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Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Αγαπητοί Φίλοι, 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΠΑΣΕΕΞΕ στη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, με σκοπό την 

ενημέρωση των Μελών μας για τις σημαντικές εξελίξεις στον κλάδο μας. 

 

Τη χρονιά που μας πέρασε, ο ΠΑΣΕΕΞΕ ενδυνάμωσε και εμβάθυνε το διάλογο και είχε 

συνεχείς επαφές με τους εμπλεκομένους του κλάδου όπως τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κύπρου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και 

συμμετείχαμε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές στη Βουλή των Αντιπροσώπων όπου 

ψηφίζονται προϋπολογισμοί και νομοθεσίες που αφορούν τον κλάδο μας. 

 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα καθώς και 

με τους εκπροσώπους της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ για την 

προώθηση των εισηγήσεων και απόψεων του Συνδέσμου μας.  

 

Επιδίωξη του ΔΣ είναι η επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν μέσα από το 

διάλογο, εποικοδομητικών συναντήσεων και υποβολή υπομνημάτων. 

 

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου όπως κάνω μια σύντομη  ανασκόπηση των  

δραστηριοτήτων και των επαφών του Συνδέσμου μας για τη χρονιά που μας πέρασε. 

 

Παροχή κινήτρων για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί το Σύνδεσμο μας είναι η αναγκαιότητα 

παροχής κινήτρων για εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και 

επιχειρήσεις. Για το θέμα αυτό ο Σύνδεσμος μας βρισκόταν σε συνεχή επαφή τόσο με την 

Υπηρεσία Ενέργειας όσο και με τη ΓΔ ΕΠΣΑ. Επίσης συμμετείχαμε σε συνεδρίες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Ενέργειας όπου καταθέταμε γραπτώς τις εισηγήσεις μας για 

το θέμα αυτό. 

Μερικές από τις εισηγήσεις του Συνδέσμου μας ήταν: 

 



• Επιχορήγηση της διενέργειας ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από 

τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Βρίσκομαι στην ευχάριστη 

θέση να σας αναφέρω ότι μέσα από τις δικές μας ενέργειας συμβάλαμε ώστε εντός 

του 2018 να προκηρυχθεί Σχέδιο για επιχορήγηση ενεργειακών ελέγχων σε ΜΜΕ.   

• Διενέργεια διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης δημοσίων ή κτιρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω 

συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.  

• Άμεση εφαρμογή κοινωνικών ενεργειακών μέτρων π.χ. σε άτομα που βρίσκονται 

σε ενεργειακή φτώχεια.  

• Επιχορήγηση συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας σε 

βιομηχανίες και επιχειρήσεις, π.χ. εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, πολυκατοικίες κλπ.  

• Εφαρμογή άλλων κινήτρων όπως π.χ. φοροαπαλλαγές ή επιχορήγηση επιτοκίων 

κλπ.  

• Να διατεθεί ένα ποσό σε στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης ανά τομέα, π.χ. για 

εμπορικούς καταναλωτές, βιομηχανικούς, οικιακούς.  

• Να εξετασθεί το ενδεχόμενο επιχορήγησης της αντικατάστασης και της 

επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού για ΜΜΕ.  

 

Κατά τις συναντήσεις μας τονίστηκε η ανησυχία του ΠΑΣΕΕΞΕ για την απουσία 

στοχευμένων Σχεδίων Χορηγιών για τις επιχειρήσεις και την βιομηχανία για το έτος 2018, 

καθώς η υιοθέτηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων από την ΓΔ ΕΠΣΑ αναμένονται να 

λειτουργήσουν αρχές του 2019.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι από πρόσφατες μελέτες του Υπουργείου 

Ενέργειας τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις έχουν 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στους στόχους που έχει η Κύπρος για μείωση της πρωτογενούς 

κατανάλωσης ενέργειας, ενώ αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις 

στην Κύπρο συνεισφέρουν πέραν του 50% των εσόδων του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ 

από την επιβολή του πράσινου τέλους.  

 

Νέο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις κατοικίες 

 

Όσο αφορά το Σχεδίου Εξοικονομώ – αναβαθμίζω, ο Σύνδεσμός μας συμμετείχε ενεργά 

στις συναντήσεις με το Υπουργείο Ενέργειας για τις τελικές πρόνοιες του νέου Σχεδίου 

«Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω» στις κατοικίες καταφέρνοντας παράλληλα να ασκηθούν οι 

απαραίτητες πιέσεις ώστε το Σχέδιο να προκηρυχθεί άμεσα. Συγκεκριμένα το Σχέδιο 

ανακοινώθηκε επίσημα στις 19 Μαρτίου 2018.  Λόγο όμως του τεράστιου ενδιαφέροντος 

του κοινού για το Σχέδιο, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντλήθηκε γρήγορα με 

αποτέλεσμα το Σχέδιο να κλείσει στις 8/6/2018. Συνολικά παραλήφθηκαν περίπου 600 

αιτήσεις. 



