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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 -2023
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και να
υλοποιεί πολιτικές στους τομείς των υδρογονανθράκων, της ενέργειας, του εμπορίου, της
βιομηχανίας και τεχνολογίας και της προστασίας των καταναλωτών με σκοπό την ορθολογική
αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της
Κύπρου, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενίσχυση
της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας και
καινοτομίας, τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την τόνωση των επενδύσεων και την αποτελεσματική προστασία
των καταναλωτών.
ΟΡΑΜΑ
Nα καταστεί η Κύπρος πρωταγωνιστής και πρωτοπόρος σε θέματα ενέργειας στη λεκάνη της
Ανατολικής Μεσογείου και παράλληλα οι τομείς του εμπορίου της βιομηχανίας και της
επιχειρηματικότητας να ενδυναμωθούν ώστε να αποτελέσουν πυλώνες στήριξης της αειφόρου
ανάπτυξης της οικονομίας και της ευημερίας του συνόλου των πολιτών.
ΑΞΙΕΣ
1. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:
•

Αντιμετωπίζουμε τους πολίτες ισότιμα, χωρίς προκαταλήψεις ή προτιμήσεις

•

Ενεργούμε με ειλικρίνεια, συνέπεια και αμεροληψία

•

Αναλαμβάνουμε ευθύνη και ηγετικό ρόλο

•

Βάζουμε το δημόσιο συμφέρον πάνω από το προσωπικό

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
•

Εκτελούμε σωστά τα καθήκοντα μας

•

Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις

•

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
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• Δουλεύουμε μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων
• Σκεφτόμαστε απλά, κοινοποιούμε τις προθέσεις μας και δρούμε ομαδικά για κοινό
όφελος
• Αξιοποιούμε τις απανταχού συνέργειες και συνεργασίες
• Είμαστε σεμνοί στις σχέσεις μας με τους άλλους και στην προσέγγιση των
ζητημάτων
4. EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:
•

Ενεργούμε προς ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, καταναλωτών και
επιχειρήσεων

•

Επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα
μεγιστοποιούμε την ποσότητα

•

Τηρούμε τα σχετικά χρονοδιαγράμματα

5. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ :
•

Πιστεύουμε στην οργάνωση και στην τεχνολογία

•

Ενθαρρύνουμε και επιβραβεύουμε την πρωτοβουλία

•

Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις

•

Εφαρμόζουμε την αρχή της δια βίου μάθησης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
1. Βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων.
2. Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου και η βέλτιστη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας.
3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και προστασία
των καταναλωτών.
4. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη
και του Τμήματος Αφερεγγυότητας.
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5. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του
Υπουργείου.
14.01 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΣΤΟΧΟΣ 1 (Σ1): ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι στόχοι της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων ευθυγραμμίζονται πλήρως με την πολιτική της χώρας
στα θέματα υδρογονανθράκων, η οποία στοχεύει στη βέλτιστη και βιώσιμη αξιοποίηση των
υδρογονανθρακικών πόρων της Κύπρου με στόχο τη συμβολή στη μεγιστοποίηση των εσόδων του
κράτους και στην ενίσχυση της οικονομίας της χώρας προς όφελος της κοινωνίας και των
μελλοντικών γενεών.
Η αναδυόμενη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κύπρο έχει τη δυνατότητα να
συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλη την αλυσίδα της βιομηχανίας,
ενισχύοντας την απασχόληση και την οικονομική κατάσταση της χώρας και βοηθώντας περαιτέρω
στη μετατροπή της Κυπριακής οικονομίας σε οικονομία βασιζόμενη στη γνώση. Προς υλοποίηση
των πιο πάνω, η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων αξιολογεί τις ανάγκες σε εγχώριο ανθρώπινο
δυναμικό και αναπτύσσει τα απαιτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο
αυτό να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στον τομέα.
Επιπρόσθετα, η Κύπρος ως πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνεται στην
αξιοποίηση των υδρογονανθρακικών της πόρων και στην κατασκευή των απαραίτητων
ενεργειακών υποδομών συνεισφέροντας στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος έχει τις δυνατότητες να συνεισφέρει στην
μετατροπή της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου σε μια περιοχή αειφόρου και ισορροπημένης
οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την πολιτική σταθερότητα και βελτιώνοντας τις διμερείς και
πολυμερείς σχέσεις με τις γείτονες χώρες, αξιοποιώντας τις συνέργειες που προκύπτουν από την
εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην περιοχή. Ένας από τους στόχους της Υπηρεσίας
Υδρογονανθράκων άλλωστε, είναι η μετατροπή της Κύπρου σε ενεργειακό κέντρο της Ανατολικής
Μεσογείου.
Οι κύριες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων αφορούν στις υπεράκτιες
δραστηριότητες και στη δημιουργία υποδομών υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένων των
αδειοδοτήσεων και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβολαίων των αδειούχων.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: Ανάπτυξη και Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Δράση 1.1.1: Πολιτική και Διεθνείς σχέσεις
Η δημιουργία και η διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με άλλες χώρες, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εξωτερικών, είναι εξαιρετικής σημασίας για την Υπηρεσία Υδρογονανθράκων. Η Υπηρεσία στοχεύει στην
ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
μέσω της προώθησης του σταθερού επενδυτικού της κλίματος και κατ’ επέκταση επενδύσεων στον τομέα
των υδρογονανθράκων, συμμετοχής και διοργάνωσης σεμιναρίων και συναντήσεων με άλλες χώρες για
θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, καθώς και ενεργό συμμετοχή στις πρωτοβουλίες
για την «Ένωση για τη Μεσόγειο - Union for the Mediterranean - UFMGAS Platform και το Φόρουμ για το
Φυσικό Αέριο της Ανατολικής Μεσογείου – Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF) . Η συγκεκριμένη
δράση, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει:
•
Υπογραφή συμφωνιών με χώρες στρατηγικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εξωτερικών, για ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας.
•
Προώθηση της δημιουργίας του Διαδρόμου Ανατολικής Μεσογείου (Eastern Mediterranean
Corridor) στην ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ. Ενδυνάμωση των συνεργασιών με Κράτη Μέλη και
Μεσογειακές Χώρες και υπογραφή συμφωνιών για αποτελεσματική διαπεριφερειακή συνεργασία
σε τεχνοκρατικό επίπεδο (π.χ. υπογραφή τριμερών συμφωνιών μεταξύ Υπουργείων, Ρυθμιστών,
Διαχειριστών και Εθνικών Αρμόδιων Αρχών).
•
Ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο ενεργειακών έργων και συνεργασίας
(Ενεργειακός Κόμβος) στη Μεσόγειο. Πρωτοβουλίες στους τομείς διασυνοριακών υποδομών,
εκπαίδευσης και κατάρτισης, βιομηχανικών υπηρεσιών, έρευνας και καινοτομίας σε θέματα
υδρογονανθράκων. Καλές πρακτικές στη βάση άλλων περιφερειακών μοντέλων (π.χ. της Βόρειας
Θάλασσας και των Βαλτικών χωρών). Συμμετοχή στο Interim Steering Committee (ISC) και στις
Ομάδες Εργασίας των UFM και EMGF.
•

Συμμετοχή σε συνέδρια εντός και εκτός Κύπρου.

Δράση 1.1.2: Παρακολούθηση και εφαρμογή Νομοθετικού Πλαισίου
Όλες οι εργασίες που σχετίζονται με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων διεξάγονται
βάσει του σχετικού διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου. Η Υπηρεσία
Υδρογονανθράκων βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές για παρακολούθηση
της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της εθνικής νομοθεσίας και
την εναρμόνισή της με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Η συγκεκριμένη δράση, μεταξύ άλλων,
συμπεριλαμβάνει:
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•
Συνεργασία με όλες τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων
στον τομέα των υδρογονανθράκων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ασφάλειας, υγείας και
προστασίας του περιβάλλοντος και την εναρμόνιση με τις σχετικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες.
•
Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του σχετικού με τους υδρογονάνθρακες νομικού πλαισίου
σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες αρχές.

Δράση 1.1.3: Εκπαίδευση
Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων καλείται να χειριστεί εξειδικευμένα θέματα αναφορικά με ερμηνεία,
διαχείριση και αποθήκευση ευαίσθητων δεδομένων για τα οποία απαιτείται συνεχής κατάρτιση και
εκπαίδευση του προσωπικού. Επιπρόσθετα, για να μπορέσει το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό να
υποστηρίξει την αναδυόμενη αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κύπρο, απαιτείται η απόκτηση
εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων αξιολογεί τις ανάγκες σε
ανθρώπινο δυναμικό και αναπτύσσει τα απαιτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προς
επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Η συγκεκριμένη δράση, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει:
•
Εκπαίδευση και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων δημόσιων λειτουργών
και λειτουργών του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα υδρογονανθράκων.
•
Συγκέντρωση εμπειρογνωμοσύνης της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων σε ό,τι αφορά προσωπικό και
υποδομή.
•
Καταρτισμός σχεδίου αξιοποίησης των κονδυλιών που συνεισφέρουν οι αδειούχοι για σκοπούς
εκπαίδευσης.
•
Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των δημόσιων υπαλλήλων σε θέματα
υδρογονανθράκων.
•
Παροχή υποτροφιών σε πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για σπουδές σε θέματα που
αφορούν τους υδρογονάνθρακες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2: Παρακολούθηση και εποπτεία δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων και
ενεργειακών υποδομών
Δράση 1.2.1: Εποπτεία Συμβολαίων
Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων ασχολείται πρωτίστως με την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών
υποχρεώσεων των αδειούχων εταιρειών. Η συγκεκριμένη δράση μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει:
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•
Έλεγχο, αξιολόγηση και έγκριση προγραμμάτων εργασιών και προϋπολογισμών των αδειούχων για
τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, με τη συμβολή εξειδικευμένων συμβούλων.
•

Συμμετοχή σε διαχειριστικές/συντονιστικές επιτροπές των συμβολαίων.

•

Προώθηση βέλτιστων τρόπων αξιοποίησης των υδρογονανθρακικών πόρων της ΑΟΖ της Κύπρου.

•
Αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων που λαμβάνονται από αδειούχους με τη χρήση
κατάλληλης υποδομής/λογισμικών.
•
Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων εμπορίας υδρογονανθράκων με την Εταιρεία
Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ (ΕΥΚ) και ετοιμασία οικονομικών μοντέλων εμπορευματοποίησης δυνητικών
κοιτασμάτων.
•
Οργάνωση και διαχείριση Γύρων Αδειοδότησης Ερευνητικών Τεμαχίων εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
•
Παρακολούθηση υλοποίησης των συμβολαίων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός της
κυπριακής ΑΟΖ.

Δράση 1.2.2: Θέματα ενεργειακών υποδομών
Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων παρακολουθεί την υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειακών υποδομών στην
Κυπριακή Δημοκρατία. Η συγκεκριμένη δράση, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
•
Συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και άλλες
αρμόδιες αρχές για: 1) προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και 2) προστασία από κυβερνο-απειλές
και τρομοκρατικές απειλές σε ενεργειακές υποδομές.
•
Ολοκλήρωση και υλοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού της Ενεργειακής και Βιομηχανικής
Περιοχής Βασιλικού και του θεσμικού πλαισίου που το διέπει.
•

Βέλτιστη αξιοποίηση υδρογονανθράκων στη βάση δεικτών αειφόρου ανάπτυξης (οικονομία,
περιβάλλον, κοινωνία) στα σχέδια αξιοποίησης υδρογονανθράκων που υποβάλλουν οι αδειούχοι
εκμετάλλευσης.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Στόχος (Σ)
/Δραστηριότητα (Δ)

Σ1: Βέλτιστη
αξιοποίηση
υδρογονανθράκων

Δ1: Ανάπτυξη και
υλοποίηση
στρατηγικού
σχεδιασμού
Δ2: Παρακολούθηση
και εποπτεία
εργασιών
υδρογονανθράκων
και ενεργειακών
υποδομών

Δείκτης Επίδοσης (Σ)
/Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή

ΔΕ01: Έτος που
αναμένεται η έναρξη
της εκμετάλλευσης
υδρογονανθράκων
(2025 για το
κοίτασμα φυσικού
αερίου «Αφροδίτη»).

Το έτος που αναμένεται να αρχίσει η εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων από τα κοιτάσματα στην ΑΟΖ της ΚΔ
θα είναι το έτος όπου το φυσικό αέριο θα αρχίσει να
παράγεται και θα παραδίδεται στον αγοραστή (first gas).

ΔΑ01: Αξιολόγηση
επίτευξης
στρατηγικού
σχεδιασμού.

Η επίτευξη του στρατηγικού σχεδιασμού επιτυγχάνεται
μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση των επί μέρους
δράσεων της δραστηριότητας.

ΔΑ02: Αξιολόγηση
επίτευξης εργασιών
υδρογονανθράκων
και ενεργειακών
υποδομών.

