θέλει με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 

(ε) Να αναπτύσσει, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό 

πρόσωπο, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συντελεστική ή βοηθητική στην 

επίτευξη των σκοπών του Ταμείου.  

 

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 ο οποίος με την σειρά του 

τροποποιείται με την κατάργηση του εδαφίου (3) του άρθρου 7 με το Ν 33 (I)/2007.  

Κύρια πρόνοια του τροποποιητικού νόμου Ν.162(Ι) /2006 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. 

Ο Νόμος αυτός, ο οποίος τροποποίησε τον βασικό Ν.33(Ι)/2003, έγινε για εναρμόνιση με 

το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ. 

Για καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου ψηφίστηκε ο Ν 38 

(II)/2010 ο οποίος προβλέπει εκείνες τις δαπάνες για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη 
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ή δε θα γίνει αργότερα πρόβλεψη από οποιοδήποτε νόμο για το έτος που λήγει την 31 

Δεκεμβρίου 2010. 

Κατά τη μεταφορά σε εθνικό δίκαιο τη Οδηγίας 2001/77/ΕΚ παρατηρήθηκαν αρκετά 

κενά μιας και ορισμένες πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας δεν μεταφέρθηκαν σε εθνικό 

δίκαιο. Για σκοπούς όμως συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ 

καταστρώθηκε το εθνικό σχέδιο δράσης για την προώθηση των ΑΠΕ. 

Το Σχέδιο Δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 2002-2010 περιλάμβανε 

εθνικούς ενδεικτικούς στόχους σχετικά με τη συνεισφορά των ΑΠΕ στην κυπριακή 

οικονομία ως ακολούθως: 

1. διπλασιασμό της συνεισφοράς των ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας 

2. αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ώστε 

να καλύψει το 6% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού το έτος 2010, από 

σχεδόν μηδενική βάση που ήταν το 1997. 

 

.3.2. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή απόδοση των 
κτιρίων Ν.142 (Ι) 2006 και ΚΔΠ 446-2009 

 

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. 

Για την εφαρμογή της οδηγίας όσον αφορά την εξοικονόμηση της ενέργειας των κτιρίων 

στον τομέα εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ψηφίστηκε από τον Υπουργό 

Εμπορίου και Βιομηχανίας μέσα από τις εξουσίες που παρέχονται από τους νόμους Ν 

142 (Ι) 2006 και Ν.30(Ι) 2009 το διάταγμα ΚΔΠ 446-2009. 
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Το διάταγμα μεταξύ άλλων προβλέπει για κάθε νέο κτίριο που χρησιμοποιείται ως 

κατοικία, την εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για την ικανοποίηση των αναγκών σε 

ζεστό νερό χρήσης, σύμφωνα με τον Τεχνικό Οδηγό Ηλιακών Συστημάτων και σύμφωνα 

με τους όρους της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής. Επίσης προβλέπει την τοποθέτηση 

πρόνοιας για χρήση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε). Η πρόνοια να τοποθετείται σε συνεννόηση με τον προμηθευτή 

ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Η.Κ, η άλλος) και να περιλαμβάνει: α) την τοποθέτηση στο κτίριο 

μεγαλύτερου κιβωτίου μετρητών ηλεκτρισμού ώστε να υπάρχει πρόσθετος διαθέσιμος 

χώρος για εγκατάσταση του μετρητή Α.Π.Ε, και β) την τοποθέτηση κατάλληλης 

σωλήνωσης η οποία να ξεκίνα από το κιβώτιο μετρητών και να καταλήγει στη μελλοντική 

πιθανή θέση εγκατάστασης του συστήματος Α.Π.Ε. 

.3.3. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής 
ενέργειας, Νόμοι Ν 174(Ι)/2006 και Ν 162(Ι)/2006 

 

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 α) στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και β) στη 

βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού.  

Για να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2004/8/EC για Συμπαραγωγή 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και της οδηγίας 

2001/77/EC για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η 

κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ετοίμασε τούς 

Νόμους N 174 (I)/2006 και 162(I)/2006 (τροποποίηση του 

Ν.33(Ι)/2003) για προώθηση των εγκαταστάσεων ΣΗΘ και 

ΑΠΕ. Οι Νόμοι αυτοί καλούν την δημιουργία και 

λειτουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου μέσω του οποίου 

θα εκδίδονται, θα μεταφέρονται και θα ακυρώνονται 

Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής από ΣΗΘ και ΑΠΕ. 

Αυτός ο τομέας περιέχει Κανονισμούς, Νομοθεσίες, 

Τεχνικά Εγχειρίδια και άλλες πληροφορίες σχετικά με το 

Ηλεκτρονικό Μητρώο. 
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.3.4. Σχέδια χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 2010, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Ιούλιος 2010 

 

Τα σχέδια χορηγιών αποσκοπούν στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό τη μορφή 

κυβερνητικής χορηγίας ή/και επιδότησης για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον 

τομέα της ενθάρρυνσης της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Καλύπτουν επενδύσεις που αφορούν αγορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, 

υλικών και το κόστος μελετών όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες. 

Τα σχέδια χορηγιών προκύπτουν βασικά από το Ν.33(Ι)/2003 που αναφέρεται ως ο περί 

Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της 

Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε 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 της Κύπρου και 

σαν βασική πρόνοια είχε την δημιουργία ενός Ειδικού Ταμείου Επιδότησης για την 

προώθηση των Α.Π.Ε και Εξοικονόμηση Ενέργειας. 

 

Η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε θα πραγματοποιείται από 

την Α.Η.Κ ή από άλλο παροχέα ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή που θα πληρώνει η ΑΗΚ για 

την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και διοχετεύεται στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού θα καθορίζεται από την 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας όπως ορίζεται στον “περί Ρυθμίσεως της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003”. Η επιδότηση (η διαφορά μεταξύ της συνολικής τιμής 

πώλησης κιλοβατώρας και της τιμής της αγοράς από την ΑΗΚ) θα καταβάλλεται από το 

Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ που έχει δημιουργηθεί και που χρηματοδοτείται βασικά με 

την επιβολή τέλους πάνω στην κατανάλωση ηλεκτρισμού. 

 

Ανάλογα με το πρόσωπο η τον οργανισμό που διεκδικεί τις χορηγίες, προκύπτουν τρεις 

κατηγορίες χορηγιών: 

1) Για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα 

2)  Για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημοσίου τομέα που 

ασκούν οικονομική δραστηριότητα 

3) Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα εμπορικά 

αιολικά, ηλιοθερμικά και φωτοβολταϊκά 

Η τελευταία ημερομηνία για την λήψη αποφάσεων για παραχώρηση 

χορηγίας/επιδότησης και για τις τρείς κατηγορίες είναι η 20/12/2013. 
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Για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα 

Οι επενδύσεις αυτές εμπίπτουν στην κατηγορία ΦΒ και αφορούν την αξιοποίηση 

αιολικών συστημάτων, ηλιακών συστημάτων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, αντλιών 

θερμότητας με γεωεναλλάκτη καθώς και συστημάτων αξιοποίησης βιομάζας. 

Συγκεκριμένα οι επενδύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία ΦΒ και οι χορηγίες/ 

επιδοτήσεις που εφαρμόζονται σε αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 1: Χορηγίες /επιδοτήσεις σε επενδύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία ΦΒ. 

Α/Α ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΧΟΡΗΓΙΑ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ/ 

ΤΙΜΗ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ 

 

ΤΙΜΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ 

 

ΦΒ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

ΦΒ1 Αιολικά συστήματα 

 

ΦΒ1.1 

 

 

 

Μικρά αιολικά συστήματα 

ηλεκτροπαραγωγής 

δυναμικότητας μέχρι 

30kW 

 

Για φυσικά πρόσωπα, σχολικές εφορίες, 

καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους 

δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον 

βαθμό που δεν ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα είναι 

55% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

υπό τον περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €50.000 

Τιμή πώλησης παραγόμενων kWh: Μόνο 

τιμή αγοράς από ΑΗΚ. Δεν δίδεται άλλη 

ενίσχυση 

Δεν εφαρμόζεται 

ΦΒ2 Ηλιακά Συστήματα 

ΦΒ2.1 

 

Κεντρικά ενεργητικά 

συστήματα θέρμανσης 

νερού χρήσης, με 

ελάχιστη εγκατεστημένη 

ισχύ 

2560W 

(Αφορά νέα εγκατάσταση 

ή/και αντικατάσταση) 

 

Για φυσικά πρόσωπα, σχολικές εφορίες, 

καθώς και αγαθοεργά ιδρύματα, τους 

δήμους και τις κοινότητες και άλλους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον 

βαθμό που δεν ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα, η επιχορήγηση θα είναι 

45% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

υπό τον περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €20.000 

Δεν εφαρμόζεται 
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ΦΒ2.2 

 

Θέρμανσης και ψύξης 

χώρου 

(Αφορά νέα εγκατάσταση 

ή 

και αντικατάσταση) 

 

Για φυσικά πρόσωπα, σχολικές εφορίες, 

αγαθοεργά ιδρύματα, τους δήμους, 

κοινότητες και άλλους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς στον 

βαθμό που δεν ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα, θα δίνεται επιχορήγηση 

55% επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των 

ανώτατων επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €30.000 

για συστήματα θέρμανσης χώρου και 

€50.000 για συστήματα θέρμανσης και 

ψύξης χώρου. 

ΦΒ2.2 

Οικιακά ηλιακά 

συστήματα. 

(Αφορά αντικατάσταση 

συστημάτων σε 

υφιστάμενες 

ιδιωτικές οικιστικές 

μονάδες) 

 

Η επιχορήγηση θα είναι €175 για την 

κατηγορία ΦB2.3α και €345 για τις 

κατηγορίες ΦB2.3β και ΦΒ2.3.γ ανά 

οικιστική μονάδα.* 

 

 

Δεν εφαρμόζεται 

ΦΒ3 Αξιοποίηση βιομάζας 

 

Κεντρικά συστήματα 

παραγωγής θερμότητας 

/ψύξης** 

 

 

Για σχολικές εφορίες, αγαθοεργά 

ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες 

και άλλους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα θα δίνεται 

επιχορήγηση 55% επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον περιορισμό των 

ανωτάτων επιλέξιμων δαπανών, με 

μέγιστο ποσό χορηγίας €19.000 

 

Δεν εφαρμόζεται 

ΦΒ4 Φωτοβολταϊκά συστήματα (διάρκεια επιδότησης 15 χρόνια) 

ΦΒ 4.1 

Μικρά φωτοβολταϊκά 

συστήματα, 

δυναμικότητας μέχρι 

20kW, 

ενωμένα με το δίκτυο. 

 

 

Επιλογή 1: Επιχορήγηση 55% επί του 

επιλέξιμού προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανώτατων επιλέξιμών 

δαπανών. Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 

€33.000 

 

επιδότηση= 

22,5 σεντ/kWh – 

(τιμή αγοράς ΑΗΚ) 

για 15 χρόνια 
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Επιλογή 2: Επιχορήγηση 0% με αυξημένη 

επιδότηση της παραγόμενης ενέργειας 

επιδότηση= 

38,3 σεντ/kWh – 

(τιμή αγοράς ΑΗΚ) 

για 15 χρόνια 

ΦΒ 4.2 

Αυτόνομα (μη ενωμένα με 

το δίκτυο) φωτοβολταϊκά 

συστήματα, συνολικής 

δυναμικότητας μέχρι 

20kW, συνδυασμένα ή όχι 

με 

άλλα συστήματα 

παραγωγής ενέργειας από 

ΑΠΕ. 

Για τα νοικοκυριά, φυσικά πρόσωπα, 

σχολικές εφορίες, καθώς και αγαθοεργά 

ιδρύματα, τους δήμους και τις κοινότητες 

και άλλους μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς στον βαθμό που δεν ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα, η 

επιχορήγηση θα είναι 55% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων 

δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €44.000 

Δεν εφαρμόζεται 

ΦΒ 5 Αντλία θερμότητας με γεωεναλλάκτη για θέρμανση /ψύξη χώρων  

ΦΒ 5.1 

Αντλία θερμότητας με 

γεωεναλλάκτη, για 

θέρμανση /ψύξη χώρου 

σε ιδιωτικές οικιστικές 

μονάδες 

H επιχορήγηση θα είναι 55% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων επιλέξιμων 

δαπανών. Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 

€20.000 

  

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

ΦΒ 5.2 

Αντλία θερμότητας με 

γεωεναλλάκτη, για 

θέρμανση/ψύξη χώρου σε 

μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, δήμους, 

κοινότητες, εκκλησίες, 

μοναστήρια, σωματεία και 

κρατικές υπηρεσίες στο 

βαθμό 

που δεν ασκούν 

οικονομική 

δραστηριότητα 

 

 

H επιχορήγηση θα είναι 40% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €100.000 
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Επεξηγήσεις : 

 

*ΦΒ2.3.α Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα θέρμανσης νερού χρήσης (παθητικά), χωρίς κυκλοφορητή 

και χωρίς πιεστικό σύστημα παροχής κρύου νερού. 

ΦΒ2.3.β Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα θέρμανσης νερού χρήσης(παθητικά), χωρίς κυκλοφορητή, 

αλλά με πιεστικό σύστημα παροχής κρύου νερού. 

ΦΒ2.3.γ Ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα θέρμανσης νερού χρήσης (ενεργητικά), βεβιασμένης 

κυκλοφορίας (με κυκλοφορητή), με ή χωρίς πιεστικό σύστημα παροχής κρύου νερού. 

 

**Τα όρια εκπομπής για μικρής ισχύος λέβητες ξύλου είναι: 

  για το CO στα αέρια απόβλητα, 200 mg/Nm3 σε 11% κατ΄ όγκο αναλογία Ο2,  

  για τη σκόνη, 150 mg/Nm3 σε 11% κατ΄ όγκο αναλογία Ο2 

 

Δικαιούχοι  

Για να υποβληθεί αίτηση για χορηγία/επιδότηση, πρέπει οι δικαιούχοι να μην έχουν 

πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση, να μην διώκονται ποινικά και να πληρούν τις 

ακόλουθες προϋπόθεσης: 

 Φυσικά πρόσωπα, στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα τα 

οποία ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

 Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου και άλλων 

υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού χαρακτήρα (σχολικές εφορίες, αγαθοεργά 

ιδρύματα, μοναστήρια, εκκλησίες, δήμοι, κοινότητες, κρατικές υπηρεσίες κτλ) 

που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, στον βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 

 

Αγορά από την ΑΗΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από ΑΠΕ και 

συμπαραγωγή  

 

Η ΑΗΚ ή άλλος παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας θα αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από ΑΠΕ νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 Θα ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην σύμβαση 

του παραγωγού με την ΑΗΚ. Η μέτρηση θα γίνεται στο σημείο σύνδεσης με το 

δίκτυο της ΑΗΚ. 

  Θα υπογράφεται σύμβαση αγοράς με την ΑΗΚ, δεκαπενταετούς διάρκειας. Η 

σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται μετά το πέρας των πρώτων 15 χρόνων για 
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περιόδους διάρκειας 5 χρόνων, εφόσον το ζητήσει ο συμβαλλόμενος, αλλά με την 

ισχύουσα τότε διατίμηση. 

  Αποδοχή της τάσης και του τρόπου σύνδεσης των εγκαταστάσεων του 

ενδιαφερόμενου με το δίκτυο της ΑΗΚ όπως αυτοί θα καθορίζονται μετά από 

τεχνοοικονομική μελέτη σε κάθε περίπτωση. 