Επίσης, σε ισχύ βρίσκεται το Σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω» για την αναβάθμιση 

Κατοικίων που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων. Οι πρόνοιες του Σχεδίου αυτού 

είναι οι ίδιες με το Σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω» στις κατοικίες. Ο προϋπολογισμός 

του Σχεδίου ανέρχεται στα 500,000 ευρώ. 

 

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης για αγορά Ηλεκτρισμού 

 

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τον Σύνδεσμο μας ήταν η ανάγκη για αναθεώρηση του 

νομικού πλαισίου αναφορικά με τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης για Αγορά 

Ηλεκτρισμού (Power Purchase Agreement). Για το θέμα αυτό ο Σύνδεσμος μας 

πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με την ΡΑΕΚ και την Υπηρεσία Ενέργειας, στις οποίες 

συζητήθηκε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες Παρόχων Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΥ)  σε περιπτώσεις συμφωνιών Power Purchase Agreements (PPA) για 

παραγωγή και πώληση ανανεώσιμης ενέργειας σε πελάτες στα πλαίσια συμβάσεων 

ενεργειακής απόδοσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ γίνεται από τον ΠΕΥ 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος του 

πελάτη, αυτός που συμβάλλεται με την ΑΗΚ για αυτοπαραγωγή από ΑΠΕ είναι ο τελικός 

πελάτης και όχι ο ΠΕΥ. 

Ωστόσο, η θέση της ΡΑΕΚ είναι ότι οι ΠΕΥ δεν μπορούν να θεωρηθούν παραγωγοί 

ηλεκτρισμού καθώς σύμφωνα με το Νόμο οι υπηρεσίες που προσφέρουν δεν 

συμπεριλαμβάνουν την παραγωγή ενέργειας και συνεπώς δεν μπορεί να τους εκδίδεται 

άδεια για παραγωγή ηλεκτρισμού. Παρ’ όλα αυτά οι εταιρείες ESCO, νοουμένου ότι 

πληρούν τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων, μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για να τους χορηγηθεί Άδεια Προμήθειας και να συμμετάσχουν στην 

Αγορά Ηλεκτρισμού. 

 

40 Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης 

 

Ο ΠΑΣΕΕΞΕ συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Ενέργειας για το θέμα 

του  4ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) της Κύπρου, 

στέλνοντας σε συνεργασία με την ΟΕΒ σχόλια και εισηγήσεις. Μερικές από τις εισηγήσεις 

του Συνδέσμου μας ήταν: 

 

• Η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ, είναι θέμα που θα 

πρέπει να τύχει άμεσου χειρισμού. Ορισμένες τεχνολογίες ΑΠΕ αλλά και μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας, είναι αναγκαίο να υποστηρίζονται από το κράτος, 

πρώτον προς επίτευξη των δεσμευτικών στόχων της Κύπρου, αλλά και για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.   

• Προώθηση των διαγωνισμών για σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης με 

Παρόχους Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΠΕΥ) με σκοπό την αύξηση των επεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια 



• Στους σχεδιασμούς του Υπουργείου θα πρέπει να συμπεριληφθούν μέτρα και να 

δοθούν κίνητρα για προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια και σε 

εξοπλισμό των ΜΜΕ με έμφαση σε αυτά  που έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 

• Θα πρέπει να εφαρμοστεί σχέδιο στήριξης για επιχορήγηση συστημάτων 

συμπαραγωγής σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις 

• Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε ζητήσει συνάντηση με την 

Υπηρεσία Ενέργειας για να ενημερωθεί ο Σύνδεσμος για την πρόοδο της Κύπρου ως προς 

την επίτευξη των στόχων της εξοικονόμησης ενέργειας για το 2020 με στόχο να 

συμβάλουμε με τον όποιο δυνατό τρόπο στην επίτευξη των στόχων αυτών. 