Η επίτευξη των εργασιών υδρογονανθράκων και των
ενεργειακών υποδομών επιτυγχάνεται μέσω της
παρακολούθησης και εποπτείας υλοποίησης των
σχετικών συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων των
αδειούχων.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ 2(Σ2): ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου είναι μικρό και απομονωμένο χωρίς διασύνδεση με τα
διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε
εισαγωγές υγρών καυσίμων. Η μοναδική εναλλακτική μορφή ενέργειας που υπάρχει σήμερα είναι
οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με συνεισφορά στο 13,8% στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2018.
Η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, περιορίζει σε
σημαντικό βαθμό τον ανταγωνισμό. Το κόστος του ηλεκτρισμού στην Κύπρο βρίσκεται στα
ψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό
δυσχεραίνει την ανάκαμψη της οικονομίας και μειώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Μια από τις κύριες επιδιώξεις της Υπηρεσίας Ενέργειας όσον αφορά την εσωτερική αγορά
ενέργειας, είναι η ετοιμασία της πολιτικής του Κράτους και του απαραίτητου νομοθετικού
πλαισίου σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού και της προστασίας των ευάλωτων
καταναλωτών, της έλευσης φυσικού αερίου και της δημιουργίας αγοράς φυσικού αερίου, καθώς
και της διασφάλισης της ποιότητας των πετρελαιοειδών και καυσίμων που διατίθενται στην
Κυπριακή αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
Με σκοπό τη δημιουργία αγοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο για τη διαφοροποίηση του
ενεργειακού μίγματος της χώρας, προωθείται η έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο με την
προώθηση του έργου ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών και της προμήθειας φυσικού αερίου
προς την εγχώρια αγορά, στα πλαίσια του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος «CyprusGas2EU». H
ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου προβλέπεται να ξεκινήσει σε πρώτο στάδιο για σκοπούς
ηλεκτροπαραγωγής και στη συνέχεια να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Ο μακροπρόθεσμος
στόχος είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής και ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου στην
Κύπρο με ίσους όρους ανταγωνισμού.
Αναφορικά με τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, καταβλήθηκε προσπάθεια
εκ μέρους των δύο διαχειριστών, δηλαδή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
(ΔΣΜΚ) και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), να προχωρήσουν με την προμήθεια και
εγκατάσταση των απαιτούμενων συστημάτων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν εντός των
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δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με
σχετικές Ρυθμιστικές Αποφάσεις της (01/2017 - ΚΔΠ 34/2017 και 05/2017 - ΚΔΠ 321/2017). Λόγω
καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν στις διαδικασίες προσφορών και για τα δύο συστήματα,
δηλαδή της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού από το ΔΣΜΚ και της Διαχείρισης των
Μετρητικών Δεδομένων από το ΔΣΔ, η έναρξη της λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς
ηλεκτρισμού μετατίθεται μέσα στο 2021. Στην παρούσα φάση, ο ΔΣΜΚ βρίσκεται στο στάδιο της
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν από προκρινόμενους οικονομικούς
φορείς και που αφορούν την εγκατάσταση του Συστήματος Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
Το Σύστημα Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων που είναι υπό την ευθύνη του ΔΣΔ, αναμένεται
να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο 2020.
Η Υπηρεσία Ενέργειας στοχεύει στην έγκαιρη εναρμόνιση των περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμων στη βάση των προνοιών της αναδιατύπωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 944/2019
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την
τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ και της αναδιατύπωσης του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που αποσκοπούν κυρίως στην ενδυνάμωση
των προνοιών που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού μεταξύ των Κρατών Μελών της
ΕΕ, καθώς και της ενεργότερης συμμετοχής των πελατών στην αγορά.
Όσον αφορά την ενεργειακή φτώχεια, εφαρμόζονται μέτρα προστασίας των κατηγοριών ευάλωτων
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική Απόφαση και Διάταγμα
του Υπουργού ΕΕΒ. Το Υπουργείο εξετάζει, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, αιτήματα
που αποστέλλονται κατά καιρούς από διάφορες ομάδες του πληθυσμού για ένταξη τους στις
κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Περαιτέρω, η Κύπρος συμμετέχει σε άλλα δύο Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), ένα στον τομέα
του ηλεκτρισμού και ένα στον τομέα του φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το ΕΚΕ
«EuroAsia Interconnectortor το οποίο αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση των συστημάτων του
Ισραήλ, της Κύπρου και της Κρήτης και το ΕΚΕ «EastMed Pipeline», το οποίο αφορά τη σύνδεση
Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου.
Επίσης, είναι σε εξέλιξη η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από το
παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού, δέσμευση
της Κυβέρνησης από το 2001. Σημαντικό ορόσημο αποτελεί το Μνημόνιο Συνεργασίας και
Συναντίληψης το οποίο υπέγραψε η Κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2018 με τις εταιρείες που έχουν
εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίου στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας. Στο
Μνημόνιο καθορίστηκε ο Οδικός Χάρτης στον οποίο καταγράφονται τα στάδια της μετακίνησης
των εγκαταστάσεων, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του κάθε έργου ξεχωριστά.
Όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας των πετρελαιοειδών και καυσίμων που διατίθενται
στην Κυπριακή αγορά, πραγματοποιούνται επί μονίμου βάσεως δειγματοληψίες για έλεγχο της
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ποιότητας των καυσίμων. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται κυρίως με τους αναλυτές της
Κινητής Εργαστηριακής Μονάδας της Υπηρεσίας.
Η προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές και κυρίως του ηλεκτρισμού σε μια
ανταγωνιστική αγορά, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας καθόσον συμβάλλει
στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της Δημοκρατίας, και ταυτόχρονα,
δίνει επιλογές στον καταναλωτή.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1: Δημιουργία των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών
Η υλοποίηση του έργου «CyprusGas2EU» το οποίο περιλαμβάνει την πλωτή μονάδα και τις άλλες
υποδομές για την έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο θα συμβάλει στην άρση της ενεργειακής
απομόνωσης της χώρας και αναμένεται να επιφέρει άμεσες μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρισμού
συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και στην αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα που υλοποιείται από την ΕΤΥΦΑ με την υποστήριξη του
Υπουργείου, περιλαμβάνει κυρίως τις εξής ενέργειες:
•

Υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 18/5/2017 για την
προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο μέσω της προκήρυξης δύο ξεχωριστών
διαγωνισμών και ο σχεδιασμός του εσωτερικού δικτύου ΦΑ σε συνεργασία με τη ΔΕΦΑ και
τη ΡΑΕΚ.

•

Διαγωνισμός για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών: περιλαμβάνουν την
προμήθεια πλωτής μονάδας εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU),
προβλήτα (jetty) πάνω στην οποία θα είναι μόνιμα προσδεδεμένη η πλωτή μονάδα, καθώς
και τις απαραίτητες συναφείς υποδομές.

Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) τα οποία προωθούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και
βρίσκονται σε εξέλιξη, πέραν της συμβολής τους στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της
χώρας, θα συνεισφέρουν παράλληλα στους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης για ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, στην ενεργειακή ασφάλεια και στην απαλλαγή από τις
εκπομπές άνθρακα. Συγκεκριμένα, το ΕΚΕ «EuroAsia Interconnector»-ένα υποθαλάσσιο καλώδιο
συνολικής ισχύος 1000MW σε πρώτη φάση και 2000MW σε δεύτερη φάση, αποτελείται από
ομάδα δύο έργων (cluster of projects) και αναμένεται ότι θα συνδέσει τα ηλεκτρικά συστήματα του
Ισραήλ, της Κύπρου και της Κρήτης (ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρος και ηλεκτρική
διασύνδεση Κύπρος-Κρήτη). Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία EuroAsia
Interconnector Ltd. Το ΕΚΕ «EastMed Pipeline» ένας υποθαλάσσιος/υπεράκτιος αγωγός που θα
συνδέει τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου (λεκάνη της Λεβαντίνης)-Ισραήλ με την
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Ελλάδα μέσω της Κύπρου και της Κρήτης, θα έχει αρχική χωρητικότητα μέχρι περίπου 10 Bcm /
έτος ενώ σε δεύτερη φάση, η χωρητικότητα του αγωγού μπορεί να φθάσει τα 20 Bcm / έτος. Ο
Φορέας Υλοποίησης του είναι η εταιρεία IGI POSEIDON S.A
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2: Ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού
και φυσικού αερίου
Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη θέσπιση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου με στόχο:
•

Τη λειτουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού. Το νομοθετικό πλαίσιο προνοεί τη
ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού στη Δημοκρατία, θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν
την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία
πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή,
ευέλικτων, δίκαιων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Με την
αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας ολοκληρωμένης αγοράς, μεταξύ άλλων, έχει στόχο
να διασφαλίσει οικονομικά προσιτές, διαφανείς τιμές και κόστος ενέργειας για τους
καταναλωτές, υψηλό βαθμό ασφάλειας του εφοδιασμού και την ομαλή μετάβαση σε ένα
ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Ορίζει βασικούς κανόνες για την
οργάνωση και λειτουργία του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κανόνες για την ενίσχυση
της θέσης και της προστασίας των καταναλωτών, για την ανοικτή πρόσβαση στην
ολοκληρωμένη αγορά και για την πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές μεταφοράς και
διανομής.

•

Την πλήρη ανεξαρτοποίηση του ΔΣΜΚ από την καθετοποιημένη ΑΗΚ.
Ο ΔΣΜΚ, μέσω
των προωθούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, ανεξαρτητοποιείται από την καθετοποιημένη
ΑΗΚ σε τρία επίπεδα (1) Διοικητική ανεξαρτησία: Μέσω της συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής
ΔΣΜΚ και Διευρυμένης Ειδικής Επιτροπής ΔΣΜΚ και της διοίκησης του οργανισμού από
πρόσωπα ανεξάρτητα από την ΑΗΚ (2) Οικονομική Ανεξαρτησία: Μέσω της κατάρτισης και
έγκρισης δικού του ξεχωριστού Προϋπολογισμού και του δικαιώματος της ιδιοκτησίας σε
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (3) Ανεξαρτησία σε Ανθρώπινο Δυναμικό: Μέσω της
πρόσληψης προσωπικού που δεν είναι προσωπικό της ΑΗΚ.

•

Την πρώτη εισαγωγή και χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Κύπρο στο αμέσως
επόμενο διάστημα. Η ΡΑΕΚ υπέβαλε εντός του 2019 εισηγήσεις για πλήρη αναθεώρηση
των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2018 με σκοπό τη
βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Οι εισηγήσεις της ΡΑΕΚ εξετάστηκαν
από το Υπουργείο ΕΕΒ και υποβλήθηκαν σχόλια. Εντός του 2020 άρχισε η πραγματοποίηση
τεχνοκρατικών συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου και της ΡΑΕΚ για την
κατά άρθρο εξέταση των εισηγήσεων της ΡΑΕΚ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.3: Διασφάλιση της ποιότητας των πετρελαιοειδών και καυσίμων και
προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές
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Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία, τα πετρελαιοειδή που
διατίθενται στην Κυπριακή αγορά, καθώς και τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται από πλοία εντός
της οικονομικής αποκλειστικής ζώνης της Δημοκρατίας, πρέπει να πληρούν τις νομοθετικά
καθορισμένες προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία των οχημάτων και των
μηχανημάτων και να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Η διασφάλιση της ποιότητας των πετρελαιοειδών περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
•

Παραλαβή δειγμάτων πετρελαιοειδών από πρατήρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και
διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου,

•

Παραλαβή δειγμάτων από αποθήκες πλοίων που είναι ελλιμενισμένα σε κυπριακά λιμάνια
και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου,

•

Εφαρμογή των διαδικασιών που προνοεί η νομοθεσία όταν εντοπιστούν εκτός
προδιαγραφών δείγματα.

Η βενζίνη και το ντίζελ αποτελούν σήμερα τα κύρια καύσιμα των οδικών μεταφορών, με ένα μικρό
μερίδιο βιοκαυσίμων, το ποσοστό του οποίου το 2019 ανήλθε στο 3%. Από τις αρχές του 2020, το
υποχρεωτικό ποσοστό ανάμιξης βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα των μεταφορών αυξήθηκε
στο 7,3%. Περαιτέρω, προωθείται η χρήση του ηλεκτρικού οχήματος μέσω των ακόλουθων
δράσεων:
•

Εξέταση και ετοιμασία σχεδίου για προώθηση της εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων
επαναφόρτισης από ΑΠΕ ηλεκτρικών οχημάτων,

•

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ετοιμασία ολοκληρωμένου πλαισίου για
ρύθμιση όλων των πτυχών της εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων επαναφόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων.

Σημαντική παράμετρος για την προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων είναι το κόστος του
καυσίμου που καταναλώνει το αντίστοιχο όχημα για να διανύσει 100 km. Η Υπηρεσία Ενέργειας
συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Fuel Price Comparison το οποίο αποσκοπεί στην ετοιμασία
μεθοδολογίας για υπολογισμό του κόστους καυσίμου ανά 100 km για τους διάφορους τύπους και
κατηγορίες καινούργιων οχημάτων ώστε ο καταναλωτής να λαμβάνει υπόψη το εν λόγω κόστος
κατά την επιλογή αγοράς οχήματος.