Οι παραγωγοί ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που θα χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρική ενέργεια 

που παράγουν για κάλυψη των δικών τους αναγκών, είναι δυνατό να πωλούν τυχόν 

πλεόνασμα στην ΑΗΚ ή άλλο μη οικιστικό φορέα βάση του περί Επιλέγοντα Καταναλωτή 

Διατάγματος του 2004, δυνάμει του άρθρου 44 των “περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2006”. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων  

Σύμφωνα με το σχέδιο χορηγιών/επιδοτήσεων, οι αιτήσεις που θα εξασφαλίζουν 

τουλάχιστον το 50% του συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου θα προωθούνται 

για εξέταση από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ 

Ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 Αποδοτικότητα κεφαλαίων 20% 

2 Υποκατάσταση ενέργειας/παραγωγή ενέργειας 35% 

3 Αξιοπιστία προτεινόμενων τεχνολογιών 20% 

4 
Αποτελεσματικότητα Σχεδίου υλοποίησης και 

αξιοποίησης επένδυσης 
10% 

5 Αποφυγή περιβαλλοντικών επιδράσεων 10% 

6 
Χρηματοδότηση από τρίτους (TPF) ή ανάλογα με την 

απόδοση τεχνολογίας 
5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Πριν την παραχώρηση της χορηγίας ή και επιδότησης θα υπογράφεται μεταξύ του αιτητή 

και του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ή 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της, σχετική Συμφωνία Παροχής Χορηγίας ή και 

Επιδότησης εκτός από τις περιπτώσεις όπου το ύψος της χορηγίας δεν ξεπερνά τις τρεις 

χιλιάδες ευρώ (€3.000). Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται υπογραφή συμφωνίας 

παραχώρησης χορηγίας ούτε και εγγυητές. 

 

Η χορηγία/επιδότηση θα παραχωρείται μετά την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία του 

υπό αναφορά συστήματος/εξοπλισμού, νοουμένου ότι εξακριβωμένα θα επιτυγχάνεται 
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το ποσοστό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νοουμένου ότι 

έχουν προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά. 

 

Στην περίπτωση οριστικής διακοπής ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας ή αποξένωσης 

του συστήματος πριν την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της 

συμφωνίας για παραχώρηση της χορηγίας, θα επιστρέφεται όλο το ποσό της χορηγίας, 

πέραν των 5 ετών θα επιστρέφεται το ποσό της χορηγίας για το οποίο δεν έχουν γίνει οι 

αποσβέσεις. 

 

Για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημοσίου τομέα που ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα 

Οι επενδύσεις αυτές εμπίπτουν στην κατηγορία ΝΒ και αφορούν την αξιοποίηση μικρών 

αιολικών συστημάτων, ηλιακών συστημάτων, φωτοβολταϊκών συστημάτων, 

υδροηλεκτρικών συστημάτων, συστημάτων αφαλάτωσης και ηλεκτροπαραγωγής με 

χρήση ΑΠΕ.  

 

Με το παρόν Σχέδιο εφαρμόζονται τρείς μορφές ενισχύσεων, η Περιφερειακή ενίσχυση, 

η ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (de minimis) και η Ειδική Χορηγία. 

 

Συγκεκριμένα οι επενδύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία ΝΒ και οι 

χορηγίες/επιδοτήσεις που εφαρμόζονται σε αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 2: Χορηγίες /επιδοτήσεις σε επενδύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία ΝΒ. 

Α/Α ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Χορηγία ανά Μορφή Ενίσχυσης 

Περιφερειακή Ενίσχυση 
Ενίσχυση de minimis/ 

Ειδική Χορηγία 

ΝΒ1 Μικρά αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής 

 

ΝΒ1.1 

 

 

 

Μικρά αιολικά συστήματα 

για  

ηλεκτροπαραγωγή 

δυναμικότητας μέχρι 

30kW 

15% ή 25% ή 35% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

ανάλογα με την κατηγορία της 

επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 

μικρή). 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 

€45.000 ανά μονάδα. 

40% επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €45.000 ανά μονάδα. 
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ΝΒ 1.2 

 

Ανεμόμυλοι για άντληση 

νερού 

 

15% ή 25% ή 35% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

ανάλογα με την κατηγορία της 

επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 

μικρή). 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 

€20.000 ανά μονάδα. 

40% επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €20.000 ανά μονάδα. 

ΝΒ2 Ηλιακά συστήματα 

ΝΒ2.1 

 

 

Κεντρικά ενεργητικά 

συστήματα θέρμανσης 

νερού χρήσης. 

(Αφορά νέα εγκατάσταση 

ή/και αντικατάσταση) * 

 

15% ή 25% ή 30% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

ανάλογα με την κατηγορία της 

επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 

μικρή). 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 

20.000 ανά μονάδα. 

30%  επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €20.000 ανά μονάδα 

ΝΒ2.2 

 

Ηλιακά συστήματα 

θέρμανσης και ψύξης 

χώρου. 

(Αφορά νέα εγκατάσταση 

ή και αντικατάσταση) * 

 

15% ή 25% ή 30% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

ανάλογα με την κατηγορία της 

επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 

μικρή). 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €75.000 ανά μονάδα 

 

40% επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €75.000 ανά μονάδα. 

ΝΒ3 Φωτοβολταϊκά συστήματα 

ΝΒ3.1 

Φωτοβολταϊκά 

συστήματα 

ενωμένα με το δίκτυο του 

παροχέα ηλεκτρικής 

ενέργειας δυναμικότητας 

μέχρι 20kW 

 

Δεν εφαρμόζει 

40% επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανώτατων 

επιλέξιμών δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €36.000 ανά μονάδα 

 

Συνολική Τιμή πώλησης kWh 

=20,5 σεντ/kWh 

για 15 χρόνια 

επιδότηση = 20,5 σεντ/kWh – 

(τιμή αγοράς ΑΗΚ 
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ΝΒ3.2 

Αυτόνομα (μη ενωμένα με 

το δίκτυο του παροχέα 

ηλεκτρικής 

ενέργειας)φωτοβολταϊκά 

συστήματα, 

μέχρι 20kW 

15% ή 25% ή 35% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

ανάλογα με την κατηγορία της 

επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 

μικρή). 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 

€50.000 ανά μονάδα. 

40% επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €50.000  ανά μονάδα 
ΝΒ3.3 

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά 

συστήματα άντλησης 

νερού μέχρι 20kW 

ΝΒ4 Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ 

 
Αφαλάτωση με χρήση 

ΑΠΕ 

15% ή 25% ή 35% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

ανάλογα με την κατηγορία της 

επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 

μικρή). Το μέγιστο ποσό 

χορηγίας είναι €50.000 ανά 

μονάδα 

40% χορηγία επί του 

επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €50.000 ανά μονάδα. 

ΝΒ5 Υδροηλεκτρικά Συστήματα 

ΝΒ5.1 

Μικρά υδροηλεκτρικά 

έργα σε ποταμούς και 

γενικά σε υδατορεύματα 

15% ή 25% ή 35% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

ανάλογα με την κατηγορία της 

επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 

μικρή). Το μέγιστο ποσό 

χορηγίας είναι €50.000 ανά 

μονάδα. 

40% επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €50.000 ανά μονάδα 
ΝΒ5.2 

Μικρά υδροηλεκτρικά 

έργα σε υφιστάμενα 

υδραυλικά δίκτυα. 

ΝΒ6 Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Η τιμή που θα πληρώνει η ΑΗΚ για την αγορά της παραγόμενης 

ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ θα καθορίζεται από την 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), όπως ορίζεται στον 

“περί Ρυθμίσεως της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003”. 

ΝΒ7 Αντλία Θερμότητας με γεωεναλλάκτη για θέρμανση/ψύξη χώρων 

 

Αντλία θερμότητας με 

γεωεναλλάκτη, για 

θέρμανση ή και ψύξη 

χώρου 

15% ή 25% ή 35% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

ανάλογα με την κατηγορία της 

επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 

μικρή). 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 

€100.000 ανά μονάδα. 

40%, επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον 

περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι €100.000 

ΝΒ8 Αξιοποίηση Βιομάζας ** 

ΝΒ8.1 
Παραγωγή Βιοκαυσίμων 

για μεταφορές 

15% ή 25% ή 35% επί του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού, 

40%, επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού υπό τον 
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ΝΒ8.2 
Τηλεθέρμανση ή και 

τηλεψύξη 

ανάλογα με την κατηγορία της 

επιχείρησης (μεγάλη, μεσαία, 

μικρή) 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι 

€300.000 ανά μονάδα. 

περιορισμό των ανωτάτων 

επιλέξιμων δαπανών. 

Το μέγιστο ποσό χορηγίας 

είναι: €200.000 για την 

κατηγορία deminimis 

ΝΒ 8.3 
Παραγωγή 

θερμότητας/ψύξης 

ΝΒ 8.4 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρι 

σμού/Θερμότητας ή/και 

ψύξης, με τη χρήση 

βιομάζας 

Επεξηγήσεις: 

*Για τις περιπτώσεις αντικατάστασης ή συνήθους αναβάθμισης υφιστάμενου εξοπλισμού η μορφή των 

ενισχύσεων που θα παραχωρείται θα είναι αποκλειστικά de minimis, ανεξάρτητα της περιοχής στην 

οποία πραγματοποιείται η επένδυση. 

**Σε περίπτωση μη αδειδοτούμενων εγκαταστάσεων πρέπει οι εκπομπές του ξυλολέβητα που πρόκειται 

να εγκατασταθεί να συνάδουν με τους “περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη 

Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007’’, τα όρια εκπομπής για μικρής 

ισχύος λέβητες ξύλου είναι: 

 για το CO στα αέρια απόβλητα, 200 mg/Nm3 σε 11% κατ΄ όγκο αναλογία Ο2,  

 για τη σκόνη, 150 mg/Nm3 σε 11% κατ΄ όγκο αναλογία Ο2 

 

Δικαιούχοι 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα έχει δικαίωμα 

υποβολής αίτησης αρκεί οι δικαιούχοι να μην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό 

πτώχευση, να μην διώκονται ποινικά και να δραστηριοποιούνται στις περιοχές που είναι 

υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει χορηγία για κάθε μια από τις κατηγορίες και 

υποκατηγορίες επενδύσεων που αναφέρονται στο σχετικό πίνακα, με μια ή και 

περισσότερες αιτήσεις, για μια ή και περισσότερες επενδύσεις αντίστοιχα. Σε ότι αφορά 

την μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ, κάθε αιτητής έχει την δυνατότητα να αιτηθεί χορηγία 

για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία επένδυσης μέχρι να συμπληρώσει την μέγιστη 

εγκατεστημένη ισχύ.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Πέραν του ότι το παρόν σχέδιο καλύπτει δαπάνες αγοράς καινούργιου εξοπλισμού, 

υλικών καθώς και δαπάνες εγκατάστασης του εξοπλισμού, συγκεκριμένα για την 

κατηγορία ΝΒ8 (Αξιοποίηση Βιομάζας) το σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν 

αγορά οικοπέδων ή και κατασκευή κτιρίων. Στην περίπτωση αγοράς γηπέδων που είναι 

απόλυτα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων, το ανώτατο ποσό χορηγίας είναι οι 

€85.000 με ανώτατη τιμή €20 ανά τετραγωνικό μέτρο. Όσο αφορά τα υποστατικά, το 

ανώτατο ποσό χορηγίας είναι οι €85.000 με ανώτατη τιμή €255 ανά καλυμμένο 
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τετραγωνικό μέτρο. Τα επενδυτικά έργα θα πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό της 

αρχικής επένδυσης όπως ορίζεται στον κανονισμό 1628/2006. 

 

Αγορά από την ΑΗΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από ΑΠΕ και 

συμπαραγωγή  

Η ΑΗΚ ή άλλος παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας θα αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από ΑΠΕ νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 Θα ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην σύμβαση 

του παραγωγού με την ΑΗΚ. Η μέτρηση θα γίνεται στο σημείο σύνδεσης με το 

δίκτυο της ΑΗΚ. 

 Θα υπογράφεται σύμβαση αγοράς με την ΑΗΚ, δεκαπενταετούς διάρκειας. Η 

σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται μετά το πέρας των πρώτων 15 χρόνων για 

περιόδους διάρκειας 5 χρόνων, εφόσον το ζητήσει ο συμβαλλόμενος, αλλά με 

την ισχύουσα τότε διατίμηση. 

 Αποδοχή της τάσης και του τρόπου σύνδεσης των εγκαταστάσεων του 

ενδιαφερόμενου με το δίκτυο της ΑΗΚ όπως αυτοί θα καθορίζονται μετά από 

τεχνοοικονομική μελέτη σε κάθε περίπτωση. 

Οι παραγωγοί ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που θα χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρική ενέργεια 

που παράγουν για κάλυψη των δικών τους αναγκών, είναι δυνατό να πωλούν τυχόν 

πλεόνασμα στην ΑΗΚ ή άλλο μη οικιστικό φορέα βάση του περί Επιλέγοντα Καταναλωτή 

Διατάγματος του 2004, δυνάμει του άρθρου 44 των “περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2006”. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων  

Σύμφωνα με το σχέδιο χορηγιών/επιδοτήσεων, οι αιτήσεις που θα εξασφαλίζουν 

τουλάχιστον το 50% του συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου θα προωθούνται 

για εξέταση από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Ως βασικά 

κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 Αποδοτικότητα κεφαλαίων 20% 

2 Υποκατάσταση ενέργειας/παραγωγή ενέργειας 35% 

3 Αξιοπιστία προτεινόμενων τεχνολογιών 20% 

4 
Αποτελεσματικότητα Σχεδίου υλοποίησης και 

αξιοποίησης επένδυσης 
10% 

5 Αποφυγή περιβαλλοντικών επιδράσεων 10% 

6 
Χρηματοδότηση από τρίτους (TPF) ή ανάλογα με την 

απόδοση τεχνολογίας 
5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 
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Ο κάθε δικαιούχος για να δύναται να λάβει Περιφερειακή ενίσχυση, θα πρέπει να 

υποβάλει αίτηση για παροχή χορηγίας προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού 

Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ πριν από την έναρξη εργασιών της επένδυσης του προς ενίσχυση 

έργου. Νοείται ότι για να παραχωρηθεί η ενίσχυση θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια 

αξιολόγησης. 

 

Αιτήσεις για επενδυτικές προτάσεις που έχουν σχέση με τον ίδιο εξοπλισμό για τον 

οποίο παραχωρήθηκε ήδη χορηγία με βάση το παρόν Σχέδιο δεν γίνονται δεκτές ούτε 

μπορούν να επιχορηγηθούν. Η χορηγία που θα παραχωρηθεί για διαφορετικό 

εξοπλισμό, υπολογίζεται με βάση το συνολικό ύψος των επενδύσεων οι οποίες 

εμπίπτουν στις πρόνοιες και τους περιορισμούς του παρόντος Σχεδίου. 

 

Πριν την παραχώρηση της χορηγίας ή και επιδότησης θα υπογράφεται μεταξύ του αιτητή 

και του Προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ ή 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της, σχετική Συμφωνία Παροχής Χορηγίας ή και 

Επιδότησης εκτός από τις περιπτώσεις όπου το ύψος της χορηγίας δεν ξεπερνά τις τρεις 

χιλιάδες ευρώ (€3.000). Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται υπογραφή συμφωνίας 

παραχώρησης χορηγίας ούτε και εγγυητές. 

 

Η χορηγία/επιδότηση θα παραχωρείται μετά την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία του 

υπό αναφορά συστήματος/εξοπλισμού, νοουμένου ότι εξακριβωμένα θα επιτυγχάνεται 

το ποσοστό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νοουμένου ότι 

έχουν προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά. 

