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19 Ιανουαρίου, 2023 

 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ  
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 1000 

 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, μέλος του Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), σας ενημερώνει ότι οι 
φορείς υλοποίησης των πιο κάτω σχεδίων χορηγιών έχουν ανακοινώσει την παράταση  της περιόδου 
υποβολής αιτήσεων όπως φαίνεται πιο κάτω. 

 
 

1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ  
 

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 31/03/2023 και ώρα 23.59 μμ., ή μέχρι εξαντλήσεως του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού που ανέρχεται στα €40 εκ. 

 
• Φορέας Υλοποίησης: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  
• Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του σχεδίου εδώ.  
• Υποβολές αιτήσεων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ. Για εγγραφή 

στο σύστημα πατήστε εδώ. 
• Επιλέξιμες δαπάνες:  

➢ Οικοδομικές Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων 
➢ Τεχνικά Συστήματα για επίτευξη καλύτερης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
➢ Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ψηλής ενεργειακής 

απόδοσης 
➢ Μέτρα ενεργειακής απόδοσης που σχετίζονται με τις διαδικασίες παραγωγής/ 

λειτουργίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 
➢ Επενδύσεις για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), για 

κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε κτίρια. 
➢ Δαπάνες Υπηρεσιών (όπως ενεργειακοί έλεγχοι και έκδοση ΠΕΑ) 

• Ποσοστό χρηματοδότησης για ΜΜΕ: 40% επί των επιλέξιμων δαπανών (Το Φ.Π.Α. δεν 
θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη). 

 
 
 
 
 

https://www.cea.org.cy/wp-content/uploads/2022/05/schedio-exoikonomo-anavathmizo-vf1-170322.pdf
https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register
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2. ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1000 ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ 1000» 

 
Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 30/04/2023, ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού που ανέρχεται στα €3.7 εκ. 

 
• Φορέας Υλοποίησης: ΤΗΜΥ, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων 
• Μπορείτε να βρείτε τον οδηγό του σχεδίου εδώ. 
• Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, πατήστε εδώ. 
• Επιλέξιμες δαπάνες:  

➢ Την αγορά του σταθμού επαναφόρτισης  
➢ Την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του σταθμού 

επαναφόρτισης 
➢ Την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης 
➢ Τη σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού 
➢ Απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση του σταθμού 
➢ Βοηθητικό εξοπλισμό απαραίτητο για την λειτουργία του σταθμού 
➢ Την σήμανση του σημείου επαναφόρτισης και τοποθέτηση πινακίδας 

• Ποσοστό χρηματοδότησης: 50%  με μέγιστο ποσό τις €30,000 ανά σταθμό επαναφόρτισης 
ανάλογα με τον τύπο φορτιστή (Το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη). 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την Πράσινη Μετάβαση των κυπριακών 
ΜμΕ μπορείτε να επικοινωνείτε με την Χριστίνα Ανδρέου, Πολιτικό Μηχανικό στο ΕΓΚ, και Σύμβουλο 
Αειφόρου Ανάπτυξης για επιχειρήσεις του ΕΕΝ Κύπρου, τηλεφωνικώς +357-22667849  ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου christina.andreou@cea.org.cy 

https://ev1000.cea.org.cy/sites/default/files/2022-07/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F_%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%9C%CE%95_%CE%A4%CE%91_1000_0.pdf
https://ev1000.cea.org.cy/