ΣΤΟΧΟΣ 3 (Σ3): ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί σημαντικό άξονα της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Οι
δράσεις στον τομέα αυτό, βασίζονται και καθοδηγούνται από τις απαιτήσεις των σχετικών
Ευρωπαϊκών Οδηγιών οι οποίες εφαρμόζονται πλήρως σε εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές υποχρεώσεις
για την εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη λήψη μέτρων για βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης κατά την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, τη μέτρηση και τιμολόγηση και
κατά την τελική χρήση ενέργειας, για ενημέρωση των πολιτών και των φορέων της αγοράς και για
εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματιών στον τομέα της ενέργειας.
Τα έτη 2017 και 2018 η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ήταν 2,53 και 2,55 Mtoe αντίστοιχα.
Παρόλο που η αρχική πρόβλεψη αφορούσε ενδεικτική πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας το 2020
στα 2,23 Mtoe, οι τελευταίες εξελίξεις για το νέο χρόνο έλευσης του φυσικού αερίου για χρήση του
ως καύσιμο στην ηλεκτροπαραγωγωγή αλλά και οι νέες μακροοικονομικές προβλέψεις που
δείχνουν μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι το 2020, δείχνουν ότι η πρωτογενής
κατανάλωση ενέργειας της χώρας το 2020 θα διατηρηθεί στα 2,5 Mtoe. Όσον αφορά την εθνική
πρόβλεψη αφορούσε ενδεικτική τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 στα 1,91 Mtoe, αυτή
μπορεί να επιτευχθεί καθώς τα έτη 2017 και 2018 η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας ήταν
στα 1,87 και 1,86 Mtoe αντίστοιχα.
Όσον αφορά τον εθνικό υποχρεωτικό στόχο για σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας κατά την
τελική χρήση ύψους 241,58ktoe την περίοδο 2014-2020, με βάση υφιστάμενα στοιχεία, η επίτευξη
του στόχου θα ανέλθει περίπου στο 68% το 2018 και με βάση και τα μέτρα που έχουν ενταχθεί
στον εθνικό προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του 2020 ο στόχος αναμένεται να υπερκαλυφθεί.
Οι εθνικοί στόχοι και τα μέτρα και οι πολιτικές που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2021-2030,
περιγράφονται αναλυτικά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ) που
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2020. Οι στόχοι για το 2030 αφορούν α)
υποχρεωτικό στόχο για νέα σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση ύψους 243,04
ktoe με λήψη μέτρων πέραν όσων επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες και β) ενδεικτικό στόχο
για πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας το 2030 μέχρι 2,4Mtoe (μείωση 17%)1 και για τελική
κατανάλωση ενέργειας το 2030 μέχρι 2,0 Mtoe (μείωση 13%)1. Τα μέτρα αφορούν μεταξύ άλλων
την προώθηση επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσια

1

Σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη του 2007 (EU PRIMES 2007 Reference Scenario)
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κτίρια, με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Επιπλέον, σειρά μέτρων προγραμματίζεται στον
τομέα των μεταφορών από το Αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων.
Σε σχέση με τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της αγοράς σε σχέση με την ενεργειακή σήμανση
προϊόντων, πραγματοποιούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για εντοπισμό παραβάσεων.
Όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με βάση των συστάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει οριστεί ως εθνικός στόχος η αύξηση του μεριδίου ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας τουλάχιστον μέχρι 23% το
2030. Το εν λόγω ποσοστό αποτελεί την εθνική συνεισφορά για την επίτευξης του συλλογικού
υποχρεωτικού στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μερίδιο ΑΠΕ 32% το 2030.
Επιπρόσθετα η νέα Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές θέτει τον ενδεικτικό στόχο για ετήσια αύξηση 1.1% του μεριδίου της ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές στο τομέα της θέρμανσης και ψύξης. Επίσης στο τομέα των μεταφορών η
Οδηγία θέτει υποχρεωτικό στόχο προς τους προμηθευτές καυσίμων για μερίδιο ΑΠΕ τουλάχιστον
14% μέχρι το 2030 καθώς και υποχρεωτικά μερίδια χρήσης προηγμένων βιοκαυσίμων.
Τα μετρά και οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων καθώς και η
πορεία υλοποίησης τους, έχουν καθοριστεί στο ΕΣΔΕΚ.
Το 2018 το ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ έφτασε στο 13.78% σε σχέση με 2,9% που ήταν το 2005.
Για την περεταίρω αύξηση του βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή σχέδια στήριξης για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για σκοπούς ίδιο-κατανάλωσης καθώς και για εμπορική
εκμετάλλευση στα πλαίσια της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό με διάφορα
άλλα μέτρα και πολιτικές για την χρήση ΑΠΕ στους τομείς της θέρμανσης-ψύξης και των μεταφορά.
Ο υφιστάμενος στόχος για το 2020 που έχει θέσει η Ε.Ε. όσον αφορά τις οδικές μεταφορές,
διαφάνηκε ότι δύσκολα επιτυγχάνεται. Το μερίδιο ΑΠΕ στις μεταφορές το 2018 ήταν 2,61%.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1: Επίτευξη των Εθνικών Στόχων Ενεργειακής Απόδοσης
Υλοποίηση των εθνικών στόχων και νομοθετικών υποχρεώσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας,
όπως αυτές περιγράφονται στο ΕΣΔΕΚ.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει κυρίως τις εξής ενέργειες:
•

Υλοποίηση του εθνικού προγραμματισμού και παρακολούθηση της προόδου στην
επίτευξη του εθνικού υποχρεωτικού στόχου για σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας
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ύψους 243,04 ktoe στην τελική χρήση και των λοιπών εθνικών στόχων και
υποχρεώσεων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας μέχρι το 2030.
•

Παρακολούθηση της εφαρμογής των αναθεωρημένων Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την
Ενεργειακή Απόδοση και για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων.

•

Καθορισμός απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης σε νέα κτίρια και σε κτίρια
που ανακαινίζονται, με στόχο όλα τα νέα κτίρια από το 2021 να είναι κτίρια με σχεδόν
μηδενική κατανάλωση ενέργειας και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που
ανακαινίζονται στα βέλτιστα από οικονομικής άποψης επίπεδα.

•

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των τεχνικών συστημάτων κτιρίου με την
υλοποίηση τακτικών επιθεωρήσεων, την εφαρμογή απαιτήσεων κατά την εγκατάσταση
τους και την προώθηση συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου της κατανάλωσης
ενέργειας

•

Εφαρμογή εθελοντικού δείκτη ευφυούς ετοιμότητας στα κτίρια που αφορά την
εξοικονόμηση ενέργειας, τη συγκριτική αξιολόγηση και την ευελιξία, βελτιωμένες
λειτουργίες και δυνατότητες που προκύπτουν από περισσότερο διασυνδεδεμένες και
έξυπνες συσκευές.

•

Προώθηση των υποδομών για την ηλεκτροκίνηση σε νέα και υφιστάμενα κτίρια

•

Εφαρμογή μέτρων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων
που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές με μέτρα που
μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μέτρα πληροφόρησης, μεμονωμένα μέτρα και ριζικές
ανακαινίσεις

•

Λήψη μέτρων για προώθηση της ενεργειακής
απόδοσης προϊόντων.
Εντατικοποίηση της επίβλεψης της αγοράς προϊόντων οικολογικού σχεδιασμού,
ενεργειακής σήμανσης χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία, διαδικασίες και
δοκιμές. Προώθηση των ενεργειακών ελέγχων και των συμβάσεων παροχής
ενεργειακών υπηρεσιών. Παρακολούθηση της υποχρέωσης για διενέργεια ενεργειακού
ελέγχου από μεγάλες επιχειρήσεις.

•

Ενεργειακή πιστοποίηση όλων των νέων κτιρίων και των κτιρίων που διατίθενται προς
ενοικίαση ή πώληση και των δημοσίων κτιρίων που επισκέπτεται το κοινό.

•

Πιστοποίηση και αναγνώριση προσόντων επαγγελματιών στον τομέα της ενεργειακής
απόδοσης και ποιοτικός έλεγχος της σχετικής εργασίας τους.

•

Θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου και εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης με σκοπό
την επιβολή υποχρεώσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε προμηθευτές ενέργειας.

•

Συνεργασία με τις λοιπές Αρμόδιες Αρχές για προώθηση της ενεργειακής απόδοσης
κατά την ηλεκτροπαραγωγή, τη μεταφορά τη διανομή και κατά τη μέτρηση και την
τιμολόγηση της ενέργειας και των εθνικών υποχρεώσεων για απόκριση στη ζήτηση
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•

Αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
και των άλλων οικονομικά αποδοτικών λύσεων για κάλυψη των εθνικών αναγκών
θέρμανσης και ψύξης

•

Ενημέρωση του κοινού και εκπαίδευση των επαγγελματιών, των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και των επιχειρηματιών για τα θέματα ενεργειακής απόδοσης.

•

Υλοποίηση έργων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος που περιλαμβάνουν πραγματοποίηση επενδύσεων
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

•

Παροχή κινήτρων για λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια και
εγκαταστάσεις με αξιοποίηση κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και από εθνικούς πόρους (κατοικίες, επιχειρήσεις , Δημόσια Κτίρια).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2: Επίτευξη των Εθνικών Στόχων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Υλοποίηση του ΕΣΔΕΚ για την περίοδο 2021-2030 για επίτευξη των εθνικών στόχων για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
με το βέλτιστο οικονομικό τρόπο, καθώς και η επίτευξη του στόχου 14% ΑΠΕ στις μεταφορές.
Καθορισμός μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το
2050.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει κυρίως τις εξής ενέργειες:
•

Εξέταση διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων διείσδυσης των ΑΠΕ, ως ανταγωνιστικές με τη
συμβατική παραγωγή ενέργειας με άρση των υφιστάμενων τεχνικών περιορισμών και
διασφαλίζοντας την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος με την
βοήθεια διαφόρων λογισμικών προγραμμάτων.

•

Συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών/Τμημάτων του κράτους, μέσω
της Ομάδας Εργασίας για τις ΑΠΕ, για τον καταρτισμό βάσης δεδομένων με σκοπό να
εξεταστούν τα διάφορα σενάρια πολιτικής σε σχέση με τη διείσδυση των ΑΠΕ σε όλους
τους τομείς.

•

Αναθεώρηση, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές, του ΕΣΔΕΚ και του
ποσοστού συνεισφοράς των ΑΠΕ την περίοδο 2021-2030, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού για τη Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τις εκάστοτε τεχνολογικές
και οικονομικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας

•

Νομοθετική εναρμόνιση με τη νέα Οδηγία (2001/2018) για την προώθηση της χρήσης
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
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•

Εφαρμογή προγραμμάτων παροχής οικονομικής ή/και άλλης στήριξης για την προώθηση
των ΑΠΕ και διαχείριση/αξιολόγηση αιτήσεων των Σχεδίων Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και
ΕΞ.Ε εκ μέρους της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου (έναντι αντιμισθίας από το Ταμείο).

•

Λειτουργία μητρώου πιστοποίησης προσόντων για τους εγκαταστάτες ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας μικρής κλίμακας.

•

Προώθηση της Ηλιακής Ενέργειας για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης, θέρμανση χώρου και
παραγωγή ψηλών θερμοκρασιών με ηλιακή ενέργεια (process heat)

•

Προώθηση της πληροφόρησης του κοινού, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των
επαγγελματιών για θέματα ΑΠΕ.

•

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, διεθνείς οργανισμούς και Επιτροπές
προώθηση των ΑΠΕ και την υλοποίηση πιλοτικών έργων.

•

Παρακολούθηση της απόδοσης των εγκατεστημένων συστημάτων από ΑΠΕ σε δημόσια
κτίρια, σχολεία και στρατόπεδα καθώς και παρακολούθηση και τήρηση των υφιστάμενων
συμβολαίων.

•

Συνεισφορά στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση των εναλλακτικών
καυσίμων στις μεταφορές.

•

Συνέχιση των εργαστηριακών δοκιμών ηλιακών θερμικών τεχνολογιών.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στόχος (Σ) /Δραστηριότητα
(Δ)

Δείκτης Επίδοσης
(Σ) /Απόδοσης (Δ)
ΔΕ1:

Σ1:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κόστος ηλεκτρικής
ενέργειας σε
νοικοκυριά στην
Κύπρο σε σύγκριση
με το μέσο όρο της
ΕΕ, για το τρέχον
έτος -2.