 

Στην περίπτωση οριστικής διακοπής ή μη αποτελεσματικής λειτουργίας ή αποξένωσης 

του συστήματος πριν την πάροδο τριών (3) ετών για μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) ή 

πέντε (5) ετών για μεγάλη επιχείρηση από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας 

για παραχώρηση της χορηγίας, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής 

Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, θα επιστρέφεται ολόκληρη η ενίσχυση. 

 

Σχέδιο χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα εμπορικά 

αιολικά, ηλιοθερμικά και φωτοβολταϊκά 

Το παρόν 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 
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βιομάζας και του βιοαερίου που εκλύεται από χώρους υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων 

Οι επενδύσεις αυτές εμπίπτουν συγκεκριμένα στις κατηγορίες: 

 ΝΜΑ( Μεγάλα Εμπορικά Αιολικά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής)  

 ΝΜΦ (Μεγάλα & Μικρά Εμπορικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής 

 ΝΜΗ (Μεγάλα Εμπορικά Ηλιοθερμικά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής) 

 ΝΒΗ (Ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα και, βιοαέριο εκλυόμενο από χώρους 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων) 

Συγκεκριμένα οι επενδύσεις που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες και οι 

χορηγίες/ επιδοτήσεις που εφαρμόζονται σε αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 3: Χορηγίες /επιδοτήσεις σε επενδύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία ΝΜΑ, ΝΜΦ, ΝΜΗ, ΝΒΗ. 

Α/Α ΕΠΕΝΔΥΣΗ Χορηγία 

Συνολική τιμή πώλησης 

kWh η οποία 

διοχετεύεται στο δίκτυο 

διανομής/μεταφοράς 

Μορφή ενίσχυσης 

ΝΜΑ Μεγάλα αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής 

 

ΝΜΑ1 

 

Μεγάλα εμπορικά 

συστήματα 

 

 

Επιχορήγηση 0%, 

Μόνο επιδότηση της 

παραγόμενης ενέργειας. 

για τα πρώτα 20 χρόνια 

λειτουργίας του 

συστήματος 

 

€0,166/ΚWh 

 

(Επιδότηση=0,166 - 

τιμή αγοράς ΑΗΚ) 

Περιβαλλοντική 

ΝΜΦ Μεγάλα & Μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής 

ΝΜΦ1 

 

Μεγάλα εμπορικά 

Φωτοβολταϊκά 

συστήματα, 

δυναμικότητας από 

21 μέχρι 150ΚW, 

ενωμένα με το 

δίκτυο του παροχέα 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Επιχορήγηση 0%, 

Μόνο επιδότηση της 

παραγόμενης ενέργειας. 

για τα πρώτα 20 χρόνια 

λειτουργίας του 

συστήματος 

€0,34/ΚWh 

 

(Επιδότηση=0,34 -τιμή 

αγοράς ΑΗΚ) 

Περιβαλλοντική 

ΝΜΦ2 
Μικρά εμπορικά 

φωτοβολταϊκά 

Επιχορήγηση 0%, 

Μόνο επιδότηση της 

€0,36/ΚWh 

 
Περιβαλλοντική 
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συστήματα, 

δυναμικότητας 

μέχρι 20kW,ενωμένα 

με 

το δίκτυο του 

παροχέα ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Παραγόμενης ενέργειας. 

για τα πρώτα 20 χρόνια 

λειτουργίας του 

συστήματος 

(Επιδότηση=0,36 –τιμή 

αγοράς ΑΗΚ) 

ΝΜΗ Μεγάλα ηλιοθερμικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής 

ΝΜΗ1 

Μεγάλα εμπορικά 

Ηλιοθερμικά 

συστήματα 

ενωμένα με το 

δίκτυο του παροχέα 

ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Επιχορήγηση 0%, 

Μόνο επιδότηση της 

παραγόμενης ενέργειας. 

για τα πρώτα 20 χρόνια 

λειτουργίας του 

συστήματος 

€0,26/ΚWh 

 

(Επιδότηση=0,26 – τιμή 

αγοράς ΑΗΚ) 

Περιβαλλοντική 

ΝΒΗ Αξιοποίηση Βιομάζας και βιοαερίου εκλυόμενου από Χ.Υ.Τ.Α 

ΒΗ1 

Παραγωγή 

ηλεκτρισμού από 

αξιοποίηση βιομάζας 

Επιχορήγηση 0%, 

Μόνο επιδότηση της 

παραγόμενης ενέργειας. 

για τα πρώτα 20 χρόνια 

λειτουργίας του 

συστήματος 

 

€0,135/ΚWh 

(Επιδότηση= 0,1179 + 

0,0171 πριμοδότηση- 

τιμή αγοράς ΑΗΚ)* 

 

Περιβαλλοντική 

ΒΗ2 

Παραγωγή 

ηλεκτρισμού από 

αξιοποίηση 

βιοαερίου από ΧΥΤΑ 

Επιχορήγηση 0%, 

Μόνο επιδότηση της 

Παραγόμενης ενέργειας. 

για τα πρώτα 20 χρόνια 

λειτουργίας του 

συστήματος 

 

€0,1145/ΚWh 

 

(Επιδότηση=0,0974+0, 

0171 πριμοδότηση - 

τιμή αγοράς ΑΗΚ) 

** 

Περιβαλλοντική 

Επεξηγήσεις : 

 

*Πριμοδότηση =1,71 eurocent / kWh-electricity στις περιπτώσεις εκείνες που η ηλεκτρική ενέργεια που 

διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής / μεταφοράς, παράγεται από μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας 

ή/και ψύξης, ή αν η μετατροπή της βιομάζας γίνεται με θερμοχημικές διεργασίες όπως αεριοποίηση, ξηρή ζύμωση 

(dry fermentation) 

 

**Εάν το αέριο που θα χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρισμού έχει επεξεργαστεί έτσι που η ποιότητα του να 

είναι αυτή του φυσικού αερίου ή εάν ο ηλεκτρισμός παράγεται από κυψέλες καυσίμου, αεριομηχανές, μηχανές 

ατμού, οργανικός κύκλος Rankine, συστήματα πολλαπλού καυσίμου ειδικά κύκλου Kalina ή μηχανές Stirling. 
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Δικαιούχοι  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδότηση έχει κάθε επιχείρηση, δηλαδή κάθε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή σύνολο ή ένωση προσώπων, με ή 

χωρίς νομική προσωπικότητα, που αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα. Οι δικαιούχοι 

πρέπει να μην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση και να μην διώκονται 

ποινικά 

 

Αγορά από την ΑΗΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από ΑΠΕ και 

συμπαραγωγή  

Η ΑΗΚ ή άλλος παροχέας ηλεκτρικής ενέργειας θα αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από ΑΠΕ νοουμένου ότι ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 Θα ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην σύμβαση 

του παραγωγού με την ΑΗΚ. Η μέτρηση θα γίνεται στο σημείο σύνδεσης με το 

δίκτυο της ΑΗΚ. 

 Θα υπογράφεται σύμβαση αγοράς με την ΑΗΚ, εικοσαετούς διάρκειας. Η 

σύμβαση θα μπορεί να ανανεώνεται μετά το πέρας των πρώτων 20 χρόνων για 

περιόδους διάρκειας 5 χρόνων, εφόσον το ζητήσει ο συμβαλλόμενος, αλλά με 

την ισχύουσα τότε διατίμηση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, χωρίς δηλ 

οποιαδήποτε επιδότηση από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ 

  Αποδοχή της τάσης και του τρόπου σύνδεσης των εγκαταστάσεων του 

ενδιαφερόμενου με το δίκτυο της ΑΗΚ όπως αυτοί θα καθορίζονται μετά από 

τεχνοοικονομική μελέτη σε κάθε περίπτωση. 

 

Οι παραγωγοί ηλεκτρισμού από ΑΠΕ που θα χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρική ενέργεια 

που παράγουν για κάλυψη των δικών τους αναγκών, είναι δυνατό να πωλούν τυχόν 

πλεόνασμα στην ΑΗΚ ή άλλο μη οικιστικό φορέα βάση του περί Επιλέγοντα Καταναλωτή 

Διατάγματος του 2004, δυνάμει του άρθρου 44 των “περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2006 

 

Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων  

Σύμφωνα με το σχέδιο χορηγιών/επιδοτήσεων, οι αιτήσεις που θα εξασφαλίζουν 

τουλάχιστον το 50% του συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου θα προωθούνται 

για εξέταση από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ 

Ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

1 Αποδοτικότητα κεφαλαίων 20% 

2 Υποκατάσταση ενέργειας/παραγωγή ενέργειας 35% 

3 Αξιοπιστία προτεινόμενων τεχνολογιών 20% 

4 
Αποτελεσματικότητα Σχεδίου υλοποίησης και 

αξιοποίησης επένδυσης 
10% 

5 Αποφυγή περιβαλλοντικών επιδράσεων 10% 

6 
Χρηματοδότηση από τρίτους (TPF) ή ανάλογα με την 

απόδοση τεχνολογίας 
5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται και εκ πρώτης όψεως πληρούν τα κριτήρια του 

Σχεδίου θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου που καθιδρύεται 

δυνάμει του άρθρου 4 των Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμους του 2003-2006. 

 

Ανάλογα με την κατηγορία των ΑΠΕ υπάρχει μια συγκεκριμένη συνολική ισχύ που θα 

εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, για την 

περίοδο 2009-2013: 

 

(1) Για την κατηγορία ΝΜΑ 1 των μεγάλων αιολικών συστημάτων θα εγκριθούν αιτήσεις 

συστημάτων συνολικής ισχύος 165 MW. 

 

(2) Για την κατηγορία ΝΜΦ1 των μεγάλων φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας 

21-150 kW θα εγκρίνονται 2MW για κάθε χρόνο της περιόδου 2009-2013. 

 

(3) Για την κατηγορία ΝΜΗ1 των μεγάλων εμπορικών ηλιοθερμικών συστημάτων θα 

εγκριθούν αιτήσεις συστημάτων συνολικής ισχύος 25 MW. 

 

Αιτήσεις για επενδυτικές προτάσεις που έχουν σχέση με τα ίδια υλικά / εξοπλισμό για τα 

οποία παραχωρήθηκε ήδη χορηγία με βάση προηγούμενα Σχέδια δεν θα γίνονται δεκτές 

ούτε μπορούν να επιχορηγηθούν. 

 

Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα εξετάζονται μόνο αν υποβάλλονται 

πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της επένδυσης (πριν από την παραγγελία των 

μηχανημάτων ή την έναρξη εργασιών). 
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Πριν την παραχώρηση της επιδότησης θα υπογράφεται μεταξύ του αιτητή και του 

Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Προέδρου 

της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, σχετική Συμφωνία Παροχής Επιδότησης.  

Όσοι εγκρίνονται να λάβουν χορηγία/επιδότηση θα απαιτείται όπως υποβάλλουν όλα τα 

πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία που θα δικαιολογούν το ακριβές κόστος της 

επένδυσης. Θα γίνεται επίσης επιτόπου έλεγχος για επιβεβαίωση της εγκατάστασης και 

λειτουργίας των μηχανημάτων ή/και εξοπλισμού που αναφέρονται στην αίτηση 

 

Η επιδότηση/επιχορήγηση θα παραχωρείται μετά την αγορά, εγκατάσταση και 

λειτουργία του υπό αναφορά συστήματος / εξοπλισμού, με την προϋπόθεση : 

 ότι εξακριβωμένα θα επιτυγχάνεται παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ η οποία και θα 

διοχετεύεται στο δίκτυο διανομής / μεταφοράς  

 ότι θα έχουν προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά 

που αναφέρονται στο έντυπο αίτησης και όσα ζητηθούν από την Επιτροπή 

Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. 

 

4.  ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ 

.4.1. Ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, Εντολή αρ. 2 του 2006, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του Νόμου. 

 

Η Εντολή 2/2006 αναφέρεται κυρίως στις εγκαταστάσεις των Α.Π.Ε που αφορούν 

ανεμογεννήτριες, ανεμόμετρα, αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Η 

χωροθετική πολιτική αποσκοπεί μέσα από περιορισμούς και προϋποθέσεις την 

αισθητική ένταξη των εγκαταστάσεων Α.Π.Ε στο φυσικό τοπίο με στόχο τις ελάχιστες 

επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον και στις γειτονικές χρήσεις γης. Οι περιορισμοί και 

οι προϋποθέσεις αφορούν περιοχές σημαντικές, ευαίσθητες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 

και σε ευρωπαϊκό (κρατικό δάσος, αρχαιολογικοί χώροι, Δίκτυο Φύση 2000 κτλ.) 

Γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί η κάθε εγκατάσταση 

παραγωγής  ανανεώσιμης πηγής ενέργειας (ανεμόμετρου, ανεμογεννήτριας, αιολικού 

πάρκου, φωτοβολταϊκού πάρκου) για τη νόμιμη χωροθέτησή της, όπως οι αποστάσεις 

που πρέπει να τηρούνται από σημαντικές προστατευόμενες περιοχές και υφιστάμενες 

υποδομές, όροι για καλύτερη αισθητική ένταξη στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τα 

όρια ηχητικής ρύπανσης σε διαφορετικές χρήσεις γης και ειδικοί όροι σε περίπτωση 

χορήγησης πολεοδομικής άδειας.  

Πρόνοιες που αφορούν τις προαναφερθείσες μορφές ενέργειας βρίσκουν ισχύ και στις 

υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή, γεωθερμική, κυματική, 
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παλιρροιακή, υδραυλική ενέργεια, ενέργεια από βιομάζα και βιοαέρια από 

εγκαταστάσεις διαχείρισης αστικών αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. 

Οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα εντολή και ισχύουν για όλες τις ανανεώσιμες 

μορφές ενέργειας είναι: 

 

(1) Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 (2), δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση ΑΠΕ στις 

ακόλουθες περιοχές: 

 Εντός ήδη καθορισμένου Ορίου Ανάπτυξης.  

 

 Εντός της λωρίδας κατάληψης εγγεγραμμένου ή υπό εγγραφή δημόσιου ή 

δασικού δρόμου, δρόμου σχεδίου αναδασμού, μονοπατιού ή εγγεγραμμένου 

δικαιώματος διόδου. Στην περίπτωση δικαιώματος διόδου, είναι δυνατό να 

επιτραπεί όπως η έλικα ανεμογεννήτριας εκτείνεται πάνω από το δικαίωμα  

 

 Σε αρχαιολογικό χώρο ή αρχαίο μνημείο Πίνακα Α ή Β.  

 

 Σε Κρατικό Δάσος (εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 200 μ. από το όριο κρατικού δάσους με πυκνή 

βλάστηση. Σε κρατικό δάσος με αραιή ή χαμηλή θαμνώδη βλάστηση είναι δυνατή 

η χωροθέτηση εγκατάστασης Α.Π.Ε, δεδομένου ότι δεν επηρεάζεται η αντιπυρική 

λωρίδα και αφού προηγουμένως ληφθούν οι απόψεις του Τμήματος Δασών).  

 

 Σε καθορισμένη Ακτή και Περιοχή Προστασίας της Φύσης, Γεωμόρφωμα, 

Προστατευόμενο Τοπίο, Περιοχή Προστασίας του Δικτύου Φύση 2000 και 

οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη περιοχή προστασίας της φύσης. Κατ’ εξαίρεση, 

σε περιοχή Προστατευόμενου Τοπίου που καθορίζεται σε σχέση με 

υδατοφράκτη, είναι δυνατό να επιτραπεί η εγκατάσταση Α.Π.Ε, κατόπιν 

διαβούλευσης με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, που θα επικεντρώνεται στην 

προστασία της ορθολογικής και απρόσκοπτης λειτουργίας του υδατοφράκτη. 

 

 Σε καθορισμένη Ζώνη Ειδικής Προστασίας άγριων πτηνών και βιοτόπων που 

καθορίζονται με βάση το Νόμο 152 (Ι)/2003 και σε απόσταση μέχρι και 500 μ. 

