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Χαιρετισμός Προέδρου ΣΕΑΠΕΚ 

«Webinar για τα διαθέσιμα σχέδια χορηγιών που στοχεύουν την 
προώθηση των ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας» Τετάρτη 13 Απριλίου 

2022, 9.00-10.30 πμ. 

 

Κυρίες/Κύριοι 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου, θα ήθελα 
να σας καλωσορίσω στην σημερινή διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα, που αφορά τα 
Σχέδια Χορηγιών για τις ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας. 

Κατ αρχήν να ευχαριστήσω τους ομιλητές της σημερινής εκδήλωσης, που χωρίς την 
σημαντική τους συμβολή δεν θα ήμασταν σε θέση να διοργανώσουμε με επιτυχία την 
εκδήλωση, που είναι ο κος Γιώργος Τσιαμέττης, Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας , ο κος Ανδρέας Λιζίδης, Υπηρεσία Βιομηχανίας του 
ΥΕΕΒ και Μάριος Αδαμίδης, Ανώτερος Λειτουργός Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα 
της Ideopsis Ltd και ΚυκλΟΙΚΟδρομίου, για την υποστήριξη της εκδήλωσης. 

Να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη συμμετοχή σας, και να αναφέρω ορισμένα 
διαδικαστικά ζητήματα για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης: να έχετε τα 
μικρόφωνα και τις κάμερες σας κλειστές καθ όλη τη διάρκεια της ημερίδας. Μπορείτε να 
υποβάλλετε τις ερωτήσεις μέσω του Chat. 

Στο σημείο αυτό να αναφέρω πως διανύουμε τη δεκαετία πολύ σημαντικών αλλαγών 
όσον αφορά τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα, την μετάβαση προς το τέλος 
της πανδημίας και την ανάγκη για επανεκκίνηση της πράσινης οικονομίας. 

Όλες αυτές οι αλλαγές εκφράστηκαν με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας όπου εκφράζεται η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση των 
κλιματικών της στόχων και του οράματός της, να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη 
κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται το πακέτο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Fit for 55», με σκοπό να αποτελέσει το νομοθετικό εργαλείο 
της εφαρμογής του δεσμευτικού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστο κατά 55% μέχρι το 2030.  

Όσον αφορά τους εθνικούς στόχους της Κύπρου για τις ΑΠΕ, για την περίοδο 2021-2030 
στο πλαίσιο των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ, συνοψίζονται 

 Το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας να φτάσει 
το 23% 
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 Το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας μπορεί να φτάσει τουλάχιστον το 26% 
 Το μερίδιο των ΑΠΕ στη θέρμανση και την ψύξη να φτάσει το 39% 
 Το ποσοστό των ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών να φτάσει το 14% 

 

Αυτή την περίοδο αναμένουμε να ψηφισθεί και το νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί 
Προώθησης και Ενθάρρυνσης της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νομός 
του 2022» όπου επιτυγχάνεται μερική εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/2001/ΕΕ για την 
προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, διαμορφώνεται 
αυτή την περίοδο ο «ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022». Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 
νέας νομοθεσίας για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του 
για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, 
καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων. 

 

Όμως, πιο σημαντικοί είναι οι μελλοντικοί στόχοι και συγκεκριμένα η Αναθεώρηση της 
Οδηγίας για τις ΑΠΕ σύμφωνα με τις προτάσεις του Fit for 55% 

Στόχος σχετικά με το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για το 2030 σε 
Ευρωπαϊκό Επίπεδο  

Το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ορίζεται στο 40% στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο μέχρι το 2030. Επιπρόσθετα ορίζονται 
υπό-στόχοι στους ακόλουθους τομείς: 

 Θέρμανση/ψύξη: δεσμευτικός στόχος ετήσιας αύξησης της ανανεώσιμης 
ενέργειας κατά 1,1% 

 Τηλεθέρμανση/ψύξη: ενδεικτικός στόχος ετήσιας αύξησης της ανανεώσιμης 
ενέργειας κατά 2,1% 

 Μεταφορές: στόχος μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 13% 
ως το 2030  

 Βιομηχανία: ενδεικτικός στόχος ετήσιας αύξησης της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές κατά 1,1% 

 Κτίρια: 49% μερίδιο ΑΠΕ στον οικοδομικό τομέα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ως το 
2030 
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Κυρίες/Κύριοι, 

Αντιλαμβανόμαστε πως τα Σχέδια Χορηγιών είναι απαραίτητα να υποβοηθήσουν την 
επίτευξη των πολύ σημαντικών αυτών στόχων. 

Ευχόμαστε να βρείτε την σημερινή ημερίδα ενδιαφέρουσα. 

Ευχαριστώ πολύ 