Περιγραφή

Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως:

Iy = Δείκτης για το χρόνο «y»,
ECY = Μέση κατανάλωση ενέργειας σε νοικοκυριά στην
Κύπρο, kWh για το έτος «y»,
PCY = Μέση τιμή ηλεκτρισμού σε νοικοκυριά στην Κύπρο,
€/kWh για το έτος «y»,
HCY = Αριθμός νοικοκυριών στην Κύπρο το έτος «y»,
En= Μέση κατανάλωση ενέργειας σε νοικοκυριά στο
Κράτος Μέλος «n», kWh για το έτος «y»,
Pn= Μέση τιμή ηλεκτρισμού σε νοικοκυριά στο Κράτος
Μέλος «n», €/kWh για το έτος «y»,
Hn= Αριθμός νοικοκυριών στο Κράτος Μέλος «n» το έτος
«y»,
Wn= Δείκτης βαρύτητας για το Κράτος Μέλος «n».

Δ01:

ΔΑ01:

Δημιουργία των
απαραίτητων ενεργειακών
υποδομών

Ποσοστό
υλοποίησης των
ενεργειακών
υποδομών

Ποσοστό υλοποίησης των ενεργειών για δημιουργία των
υποδομών, το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Συμπεριλαμβάνονται
συγκεκριμένες ενέργειες, όπως προκήρυξη διαγωνισμού,
κατακύρωση προσφορών, λεπτομερής σχεδιασμός και άλλα.

Δ02:

ΔΑ02:

Ενίσχυση του νομοθετικού

Ποσοστό ετοιμασίας

Ποσοστό υλοποίησης των ενεργειών για ετοιμασία του
νομοθετικού πλαισίου το προηγούμενο έτος. Οι ενέργειες θα
καθοριστούν κατά την έναρξη της δραστηριότητας και θα
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πλαισίου για ρύθμιση της
αγοράς ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου

του νομοθετικού
πλαισίου

Δ03:

ΔΑ03:

Διασφάλιση της ποιότητας
των πετρελαιοειδών και
καυσίμων και προώθηση
των
εναλλακτικών
καυσίμων στις μεταφορές

Το ποσοστό των
συμμορφούμενων
δειγμάτων στο
σύνολο των
δειγμάτων.

χρησιμοποιηθούν ως βάση σύγκρισης.

Ο δείκτης αφορά τον υπολογισμό του ποσοστού των
δειγμάτων που είναι σύμφωνα με τις νομοθετικά
καθορισμένες προδιαγραφές στο σύνολο των ετήσιων
δειγμάτων που λήφθηκαν.

ΔΕ03:

Σ2:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνεισφορά των
ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας
στην ακαθάριστη
τελική κατανάλωση
ενέργειας

Αριθμητής: η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
για το έτος -2.

ΔΕ04:

Είναι ο λόγος μεταξύ της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης
ενέργειας και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) για
ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος . Η ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας μετράται σε kgoe (kilograms of oil
equivalent) και το ΑΕΠ σε 1000euro, συνεπώς ο δείκτης
μετράται σε kgoe /1000euro. Ο δείκτης υπολογίζεται για το
τρέχον έτος -2

Ενεργειακή ένταση
της οικονομίας σε
σχέση με το
προηγούμενο έτος

Δ04:

ΔΑ04:

Επίτευξη των Εθνικών
Στόχων Ενεργειακής
Απόδοσης

Ετήσιο ποσοστό
επίτευξης του
υποχρεωτικού
στόχου για
εξοικονόμηση
ενέργειας, τρέχον
έτος -2

Παρονομαστής: ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας για
το τρέχον έτος -2.

Σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση ανά
έτος για το τρέχον έτος -2, αρχής γενομένης από το 2014 και
σύγκριση με το συνολικό υποχρεωτικό στόχο που πρέπει να
επιτευχθεί μέχρι το 2020. Ο δείκτης υπολογίζεται ως ποσοστό
επίτευξης του στόχου ετησίως. Για την περίοδο 2021-2030,
τίθεται νέος στόχος μέχρι το 2030.
Τα στοιχεία των εξοικονομήσεων υπολογίζονται από την
Υπηρεσία Ενέργειας κάθε χρόνο για το τρέχον έτος -2 και
υποβάλλονται στην Ε. Επιτροπή.

Δ05:

ΔΑ05:

Επίτευξη των Εθνικών
Στόχων για τις
Ανανεώσιμες Πηγές

, Πραγματική
κατανάλωση
ενέργειας από ΑΠΕ

Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως:

23

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 – 2023

Ενέργειας

σε σχέση με την
κατανάλωση
ενέργειας από ΑΠΕ
που είχε
προβλεφθεί για το
ίδιο έτος στο εθνικό
σχέδιο δράσης
(ΕΣΔ),για το τρέχον
έτος -2

Τ (y) = (Eres(y)’/Eres(y) )*100%

Eres(y):= O εθνικός ενδεικτικός στόχος συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ (σε ktoe) σύμφωνα με το
ΕΣΔ για τις ΑΠΕ μέχρι το 2020 και ακολούθως σύμφωνα με το
ΕΣΔΕΚ (2021-2030)

Eres(y)’:= Πραγματική κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ
σύμφωνα από το εθνικό ισοζύγιο ενέργειας για την χρονιά «y»

y:= Έτος αναφοράς (y = N-2)
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ 4 (Σ4): ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στα πλαίσια της πολιτικής για στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των εξαγωγών
προϊόντων και υπηρεσιών και ενίσχυση των κυπριακών επιχειρήσεων, υλοποιείται σειρά
Δράσεων όπως εφαρμογή Σχεδίων και Προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στη στήριξη των
κυπριακών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, στη διερεύνηση αγορών, στην
εξεύρεση αγοραστών και στην προώθηση της Κύπρου ως Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου. Η
εφαρμογή των δράσεων αυτών συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του ΥΕΕΒ για
αύξηση των εξαγωγών, στην ενημέρωση των κυπρίων εξαγωγέων σε σχέση με τις συνθήκες
εμπορίας σε ξένες αγορές, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στη διείσδυση τους σε ξένες
αγορές και γενικότερα, συμβάλλει στη βελτίωση της εξωστρέφειας του επιχειρηματικού κόσμου.
Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται από την Υπηρεσία Εμπορίου και μέσω των 13 Εμπορικών Κέντρων
που λειτουργεί στο εξωτερικό, τα οποία αποτελούν το βραχίονα για την προώθηση των προϊόντων
και υπηρεσιών της Κύπρου στις χώρες που καλύπτουν.
Η Υπηρεσία Εμπορίου συμμετέχει, μεταξύ άλλων, σε Μεικτές Διακυβερνητικές Επιτροπές που
έχουν στόχο την εμβάθυνση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και
άλλων χωρών.
Επίσης, το Export Help Desk, παρέχει πληροφορίες σε υφιστάμενους και δυνητικούς κύπριους
εξαγωγείς και προωθεί την εξεύρεση αγοραστών και συνεργατών στο εξωτερικό μέσω των
Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων (ΚΕΚ) για τις αγορές που καλύπτουν τα ΚΕΚ.
Οι εγχώριες εξαγωγές προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών ανήλθαν σε €1,58
δις το 2018 έναντι €1,24 δις το 2017 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 27% περίπου. Τα
κυριότερα προϊόντα εξαγωγής το 2018 ήταν τα ορυκτά καύσιμα (41%), τα φάρμακα (17%) και το
χαλλούμι (13%).
Κατά το 2018 οι εξαγωγές υπηρεσιών έφθασαν τα €11,84 δις παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως
του 0,5% σε σύγκριση με το 2017. Οι κυριότερες υπηρεσίες εξαγωγής είναι οι μεταφορές (26%), οι
τουριστικές (25%), οι χρηματοοικονομικές (25%) και οι υπηρεσίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών
και πληροφόρησης (17%).

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2023

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1: Ανάπτυξη των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών και ενδυνάμωση της
εξαγωγικής επίδοσης των κυπριακών επιχειρήσεων μέσω αριθμού δράσεων:
•

Λειτουργία Σχεδίων Χορηγιών:

Περιλαμβάνει Σχέδια για οικονομική στήριξη επιχειρήσεων, επαγγελματικών οργανώσεων και
οργανώσεων παραγωγών για κρατική και ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
Περιλαμβάνει επίσης Σχέδια ενίσχυσης για διερεύνηση ξένων αγορών και το Σχέδιο που αφορά το
Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για ενέργειες προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική
αγορά και τις Τρίτες Χώρες.
•

Διάφορες Δράσεις Προώθησης:

Περιλαμβάνονται μέτρα που σκοπό έχουν την περαιτέρω διεύρυνση των εξαγωγών προϊόντων και
υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές. Τα μέτρα αυτά αποτελούνται από δράσεις όπως η διοργάνωση
επιχειρηματικών φόρουμ και εμπορικών αποστολών, η διεξαγωγή ερευνών αγοράς, η διοργάνωση
γευστολογικών δοκιμών κυπριακών προϊόντων σε αγορές - στόχους, η καταχώρηση άρθρων και
διαφημίσεων σε εξειδικευμένα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και οι επισκέψεις ξένων
εμπορευομένων και δημοσιογράφων στην Κύπρο.
•

Λειτουργία Export Helpdesk:

Περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών καθώς επίσης και την εξεύρεση αγοραστών και
συνεργατών στις χώρες που καλύπτουν τα Εμπορικά Κέντρα μέσω του Export Help Desk.
•

Διαχείριση λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων:

Αφορά την διαχείριση / εποπτεία της ενοικίασης των χώρων της ΑΚΕ από ιδιώτες για τη
διοργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων και παρεμφερών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της
αναζωογόνησης του εμπορίου.