από διάδρομο και πέρασμα διέλευσης αποδημητικών πτηνών, όπως καθορίζεται 

από το Ταμείο Θήρας  

 

 Αεροδρόμιο, αεροδιάδρομο και στρατιωτική εγκατάσταση, έργο ή περιοχή.  
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Τα περάσματα διέλευσης αποδημητικών πτηνών, αεροδρομίων και αεροδιαδρόμων δεν 

βρίσκουν εφαρμογή για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις νοούμενο ότι πληρούνται τα 

υπόλοιπα κριτήρια.  

 

(2) Δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας της ταχείας ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

άσκησης πολεοδομικού ελέγχου στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν 

από το Κοινοτικό Κεκτημένο, θα παρέχεται χρονική προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών 

για τη διατύπωση απόψεων προς την Πολεοδομική Αρχή από κάθε αρχή ή φορέα των 

οποίων ζητούνται οι απόψεις. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός της προθεσμίας θα 

θεωρείται ότι η αντίστοιχη αρχή ή φορέας δεν φέρει ένσταση στη χορήγηση της 

πολεοδομικής άδειας.  

(3) Για σκοπούς επίσπευσης των διαδικασιών διαβούλευσης, η Πολεοδομική Αρχή θα 

δέχεται απόψεις άλλων αρχών ή φορέων σε σχέση με αιτούμενη ανάπτυξη, τις οποίες 

εξασφαλίζει ο αιτητής.  

 

Οι αρχές και οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση τις αίτησης και χορήγηση 

της πολεοδομικής άδειας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδα παραγωγής 

ανανεώσιμης ενέργειας είναι: 

(α) Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  

(β) Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τα Τμήματα Δασών, 

Γεωργίας, Αναδασμού, Γεωλογικής Επισκόπησης, Αναπτύξεως Υδάτων, Αλιείας 

και Θαλάσσιων Ερευνών και Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τις Υπηρεσίες 

Περιβάλλοντος και Μεταλλείων.  

(γ) Το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τον οικείο 

Έπαρχο και το Ταμείο Θήρας.  

(δ) Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Έργων, Οδικών Μεταφορών, 

Πολιτικής Αεροπορίας και Αρχαιοτήτων.  

(ε) Το Υπουργείο Άμυνας.  

(στ) Το Υπουργείο Υγείας.  

(ζ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.  

(η) Η οικεία Τοπική Αρχή.  

(θ) Η Διοικητή Βρετανικών Βάσεων, σε κατάλληλες περιπτώσεις.  

(ι) Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.  
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Στην συνέχεια ακολουθεί ο Χάρτης 1 (Τμήμα Περιβάλλοντος 

http://www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf) που παρουσιάζει τις περιοχές που 

βρίσκονται υπό την προστασία του Δικτύου Φύση 2000 όπου απαγορεύεται η 

εγκατάσταση οποιαδήποτε μονάδας παραγωγής ΑΠΕ και ο Χάρτης 2 (Ταμείο Θήρας 

http://www.cypruswildlife.gov.cy) που υποδεικνύει τα περάσματα και διαδρόμους 

διέλευσης αποδημητικών αγρίων πτηνών στην Κύπρο. Ο χάρτης αυτός είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας παραγωγής αιολικής ενέργειας. 

 

http://www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf
http://www.cypruswildlife.gov.cy/


 

ENERSCAPES – Territory, Landscape and Renewable Energies  32 

Χάρτης 1: Περιοχές προστασίας (SCIs και SPA) του Δικτύου Φύση 2000 
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Χάρτης 2: Διάδρομοι και περάσματα διέλευσης αποδημητικών πτηνών 
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.4.1.1. Χωροθέτηση Αιολικού Πάρκου 

Ως αιολικό πάρκο ορίζεται η περιοχή με οργανωμένο και δικτυωμένο συγκρότημα τριών 

και άνω ανεμογεννητριών (συνολικής ισχύος 300 KW και άνω), ή οποιουδήποτε αριθμού 

ανεμογεννητριών με ισχύ 1ΜW και άνω, που θεωρείται ειδικού τύπου ανάπτυξη και 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η παρούσα εντολή σύμφωνα με την παράγραφο 4.2., αναφέρει συγκεκριμένα τα 

κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να είναι δυνατή η χωροθέτηση αιολικού πάρκου 

σε περιοχές εκτός ορίου ανάπτυξης : 

α) Απόσταση μεγαλύτερη των 850 μ. από ήδη καθορισμένο Όριο Ανάπτυξης και 

μεγαλύτερη των 350 μ. από νόμιμα υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία που βρίσκεται 

εκτός Ορίου Ανάπτυξης. 

(β) Απόσταση μεγαλύτερη των 300 μ. από το όριο Ακτής και Περιοχής Προστασίας της 

Φύσης, Γεωμορφώματος, Προστατευόμενου Τοπίου, Περιοχής Προστασίας του Δικτύου 

ΦΥΣΗ 2000, περιοχής της Σύμβασης RAMSAR, πολιτιστικού τοπίου ή άλλης καθορισμένης 

περιοχής προστασίας της φύσης 

(γ) Απόσταση μεγαλύτερη του 150% και του 100% του μέγιστου ύψους ανεμογεννήτριας, 

από το όριο αυτοκινητόδρομου και το όριο οποιουδήποτε άλλου εγγεγραμμένου 

δημόσιου δρόμου (δεν περιλαμβάνεται δρόμος που οδηγεί κυρίως σε ανεμογεννήτρια 

του αιολικού πάρκου). 

(δ) Απόσταση μεγαλύτερη των 350 μ. από οποιοδήποτε σημείο αεροδιαδρόμου ή κώνου 

πτήσεων και διακίνησης πτητικών μέσων ή άλλη απόσταση που θα καθορισθεί από το 

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ή το Υπουργείο Άμυνας, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της 

κάθε περιοχής 

(ε) Απόσταση μεγαλύτερη του 150% και του 100% του μέγιστου ύψους ανεμογεννήτριας, 

από εναέριες γραμμές υψηλής τάσης (66 KV ή περισσότερα) ή άλλων χαμηλότερων 

τάσεων, αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι δυνατό να χορηγηθεί άδεια και για 

μικρότερη απόσταση, αφού εξασφαλισθεί η έγκριση της ΑΗΚ. 

(στ) Απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από αρχαιολογικό χώρο, η οποία θα καθορίζεται 

από την Πολεοδομική Αρχή, αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές απόψεις του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 

 

(ζ) Απόσταση μεγαλύτερη των 200 μ. από το όριο κρατικού δάσους με πυκνή βλάστηση. 

Σε κρατικό δάσος με αραιή ή χαμηλή θαμνώδη βλάστηση είναι δυνατή η χωροθέτηση 
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αιολικού πάρκου, νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται αντιπυρική λωρίδα, αφού 

προηγουμένως εξασφαλισθούν οι απόψεις του Τμήματος Δασών. 

 

(η) Απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από διάδρομο και πέρασμα διέλευσης 

αποδημητικών πτηνών και από το όριο καθορισμένης Ζώνης Ειδικής Προστασίας άγριων 

πτηνών και βιοτόπων. Σε περίπτωση χωροθέτησης αιολικού πάρκου ή ανεμογεννήτριας 

αιολικού πάρκου σε απόσταση 500-1000 μ. από τις περιοχές αυτές, θα εξασφαλίζονται 

οι απόψεις του Ταμείου Θήρας. 

 

(θ) Απόσταση μεγαλύτερη των 100 μ. από διάδρομο μετάδοσης ραδιοκυμάτων και των 

600 μ. από διάδρομο μετάδοσης νόμιμα υφιστάμενων κεραιών τηλεπικοινωνιών. Κάθε 

σχετική αίτηση θα αξιολογείται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και οι 

αποστάσεις αυτές είναι δυνατό να τροποποιούνται με βάση γνωμοδότηση, αναφορικά 

με την πιθανότητα επηρεασμού εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνίας. 

 

Επίσης πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) Οποιαδήποτε ανεμογεννήτρια πρέπει να απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 50 μ. από 

τα όρια της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας και τουλάχιστο 6 μ. από το κτίριο ελέγχου του 

αιολικού πάρκου 

β) Ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου πρέπει να χωροθετείται κατά τρόπο ώστε η ένταση 

του θορύβου από τη λειτουργία της να μην υπερβαίνει τα καθοριζόμενα όρια των 

αντίστοιχων Ζωνών όπως φαίνεται στον πίνακα : 

Πίνακας 4: Όρια έντασης ανεμογεννήτριας σε συγκεκριμένες πολεοδομικές ζώνες. 

Τύπος Ζώνης 
Επίπεδο θορύβου κατά τη 

διάρκεια ημέρας (dB(A)) 

Επίπεδο θορύβου κατά τη 

διάρκεια νύκτας (dB(A)) 

Βιομηχανική Ζώνη ή Περιοχή 70 70 

Βιοτεχνική Ζώνη ή Περιοχή 65 50 

Οικιστική ή Τουριστική Ζώνη (με εξαίρεση 

περιοχές με επικρατούσα χρήση την αναψυχή 

και ψυχαγωγία) 

50 35 

Αναπαυτήρια, σανατόρια και νοσοκομεία 45 35 

 

(γ) Το τρεμόπαιγμα της σκιάς ανεμογεννήτριας σε κατοικίες και γραφεία δεν θα 

υπερβαίνει τα όρια που θα τεθούν μετά από την αξιολόγηση σχετικής μελέτης εκτίμησης 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
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.4.1.2. Χωροθέτηση μεμονωμένης ανεμογεννήτριας  

 

Οι πρόνοιες σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 που πρέπει 

να ικανοποιούνται για την νόμιμη χωροθέτηση 

μεμονωμένης ανεμογεννήτριας είναι : 

 

α) Μεμονωμένη ανεμογεννήτρια δυναμικότητας μέχρι 30 

kW και μέγιστου ύψους μέχρι 36 μ., η οποία 

χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση της ηλεκτρικής 

ενέργειας που καταναλίσκεται για τις ανάγκες νόμιμης και παραγωγικής γεωργικής ή 

κτηνοτροφικής ή βιομηχανικής ανάπτυξης, είναι δυνατό να επιτραπεί μόνο εκτός 

καθορισμένου Ορίου Ανάπτυξης, σε ιδιοκτησία που διαθέτει το κατάλληλο, κατά την 

κρίση της Πολεοδομικής Αρχής, εμβαδόν και σχήμα, δεδομένου ότι η ανεμογεννήτρια 

απέχει απόσταση μεγαλύτερη του 150% του μέγιστου ύψους της από τα όρια της 

ιδιοκτησίας.  

 

β) Μεμονωμένη ανεμογεννήτρια δυναμικότητας μέχρι 10 kW, με ύψος μικρότερο των 18 

μ. ή συνδυασμός μεμονωμένης ανεμογεννήτριας με άλλο σύστημα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία χρησιμοποιείται πρώτιστα για τη συμπλήρωση 

της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλίσκεται για τις ανάγκες ανάπτυξης άλλης από τις 

οριζόμενες στην προηγούμενη παράγραφο, είναι δυνατό να επιτραπεί εκτός Ορίου 

Ανάπτυξης, σε ιδιοκτησία με το κατάλληλο, κατά την κρίση της Πολεοδομικής Αρχής, 

εμβαδόν και σχήμα, νοουμένου ότι η ανεμογεννήτρια απέχει απόσταση ίση ή 

μεγαλύτερη του 150% του μέγιστου ύψους της από τα όρια της ιδιοκτησίας.  

 

γ) Σε περίπτωση συνόλου ανεμογεννητριών με συνολική ισχύ από 10MW μέχρι 300 MW 

ή 1-2 ανεμογεννητριών με συνολική ισχύ από 300 kW μέχρι 1 MW ή συνόλου 

ανεμογεννητριών που δεν περιγράφονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, η 

Πολεοδομική Αρχή θα επιβάλλει τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις, ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης, νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες των 

παραγράφων 4.1 μέχρι 4.4 

 

δ) Αίτηση για προσθήκη, τροποποίηση ή επέκταση ανάπτυξης που περιγράφεται στις 

προηγούμενες παραγράφους, ώστε αυτή να μεταβληθεί σε αιολικό πάρκο, θα εξετάζεται 

με βάση τις πρόνοιες που αφορούν τα αιολικά πάρκα. 
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Γενικές αρχές για αιολικά πάρκα και μεμονωμένες ανεμογεννήτριες 

 

Για βέλτιστη δυνατή ένταξη της ανάπτυξης στο περιβάλλον (πρόνοιες παραγράφου 4.4) η 

πολεοδομική αρχή θα ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: 

 

1) Επιλογή λιγότερων ανεμογεννητριών με μεγαλύτερη ισχύ κατά μονάδα 

2)  Χωροθέτηση ανεμογεννητριών σε αιολικό πάρκο θα είναι καλά μελετημένη και 

οι αποστάσεις μεταξύ ανεμογεννητριών μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής 

3)  Ενθάρρυνση οργανικής διάταξης στην ύπαιθρο και γεωμετρικής σε περιοχές που 

γειτνιάζουν με οικισμούς 

4) Δύο αιολικά πάρκα που διαθέτουν συνολικά περισσότερες των 15 

ανεμογεννητριών δεν θα επιτρέπονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ. μεταξύ 

τους. Για αιολικά πάρκα με μικρότερο αριθμό ανεμογεννητριών η Πολεοδομική 

Αρχή είναι δυνατό να αποδεχθεί απόσταση μέχρι και 1,5 χλμ. μεταξύ τους. 

5) Για τη χωροθέτηση αριθμού μεμονωμένων ανεμογεννητριών σε διαφορετικές 

ιδιοκτησίες, θα απαιτούνται οι αποστάσεις που περιγράφονται στην 

υποπαράγραφο (β). Σε περίπτωση που καθορίζεται μεγαλύτερη απόσταση με 

βάση άλλη πρόνοια του παρόντος Κεφαλαίου, θα ισχύει η μεγαλύτερη απόσταση. 

6) Επιπρόσθετα η Πολεοδομική Αρχή θα συνεκτιμά και το αθροιστικό αποτέλεσμα 

από εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στην περιοχή. 

 

Όροι σε Πολεοδομική Άδεια  

 

Σε περίπτωση χορήγησης πολεοδομικής άδειας για αιολικό πάρκο ή ανεμογεννήτρια θα 

τίθενται, μεταξύ άλλων, όροι για τα ακόλουθα:  

 Απάμβλυνση των επιπτώσεων στη μετακίνηση και βιωσιμότητα των πτηνών.  

 Ενσωμάτωση του αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στον πύργο / 

πυλώνα της κάθε ανεμογεννήτριας  

 Πρόνοια για την επιβαλλόμενη από εγκεκριμένους κώδικες ασφάλειας σήμανση 

(φωτεινή ή χρωματική) της κάθε ανεμογεννήτριας προς διασφάλιση της 

ασφάλειας των πτητικών μέσων και προσαρμογή στα χρώματα και τη 

φυσιογνωμία του περιβάλλοντος.  

 Περιορισμό της προβολής της ανεμογεννήτριας ή του αιολικού πάρκου από 

σημεία ενδιαφέροντος του κοινού, μέσω της κατάλληλης χωροθέτησης της κάθε 

μονάδας.  
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 Κατασκευή του δικτύου μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

μήκος υφιστάμενων δρόμων. 

 

Σε περίπτωση διακοπής της παραγωγής ενέργειας ή λειτουργίας αιολικού πάρκου ή 

ανεμογεννήτριας, ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται στην αποξήλωση και απομάκρυνση όλων 

των εγκαταστάσεων του πάρκου ή της ανεμογεννήτριας, και στην αποκατάσταση του 

τοπίου μέσα σε καθορισμένη χρονική προθεσμία, σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Πολεοδομικής Αρχής. Ο όρος αυτός τίθεται σε κάθε πολεοδομική άδεια που εγκρίνεται. 