 

Προώθηση θερμομονώσεων οροφής 

 

Ο ΠΑΣΕΕΞΕ και η ΟΕΒ σε συνεργασία με τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και την 

υποστήριξη της Υπηρεσίας Ενέργειας, κατάφεραν να αναπτύξουν μία νέα ιδιωτική 

πρωτοβουλία, με επίκεντρο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες. Η 

πρωτοβουλία αυτή αφορά τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού προϊόντος που 

προωθεί τις θερμομονώσεις σε κατοικίες με ελκυστικό επιτόκιο 3%, μέγιστο ποσό €10.000 

και περίοδος αποπληρωμής 7 χρόνια. Στα πλαίσια εφαρμογής του νέου χρηματοδοτικού 

προϊόντος, η ΟΕΒ δημιούργησε εθελοντικό Μητρώο Εγκαταστάτη Θερμομόνωσης στο 

οποίο μπορούν να αιτούνται και να εγγράφονται νομικά πρόσωπα που απασχολούν ή 

συμβάλλονται με εγκαταστάτες θερμομόνωσης. 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε την απαρχή για τη δημιουργία ενός νέου Σχεδίου 

Χορηγιών για εφαρμογή θερμομόνωσης οροφής σε κατοικίας, το οποίο αναμένεται να 

ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ενέργειας εντός του 2018.  

 

Net-metering και Net-billing 

 

Τέλος, ο ΠΑΣΕΕΞΕ συμμετείχε ενεργά στις συναντήσεις με την ΡΑΕΚ για το θέμα του net-

metering και της νέας κατηγορίας net-billing. Συγκεκριμένα αναμένεται σύντομα η 

ανακοίνωση της αύξησης της μέγιστης ονομαστικής ισχύος των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων της κατηγορίας net-metering από 5 kW σε 10 kW για κατοικίες και 

επιχειρήσεις. Για συστήματα δυναμικότητας από 10 kW μέχρι 10 MW θα ισχύει η μέθοδος 

net-billing, ενώ θα εξακολουθήσει να ισχύει και η κατηγορία της αυτοπαραγωγής. Η κύρια 

διαφορά του net-billing από το net-metering είναι ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

που θα εγχέεται στο δίκτυο θα αποζημιώνεται στο κόστος αποφυγής.  

 

 

 

 



Αγαπητοί φίλοι, 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΕΕΞΕ, εργάζεται σκληρά για την επίτευξη των στόχων 

του Συνδέσμου καθώς και να αναδείξει τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ως ιδιαίτερα 

σημαντικά για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία. 

Έχοντας πάντα ως πρώτιστο στόχο τη βελτίωση της εικόνας των Μελών και της διαρκούς 

ενημέρωσης, προχωρήσαμε στη δημιουργία ιστοσελίδας και ειδικού λογαριασμού στο 

Facebook, Twitter και LinkedIn, όπου σημαντικός αριθμός επισκεπτών αντλεί καθημερινά 

σχετικές πληροφορίες για ειδήσεις, νομοθετικά ζητήματα, σχέδια χορηγιών και οτιδήποτε 

άλλο αφορά τον Κλάδο της εξοικονόμησης ενέργειας. 

Επίσης, ειδική ενότητα είναι αφιερωμένη στα Μέλη, όπου προβάλλονται οι επιχειρήσεις-

Μέλη μας και παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για τις δραστηριότητες τους.  

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχετε τη δυνατότητα ανάρτησης διαφήμισης στην 

ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΕΞΕ στην ειδική τιμή των 150 ευρώ μέχρι το τέλος του 2018. 

 

Προτού κλείσω το χαιρετισμό μου, θα ήθελα να καλωσορίσω τα νέα μας Μέλη του 

Συνδέσμου μας: 

• Neochrom Ltd 

• Somfy Middle East Co Ltd 

• Γ. Μ. ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΝ ΛΤΔ 

• AGENTIS INNOVATIONS LTD 

 

Επίσης, θα ήθελα εκ μέρους του ΔΣ να ευχαριστήσω την ΟΕΒ για τη στενή συνεργασία 

που έχουμε από τον καιρό ίδρυσης του Συνδέσμου μας και συγκεκριμένα θα ήθελα να 

ευχαριστήσω την Προϊστάμενη και τον Λειτουργό της Υπηρεσίας Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, κα Ανθή Χαραλάμπους και κ. Παναγιώτη Καστανιά, αντίστοιχα, 

για τη στενή συνεργασία που έχουμε για περαιτέρω προώθηση των θέσεων μας αλλά και 

γενικά για την αναβάθμιση που φαίνεται άλλωστε και από το ενδιαφέρον επιχειρήσεων 

του κλάδου για να εγγραφούν μέλη. 

 

Σας καλούμε όπως συνεχίσετε να υποβάλετε τις απόψεις σας στον ΠΑΣΕΕΞΕ 

επικοινωνώντας μαζί μας, έχοντας ενεργό ρόλο στα θέματα που αφορούν τον κλάδο. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε ερώτηση 

ή διευκρίνηση για τα πιο πάνω που ανέφερα στο σύντομο απολογισμό μου. 

 

PK180348ΟMI 