ΣΤΟΧΟΣ 5 (Σ5): ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΕΕ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στα πλαίσια της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, η EE έχει εμπλακεί σε ένα μεγάλο αριθμό διμερών,
πλειομερών και πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες (ή ομάδες χωρών) με
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σκοπό την απελευθέρωση/διευκόλυνση του μεταξύ τους εμπορίου. Οι προκύπτουσες Συμφωνίες
περιλαμβάνουν σχετικές πρόνοιες για ένα μεγάλο αριθμό τομέων που αφορούν τις επιχειρήσεις,
ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, όπως εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, άμεσες ξένες επενδύσεις, δημόσιες
συμβάσεις, κανονιστικές διατάξεις και τελωνειακές διαδικασίες.
Δεδομένου του μεγάλου όγκου διαπραγματεύσεων που διεξάγει η EE με στρατηγικούς εμπορικούς
εταίρους (πχ. έχουν ξεκινήσει εμπορικές διαπραγματεύσεις για την σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερου
Εμπορίου με την Αυστραλία και με τη Νέα Ζηλανδία και διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό
του εμπορικού μέρους της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ--Χιλής ), και με την ολοκλήρωση άλλων (π.χ.
Ιαπωνία, Σιγκαπούρη CETA-Καναδάς), αναμένεται διαμόρφωση του περιβάλλοντος στο οποίο θα
εμπορεύονται/δραστηριοποιούνται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Τονίζεται ότι η Κύπρος στηρίζει την οικονομία της και την αναπτυξιακή της προοπτική κυρίως στο
εμπόριο (εξαγωγές) υπηρεσιών και στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η συστηματική παρακολούθηση
των θεμάτων αυτών και, ιδιαίτερα, των σχετικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η Κύπρος στο
πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες, είναι καθοριστική για τη
διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Ιδιαίτερα, είναι σημαντική για την
ενίσχυση της δυνατότητας των κυπριακών επιχειρήσεων να εξάγουν (προϊόντα και υπηρεσίες) και
να διεκδικούν δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό, για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και
παράλληλα, για την προστασία της κυπριακής οικονομίας από έντονο και αθέμιτο ανταγωνισμό.
Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται παράλληλα η ανταγωνιστικότητα και οι ευκαιρίες διεθνοποίησης
των κυπριακών επιχειρήσεων.
Η Κύπρος υποστηρίζει την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση και διευκόλυνση του διεθνούς
εμπορίου, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται η προστασία ευαίσθητων για την Κύπρο τομέων.
Επιπρόσθετα, η Κύπρος προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στους τομείς που είναι σημαντικοί για την
οικονομία/εμπόριο της, όπως είναι το εμπόριο υπηρεσιών (ναυτιλιακές, επαγγελματικές
υπηρεσίες), εμπόριο συγκεκριμένων προϊόντων (φαρμακευτικά, χαλλούμι, διάφορα γεωργικά
προϊόντα), καθώς και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Όσον αφορά τη γεωγραφική
κατανομή, ιδιαίτερη βαρύτητα για την Κύπρο έχει η ενδυνάμωση/διευκόλυνση των εμπορικών
σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου.
Όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, έχουν περιληφθεί σε διαπραγματεύσεις για σύναψη
Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου της ΕΕ με τρίτες χώρες: Κίνα, Ταϊλάνδη, Ινδία, Μαρόκο ενώ έχει
πρόσφατα ανακοινωθεί η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη.
Επιπρόσθετα, η ΕΕ έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις Κίνα και Μιανμάρ/Βιρμανία για τη
σύναψη αμιγώς επενδυτικών συμφωνιών (stand-alone investment agreements).
Οι επενδυτικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες, δεσμεύουν την ΚΔ κατ΄ αντίστοιχο
τρόπο που την δεσμεύουν και οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ) που είχε συνάψει η
Κύπρος με τρίτες χώρες. Παράλληλα, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1219/2012, οι επενδυτικές
συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες θα αντικαταστήσουν τις ΔΕΣ που διατηρούν τα
κράτη-μέλη με τις αντίστοιχες τρίτες χώρες.
Επιπρόσθετα, η ΚΔ έχει συνυπογράψει 27 Διμερείς Επενδυτικές Συμφωνίες διαμέσου των οποίων
προωθούνται οι ξένες επενδύσεις. Συναφώς δημιουργούνται νέες επενδυτικές ευκαιρίες και
περιλαμβάνουν συνήθως διατάξεις σχετικά με την προστασία των επενδύσεων, προκειμένου να
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διασφαλιστεί ότι οι ξένοι και κύπριοι επενδυτές θα τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης όταν
επενδύουν στην Κύπρο ή/και το εξωτερικό. Περαιτέρω, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1219/2012, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προχωρήσουν
στη σύναψη περαιτέρω Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών.
Τέλος, σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας , είναι υπεύθυνο για την
έκδοση αδειών εξαγωγής για είδη διπλής χρήσης, όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, εφαρμόζοντας
τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές. Επίσης
εφαρμόζεται μαζί με τα άλλα καθ’ύλην εμπλεκόμενα Υπουργεία/Αρχές η νομοθεσία για την
κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος, Ν. 26(Ι)/2017.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.1 : Προάσπιση των εθνικών συμφερόντων στα πλαίσια εφαρμογής της
Κοινής Εμπορικής Πολιτικής
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει παρακολούθηση, συμμετοχή και παρέμβαση στις εργασίες
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σε σχέση με τις Πολυμερείς Εμπορικές Συμφωνίες και άλλα
θέματα σχετικά με το διεθνές εμπόριο.
Η δραστηριότητα περιλαμβάνει επίσης παρακολούθηση των εξελίξεων για θέματα που αφορούν
την ανάπτυξη του εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων σε Διεθνείς Οικονομικούς
Οργανισμούς όπως είναι ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη), η
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), το ITC (International Trade
Centre), η UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) και η UNCITRAL (United
Nations Commission on International Trade Law).
Επίσης, η δραστηριότητα περιλαμβάνει παρακολούθηση, συμμετοχή και παρέμβαση στις
Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της ΕΕ οι οποίες ασχολούνται με τον καθορισμό και την εφαρμογή
της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ και ειδικότερα:
⎯ τις σχέσεις της ΕΕ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς
⎯ τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η ΕΕ με Τρίτες Χώρες ή ομάδες Τρίτων
Χωρών
⎯ τα μέτρα εμπορικής άμυνας και συγκεκριμένα υποθέσεις Αντι-ντάμπιγκ και Αντιεπιδοτήσεων
⎯ το γενικευμένο σύστημα δασμολογικών προτιμήσεων
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⎯ την πρόσβαση κοινοτικών προϊόντων σε αγορές τρίτων χωρών
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει και την εφαρμογή της Επενδυτικής Πολιτικής της ΚΔ,
διαμέσου της διαπραγμάτευσης και σύναψης νέων Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών της Κύπρου
με Τρίτες Χώρες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.2: Εφαρμογή νομοθεσιών ΕΕ για τις εισαγωγές /εξαγωγές/ κυκλοφορία
ευαίσθητων προϊόντων
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει συνεργασία με διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες της
Δημοκρατίας, καθώς και με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ για την διαχείριση των πολιτικών / τεχνικών
πτυχών των αιτήσεων ως προς την εξαγωγή των ειδών διπλής χρήσης, των όπλων και στρατιωτικού
εξοπλισμού, με στόχο τον έλεγχο των προϊόντων αλλά και του προορισμού τους. Επίσης
περιλαμβάνει την έκδοση αδειών εισαγωγής για ορισμένα χαλυβουργικά προϊόντα και προϊόντα
αλουμινίου. Ακόμη περιλαμβάνει μηχανισμό ελέγχου της κυκλοφορίας και χρήσης των Πρόδρομων
Ουσιών Εκρηκτικών Υλών. Για την επίτευξη αυτής της δραστηριότητας με απώτερο σκοπό τη
διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία η συνεργασία με
άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Επίσης, η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων στην ΕΕ
και την εφαρμογή της Ενωσιακής Νομοθεσίας.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Στόχος (Σ)/
Δραστηριότητα
(Δ)

Δείκτης Επίδοσης
(Σ)/ Απόδοσης (Δ)

Αποτελέσματ
α Δείκτη

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει την αύξηση στις
συνολικές εγχώριες εξαγωγές προϊόντων και
υπηρεσιών σε σχέση με αυτές των τριών
προηγούμενων ετών.

ΔΕ1:

Σ1:
Προώθηση των
Εξαγωγών
Κυπριακών
Επιχειρήσεων

Περιγραφή

Ρυθμός μεταβολής της
αξίας των εξαγωγών
προϊόντων και
υπηρεσιών

Συνολικές εξαγωγές
Μέσος όρος των
συνολικών εξαγωγών* των 3 προηγούμενων ετών

Μέσος όρος των συνολικών εξαγωγών* των 3
προηγούμενων ετών
* Εξαγωγές προϊόντων (εγχώριων) & υπηρεσιών

Δ01:

ΔΑ01:

Παροχή
υποστηρικτικών
υπηρεσιών προς τις
Κυπριακές
επιχειρήσεις για
υποβοήθηση της
ανάπτυξης των
εξαγωγών τους

Ποσοστό απορρόφησης
των διαφόρων
παρεχομένων
εξαγωγικών υπηρεσιών
(Λειτουργία Σχεδίων
Χορηγιών, Συμμετοχή σε
εκθέσεις,
επιχειρηματικά
σεμινάρια, Export
Helpdesk κλπ) από τις
Κυπριακές επιχειρήσεις

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το ποσοστό απορρόφησης
των διαφόρων παρεχομένων εξαγωγικών υπηρεσιών
(Λειτουργία Σχεδίων Χορηγιών, Συμμετοχή σε εκθέσεις,
επιχειρηματικά σεμινάρια, Export Helpdesk κλπ) από τις
Κυπριακές επιχειρήσεις σε σχέση με τα τελευταία τρία
έτη.

Αριθμός επωφελούμενων εταιρειών
Μέσος όρος επωφελούμενων εταιρειών κατά τα
3 προηγούμενα έτη
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ΔΕ2:

Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως (σε τρέχουσες τιμές,
τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ) :

Σ2:
Προάσπιση των
εθνικών
συμφερόντων εντός
του πεδίου
εφαρμογής της
κοινής εμπορικής
πολιτικής και
εφαρμογή των
νομοθεσιών της ΕΕ
για τα ευαίσθητα
προϊόντα

Εισαγωγές + Εξαγωγές* (Αγαθά και Υπηρεσίες)
ΑΕΠ

Μεταβολή στο βαθμό
του ανοίγματος της
οικονομίας ως ποσοστό
του ΑΕΠ

* Συνολικές Εξαγωγές προϊόντων (εγχώριων) &
υπηρεσιών
Τα αγαθά αποτελούνται από τις εισαγωγές και τις
εξαγωγές εμπορευμάτων. Υπηρεσίες καλύπτουν
μεταφορές, ταξίδια, επικοινωνίες, κατασκευές,
πληροφορική,
χρηματοοικονομικά,
λοιπές
επιχειρήσεις, ιδιωτικές και κυβερνητικές υπηρεσίες,
καθώς και δικαιώματα και τέλη εκμετάλλευσης.
Ο δείκτης μετρά το «άνοιγμα» και την ενσωμάτωση
της χώρας στην παγκόσμια οικονομία και δείχνει την
σημασία του διεθνούς εμπορίου για την οικονομία
της .

Δ01:

ΔΑ01:

Προάσπιση των
εθνικών
συμφερόντων στα
πλαίσια εφαρμογής
της Κοινής
Εμπορικής Πολιτικής
περιλαμβανομένων
διαφόρων δράσεων.

Ενημερωτικές εκθέσεις
για τις συνεδριάσεις του
Συμβουλίου των
Υπουργών Εμπορίου,
την Επιτροπή Εμπορικής
Πολιτικής (Τακτικά
μέλη) και την Επιτροπή
Μέτρων Εμπορικής
Άμυνας

Δ02:

ΔΑ02:

Έλεγχος των
εισαγωγών/εξαγωγώ
ν και της
κυκλοφορίας
ευαίσθητων
προϊόντων μέσω της
εφαρμογής των
σχετικών
νομοθεσιών της ΕΕ.

Χρονικό διάστημα
μεταξύ της αίτησης και
της έκδοσης της άδειας.

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό (%) του
αριθμού των εκθέσεων που ετοιμάζονται εγκαίρως
σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των συναντήσεων
που έλαβαν χώρα εντός του έτους.

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το χρονικό
διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης και της
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ 6 (Σ6): ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤ ΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι κυπριακές επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων (99.9%) είναι μικρομεσαίες, έχουν ήδη
ανακάμψει από την πρόσφατη οικονομική κρίση και βρίσκονται μπροστά σε νέες προκλήσεις τις
οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν αλλά και να αξιοποιήσουν.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη οικονομικής
ανάπτυξης, δημιουργίας νέων επιχειρήσεων απασχόλησης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας,
θα πρέπει να δοθεί ένταση στις προσπάθειες για ενθάρρυνση της. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις
νεοφυείς επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό οι οποίες αναμένεται να έχουν και ψηλή
προστιθέμενη αξία για την οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο η Υπηρεσία θα ενισχύσει υφιστάμενες
και θα προωθήσει πρόσθετες δράσεις με στόχο τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων, τη
παροχή κινήτρων για την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, την καλλιέργεια
επιχειρηματικού πνεύματος από την παιδική ηλικία και την προώθηση της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα υγειές και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό
περιβάλλον.
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών, η βελτίωση της πρόσβασης στη
χρηματοδότηση, η διασύνδεση του κλάδου υπηρεσιών με τη βιομηχανία, η μείωση του κόστους
παραγωγής, καθώς και η ψηφιοποίηση αποτελούν ορισμένες από τις βασικότερες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η βιομηχανία σήμερα. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, η Υπηρεσία
στοχεύει να υλοποιήσει σειρά δράσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, τη
δημιουργία μίας εύρωστης, έξυπνης και τεχνολογικά ανεπτυγμένης βιομηχανίας με στόχο την
αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ.
Πρόσθετα, η Υπηρεσία συνεχίζει να εφαρμόζει προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων,
αξιολογώντας τις βασικές παραμέτρους που συνθέτουν το σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον και
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν τα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα.
Η λειτουργία και διαχείριση των 13 Βιομηχανικών Περιοχών αποτελεί πρόκληση για την Υπηρεσία,
ενόψει της οικονομικής κρίσης που έπληξε κυρίως τις βιομηχανίες, ούτως ώστε να διασφαλίσει
την ορθή και αποτελεσματική αξιοποίησή τους.
Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια και
στόχος της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της σχετικής οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική
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αγορά, η οποία απαγορεύει την ύπαρξη τέτοιων εμποδίων. Η αποτελεσματική εφαρμογή της
οδηγίας θα βοηθήσει τις κυπριακές επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες σε όλη την αγορά της ΕΕ
και θα τις καταστήσει πιο ανταγωνιστικές στις ευρωπαϊκές αγορές.
Η Υπηρεσία Μονοθυριδικής Πρόσβασης (ONE STOP SHOP) και το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης
(ΕΚΕ) (Point of Single Contact) παρέχουν εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες που
απαιτούνται για την δημιουργία και λειτουργία επιχείρησης στην Κύπρο. Στόχος είναι η
αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΕ έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη
πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.1: Προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων.
•

Προώθηση της υλοποίησης και αναθεώρηση των δράσεων της Δήλωσης Πολιτικής για την
Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος στην Κύπρο.

•

Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας μέσω της διοργάνωσης διαγωνισμών,
εκδηλώσεων, και ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

•

Σχέδια Χορηγιών για ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

•

Προώθηση της δημιουργίας εναλλακτικών μηχανισμών χρηματοδότησης.

•

Αναβάθμιση της Υπηρεσίας Μονοθυριδικής Πρόσβασης και δημιουργία ενός νέου
σύγχρονου Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Το Κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες για τη σύσταση επιχειρήσεων καθώς και
την απαραίτητη πληροφόρηση για τις διαδικασίες αδειοδότησης, εγκατάστασης και
δραστηριοποίησης επιχειρήσεων και πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.2: Προώθηση και ενίσχυση της Κυπριακής Βιομηχανίας
•

Σχέδιο χορηγιών Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της μεταποίησης
καθώς και σε στοχευμένους κλάδους του τομέα των Υπηρεσιών.

•

Σχέδιο χορηγιών για την δημιουργία και εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης και
Εμπορίας γεωργικών προϊόντων .

•

Σχέδιο χορηγιών για επενδύσεις στον οινοποιητικό τομέα .
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•

Σχέδιο χορηγιών για ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμό μεταποιητικών επιχειρήσεων εντός των
Βρετανικών Βάσεων.