 

Ανεμόμετρα  

Αιτήσεις για την τοποθέτηση ανεμομέτρων θα αντιμετωπίζονται θετικά, νοουμένου ότι 

πληρούν τις πρόνοιες της παραγράφου 4.1 (2) και αλλά και τις πρόνοιες χωροθέτησης 

αιολικού πάρκου της παραγράφου 4.2. 

 

.4.1.3. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τοποθετούνται στο 

κέλυφος οικοδομής με σκοπό τη μερική ή ολική κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών της είναι δυνατό να επιτραπούν 

εφόσον εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια. Για την προσθήκη 

τέτοιων εγκαταστάσεων σε υφιστάμενες οικοδομές όπως 

προαναφέρθηκε απαιτείται πολεοδομική άδεια, εκτός αν η 

πολεοδομική αρχή κρίνει ότι οι σχετικές εργασίες αποτελούν 

δευτερεύουσες εργασίες σε εγκεκριμένη οικοδομή, σύμφωνα με το περί Πολεοδομίας 

και Χωροταξίας Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης. Η εγκύκλιος 3/2008 που ακολουθεί την 

παρούσα εντολή, αναφέρει λεπτομερώς ποια κριτήρια πρέπει να πληροί μια 

φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για να θεωρείται δευτερεύουσα εργασία. Αιτήσεις σε σχέση 

με τις εν λόγω εγκαταστάσεις θα εξετάζονται ευνοϊκά, νοουμένου ότι αυτές 

ενσωματώνονται στην οικοδομή κατά τρόπο αρμονικό (ανακλάσεις και 

αντικατοπτρισμοί, αύξηση της θερμότητας τοπικά, κ.ο.κ.) και ισχύουν οι κατευθυντήριες 

οδηγίες για την αισθητική βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος. 

 

Αυθύπαρκτες μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τοποθετούνται εκτός 

οικοδομής για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών νόμιμης υφιστάμενης ανάπτυξης 

θα αντιμετωπίζονται θετικά από την πολεοδομική αρχή εφόσον:  

1. Εγκαθίστανται σε ύψος μέχρι 1,20 μ. από το συνεχόμενο φυσικό έδαφος με 

επιφάνεια μέχρι 25 τ.μ 
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2. Εγκαθίστανται σε ανεξάρτητα υποστυλώματα με ύψος που δεν υπερβαίνει το 

ύψος της αντίστοιχης νόμιμα υφιστάμενης οικοδομής ή το ύψος των 4,5 μ., με 

επιφάνεια μικρότερη των 15 τ.μ. 

Στη δεύτερη περίπτωση θα απαιτείται η τήρηση της αναγκαίας απόστασης από το όριο 

του τεμαχίου της ανάπτυξης.  

Αυθύπαρκτες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι δυνατό να επιτραπούν σε κατάλληλη περιοχή, κατά την κρίση της 

Πολεοδομικής Αρχής, νοουμένου ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια της παραγράφου 4.1 

(2), μη συμπεριλαμβανομένων των περασμάτων διέλευσης αποδημητικών πτηνών, 

αεροδρομίων και αεροδιαδρόμων, έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο 

μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν επιβαρύνουν το μικροκλίμα στον περίγυρο 

τους και τις ανέσεις γειτονικών χρήσεων και αναπτύξεων (ανακλάσεις και 

αντικατοπτρισμοί, αύξηση της θερμότητας τοπικά, κ.ο.κ.). Ανάλογα με την κλίμακα και 

δυναμικότητα της εγκατάστασης, η Πολεοδομική Αρχή θα απαιτεί την αναγκαία 

απόσταση από τα όρια του τεμαχίου της ανάπτυξης, η οποία δεν θα είναι μικρότερη των 

6,0 μ. 

 

.4.1.4. Άλλες εγκαταστάσεις αξιοποίησης ΑΠΕ  

 

Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με την αξιοποίηση άλλων ΑΠΕ (πχ. ηλιακή, 

γεωθερμική, κυματική, παλιρροιακή, υδραυλική ενέργεια, ενέργεια από βιομάζα και 

βιοαέρια από εγκαταστάσεις διαχείρισης αστικών αποβλήτων και βιολογικού 

καθαρισμού λυμάτων), είναι δυνατό να επιτραπούν σε Βιομηχανική Ζώνη ή Περιοχή 

Κατηγορίας Α ή Β ή σε άλλη κατάλληλη, κατά την κρίση της Πολεοδομικής Αρχής, 

περιοχή, η οποία γειτνιάζει με την περιοχή παραγωγής της πρώτης ύλης (ΑΠΕ) και έχουν 

τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία 

ικανοποιούνται οι όροι που αφορούν όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

 

Η παρούσα εντολή 2/2006 τροποποιείται κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών και προστίθεται ότι τα στοιχεία των φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών 

εγκαταστάσεων δεν θα προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό 

κάλυψης που καθαρίζονται από την πολεοδομική ζώνη όπου βρίσκεται η συγκεκριμένη 

εγκατάσταση. Ο στόχος της συγκεκριμένης απόφασης είναι η μεγαλύτερη διείσδυση και 

εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό καθεστώς της Κύπρου   

Επίσης η παράγραφος 7.5 της παρούσας οδηγίας καταργείται. Η συγκεκριμένη 

παράγραφος αναφέρεται στην περίπτωση εγκατάστασης μονάδα παραγωγής Α.Π.Ε σε 

μη ιδιωτική ιδιοκτησία και επισημαίνει ότι στην περίπτωση που χορηγηθεί πολεοδομική 
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άδεια και δεν τεθεί σε λειτουργία η μονάδα παραγωγής ενέργειας μετά την πάροδο ενός 

έτους η άδεια θεωρείται άκυρη και χωρίς ισχύ. 

Την εντολή 2/2006 ακολουθεί η εγκύκλιος 3/2008. Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι 

η επιτάχυνση των διαδικασιών νόμιμης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων 

μικρής κλίμακας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και επίτευξη των εθνικών 

στόχων που πηγάζουν από την οδηγία 2009/28/ΕΚ. 

 

.4.2. Εγκύκλιος 3/2008. Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε σχέση με τις 
οποίες δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας. 

 

Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά τις εγκαταστάσεις μικρών φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε οικοδομή είτε στο έδαφος και διευκρινίζει ποιες περιπτώσεις αποτελούν 

δευτερεύουσες εργασίες και δεν επηρεάζουν την εξωτερική εμφάνιση της οικοδομής. 

Στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι αναγκαία η υποβολή σχετικής αίτησης στην 

Πολεοδομική Αρχή αφού θεωρείται ότι προϋπάρχει σχετική άδεια από την υφιστάμενη 

οικοδομή. 

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος θεωρείται δευτερεύουσα εργασία 

όταν: 

 Γίνεται πάνω σε νόμιμα υφιστάμενη οικοδομή 

 Γίνεται στην οροφή ή σε άλλο τμήμα του κελύφους, συμπεριλαμβανομένων και 

των κεκλιμένων στεγάστρων, καλυμμένων βεραντών και στηθαίων μπαλκονιών 

 Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι οργανικά και αρμονικά ενταγμένα στο κέλυφος 

της οικοδομής (βλ σκίτσα 1-3). 

 Η οικοδομή δεν έχει κηρυχθεί ως διατηρητέα ή ως αρχαίο μνημείο 

(αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές κτλ), ή σε Ειδική Ζώνη Αερολιμένα. 

 Σε κεκλιμένη στέγη όλα τα πλαίσια πρέπει να εφάπτονται μεταξύ τους, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις οικοδομών που διαθέτουν δύο ή περισσότερες νότιες 

κεκλιμένες στέγες που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του 

συστήματος. Η κλίση της στέγης πρέπει να κυμαίνεται από 15°- 45° και τα 

πλαίσια πρέπει να εγκαθίστανται με την κλίση της στέγης της οικοδομής. (βλ 

σκίτσα 3-4). 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης του συστήματος σε οριζόντια στέγη, το ύψος των 

πλαισίων δεν θα ξεπερνά το 1.20 μ. από το επίπεδο της στέγης, θα τοποθετούνται 
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σε ομοιόμορφες, παράλληλες σειρές και θα πρέπει να τοποθετούνται από τα 

άκρα της στέγης τουλάχιστον 1,20 μ. επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις 

προσπελάσιμων στεγών, πρέπει να τοποθετείται περιτείχισμα με ελάχιστο ύψος 

1,10 μ. (βλ σκίτσα 5-6). 

 Όταν τοποθετείται πάνω στο έδαφος φωτοβολταϊκό σύστημα μικρής κλίμακας 

(μέχρι 20kW), εντός τεμαχίου στο οποίο υπάρχει νόμιμα υφιστάμενη οικοδομή 

και αποσκοπεί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της οικοδομής (βλ σκίτσο 

7). 

Σκ.1α 

 

Σκ.1β 

 

Σκ.2α 

 

Σκ.2β 

 

Σκ.3α 

 

 

Σκ.3β 

 

 

Σκ.4α 

 

Σκ.4β 

 

Σκ.5α 

 

Σκ.5β 

 

Σκ.6 

 

Σκ.7 

 

 

Το 2009, σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζει ότι η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος μέχρι 100kW σε νόμιμα υφιστάμενη 

οικοδομή ή στο έδαφος, εντός του τεμαχίου στο οποίο υπάρχει η νόμιμη υφιστάμενη 

οικοδομή θεωρείται δευτερεύουσα εργασία και κατά συνεπεία, θεωρείται ότι για την 

ανάπτυξη αυτή έχει χορηγηθεί άδεια από την Πολεοδομική Αρχή. Τονίζεται ότι η 

εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος μέχρι 100kW στο έδαφος για να 
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θεωρείται δευτερεύουσα εργασία πρέπει να αποσκοπεί στην κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών της οικοδομής σε σχέση με την οποία εγκαθίσταται. 

 

.4.3. Πρόνοιες που προκύπτουν από τα Τοπικά Σχέδια Αστικών Συγκροτημάτων  

Σε όλα τα τοπικά σχέδια των αστικών πόλεων της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, 

Πάφος, Παραλίμνι, Αγία Νάπα), η χωροθέτηση ανάπτυξης που αφορά εγκαταστάσεις για 

αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπως αιολικά πάρκα, ανεμογεννήτριες, 

φωτοβολταϊκά πάρκα, κ.λ.π., επιτρέπεται μόνο εκτός Ορίου Ανάπτυξης των Τοπικών 

Σχεδίων, με βάση τις πρόνοιες και προϋποθέσεις της σχετικής Εντολής 2/2006 του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

Στις αστικές περιοχές που εφαρμόζονται τα τοπικά σχέδια εντοπίζονται αρκετές 

περιπτώσεις αντιαισθητικών επεμβάσεων σε οικοδομές. Για το λόγο αυτό τα τοπικά 

σχέδια προνοούν μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές για ρύθμιση της αισθητικής 

πτυχής με σκοπό να προστατευθούν οι ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές στις οποίες 

θα εφαρμόζονται με αυστηρότητα οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Στις υπόλοιπες 

περιοχές ο στόχος είναι η αποτροπή εκείνων των αναπτύξεων ή των τροποποιήσεων σε 

υφιστάμενες αναπτύξεις που προσβάλλουν το άμεσο ή ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. 

Σαν Ευαίσθητες Περιβαλλοντικά Περιοχές χαρακτηρίζονται οι ιστορικές/παραδοσιακές 

περιοχές (δηλαδή οι "Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα" (ΠΕΧ) και οι "Ελεγχόμενες Περιοχές" 

με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, τα προστατευόμενα τοπία, οι ακτές και οι περιοχές 

προστασίας της φύσης. Τυχόν αναπτύξεις σε ιδιοκτησίες εφαπτόμενες των ευαίσθητων 

περιβαλλοντικά περιοχών θα πρέπει να εναρμονίζονται με αυτές.  

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε σύμφωνα με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, μια 

Ειδική Επιτροπή Άσκησης Αισθητικού Ελέγχου. Καθήκοντα της συγκεκριμένης επιτροπής 

είναι να συμβουλεύει την Πολεοδομική Αρχή ή ακόμα και τον ίδιο τον Υπουργό 

Εσωτερικών πάνω σε αισθητικά θέματα που αφορούν διάφορες αναπτύξεις. 

Μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές που στοχεύουν στην προστασία των ευαίσθητων 

περιοχών αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον συμπεριλαμβάνονται γενικές και ειδικές 

πρόνοιες για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσίφωνων που καθορίζονται μέσα από το 

Παράρτημα Ε (Κατευθυντήριες γραμμές για την αισθητική και ποιοτική βελτίωση του 

δομημένου περιβάλλοντος), των τοπικών σχεδίων. 
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Γενικές πρόνοιες 

 Οι ηλιακοί συλλέκτες και ο κύλινδρος ζεστού νερού όταν είναι ορατοί πρέπει να 

τοποθετούνται με βάση τη μεγάλη τους πλευρά και όχι όρθιοι, μειώνοντας στο 

ελάχιστο το συνολικό ύψος του συστήματος. Η δεξαμενή του κρύου νερού θα 

πρέπει να αποκρύπτεται ή να εντάσσεται αρχιτεκτονικά σε στέγες ή σε άλλα 

ειδικά σχεδιασμένα στοιχεία της οικοδομής. Στις περισσότερες περιοχές της 

Κύπρου δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση της δεξαμενής λόγω της 

διακοπτόμενης παροχής νερού. 

 Οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να ακολουθούν, όσο 

το δυνατό, την κλίση της οροφής/στέγης. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει αποδείξει 

ότι είναι δυνατό να εφαρμόζονται κλίσεις μικρότερες από τις συνήθεις, χωρίς 

ουσιώδη επηρεασμό της απόδοσης του συστήματος.  

 Καμιά διαφήμιση δεν πρέπει να αναγράφεται στο σύστημα. 

 Τα ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού πρέπει να δείχνονται στα σχέδια που 

υποβάλλονται για πολεοδομικά άδεια, τόσο στα αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, 

κατόψεις, τομές), όσο και σε σχετικό λεπτομερές σχέδιο. 

 

Πρόνοιες για οικοδομές σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 

(ιστορικές/παραδοσιακές περιοχές, ελεγχόμενες περιοχές, περιοχές ειδικού 

χαρακτήρα, προστατευόμενα τοπία και ακτές και περιοχές προστασίας της φύσης, 

κ.λ.π)  

Εκτός από τη δεξαμενή κρύου νερού, θα πρέπει να αποκρύπτεται σε αρχιτεκτονικά 

στοιχεία της οικοδομής και ο κύλινδρος ζεστού νερού, έτσι ώστε να μην είναι ορατός 

εξωτερικά. 

Πρόνοιες για διατηρητέες οικοδομές και αρχαία μνημεία 

Επιβάλλεται η πλήρης απόκρυψη του ηλιακού συστήματος συμπεριλαμβανομένων των 

ηλιακών συλλεκτών, οι οποίοι πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώστε να μην 

είναι ορατά από δημόσιο δρόμο. 

Πρόνοιες για πολυκατοικίες, ψηλά κτίρια ή οικοδομές σε οργανωμένη και ενιαία 

μορφή 

Επιβάλλεται η υιοθέτηση κοινού συστήματος, ή η συγκέντρωση των ανεξάρτητων 

συστημάτων σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους της οροφής. Συστήνεται όπως οι σωλήνες 



 

ENERSCAPES – Territory, Landscape and Renewable Energies  44 

εξαερισμού του ζεστού και κρύου νερού να μην αφήνονται μετέωρες, αλλά να 

ακολουθούν στοιχεία της οικοδομής. 

 

Ειδικές περιπτώσεις 

Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις από τις πιο πάνω αρχές/ πρόνοιες, ή η υιοθέτηση 

άλλων ηλιακών συστημάτων θέρμανσης του νερού, είναι δυνατό να εξετάζονται 

ξεχωριστά από την πολεοδομική αρχή μέσα στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης 

αισθητικής αντιμετώπισης της συγκεκριμένης οικοδομής, νοουμένου ότι επιτυγχάνεται 

ορθή ένταξη του συστήματος, τόσο σε σχέση με την οικοδομή, όσο και με το ευρύτερο 

περιβάλλον της. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων μεγάλης έκτασης, οι μελετητές θα 

ενθαρρύνονται να τις χωροθετούν σε ξεχωριστό επίπεδο χώρο. 

Το τοπικό σχέδιο μιας περιοχής πέρα από τις γενικές πρόνοιες που ισχύουν σε όλα τα 

τοπικά σχέδια, διαμορφώνει και ειδικές πρόνοιες ανάλογα με τις ιδιομορφίες και 

ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. 

Τα τοπικά σχέδια των πόλεων καθώς και οι χάρτες που τα συνοδεύουν μπορούν να 

προμηθευτούν σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

(http://www.moi.gov.cy ). 

Τοπικό σχέδιο Παραλιμνίου  

Ο παραδοσιακός πυρήνας του οικισμού Παραλιμνίου (Κεντρικής Εμπορικής Περιοχής - 

ΚΕΠ, Χάρτης 3) αλλά και το ευρύτερο κέντρο, έχει εξελιχθεί κατά τρόπο που καθιστά 

αναγκαία την εφαρμογή δέσμης μέτρων για την εξυγίανση, αναβάθμιση και 

αναμόρφωση του, για αυτό και η ΚΕΠ καθορίζεται και ως Περιοχή Αισθητικής 

Αναβάθμισης. Στο προσάρτημα του τοπικού σχεδίου αναφέρονται ειδικοί όροι και 

ποιοτικές παράμετροι κατά την ανέγερση νέων και υφιστάμενων οικοδομών στην 

Κεντρική Εμπορική Περιοχή που αφόρα μηχανολογικές και άλλες εγκαταστάσεις. 

Σε αυτούς τους όρους αναφέρεται ότι  

1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών και δεξαμενών νερού σε βατή 

οροφή κτιρίου εφόσον αυτά είναι τοποθετημένα ομαδοποιημένα. Επίσης πρέπει 

να αποφεύγεται η τοποθέτηση τους σε μέρη ορατά από δημόσιο δρόμο ή άλλο 

δημόσιο χώρο. Σε περίπτωση κεκλιμένης οροφής η τοποθέτηση του συλλέκτη 

ηλιακής ενέργειας θα πρέπει να εφάπτεται της στέγης. 

2. Δεν επιτρέπεται το κτίσιμο πύργων για την εγκατάσταση δεξαμενών νερού η και 

ηλιακών συλλεκτών. 

http://www.moi.gov.cy/
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3. Επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών νερού στο πίσω μέρος του κτιρίου, στο 

επίπεδο του εδάφους, εφόσον αυτές είναι ομαδοποιημένες και ευνοείται η 

κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού. 

Στο σχέδιο καθορίζεται ένα γενικό καθοδηγητικό πλαίσιο ποιοτικών και περιβαλλοντικών 

παραμέτρων /αρχών, που αφορά τις αναπτύξεις του ανατολικού τμήματος της περιοχής 

του Σχεδίου (Χάρτης 4), σε ιδιοκτησίες που εμπίπτουν στη Ζώνη Παραθεριστικής 

Κατοικίας και που γειτνιάζουν με τις Ζώνες Προστασίας. Σε αυτές τις περιοχές πέραν των 

προνοιών του Παραρτήματος Ε, πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση πύργων για 

ηλιακούς συλλέκτες ή δεξαμενών νερού και να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 

ώστε οι εγκαταστάσεις να μην είναι ορατές από δημόσιο δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο ή 

από τη θάλασσα. 
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Χάρτης 3: Τοπικό Σχέδιο Παραλιμνίου - Κεντρική Ειδική Περιοχή 
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Χάρτης 4: Τοπικό σχέδιο Παραλιμνίου – Ανατολικό τμήμα περιοχής. 
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Τοπικό σχέδιο Αγία Νάπας 

Στο τοπικό σχέδιο της Αγίας Νάπας καθορίζεται ένα ειδικό πλαίσιο ποιοτικών 

παραμέτρων δόμησης στον ανατολικό τομέα της περιοχής (Τουριστικές Ζώνες Ειδικής 

Πολιτικής Τ5 (Ε3) και Τ6(Ε1) και εκτός Περιοχών Ανάπτυξης) με στόχο την διασφάλιση της 

φυσιογνωμίας του τοπίου αφού παρουσιάζει αξιόλογα φυσικά χαρακτηριστικά (βράχια, 

σπηλιές, αργάκια, τοπική χλωρίδα). Μέσα από την ορθολογική χωροδιάταξη 

εξασφαλίζεται η ικανοποιητική θέα των μονάδων που συνθέτουν τις αναπτύξεις προς τα 

αξιόλογα φυσικά χαρακτηριστικά του τοπίου χωρίς την δημιουργία φράγματος. Για το 

λόγο αυτό πέραν των προνοιών του παραρτήματος Ε πρέπει να αποφεύγεται η 

δημιουργία πύργων για την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών η δεξαμενών νερού και να 

καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εγκαταστάσεις αυτές να μην είναι 

ορατές από τη θάλασσα, δημόσιο δρόμο ή από άλλο δημόσιο χώρο (Χάρτης 5). 

Για την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στις οικιστικές ζώνες ισχύουν οι ίδιοι ποιοτικοί 

παράμετροι που ισχύουν στις τουριστικές ζώνες και τις εκτός περιοχές ανάπτυξης . Πέρα 

από αυτά ευνοείται και η κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού 

Η Μαρίνα της Αγίας Νάπας, η οποία προνοείται στη δυτική περιοχή της πόλης, νότια της 

Τουριστικής Ζώνης (περιοχή ‘‘Λούμα’’ μεταξύ Αγίας Θέκλας και Μακρονήσου), αποτελεί 

μια από τις βασικές Μαρίνες οι οποίες θα αναπτυχθούν για την προώθηση του ναυτικού 

τουρισμού στην Κύπρο. Η χωροθέτηση των διαφόρων εγκαταστάσεων και κτιρίων, θα 

πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να διασφαλίζονται οπτικές φυγές / ανοίγματα προς τη 

θάλασσα σε μεγάλη έκταση, ούτως ώστε να μη δημιουργείται η εικόνα μιας συνεχούς 

δόμησης κατά μήκος της παραλίας. Θα πρέπει να διασφαλίζεται τουλάχιστον το 50% 

απρόσκοπτης θέας προς τη θάλασσα. 

Το κέντρο της Αγίας Νάπας (όπως αυτό σημειώνεται στο Σχέδιο 4 Χρήση Γης Περιοχής 

Κέντρου Αγίας Νάπας) και ιδιαίτερα ο πυρήνας του και οι περιοχές κατά μήκος κύριων 

οδικών αξόνων, αποτελεί σήμερα τον πρωτεύοντα χώρο εμπορίου και αναψυχής, 

ψυχαγωγίας της Αγίας Νάπας, με αποτέλεσμα οι ανεξέλεγκτες επεκτάσεις, προσθήκες 

και άλλες πρόσθετες κατασκευές στις οικοδομές, που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με 

τις πιο πάνω χρήσεις, να συντείνουν ουσιαστικά στην χωροδομική ανομοιογένεια. Στόχοι 

της πολιτικής αυτής είναι η διόρθωση, ρύθμιση και έλεγχος σε ολόκληρη την περιοχή του 

κέντρου (Π.ΑΙ.ΑΝ. και υπόλοιπο κέντρο), όλων των προσθέτων κατασκευών για να 

επιτευχθεί μια επιθυμητή αισθητική συνοχή (Χάρτης 6). 
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Χάρτης 5: Τοπικό Σχέδιο Αγίας Νάπας – Ιδεόγραμμά Ανάπτυξης 
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Χάρτης 6: Χρήση Γης- Περιοχής Κέντρου Αγίας Νάπας  
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Περιοχές εφαρμογής της πολιτικής στο κέντρο της Αγίας Νάπας 

Οι τρεις αυτές χωρικές ενότητες / υποπεριοχές που σημειώνονται στο Σχέδιο 4 Χρήση 

Γης Περιοχής Κέντρου Αγίας Νάπας (Χάρτης 6), καταγράφουν τη διαχρονική εξέλιξη της 

περιοχής του κέντρου, και ιεραρχούνται ως ακολούθως με βάση τα χαρακτηριστικά τους: 

Περιοχή (Α) - Α΄ Προτεραιότητας: Βασικός χώρος δραστηριοτήτων κέντρου που κατέλαβε 

τη θέση του αρχικού οικισμού, ο οποίος συμπίπτει με την Περιοχή Αισθητικής 

Αναβάθμισης (Π.ΑΙ.ΑΝ.) και την Κεντρική Εμπορική Περιοχή (ΚΕΠ). 

Περιοχές (Β) – Β΄ Προτεραιότητας: Περιοχές κατά μήκος των τεσσάρων κύριων οδικών 

αξόνων (Αγίας Μαύρης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Τεύκρου Ανθία και Κρύου Νερού) 

του κέντρου του οικισμού. 

 

Περιοχές (Γ) – Γ΄ Προτεραιότητας: Περιοχές γύρω από τον αρχικό πυρήνα και ενδιάμεσα 

των προαναφερθέντων οδικών αξόνων (νεότερες περιοχές του κέντρου, όπου 

εξακολουθούν να υπάρχουν κενά οικόπεδα) 

 

Οι πρόνοιες πολιτικής του τοπικού σχεδίου που σχετίζονται με Α.Π.Ε αφορά το Μέτρο 

1(iii) και συγκεκριμένα μηχανολογικές και άλλες εγκαταστάσεις σε υφιστάμενες και νέες 

οικοδομές όπου εμπίπτουν και οι ηλιακοί συλλέκτες. Πέραν των προνοιών του 

Παρατήματος Ε του τοπικού σχεδίου, στο κέντρο της Αγίας Νάπας επιτρέπεται η 

εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών με δεξαμενές νερού στις περιοχές Α,Β,Γ, όταν 

τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 Δεν αλλοιώνεται η αρχιτεκτονική των κτιρίων και δεν επηρεάζεται η 

αισθητική και η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος.  

 Το μέγεθος τους δεν είναι μεγάλο και δυσανάλογο με το μέγεθος της 

οικοδομής.  

 Δεν αναγράφονται σε αυτές διαφημίσεις.  

 Τοποθετούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές τοποθέτησης που 

αναφέρονται στο Προσάρτημα 5 του τοπικού σχεδίου.  

 

Σύμφωνα με το Προσάρτημα 5 οι προδιαγραφές τοποθέτησης μηχανολογικών και άλλων 

εγκαταστάσεων σε υφιστάμενες και νέες οικοδομές για τις περιοχές Α,Β,Γ είναι: 

 Επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών νερού ή και ηλιακών συλλεκτών σε βατή 

οροφή κτιρίου, εφόσον αυτά είναι τοποθετημένα ομαδοποιημένα. Να 
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αποφεύγεται η τοποθέτηση τους σε μέρη ορατά από δημόσιο δρόμο ή άλλο 

δημόσιο χώρο. 

 Δεν επιτρέπεται το κτίσιμο πύργων για την εγκατάσταση δεξαμενών νερού ή και 

ηλιακών συλλεκτών. 

 Επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών νερού στο πίσω μέρος του κτιρίου, στο 

επίπεδο του εδάφους, εφόσον αυτές είναι ομαδοποιημένες. 

 Ευνοείται η κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού 

Επίσης σε περίπτωση κεκλιμένης οροφής η τοποθέτηση του συλλέκτη ηλιακής ενέργειας 

θα πρέπει να εφάπτεται της στέγης. 

 

Τοπικό σχέδιο Δερύνειας 

Ο παραδοσιακός πυρήνας του οικισμού της Δερύνειας έχει υποστεί μεγάλες επεμβάσεις 

και προσθήκες νεώτερων οικοδομών που έχουν αλλοιώσει σε ουσιώδη βαθμό το 

χαρακτήρα του. 

Παρόλο που οι περισσότερες από τις παλαιότερες οικοδομές έχουν αντικατασταθεί από 

νεώτερα κτίσματα, στον πυρήνα συνεχίζουν να υπάρχουν μεμονωμένες παραδοσιακές 

οικοδομές με σημαντική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία που συμβάλουν στη 

διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιφέρειας των Κοκκινοχωριών και 

χαρακτηρίζονται σαν περιοχές ειδικού χαρακτήρα (ΠΕΧ). Οι οικοδομές αυτές σύμφωνα 

με το Σχέδιο πρέπει να προστατευθούν, να διατηρηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν 

ορθά στον πολεοδομικό ιστό της κεντρικής περιοχής της Δερύνειας (Χάρτης 7). 

Ένα μέτρο προστασίας είναι και η άσκηση συστηματικού αισθητικού ελέγχου στις 

Κατευθυντήριες Γραμμές του Παραρτήματος Ε, σχετικά με την Αισθητική και Ποιοτική 

βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος. Περιλαμβάνονται οι γενικές και ειδικές 

πρόνοιες για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες οι οποίες και προαναφέρθηκαν.  
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Χάρτης 7: Τοπικό Σχέδιο Δερύνειας – Χρήσεις Γης 
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Τοπικό σχέδιο Λευκάρων  

 

Οι συμπαγείς πυρήνες των δυο οικισμών (Πάνω και Κάτω Λεύκαρα), όπου υπάρχει 

μεγάλη συγκέντρωση οικοδομών και στοιχείων πολιτιστικού, ιστορικού, αρχιτεκτονικού, 

πολεοδομικού, κοινωνικού ή άλλου ενδιαφέροντος καθορίζονται ως Περιοχές Ειδικού 

Χαρακτήρα. 

Η ορθή συντήρηση και αποκατάσταση των παραδοσιακών οικοδομών στην περιοχή ώστε 

να προβάλλεται ο αυθεντικός τους χαρακτήρας αλλά και η ένταξη νέων οικοδομών και 

προσθηκών ως μέρος του αρχιτεκτονικού συνόλου των ιστορικών οικισμών και όχι ως 

ξεχωριστών μονάδων κρίνονται αναγκαία. 

Με στόχους την προστασία της φυσιογνωμίας και του χαρακτήρα των ιστορικών 

πυρήνων, καθώς και τη σωστή προβολή και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

των Λευκάρων, στις Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα εφαρμόζονται με ιδιαίτερη 

αυστηρότητα οι «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Προστασία του Δομημένου και 

Φυσικού Χαρακτήρα των Λευκάρων», που αναφέρονται στο Παράρτημα ΣΤ του τοπικού 

σχεδίου (Χάρτης 8, Χάρτης 9). 

 

Στο παράρτημα περιλαμβάνονται πρόνοιες για τις μηχανολογικές και άλλες 

εγκαταστάσεις (ηλιακοί συλλέκτες) που επηρεάζουν την εξωτερική εμφάνιση των 

οικοδομών. Συγκεκριμένα:  

 Δεν επιτρέπεται η κατασκευή πύργων για την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών 

και δεξαμενών νερού. Θα πρέπει τα ντεπόζιτα κρύου νερού και ο κύλινδρος 

ζεστού νερού να αποκρύπτονται (είτε σε κενό χώρο στη στέγη πάνω από σέντε 

κλπ. ή σε χαμηλό σημείο σε αυλή). 