•

Σχέδιο εξοικονομώ και αναβαθμίζω για τις επιχειρήσεις

•

Σχεδιασμός και εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών για την ανάπτυξη «clusters»

•

Προώθηση της υιοθέτησης και υλοποίησης της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής

•

Αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση των Βιομηχανικών Περιοχών

•

Συνομολόγηση νέων Συμβάσεων Μίσθωσης και παρακολούθηση εκπλήρωσης συμβατικών
υποχρεώσεων των μισθωτών, περιλαμβανομένης της είσπραξης οφειλομένων ενοικίων

•

Υιοθέτηση νέων διαδικασιών για την αποτελεσματική είσπραξη ενοικίων και των
αποχετευτικών τελών των Βιομηχανικών Περιοχών

•

Ανάπτυξη βιομηχανικών ζωνών, σύμφωνα με την Κυβερνητική Πολιτική

•

Δημιουργία και διαχείριση νέας Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής στο Βασιλικό

•

Διαχείριση της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας

•

Υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεση της διαχείρισης της γης
στο Πεντάκωμο στον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) με σκοπό την
ενίσχυση της καινοτομίας, τεχνογνωσίας και της επιχειρηματικότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.3: Προώθηση της Ψηφιοποίησης
•

Προώθηση της υλοποίησης της στρατηγικής «Εθνική Συμμαχία Ψηφιακών Δεξιοτήτων», με
σκοπό την υλοποίηση δράσεων προώθησης των ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω
προγραμμάτων εκπαίδευσης-κατάρτισης, πιστοποίησης και ευαισθητοποίησης

•

Σχέδιο χορηγιών για ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων

•

Παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης της ευρωπαϊκής οδηγίας και της εθνικής
νομοθεσίας για τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου

•

Εισαγωγή σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων για υποβολή και διαχείριση όλων σχεδίων
χορηγιών που διαχειρίζεται το Υπουργείο
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.4. Διευκόλυνση της λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς
•

Συντονισμός της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας για την εσωτερική αγορά
περιλαμβανομένης της προβολής του ιστότοπου “Your Europe” για ενημέρωση των πολιτών
για τα δικαιώματα τους και των επιχειρήσεων για διευκόλυνση της διασυνοριακής
δραστηριοποίησης.

•

Παρακολούθηση της εξέλιξης της Πρότασης Κανονισμού για τη δημιουργία Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης καθώς και του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
(“IMI”) για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρμοδίων αρχών.

•

Ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) σε μια
ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη για επιχειρήσεις. Ανάπτυξη πρόσθετων ηλεκτρονικών
εντύπων αναφορικά με διαδικασίες αδειοδότησης για πάροχους υπηρεσιών.

•

Λειτουργία του Δικτύου SOLVIT για τον φιλικό διακανονισμό προβλημάτων μεταξύ πολιτών
και των δημοσίων αρχών των Κρατών Μελών της ΕΕ.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Στόχος (Σ)
/Δραστηριότητα (Δ)

Δείκτης Επίδοσης (Σ)
/Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή

ΔΕ01: Κατάταξη της
Κύπρου στο Doing
Business Index

Ο δείκτης “Ease of doing business” είναι δείκτης που
δημιούργησε η Παγκόσμια Τράπεζα. Οι υψηλότερες
ταξινομήσεις (χαμηλή αριθμητική αξία) δείχνουν καλύτερα
αποτελέσματα, συνήθως απλούστερες διαδικασίες για τις
επιχειρήσεις, ευκολία πρόσβασης στην χρηματοδότηση κ.α.
Υπολογίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα σε ετήσια βάση

Σ1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕ02: Ποσοστό
μεταβολή του
αριθμού των
επιχειρήσεων σε
συγκεκριμένους
κλάδους οικονομικής
Δραστηριότητας NACE
(Οικονομική
Δραστηριότητα Β, C,
D, E, F, G, H, J)

Ο δείκτης υπολογίζεται ως ποσοστό των πιο κάτω:
-

-

Αριθμητής: Αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τον
χρόνο 2 - Αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τον
χρόνο 1
Παρονομαστής: Αριθμός των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων τον χρόνο 1

Ο αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων ορίζεται ως ο αριθμός
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους πιο κάτω κλάδους
οικονομικής Δραστηριότητας NACE:
Β - Ορυχεία και Λατομεία, C – Μεταποίηση, D – Παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού, Ε - Παροχή νερού, επεξεργασίας λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, F –
Κατασκευές , G – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο , επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, Η – Μεταφορά
και αποθήκευση, J - Ενημέρωση και επικοινωνία

Δ01: Προώθηση της
δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων και
βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των
υφιστάμενων.

ΔΑ01: Ποσοστό
δράσεων της Δήλωσης
πολιτικής για την
ενίσχυση του
επιχειρηματικού
οικοσυστήματος που
έχει υλοποιηθεί

Δ02: Προώθηση και
ενίσχυση της Κυπριακής

ΔΑ02: Ποσοστό
μεταβολής της
συνολικής παραγωγής

Ο δείκτης υπολογίζεται ως ποσοστό των ακολούθων :
-

Αριθμητής: Αριθμός Δράσεων που έχουν υλοποιηθεί
Παρονομαστής: Συνολικός Αριθμός Δράσεων που
περιλαμβάνεται στην Δήλωση Πολιτικής

Ο δείκτης υπολογίζεται ως η μεταβολή της συνολικής
παραγωγής του τομέα της Βιομηχανίας:
-

Αριθμητής : Συνολική Παραγωγή του τομέα της
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Βιομηχανίας

του τομέα της
Βιομηχανίας
-

Δ03: Προώθηση της
Ψηφιοποίησης

Δ04: Διευκόλυνση της
λειτουργίας της
Εσωτερικής Αγοράς

Βιομηχανίας τον χρόνο 2 - Συνολική Παραγωγή του τομέα
της Βιομηχανίας τον χρόνο 1
Παρονομαστής: Συνολική Παραγωγή του τομέα της
Βιομηχανίας τον χρόνο 1

ΔΑ03: Ποσοστό
μεταβολής της
βαθμολογίας της
Κύπρου για την
ενσωμάτωση της
ψηφιακής τεχνολογίας
(Δείκτης DESI)

Η μεταβολή στην βαθμολογία της Κύπρου όσο αφορά την
Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και το ηλεκτρονικό εμπόριο
σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας
(DESI) υπολογίζεται ως εξής:

ΔΑ04: Ποσοστό
αιτημάτων που
διεκπεραιώνονται σε
λιγότερο από μια
εβδομάδα όσον
αφορά το σύστημα
πληροφόρησης για την
εσωτερική αγορά
(IMI).

Ποσοστό αιτημάτων που διεκπεραιώνονται σε λιγότερο από
μια εβδομάδα όσον αφορά το σύστημα πληροφόρησης για την
εσωτερική αγορά (IMI).

-

Αριθμητής : Βαθμολογία τον χρόνο 2 – Βαθμολογία τον
χρόνο 1
Παρονομαστής: Βαθμολογία τον χρόνο 1

Τα δεδομένα παρέχονται στο Single Market Scoreboard της
Ε.Ε.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤH
ΣΤΟΧΟΣ 7 (Σ7): ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 (σε τρέχουσες τιμές) η συνολική κατανάλωση σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο συνιστά το 53,8% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και το 66,5% του ΑΕγχΠ της Κύπρου συνάγεται εύκολα
το συμπέρασμα ότι μια φιλική προς τους καταναλωτές αγορά μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση
στην οικονομική ανάπτυξη. Η Πολιτική Καταναλωτών έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο αφού
οι ενημερωμένοι καταναλωτές είναι σε θέση να κάνουν καλύτερες επιλογές, βελτιώνοντας με τον
τρόπο αυτό την ευημερία τους και παράλληλα τονώνοντας τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.
Επιπλέον, η πολιτική καταναλωτών μπορεί να διορθώσει αδυναμίες της αγοράς παρέχοντας έτσι
εγγυημένη πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες και προϊόντα σε προσιτές τιμές.
Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά και τον τρόπο με τον
οποίο δαπανούν το εισόδημά τους οι καταναλωτές. Πρόσθετα έχει παρατηρηθεί ότι οι
καταναλωτές πραγματοποιούν εκτενείς έρευνες αγοράς προτού καταλήξουν στην επιλογή τους και
έχουν γίνει πιο προσεκτικοί προκειμένου να αποφεύγουν απάτες και αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές. Τέλος, οι καταναλωτές επιδεικνύουν μεγαλύτερη διάθεση να ενημερωθούν για τα
δικαιώματά τους και να υποβάλουν παράπονα όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά αυτά.
Η δύναμη των καταναλωτών εξαρτάται από τις γνώσεις για σωστές επιλογές και συμπεριφορές
δράσης και αντίδρασης. Σε αυτό το πλαίσιο η κατάλληλη επιμόρφωση των καταναλωτών είναι
απαραίτητη, ώστε αυτοί να προβαίνουν σε αγοραστικές επιλογές ενημερωμένοι,
ευαισθητοποιημένοι, με οργανωμένο και κατάλληλο προς τα συμφέροντά τους τρόπο.
Ενόψει των πιο πάνω, επιβάλλεται η υιοθέτηση μέτρων προστασίας των καταναλωτών τα οποία θα
υποστηρίζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά τους καταναλωτές. Τέτοια μέτρα θα καλύπτουν τους
τομείς της ασφάλειας των προϊόντων, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των καταναλωτών για
τα δικαιώματα τους και των επιχειρήσεων για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, της υποστήριξης
των οργανώσεων των καταναλωτών, της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών, της
παροχής πρόσβασης σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών και της επιβολής της
νομοθεσίας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7.1: Επιβολή δικαιωμάτων των καταναλωτών
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην επιβολή των
δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών όπως: χειρισμός παραπόνων
των καταναλωτών, παρακολούθηση της αγοράς, διαφάνεια τιμών, διεθνής και ευρωπαϊκή
συνεργασία, έρευνες αγοράς και συντονισμός με αρμόδιες αρχές. Οι δράσεις αυτές περιγράφονται
πιο κάτω:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Συμμετοχή σε συναντήσεις οργάνων της ΕΕ για την ετοιμασία νέων νομοθεσιών και την
ανάπτυξη νέων μέτρων.
Χειρισμός καταγγελιών των καταναλωτών.
Πραγματοποίηση ελέγχων στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς.
Αυτεπάγγελτες έρευνες για διαπίστωση παραβάσεων νομοθεσιών.
Δημιουργία νέου εξειδικευμένου λογισμικού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των
καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών.
Έκδοση διοικητικών αποφάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας και δημοσίευση
των ονομάτων των παραβατών.
Συμμετοχή στις δραστηριότητες Ευρωπαϊκών και άλλων δικτύων:(i) CPC (EU Sweeps, Joint
Actions, CPCS), (ii) ομάδων εργασίας και εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(CMEG), (iii) του Διεθνές Δικτύου για προστασία των Καταναλωτών και Επιβολή της
Νομοθεσίας (ICPEN).
Προώθηση της διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.
Παρακολούθηση των συγκεντρώσεων μεταξύτων επιχειρήσεων.
Υιοθέτηση νέων και σύγχρονων καναλιών επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού της
Υπηρεσίας.
Φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Κύπρου.
Εκπαίδευση προσωπικού της Υπηρεσίας σε θέματα εφαρμογής των νομοθεσιών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7.2: Ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός σταθερού,
υψηλού επιπέδου προστασίας της ασφάλειας των καταναλωτών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
διάθεσης στην αγορά ασφαλών προϊόντων (μη-τροφίμων) τα οποία ανταποκρίνονται στους
αυστηρούς κανόνες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δράσεις αυτές περιγράφονται πιο
κάτω:
•

Αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς η οποία συμπεριλαμβάνει: ελέγχους της αγοράς,
εκστρατείες, δειγματοληψίες, εξέταση παραπόνων και καταγγελιών, λήψη μέτρων
έναντι παρανομούντων επιχειρήσεων, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά κοινά προγράμματα,
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•
•
•
•