 Ευνοείται η κατασκευή υπόγειων δεξαμενών νερού. 

 Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι ηλιακοί συλλέκτες να 

τοποθετούνται σε μέρη που να μην είναι ορατά από δημόσιο δρόμο. 

 Επιτρέπεται η τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών σε οροφές (κεκλιμένες ή 

επίπεδες),νοουμένου ότι ακολουθούν την κλίση τους και είναι σε απόλυτη επαφή 

με αυτές που να ακολουθούν την κλίση της στέγης και να μην είναι ορατοί από 

δημόσιο δρόμο. 

 

Οι μηχανολογικές και άλλες εγκαταστάσεις θα πρέπει να δείχνονται στα σχέδια που 

υποβάλλονται για εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας. Οι πρόνοιες του παραρτήματος 

ισχύουν και για νέα κτίσματα που βρίσκονται εκτός των Περιοχών Ειδικού Χαρακτήρα. 
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Γύρω από τους δυο παραδοσιακούς οικισμούς εντοπίζονται περιοχές με ιδιαίτερα, 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του δομημένου 

περιβάλλοντος καθορίζονται τρεις Περιοχές Ειδικής Πολιτικής (ΠΕΠ) γύρω από τους 

οικισμούς (Χάρτης 8). Και στις τρείς αυτές περιοχές εφαρμόζονται με αυστηρότητα οι 

πρόνοιες του Παραρτήματος ΣΤ του τοπικού σχεδίου: 

Περιοχή Ειδικής Πολιτικής 1 (ΠΕΠ-1), κατά μήκος του περιφερειακού άξονα Σκαρίνου-

Βαβατσινιάς, στα νοτιοδυτικά των Πάνω Λευκάρων. Η περιοχή αυτή εκτείνεται γραμμικά 

στις ανατολικές υπώρειες του λόφου του Σωτήρα και χαρακτηρίζεται από μεγάλες 

κλίσεις του εδαφούς. 

 

Περιοχή Ειδικής Πολιτικής 2 (ΠΕΠ-2), στα βόρεια του οικισμού των Πάνω Λευκάρων, 

μεταξύ των περιοχών Γιάλλουρος και Αρκολαθκιά. Εκτείνεται κατά προσέγγιση μεταξύ 

του περιφερειακού οδικού άξονα Σκαρίνου-Βαβατσινιάς και του Δημοτικού Σταδίου 

Λευκάρων, και χαρακτηρίζεται από σχετικά ομαλή τοπογραφία, κατάλληλη για 

ανάπτυξη. 

 

Περιοχή Ειδικής Πολιτικής 3 (ΠΕΠ-3), βρίσκεται μεταξύ των δύο οικισμών. Η περιοχή 

αυτή παρουσιάζει πλούσια φυσική βλάστηση, που οφείλεται κυρίως στις πηγές νερού 

που διοχετεύονται σ αυτή από το νότιο άκρο των Πάνω Λευκάρων και χαρακτηρίζεται 

από τοπογραφικές ανωμαλίες και εδαφική αστάθεια. Σημαντικό τμήμα της εν λόγω 

περιοχής έχει προταθεί για ένταξη στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας της φύσης 

«NATURA 2000, επειδή αποτελεί σημαντικό βιότοπο για την τοπική χλωρίδα και πανίδα. 

Τμήμα της περιοχής έχει καθοριστεί σε Ζώνη Δα1. Στην συγκεκριμένη ζώνη 

αποθαρρύνεται οποιαδήποτε ιδιωτική ανάπτυξη.  
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Χάρτης 8: Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων – Χρήσεις Γης 
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Χάρτης 9: Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων - Προστασία Κληρονομιάς Κάτω και Πάνω Λευκάρα 
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Τοπικό σχέδιο Αθηένου 

Στο παραδοσιακό κέντρο της Αθηένου διατηρούνται οικοδομές και σύνολα οικοδομών 

με αρχιτεκτονική ιστορική και κοινωνική αξία. Το παραδοσιακό κέντρο της Αθηένου 

(Χάρτης 10) καθώς και η ευρύτερη περιοχή του κέντρου με νεότερες οικοδομές όπου 

διατηρείται ο χαρακτήρας της αστικό-αγροτικής γειτονιάς που αναπτύχθηκε στην 

Αθηένου μετά το 1920 χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ). 

Για το λόγο αυτό η χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων (ηλιακοί θερμοσίφωνες, ντεπόζιτα 

νερού κ.ά), πάνω στην οικοδομή ή στο τεμάχιο ανάπτυξης δεν πρέπει να επηρεάζει τη 

μορφή και γενικά τον χαρακτήρα της οικοδομής ή της περιοχής ως σύνολο. 

 

Στις πρόνοιες που ακολουθούνται στην πολιτική διατήρησης και αναβίωσης του τοπικού 

σχεδίου της Αθηένου περιλαμβάνονται και οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 

Αισθητική και Ποιοτική Βελτίωση του Δομημένου Περιβάλλοντος του παραρτήματος Ε 

που ισχύει για όλα τα τοπικά σχέδια των πόλεων της Κύπρου. Περιλαμβάνονται οι 

γενικές και ειδικές πρόνοιες για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες οι οποίες και 

προαναφέρθηκαν. 
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Χάρτης 10: Τοπικό Σχέδιο Αθηένου-Χρήσεις Γης 
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Κατευθυντήριες Γραμμές για την προστασία του Δομημένου και Φυσικού 

Περιβάλλοντος στην περιοχή του Ακάμα  

 

Οι κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την περιοχή του Ακάμα εφαρμόζονται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις οικοδομών: 

 

1. Παραδοσιακές οικοδομές στους πυρήνες των χωριών  
Οι κατευθυντήριες γραμμές που σχετίζονται με τις παραδοσιακές οικοδομές 

αναφέρονται σε οικοδομικές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασής τους, καθώς και 

τυχόν προσθήκες σ’ αυτές.  

 

2. Νέες οικοδομές στους πυρήνες των χωριών  

Οι γραμμές που αφορούν νέες οικοδομές εντός των παραδοσιακών πυρήνων θα 

εφαρμόζονται για κάθε προτεινόμενη ανάπτυξη μέσα σε κενό τεμάχιο του πυρήνα.  

 

3. Νέες οικοδομές εκτός των πυρήνων των χωριών  

Για όλες τις υπόλοιπες οικοδομές εκτός πυρήνων και στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα, 

καθορίζονται πλαίσια ανάπτυξης που περιλαμβάνουν και τις επεμβάσεις στο τοπίο. 

 

Οι περιορισμοί που προκύπτουν μέσα από τις συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές 

και αφορούν τις ΑΠΕ απευθύνονται κυρίως στην εγκατάσταση των ηλιακών 

θερμοσιφώνων και την συνοχή τους με την εξωτερική εμφάνιση των οικοδομών. Αυτές 

είναι: 

 

 Η διακριτική τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων όπου θα πρέπει τα ντεπόζιτα 

κρύου νερού και ο κύλινδρος νερού να αποκρύπτονται (είτε πάνω από σέντε κλπ. 

ή σε χαμηλό σημείο σε αυλή), 

  Οι ηλιακοί συλλέκτες να ακολουθούν όσο το δυνατό την κλίση της στέγης.  
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.4.4. Πρόνοιες που προκύπτουν από την Δήλωση Πολιτικής Για Την Ύπαιθρο 

 

Στόχος της Δήλωσης Πολιτικής είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου 

πλαισίου, με βάση το οποίο θα προάγεται, θα ρυθμίζεται, θα ελέγχεται και θα 

υλοποιείται η ανάπτυξη στην ύπαιθρο. 

Οι πρόνοιες θα ισχύουν σε όλες τις περιοχές που καλύπτονται από τη Δήλωση Πολιτικής 

με εξαίρεση : 

  Τις περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων των Δήμων που υπήρχαν 

κατά την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης της παρούσας Δήλωσης 

Πολιτικής (1/12/90), και δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ Τοπικά Σχέδια ή 

Σχέδια Περιοχής. (Δήμος Αθηένου, Λευκάρων και Παραλιμνίου). 

  Τις περιοχές για τις οποίες έχει τεθεί σε ισχύ Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο 

Περιοχής. 

  Τις περιοχές για τις οποίες θα τεθεί σε ισχύ Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο 

Περιοχής κατά την περίοδο ισχύος της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής. Σε 

τέτοια περίπτωση, αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο 

Περιοχής, αυτό θα υπερισχύει, της Δήλωσης Πολιτικής. 

Στην ύπαιθρο υπάρχουν σε αρκετές περιπτώσεις ενοχλητικά ακαλαίσθητα και 

ακατάστατα κτίσματα ή επεμβάσεις σε οικοδομές, που δημιουργούν σοβαρή αισθητική 

ρύπανση. Ιδιαίτερο παρουσιάζεται το πρόβλημα στις ιστορικές και παραδοσιακές 

περιοχές αλλά και στον ευρύτερο τους χώρο. Για το λόγο αυτό, στη Δήλωση Πολιτικής 

προνοείται η άσκηση αισθητικού ελέγχου από την Πολεοδομική Αρχή.  

 

 Όπως στα τοπικά σχέδια των πόλεων έτσι και στη Δήλωση Πολιτικής της Υπαίθρου μέσα 

από τις πρόνοιες άσκησης αισθητικού ελέγχου συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση 

των ηλιακών θερμοσιφώνων. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να σχεδιάζονται σαν 

αναπόσπαστο μέρος της οικοδομής, να είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τα υλικά και τη 

μορφή της και να αποτελούν ενιαίο σύνολο με αυτή. Οι πρόνοιες του παραρτήματος Ε 

«Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την Αισθητική και Ποιοτική βελτίωση του 

Δομημένου Περιβάλλοντος» που ισχύει στα τοπικά σχέδια των πόλεων βρίσκει 

εφαρμογή και στην Δήλωση Πολιτικής, στο μέρος που αφόρα τους ηλιακούς 

θερμοσίφωνες. 

Οι εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συγκαταλέγονται στη Δήλωση 

Πολιτικής στην κατηγορία Έργα Υποδομής 
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Έργα υποδομής θεωρούνται ουσιώδη έργα δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία 

αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε ευρεία κλίμακα και 

χρησιμοποιούνται τόσο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, όσο και για την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και για την αποφυγή υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

γενικότερα. 

Ανάπτυξη που αφορά έργο υποδομής θα επιτρέπεται εφόσον:  

  Αποτελεί έργο δημόσιας ωφέλειας και είναι εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής 

σημασίας, συντελεί ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης.  

  Δεν επηρεάζει ουσιωδώς το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, το τοπίο, την 

οικολογία της περιοχής, τη δημόσια υγεία, τις ανέσεις καθορισμένων Ζωνών και 

Ορίων Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυνατότητες μελλοντικών τους 

επεκτάσεων, και την ασφαλή διακίνηση της τροχαίας και των πεζών στην 

περιοχή.  

  Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή, επαρκή ένταξη της 

ανάπτυξης στο περιβάλλον και το τοπίο. Ιδιαίτερη προσπάθεια περιβαλλοντικής 

προσαρμογής θα καταβάλλεται για έργο που είναι απαραίτητο να γίνει σε Ακτή ή 

Περιοχή Προστασίας της Φύσης, Προστατευόμενο Τοπίο, Περιοχή Εξαιρετικής 

Φυσικής Καλλονής, Περιοχή Αρχαίων Μνημείων, Περιοχή του Δικτύου Φύση 

2000, ορεινές και άλλες ευαίσθητες περιοχές όπου η αισθητική, οικολογική ή 

άλλη ειδική αξία του περιβάλλοντος και του τοπίου θεωρείται υψίστης σημασίας.  

  Δεν ρυπαίνει ή μολύνει την ατμόσφαιρα, τους υδάτινους πόρους, το έδαφος και 

το υπέδαφος, τους ποταμούς, τις ακτές και τις φυσικές ή τεχνητές λίμνες 

(υδατοφράκτες).  

  Σε περίπτωση που τέτοιου τύπου αναπτύξεις συνδυάζονται με βιομηχανικές 

αναπτύξεις ή αναπτύξεις διάθεσης αποβλήτων, κατά την αξιολόγηση της 

χωροθέτησης θα λαμβάνονται υπόψη κατά το δυνατό και ανάλογα με τη σημασία 

του έργου και οι αντίστοιχες Πολιτικές που αφορούν τις αναπτύξεις αυτές.  

Νοείται ότι κατά τη μελέτη αιτήσεων για αναπτύξεις αυτού του τύπου θα λαμβάνονται 

υπόψη, εκτός των άλλων, και τα τεχνοοικονομικά κριτήρια των αρμόδιων 

φορέων/υπηρεσιών. 

 

Η Δήλωση Πολιτικής της Υπαίθρου μπορεί να προμηθευτεί σε ηλεκτρονική μορφή από το 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (http://www.moi.gov.cy ). 

 

http://www.moi.gov.cy/
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.4.5. Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο (Κυρωτικός) Νόμος του 2006  

 

Το τοπίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο δημοσίου ενδιαφέροντος στο πολιτισμικό, 

οικολογικό , περιβαλλοντικό και κοινωνικό πεδίο , ότι συνιστά πόρο που ευνοεί την 

ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και ότι η προστασία, η διαχείριση και ο 

σχεδιασμός του μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας . 

Έχοντας επίγνωση ότι το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών παραδόσεων 

και ότι αποτελεί ένα βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς , συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευημερία και στον καθορισμό της 

Ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Ο παρών νόμος αναφέρεται ως ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο 

(Κυρωτικός), Νόμος του 2006. Η σύμβαση έχει υπογραφεί από τη Δημοκρατία της 

Κύπρου, μετά από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια των Συμβαλλόμενων 

Μερών και καλύπτει φυσικές αγροτικές, αστικές και περι-αστικές περιοχές. Αφορά τόσο 

τοπία που μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά, όσο και τοπία χωρίς ιδιαιτερότητα η 

υποβαθμισμένα.  

Στόχοι της παρούσας Σύμβασης είναι η προαγωγή της προστασίας, της διαχείρισης και 

του σχεδιασμού του τοπίου, καθώς και η οργάνωση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας σε 

συναφή θέματα. 

Μέσα από την παρούσα σύμβαση προκύπτουν πρόνοιες όπου κάθε συμβαλλόμενο 

μέρος πρέπει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο όπως προκύπτουν από το άρθρο 5 

(γενικά μέτρα) και άρθρο 6 (ειδικά μέτρα). 

Οι πρόνοιες που προκύπτουν από το Άρθρο 5 για κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι: 

α) Τη νομική αναγνώριση του τοπίου ως αναπόσπαστου συστατικού του ανθρώπινου 

περιβάλλοντος, ως έκφρασης της ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των πολιτών και ως θεμέλιο της ταυτότητάς τους. 

β) τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικής για το τοπίο που να αποσκοπεί στην 

προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό του μέσα από την υιοθέτηση των συγκεκριμένων 

μέτρων που προνοεί το άρθρο 6  

γ) τη θεσμοθέτηση της διαδικασίας για τη συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών και άλλων ενδιαφερομένων μερών στον καθορισμό και την 

εφαρμογή της πολιτικής για το τοπίο. 
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δ) την ένταξη της έννοιας του τοπίου στην πολεοδομική και χωροταξική πολιτική, στις 

πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγροτικές, κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές, καθώς 

και σε  άλλους τομείς με δυνατές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στο τοπίο. 

Οι πρόνοιες που προκύπτουν από το Άρθρο 6 για κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι: 

α) Ενδυνάμωση της συνείδησης των πολιτών, σε σχέση με την αξία των τοπίων, τον ρόλο 

τους και τις μεταβολές στις οποίες αυτά υπόκεινται. 