συνεργασία με άλλες Αρχές εποπτείας της αγοράς και Τμήμα Τελωνείων, μελέτη και
εφαρμογή προτύπων και άλλων καθοδηγητικών εγγράφων, χρήση εξοπλισμού ελέγχου
προϊόντων.
Συμμετοχή σε συναφείς συναντήσεις/συνεδρίες/εργαστήρια της ΕΕ και αποτελεσματική
λειτουργία των συστημάτων RAPEX και ICSMS.
Αποτελεσματικός συντονισμός Αρχών εποπτείας της αγοράς και λειτουργία της
Κοινοποιούσας Αρχής.
Ενημέρωση και εκπαίδευση καταναλωτών και οικονομικών φορέων (ενημερωτικά
έντυπα, ηλεκτρονική επικοινωνία, εκπαιδευτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις).
Εφαρμογή των σχετικών εθνικών Νομοθεσιών και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό
κεκτημένο όπου χρειάζεται.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7.3: Βελτίωση της πληροφόρησης και εκπαίδευσης των καταναλωτών και των
επιχειρήσεων
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει δράσεις στον τομέα της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των
καταναλωτών οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της καταναλωτικής συνείδησης, ενημέρωσης
και επιμόρφωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, καθώς και των επιχειρήσεων για τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, στη βελτίωση της συνεργασίας με τις οργανώσεις των
καταναλωτών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και στην αποτελεσματικότερη χρήση των νέων
καναλιών επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών.
• Εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής (π.χ. διαλέξεις/εκστρατείες ενημέρωσης προς
καταναλωτές και επιχειρήσεις, ετοιμασία ενημερωτικού/προωθητικού υλικού).
• Ενίσχυση της συνεργασίας με τις οργανώσεις καταναλωτών καθώς και με συντεχνίες και
οργανώσεις εμποροβιομηχάνων.
• Παρακολούθηση και ενημέρωση του κοινού για τις τιμές των πετρελαιοειδών μέσω
σύγχρονων μεθόδων.
• Λειτουργία παρατηρητηρίων τιμών για ενημέρωση των καταναλωτών.
• Εντατικοποίηση της παρουσίας της Υπηρεσίας στα ΜΜΕ, διαδίκτυο και ΜΚΔ.
• Προώθηση ένταξης θεμάτων προστασίας των καταναλωτών στην εκπαίδευση.
• Βελτίωση της λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπή Καταναλωτών.
• Γραμμή καταναλωτών
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤH

Στόχος (Σ)
/Δραστηριότητα (Δ)

Δείκτης
Επίδοσης (Σ)
/Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή

Σ7:

ΔΕΟ1:

Ενίσχυση της
προστασίας και
ενδυνάμωση των
καταναλωτών

Δείκτης
καταναλωτικών
συνθηκών/Consu
merConditions
Index (CCI)

Ο δείκτης αυτός είναι ένας σύνθετος δείκτης, με τον
οποίο υπολογίζεται το επίπεδο των καταναλωτικών
συνθηκών που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ,
λαμβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες οικονομικές
και κοινωνικές συνθήκες. Βασίζεται σε μία δέσμη
δεικτών, οι οποίοι σχετίζονται με εγχώριες συναλλαγές
και προκύπτουν κατόπιν πανευρωπαϊκών ερευνών
καταναλωτών και εμπόρων. Ο δείκτης αυτός
υπολογίζεται ανά διετία.

Δ7.1:

ΔΑ01:

Επιβολή
δικαιωμάτων των
καταναλωτών

Mέση διάρκεια
που απαιτείται
για το χειρισμό
μιας καταγγελίας

Δ7.2:

ΔΑ02:

Ενίσχυση της
ασφάλειας των
καταναλωτών

Αριθμός
επιθεωρήσεων
και ελέγχων

Δ7.3:

ΔΑ03:

Βελτίωση της
πληροφόρησης και
εκπαίδευσης των

Ρυθμός
μεταβολής
ενημερωτικών

Υπολογίζει τη μέση διάρκεια που απαιτείται για το
χειρισμό μιας καταγγελίας η οποία ολοκληρώθηκε το
έτος αναφοράς (Εν) σε σχέση με τη μέση διάρκεια των
τελευταίων τριών ετών (Εν-1, Εν-2, Εν-3). Ο δείκτης
ετοιμάζεται ανά εξάμηνο

Υπολογίζει τον αριθμό των επιθεωρήσεων ελέγχου που
έχουν πραγματοποιηθεί για την ασφάλεια των
προϊόντων και παιχνιδιών στο έτος αναφοράς (Εν) σε
σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων τριών ετών. Ο
δείκτης ετοιμάζεται ανά εξάμηνο.

Υπολογίζει την ποσοστιαία μεταβολή των ενημερωτικών
δράσεων της Υπηρεσίας που έλαβαν χώρα κατά το έτος
αναφοράς (Εν) σε σχέση με τη μέση ποσοστιαία μεταβολή των
τελευταίων τριών ετών (Εν-1, Εν-2, Εν-3).
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καταναλωτών και
των επιχειρήσεων

δράσεων

Υ32= Α1+Α2+ Α3+ Α4
Α1 =Ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού των αιτημάτων
πληροφόρησης που χειρίστηκε η Υπηρεσία2 κατά την περίοδο
Εν, ν-1 και αφορούν την Υπηρεσία σε σχέση με τη μέση
ποσοστιαία μεταβολή των τελευταίων τριών ετών (Εν-1, Εν-2, Εν3)
Α2 =Ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού παρουσιάσεων σε
σχολεία/ εταιρείες/καταναλωτές/εκδηλώσεις την περίοδο Εν, ν1 σε σχέση με τη μέση ποσοστιαία μεταβολή των τελευταίων
τριών ετών (Εν-1, Εν-2, Εν-3)
Α3 = Ποσοστιαία μεταβολή της επισκεψιμότητας (page and
post views) σε ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδα, Facebook,
twitter) την περίοδο Εν, ν-1 σε σχέση με τη μέση ποσοστιαία
μεταβολή των τελευταίων τριών ετών (Εν-1, Εν-2, Εν-3)
Α4 = Ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού των δράσεων για
ενημέρωση των καταναλωτών/εμπόρων (διανομή εντύπων,
Ανακοινώσεις, παρεμβάσεις σε ΜΜΕ) την περίοδο Εν, ν-1 σε
σχέση με τη μέση ποσοστιαία μεταβολή των τελευταίων τριών
ετών (Εν-1, Εν-2, Εν-3).
Ο δείκτης ετοιμάζεται ανά εξάμηνο.

43

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 – 2023

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΣ 8 (Σ8):ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η υφιστάμενη οργανωτική δομή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας καθορίζει
τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα και κανάλια πληροφόρησης /επικοινωνίας. Το εύρος των
υπηρεσιών, τμημάτων και οργανισμών που διοικητικά αναφέρονται στο ΥΕΕΒ καθώς και η
πολυπλοκότητα των στρατηγικών στοχεύσεων του Υπουργείου καθιστούν αναγκαία την
υποστήριξη από ένα κεντρικό μηχανισμό. Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί μέσω του τομέα
Διοίκησης ο οποίος παρακολουθεί και συντονίζει την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου ενώ
παράλληλα υποστηρίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Ο τομέας της Διοίκησης λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της ηγεσίας του Υπουργείου και
αναλαμβάνει διάφορες δράσεις που συμβάλουν υποστηρικτικά στην επίτευξη των στρατηγικών
επιδιώξεων του Υπουργείου και αφορούν: τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, το Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, το Τμήμα Αφερεγγυότητας καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου και τους άλλους Οργανισμούς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες / εποπτεία του
Υπουργείου.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8.1: Ανάληψη διαφόρων δράσεων με σκοπό την διαμόρφωση και εφαρμογή
των πολιτικών του Υπουργείου
•
•

Η παροχή ενημέρωσης/πληροφόρησης και καθοδήγησης εντός και εκτός Υπουργείου.
Συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών που συντελούν στην επίτευξη των στρατηγικών
επιδιώξεων του Υπουργείου.

•

Διαμόρφωση, προώθηση και παρακολούθηση των νομοθετημάτων που προωθεί το
Υπουργείο.
Ο συντονισμός και η παρακολούθηση διαφόρων θέματών που υποβάλλονται στην ηγεσία
του Υπουργείου για λήψη απόφασης ή για συμμόρφωση.

•
•
•
•

Ο συντονισμός και η προώθηση μεταρρυθμιστικών δράσεων και οριζόντιων οδηγιών.
Η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του Υπουργείου.
Η κατάρτιση, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση του
Στρατηγικού
Σχεδίου του Υπουργείου.
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•

•
•

•
•
•
•

•

Η προώθηση πρωτοβουλιών, διεκπεραίωση και εποπτεία έργων που αποτελούν
υποχρεώσεις του Υπουργείου για την εναρμόνιση και συμμόρφωση με τις κυβερνητικές και
ευρωπαϊκές Νομοθεσίες και απαιτήσεις.
Χειρισμός θεμάτων προσωπικού και εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών.
Χειρισμός θεμάτων πολιτικής που αφορούν τους Οργανισμούς που υπάγονται στο
Υπουργείο. Υποστήριξη των Οργανισμών αυτών σε θέματα προσωπικού, άλλα διοικητικής
φύσεως θέματα καθώς και σε θέματα κατάρτισης και υλοποίησης προϋπολογισμού.
Η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και η υποβολή εισηγήσεων σε σχέση με τις διαδικασίες
λειτουργίας του Υπουργείου και η συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθεσίες.
Ο καταρτισμός του προϋπολογισμού του ΥΕΕΒ και η εφαρμογή της οικονομικής και
δημοσιονομικής πολιτικής.
Δραστηριότητες της Μονάδας Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων όπως είναι η προστασία του
εμπορικού σήματος για το χαλλούμι μέσω ελέγχων και νομικών διαδικασιών.
Εφαρμογή της περί Μέτρων και Σταθμών Νομοθεσίας, διατήρηση των εθνικών προτύπων
μέτρησης καθώς και διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων / επαληθεύσεων από την Υπηρεσία
Μέτρων και Σταθμών.
Δραστηριότητες σε σχέση με τη διαπίστευση ποιότητας εργαστηρίων και άλλων φορέων
για τη θεσμική προώθηση της ποιότητας στην οικονομία μέσω του Κυπριακού Οργανισμού
Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ).
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Σύνολο προσωπικού 346)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δ00: Υπερκεφαλικές Δαπάνες

Δ01: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Δ02: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Δ03: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Δ04: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Δ05: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Δ06: ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Δ07: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Δ08: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Δ09: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ10: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δ11: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ12: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Δ13: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
Δ14: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ15: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ16: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Δ17: ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Δ18: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Δ19: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δ20: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads)
Σ1: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Σ2: ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σ3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σ4: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σ5: ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΕΕ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Σ6: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σ7: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Σ8: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

47

2
3
4
5

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και
Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων
Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών
Κοινωνικές Δαπάνες
Χορηγίες και Μεταβιβάσεις
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
2020

2021

2022

Συμφιλίωση Παραδοσιακού
Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού
στη βάση Δραστηριοτήτων
Παραδοσιακός Προϋπολογισμός
02
03
04
05
06
07
08
10

Δαπάνες Προσωπικού
Λειτουργικές Δαπάνες
Μεταβιβάσεις
Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και
Σχέδια
Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ]
Πάγια
Έργα υπό Κατασκευή
Έκδοση Δανείων
Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό
από Άλλα Τμήματα
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό
σε Άλλα Τμήματα
Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα
Δαπάνες από άλλα Τμήματα
Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που
αφορούν άλλα Τμήματα
Σύνολο Προϋπολογισμού στη βάση
Δραστηριοτήτων

13,042,321
15,074,046
10,841,310

13,791,192.00
13,352,881.00
13,434,060.00

14,139,706.00
12,572,226.00
9,855,070.00

200,140

180,140.00

180,140.00

10,510
173,392
52,362,090
91,703,809

10,510.00
174,242.00
39,192,090.00
80,135,115.00

10,510.00
176,892.00
7,062,090.00
43,996,634.00

2,927,670

3,145,702.00

3,195,160.00

105,892.13

112,114.46

-

-

-

-

-

-

-

99,326

94,532,153

83,174,924.87

47,079,679.54

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατ.