β) Εκπαίδευση και επιμόρφωση, σε θέματα αξιολόγησης του τοπίου και των τρόπων 

επέμβασης σ αυτό, την διοργάνωση πολυτομεακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

σχέση με το τοπίο και της εισαγωγής σχολικών και πανεπιστημιακών κύκλων μαθημάτων 

τα οποία θα εξετάζουν τις αξίες που αποδίδονται στο τοπίο και τα θέματα που αφορούν 

την προστασία, διαχείριση και τον σχεδιασμό του. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να συνεργάζονται στην εξέταση της διάστασης 

του τοπίου σε διεθνή προγράμματα και πολιτικές, να συνεργάζονται προκειμένου να 

βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνουν σύμφωνα με τα άρθρα 

αυτής της Σύμβασης, να ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο. 

Για παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης, έχουν συσταθεί με βάση το άρθρο 17 

του καταστατικού χάρτη του συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιες Επιτροπές 

Εμπειρογνωμόνων και θα καθοριστούν από την επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης ως υπεύθυνες για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. Επίσης 

οι επιτροπές εμπειρογνωμόνων θα προτείνουν στην επιτροπή Υπουργών τα κριτήρια 

επιλογής και τους κανόνες που θα διέπουν την απονομή βραβείου του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για το Τοπίο. 

 

 



 

ENERSCAPES – Territory, Landscape and Renewable Energies  65 

Χάρτης 11: Μορφολογία Τοπίου στην ευρύτερη επικράτεια της Κύπρου. 

Πηγή: Τμήμα Πολεοδομίας, σε συνεργασία με NGO και το πανεπιστήμιο του Reading 
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5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ 

 

.5.1. Ο περί της εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα νόμος 
κατάταξη άρθρων, Ν. 140(Ι)/2005. 

 

Ο Ν.140 (Ι)/ 2005 εναρμονίζει τη νομοθεσία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

85/337/ΕΟΚ 97/11/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ και αντικατάστησε 

το Ν 57(Ι)/2001, που ίσχυε από το 2001. Ο Ν.140 (Ι)/ 

2005 προβλέπει την υποχρεωτική εκτίμηση των 

επιπτώσεων που ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον 

η εκτέλεση και λειτουργία ορισμένων έργων και 

απαγορεύει τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας ή την έγκριση εκτέλεσης του έργου χωρίς 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι απόψεις της αρμόδιας αρχής. 

Σύμφωνα με το πρώτο παράρτημα (Άρθρο 9) του σχετικού νόμου αναφέρονται τα έργα 

στα οποία ετοιμάζεται μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον. Τα κριτήρια όσο 

αφορά τις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ που χρειάζονται ΜΕΕΠ για την χορήγηση 

πολεοδομικής άδειας είναι: 

 Ανεμογεννήτριες με ισχύ πάνω από 1 MW και φωτοβολταϊκά με ισχύ πάνω από 

100 kW  

 Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή/ και τελικής διάθεσης ζωικών αποβλήτων. 

 Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ενέργειας 

 

Στο δεύτερο παράρτημα (Άρθρο 9) αναφέρονται τα έργα στα οποία υποβάλλεται σε 

πρώτο στάδιο προκαταρκτική έκθεση επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αυτά είναι  

 Ανεμογεννήτριες με ισχύ πέραν των 30 kW και λιγότερο από 100 kW 

 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εφόσον 

δεν περιλαμβάνονται στο πρώτο παράρτημα) 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η εγκαταστάσεις των Α.Π.Ε 

που χρειάζονται ΜΕΕΠ και ΠΕΕΠ ανάλογα με την ισχύς του συστήματος. 
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Πίνακας 5: Εγκαταστάσεις ΑΠΕ που χρειάζονται περιβαλλοντική μελέτη. 

Μορφή Ανανεώσιμης 

Πηγής Ενέργειας 
Ισχύς Συστήματος 

Είδος Περιβαλλοντικής 

Μελέτης 

Αιολική 
30-100 kW 

ΠΕΕΠ 

(Εκτός ορίου ανάπτυξης) 

>1 MW ΜΕΕΠ 

Ηλιακή 

0-20 kW (σε οροφή) Δεν εφαρμόζεται 

20-100 kW (στο έδαφος) Δεν εφαρμόζεται 

100 -150 kW ΜΕΕΠ 

Υδροηλεκτρική  ΜΕΕΠ 

Συμπαραγωγή Ενέργειας  ΜΕΕΠ 

Βιομάζα (αξιοποίηση 

ζωικών αποβλήτων) 
 ΜΕΕΠ 

 

Το 2008 εκδόθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το 

διάταγμα ΚΔΠ 420-2008 και αφορά οδηγίες για την ετοιμασία Μελέτης Εκτίμησης 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα. Το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια 

εφαρμογής του σχετικού Νόμου εκδίδει τις Οδηγίες οι οποίες αναμένεται να 

ακολουθούνται από τους μελετητές για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της 

όλης διαδικασίας. 

 

.5.2.  Ο περί ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμοσφαίρας Νόμος Ν.187(Ι)/2002 και 
εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 

 

Για ενοποίηση της Κυπριακής νομοθεσίας και 

συμμόρφωση με ένα σύνολο από ευρωπαϊκές οδηγίες 

που αφορούν την προστασία της ατμόσφαιρας από την 

ρύπανση, ψηφίστηκε ο νόμος Ν.187(Ι)/2002.Σκοπός του 

παρόντος νόμου είναι η πρόληψη, η μείωση και ο 

έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 

εγκαταστάσεις, για την καλύτερη προστασία της υγείας 

και της ευημερίας του πληθυσμού και για την προστασία και βελτίωση του 

περιβάλλοντος, της πανίδας και χλωρίδας στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
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 Η εφαρμογή του νόμου επιτυγχάνεται μέσα από την έκδοση διαταγμάτων και 

κανονισμών, τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του βασικού νόμου (Ν.85(Ι)/2007, Ν 10(Ι) 

2008, Ν.79(Ι)2009) αλλά και τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης της κάθε 

εγκατάστασης. 

Παράλληλα με την τροποποίηση της νομοθεσίας ακολούθησαν και διατάγματα σχετικά 

με τον έλεγχο της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα. Στα διατάγματα ΚΔΠ 170-2004 και ΚΔΠ 

198-2008 αναφέρει τις κατηγορίες εγκαταστάσεων, προδιαγραφές λειτουργίας και τα 

όρια εκπομπών. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται και η μικρής ισχύος κλίβανοι ξύλου 

(<5MWth ) και η μεγάλη σε ισχύος κλίβανοι ξύλου (5MWth-50MWth). Συγκεκριμένα : 

Όρια εκπομπών 

Μικρής ισχύος κλίβανοι 
ξύλου, πυρήνες καρπών 

ελιάς η περιβλήματα ξηρών 
καρπών (<5MWth ) 

Μεγάλη ισχύος κλίβανοι 
ξύλου, πυρήνες καρπών 

ελιάς η περιβλήματα ξηρών 
καρπών (5MWth-50MWth). 

Εκπομπή Σκόνης 

Αέρια απόβλητα 150 
mg/Nm3  με βάση την κατ’ 

όγκο αναλογία οξυγόνου στα 
απόβλητα ίση προς 11% 

Αέρια απόβλητα 100 
mg/Nm3  με βάση την κατ’ 

όγκο αναλογία οξυγόνου στα 
απόβλητα ίση προς 11% 

Εκπομπή μονοξειδίου του 
άνθρακα 

Αέρια απόβλητα 200 
mg/Nm3  με βάση την κατ’ 

όγκο αναλογία οξυγόνου στα 
απόβλητα ίση προς 11% 

Αέρια απόβλητα 200 
mg/Nm3  με βάση την κατ’ 

όγκο αναλογία οξυγόνου στα 
απόβλητα ίση προς 11% 

 

Το διάταγμα ΚΔΠ 32-2010 καθορίζει το ειδικό έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας εκπομπής 

αέριων αποβλήτων. 

.5.3. Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/61/ΕΚ, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 
και έλεγχο της ρύπανσης, Ν.56 (Ι) 2003. 

 

Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 

από εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες που αναφέρονται στο σχετικό νόμο, με την λήψη μέτρων αποφυγής και όταν 

αυτό δεν είναι δυνατό, με την μείωση των εκπομπών από τις ανωτέρω δραστηριότητες 

στην ατμόσφαιρα, τα νερά και το έδαφος και μέτρα διαχείρισης των αποβλήτων καθώς 

και μέτρων ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και της ενέργειας ώστε να 

επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. 

Για αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, επιβάλλονται όροι στην άδεια της 

εγκατάστασης (Παράρτημα Ι – κατηγορίες εγκαταστάσεων για τις οποίες εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του παρόντος Νόμου για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
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ρύπανσης), και θα τηρούνται οι οριακές τιμές εκπομπής οποιωνδήποτε από τις 

ρυπογόνες ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου. 

Οι εγκαταστάσεις που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να τα οδηγήσουν σε 

εξάλειψη η σε ορθολογική αξιοποίηση χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται με την κύρια χρήση των αποβλήτων ως 

καύσιμο ή ως μέσο παραγωγής ενέργειας. Αυτό όσο αναφορά την αξιοποίηση της 

βιομάζας βρίσκει εφαρμογή σε εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής χοίρων οι οποίες 

διαθέτουν πάνω από 2000 θέσεις για χοίρους παραγωγής άνω των 30 κιλών ή 750 θέσεις 

για χοιρομητέρες και σε εγκαταστάσεις σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια 

δυναμικότητα επεξεργασίας μεγαλύτερη των 10 τόνων. 

Ακολούθησαν δυο τροποποιητικές διατάξεις του Ν.56 (Ι) 2003 με το Ν.15(Ι)/2006 για 

σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2003/35/ΕΚ και αφορά την συμμετοχή του κοινού 

με την ετοιμασία ορισμένων σχεδίων, προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και 

με το Ν.12(Ι)/2008 για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Οδηγίας 

96/61/ΕΚ. 

 

.5.4. Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής 
(Τροποποιητικός Ν. 131(Ι)/2006), Νόμος του 2006, σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 

Η τροποποιήσει του βασικού νόμου Ν. 153(Ι)/2003 από το Ν. 131(Ι)/2006 γίνεται για 

σκοπούς πλήρης εναρμόνισης με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και αφορά τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας 

Με την τροποποιήσει του άρθρου 16 του βασικού νόμου, κάθε σχέδιο ή έργο το οποίο 

υπόκειται σε πολεοδομική άδεια η όχι, το οποίο εμπίπτει σε ειδική ζώνη διατήρησης και 

δεν είναι αναγκαίο για τη διαχείριση της συγκεκριμένης περιοχής, υπόκειται από την 

περιβαλλοντική αρχή σε περιβαλλοντική εκτίμηση, αν είναι σχέδιο, και περιβαλλοντική 

έγκριση αν είναι έργο. Σκοπός της πιο πάνω διαδικασίας είναι η δέουσα εκτίμηση των 

επιπτώσεων του συγκεκριμένου σχεδίου ή έργου στην περιοχή, λαμβάνοντας 

καθοριστικά υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής αυτής, της οικείας ειδικής 

ζώνης διατήρησης και την δημόσια γνώμη για το σχέδιο ή έργο. 

Η αρμόδια αρχή είναι δυνατό να εγκρίνει έργο η να υιοθετήσει σχέδιο που εμπίπτει σε 

ειδική ζώνη διατήρησης μόνο για λόγους σχετικούς με: (α) την υγεία των ανθρώπων, (β) 

τη δημόσια ασφάλεια, (γ) θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, 

(δ) άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος 

Σε περίπτωση που ένα σχέδιο υιοθετείται η ένα έργο εγκριθεί, τότε ο Υπουργός Γεωργίας 

και Περιβάλλοντος επιβάλλει συγκεκριμένους όρους ως αντισταθμιστικά μέτρα, 
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αναφορικά με την υιοθέτηση του σχεδίου ή την εκτέλεση του έργου, οι οποίοι 

αποσκοπούν στην εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων που δυνατό να επιφέρει η 

υιοθέτηση του σχεδίου, ή εκτέλεση, ή λειτουργία του έργου στην ειδική ζώνη 

διατήρησης στην οποία εμπίπτει η οικεία περιοχή  

Στις πρόνοιες του νόμου περιλαμβάνονται και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε 

περίπτωση που η εγκατάσταση και λειτουργία τους εμπίπτουν σε περιοχή με ειδικό 

καθεστώς προστασίας. Στην Εντολή 2/2006 καθορίζονται συγκεκριμένα η περιοχές που 

δεν επιτρέπεται χωροθέτηση τους. 

 

.5.5. Στρατηγικό σχέδιο για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 
2008-2012 βάση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ 

 

Για προσαρμογή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την οδηγία 2003/87/ΕΚ ετοιμάστηκε 

από την Κυπριακή Κυβέρνηση το στρατηγικό σχέδιο για την μείωση εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου για την περίοδο 2008-2012.Οι στρατηγικοί 

στόχοι που αφορούν το θέμα της ενέργειας, περιλαμβάνουν 

σαν σημαντικές κατηγορίες τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το 

ποσό της ενέργειας που παράγεται από τις Α.Π.Ε και την 

προώθηση της χρήσης τους σε ενεργοβόρους τομείς όπως 

είναι ο βιομηχανικός τομέας, ο οικιακός και τριτογενής 

τομέας, μειώνοντας έτσι παράλληλα τις εκπομπές των αερίων 

του άνθρακα. 

Οι ενδεικτικοί στόχοι που τεθήκαν μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο για τα επόμενα χρόνια 

είναι: 

α) αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στην παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να 

καλύψει το 6% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού το έτος 2010. 

β) η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην κατανάλωση ενέργειας να 

φθάσει το 5% έως το 2010. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αναμενομένη επίδραση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στον τομέα της ηλεκτρικής παραγωγής για την περίοδο 2008-2012 και 

την επίτευξη του στόχου. Η επιτυχία του ενδεικτικού στόχου εξαρτάται σε σημαντικό 

βαθμό από την διείσδυση της αιολικής ενέργειας (onshore). Η συνολική συνεισφορά των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2012 εκτιμάτε ότι αντιστοιχεί σε μείωση των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε 1.149.259 t/CO2 (σύνολο 4,8%). 
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Πίνακας 6: Επίδραση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού. 

Electricity Sector 
2008 

te CO
2
 

2009 
te CO

2
 

2010 
te CO

2
 

2011 
te CO

2
 

2012 
te CO

2
 

Total 
te CO

2
 

Projected electricity production  
without renewable contribution  

4.196.041 4.384.585 4.711.280 4.931.627 5.189.679 23.413.212 

Reduction in Energy demand 
due to Renewable Contribution  

2% 
83.921 

4% 
175.383 

6% 
282.677 

6% 
295.898 

6% 
311.381 

4,8% 
1.149.259 

Projected electricity production  
with renewable contribution  

4.112.120 4.209.202 4.428.603 4.635.729 4.878.298 22.263.953 

Electricity production without 
Renewable Contribution from 
EAC existing installations  

4.196.041 4.259.762 4.324.817 4.383.211 4.460.223 21.624.054 

Electricity production with 
Renewable Contribution from 
EAC existing installations  

4.112.120 4.084.379 4.042.140 4.087.313 4.148.842 20.474.795 

 

  



 

ENERSCAPES – Territory, Landscape and Renewable Energies  72 

6. Πηγές 
 

– Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

– Ίδρυμα ενέργειας Κύπρου 

– Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

– Ταμείο Θήρας 

– Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

– Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου 

– Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

– Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Υπουργείο Εσωτερικών 

– Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 