Στόχος

Προϋπολογισμός
€

Προϋπολογισμός
€

Προϋπολογισμός
€

2020

2021

2022

Σύνολο - Total
Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

94,532,153

83,174,925

47,079,679

15,870,665

16,831,002

17,222,752

2,927,670

3,145,702

3,195,160

-

-

-

25,966,606

26,864,291

22,503,546

14,915,156

13,240,091

12,458,336

-

-

-

11,051,450

13,624,200

10,045,210

-

-

-

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

52,694,882

39,479,632

7,353,382

10100

Έκδοση Δανείων

-

-

-

Επενδύσεις

-

-

-

99,326

105,892

112,114

-

-

-

-120,100

-120,100

-120,100

-

-

-

E

02500

03
04-1
04-2
06

11

OD
OD
UA
10100

Στα πιο πάνω ποσά δεν
περιλαμβάνονται:
Δαπάνες
προσωπικού που
παρέχεται σε άλλα
Τμήματα
Δαπάνες που
αφορούν άλλα Τμήματα
Μη κατανεμηθείσες
Δαπάνες
Αποπληρωμές
Εγγυημένων Δανείων
άλλων Τμημάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
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OH

OH

OH

OH

E

OH
OH

02500

OH

Υπερκεφαλικές
Δαπάνες
Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

193,223

198,664

203,858

186,269

190,675

195,437

136,606

137,729

139,380

-

-

-

6,595

7,631

8,008

6,595

7,631

7,948

-

-

-

-

-

60

-

-

-

359

359

413

OH

03

OH

04-1

OH

04-2

OH

06

OH

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

OH

10100

Έκδοση Δανείων

-

-

-

OH

11

-

-

-

OH

ΥΔ

Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά
Στόχο
ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

193,223

198,664

203,858

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

8,323,905

6,973,071

6,467,160

1,216,993

1,276,874

1,325,136

544,241

561,387

568,769

-

-

-

7,053,164

5,642,455

5,087,721

6,995,357

5,584,650

5,029,897

-

-

-

57,807

57,805

57,823

Σ1
Σ1

Σ1

E

Σ1
Σ1

02500

Σ1
Σ1

03

Σ1

04-1

Σ1

04-2
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Σ1

06

-

-

-

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

Σ1

53,748

53,742

54,303

Σ1

10100

Έκδοση Δανείων

-

-

-

Σ1

11

Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά
Στόχο
ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

-

-

-

8,323,905

6,973,071

6,467,160

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

1,627,187

1,733,714

1,715,736

962,407

1,029,451

1,084,700

106,014

116,880

118,795

-

-

-

659,085

698,574

624,797

500,991

540,481

466,686

-

-

-

158,095

158,093

158,111

-

-

-

5,694

5,689

6,239

-

-

-

-

-

-

1,627,187

1,733,714

1,715,736

3,379,292

3,562,578

3,532,248

1,981,712

2,117,803

2,229,238

Σ1

Σ2
Σ2

Σ2

E

Σ2
Σ2

02500

Σ2
Σ2

03

Σ2

04-1

Σ2

04-2

Σ2

06

Σ2

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

Σ2

10100

Έκδοση Δανείων

Σ2

11
Σ2

Σ3
Σ3
Σ3

Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά
Στόχο
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ/
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΓΧΩΡΙΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σύνολο

E

Σύνολο Δαπανών
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Σ3
Σ3

02500

Σ3
Σ3

03

Σ3

04-1

Σ3

04-2

Σ3

06

Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

Σ4

1,184,631

1,195,595

1,264,805

1,121,847

-

-

-

117,223

118,379

-

-

-

Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά
Στόχο
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-

-

-

3,379,292

3,562,578

3,532,248

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

4,577,743

4,281,377

4,238,212

1,046,480

1,117,548

1,116,953

161,446

177,993

180,911

-

-

-

3,517,067

3,149,639

3,106,645

3,507,886

3,148,950

3,105,966

-

-

-

9,181

689

679

-

-

-

14,196

14,190

14,613

-

-

-

11

02500

1,327,552

119,234

Σ3

Σ4

1,278,346

-

Έκδοση Δανείων

Σ4

-

62,784

07

E

-

-

10100

Σ4

-

62,747

Σ3

Σ4

250,405

-

Σ3

Σ4

244,551

82,750

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

Σ3

218,311

Σ4

03

Σ4

04-1

Σ4

04-2

Σ4

06

Σ4

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

Σ4

10100

Έκδοση Δανείων
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Σ4

11
Σ4

Σ5
Σ5

Σ5

E

Σ5
Σ5

02500

Σ5

Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά
Στόχο
ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΕΕ
ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

-

-

-

4,577,743

4,281,377

4,238,212

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

722,396

764,066

799,092

552,826

588,554

619,589

42,267

46,599

47,363

-

-

-

167,412

173,356

177,022

40,061

46,006

49,662

-

-

-

127,350

127,349

127,360

-

-

-

2,159

2,156

2,480

-

-

-

Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά
Στόχο
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

-

-

-

722,396

764,066

799,092

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων

20,881,155

13,756,457

14,047,891

3,941,100

4,150,114

4,145,441

828,756

879,307

892,200

Σ5

03

Σ5

04-1

Σ5

04-2

Σ5

06

Σ5

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

Σ5

10100

Έκδοση Δανείων

Σ5

11
Σ5

Σ6
Σ6

Σ6
Σ6

E

εκ των οποίων:
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Σ6

02500

Σ6

Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

-

-

-

4,686,433

4,549,744

4,438,965

1,342,108

1,205,426

1,294,719

-

-

-

3,344,325

3,344,318

3,144,246

-

-

-

12,253,622

5,056,599

5,463,485

-

-

-

Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά
Στόχο
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

-

-

-

20,881,155

13,756,457

14,047,891

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

4,317,278

4,595,010

4,714,515

3,706,256

3,945,626

4,055,834

81,069

89,379

90,843

-

-

-

592,149

630,533

643,160

541,897

580,287

592,908

-

-

-

50,252

50,245

50,252

-

-

-

18,872

18,852

15,521

-

-

-

-

-

-

4,317,278

4,595,010

4,714,515

Σ6

03

Σ6

04-1

Σ6

04-2

Σ6

06

Σ6

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

Σ6

10100

Έκδοση Δανείων

Σ6

11
Σ6

Σ7
Σ7

Σ7

E

Σ7
Σ7

02500

Σ7
Σ7

03

Σ7

04-1

Σ7

04-2

Σ7

06

Σ7

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

Σ7

10100

Έκδοση Δανείων

Σ7

11
Σ7

Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά
Στόχο
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σ8
Σ8

Σ8

E

Σ8
Σ8

02500

Σ8

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

50,509,975

47,309,987

11,360,969

2,276,622

2,414,356

2,450,423

808,961

891,877

906,494

-

-

-

8,006,356

10,684,808

7,232,598

784,666

861,854

788,703

-

-

-

7,221,690

9,822,954

6,443,895

-

-

-

40,226,997

34,210,822

1,677,949

-

-

-

Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά
Στόχο
Δαπάνες που
αφορούν άλλα
Τμήματα

-

-

-

50,509,975

47,309,987

11,360,969

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών

99,326

105,892

112,114

99,326

105,892

112,114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σ8

03

Σ8

04-1

Σ8

04-2

Σ8

06

Σ8

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

Σ8

10100

Έκδοση Δανείων

Σ8

11
Σ8

OD

OD

OD

OD

E

OD
OD

02500

OD
OD

03
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OD

04-1

OD

04-2

OD

06

OD

Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

-

-

-

OD

10100

Έκδοση Δανείων

-

-

-

OD

11

Επενδύσεις

-

-

-

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και
Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό
και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο
Τρεχουσών Δαπανών
Αγορές Αγαθών
και Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

-120,100

-120,100

-120,100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-120,000

-120,000

-120,000

0

0

0

-

-

-

0

0

-

-120,000

-120,000

-120,000

-100

-100

-100

UA

UA

UA

UA

E

UA
UA

02500

UA

Μη κατανεμηθείσες
Δαπάνες

UA

03

UA

04-1

UA

04-2

UA

06

UA

07

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

UA

10100

Έκδοση Δανείων

-

-

-

UA

11

Επενδύσεις

-

-

-
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14.02 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ 1 (Σ1) : ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας λειτουργεί Εμπορικά Κέντρα στην Νέα Υόρκη
(ΗΠΑ, Καναδά), στο Λονδίνο (Ηνωμένον Βασίλειο, Ιρλανδία), Παρίσι (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία),
Βαρσοβία (Πολωνία, Λετονία, Λιθουανία), Βερολίνο (Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία), Βιέννη
(Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχία), Αθήνα (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία), Κάιρο (Αίγυπτος, Ιορδανία για
ενεργειακά θέματα), (Μόσχα (Ρωσία, Καζακστάν, Λευκορωσία), Βηρυτό (Λίβανο, Συρία, Ιορδανία
για εμπορικά θέματα), Τελ Αβίβ (Ισραήλ, Παλαιστίνη), Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Κουβέιτ, Κατάρ), Τεχεράνη (Ιράν) και Πεκίνο (Κίνα, Ιαπωνία, Νότιο Κορέα, Σιγκαπούρη) τα οποία
καλύπτουν συνολικά 36 χώρες. Τα Εμπορικά Κέντρα είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση δράσεων
που στοχεύουν στην προώθηση των εξαγωγών των Κυπριακών προϊόντων και Υπηρεσιών και της
Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: Προώθηση Εξαγωγών μέσω των Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων στο
Εξωτερικό
Τα Εμπορικά Κέντρα υλοποιούν Σχέδια Δράσης που περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως
διοργάνωση της συμμετοχής της Κύπρου με κρατικό περίπτερο, διοργάνωση επιχειρηματικών
φόρουμ, γευστολογικές δοκιμές Κυπριακών προϊόντων, καταχώρηση διαφημίσεων σε περιοδικά
και ιστοσελίδες, διοργάνωση επισκέψεων επιχειρηματιών και δημοσιογράφων στην Κύπρο και
διάφορες άλλες δράσεις που έχουν σχέση με την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών και της
Κύπρου γενικά στο εξωτερικό.
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14.04 ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Η πολιτική του Τμήματος στοχεύει στην υποβοήθηση της ανάπτυξης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και στην ενθάρρυνση της
καινοτομίας, με τη δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος εγγραφής,
ελέγχου και παρακολούθησης Εταιρειών, Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών, καθώς και με
την κατοχύρωση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων και Εμπορικών Σημάτων και με
τη διαχείριση περιουσιών αφερέγγυων εταιρειών και ατόμων.
Στα πλαίσια αυτά και στη βάση των αποτελεσμάτων σχετικής μελέτης που καταρτίστηκε από
εμπειρογνώμονες των αντίστοιχων υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, το Υπουργικό Συμβούλιο,
με Απόφαση (Αρ. Αποφ. 76.879) που λήφθηκε κατά τη Συνεδρία του, ημερομηνίας 30.4.2014,
αποφάσισε να εγκρίνει μεταξύ άλλων, Σχέδιο Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του ΤΕΕΕΠ καθώς και,
τη σύσταση Ομάδας Έργου στο Υπουργείο, για τον σχεδιασμό και εφαρμογή των συνεπακόλουθων
μεταρρυθμιστικών δράσεων.
Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης θέτει ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος, την απλοποίηση
των διαδικασιών και την ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου, τα οποία θα συμβάλλουν στη
δημιουργία μίας αποτελεσματικής, γρήγορης και σύγχρονης υπηρεσίας.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΟΧΟΣ 1 (Σ1) : Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΩΝ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Κλάδος Εταιρειών είναι υπεύθυνος για την εγγραφή και διατήρηση του μητρώου εταιρειών,
εμπορικών επωνυμιών, συνεταιρισμών και αλλοδαπών εταιρειών. Είναι επίσης υπεύθυνος για την
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εγγεγραμμένων, στο μητρώο, οργανισμών με τις πρόνοιες
της οικείας νομοθεσίας καθώς και, για τη διαγραφή των μη συμμορφούμενων νομικών οντοτήτων
(ημεδαπών, αλλοδαπών, εμπορικών επωνυμιών και συνεταιρισμών) από το μητρώο.
Οι στόχοι του ΤΕΕΕΠ ευθυγραμμίζονται πλήρως με την πολιτική της κυβέρνησης για τον
εκσυγχρονισμό του Τμήματος και τη βελτίωση του επιχειρείν το οποίο αποτελεί μία από τις
προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας ειδικότερα στα πλαίσια της αναπτυξιακής
μεταρρύθμισης αλλά και του ευρύτερου οράματος να καταστεί η χώρα κέντρο επιχειρηματικής
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δραστηριότητας, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει
στον εν λόγω τομέα.
Στην προσπάθεια αυτή, η παρακολούθηση των διεθνών δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης (όπως
π.χ. η Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, «Doing Business Report», αναφορικά με την «Ευκολία του
Επιχειρείν»), έχει ως στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής
οικονομίας, για σκοπούς καθορισμού των περαιτέρω μεταρρυθμιστικών μέτρων, οι οποίες
μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση του πλαισίου που ρυθμίζει την έναρξη και
ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσα από την αντιμετώπιση στρεβλώσεων. Για
παράδειγμα, με βάση την έκθεση Doing Business Report 2018, παρουσιάζεται μικρή βελτίωση κατά
τα τελευταία δύο χρόνια σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της χώρας στο θέμα της ευκολίας έναρξης
επιχείρησης (ease of starting a business). Συγκεκριμένα, η Κύπρος κατατάχθηκε στην 53η θέση το
2017 και στην 50η θέση το 2018, ενώ στην έκθεση του 2019 που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο
2018 η Κύπρος κατατάχθηκε στην 52η θέση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον
εκσυγχρονισμό του ΤΕΕΕΠ, τροχοδρομούνται αλλαγές σε νομοθετικό (π.χ. νέα έντυπα και
απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου), επιχειρησιακό (ανασχεδιασμός των διαδικασιών),
οργανωτικό (αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής) και τεχνολογικό επίπεδο (ανάπτυξη νέας
λύσης πληροφοριακού συστήματος και ιστοσελίδας), οι οποίες θα υποβοηθήσουν στον μέγιστο
δυνατό βαθμό την επιχειρηματική δραστηριότητα και την προσέλκυση επενδύσεων
διασφαλίζοντας παράλληλα, την τήρηση ενός αξιόπιστου Μητρώου Εταιρειών, την αύξηση της
αποδοτικότητας του Τμήματος, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη
μείωση του λειτουργικού κόστους.
Στα πλαίσια αυτά, για σκοπούς μέτρησης της ικανοποίησης του κοινού/χρήστη θα διεξάγεται
έρευνα, μέσω της ιστοσελίδας του Κλάδου, με τη μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο
θα μετράει το ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών στη βάση συγκεκριμένων ερωτήσεων όπως, ο
χρόνος διεκπεραίωσης αιτήματος, η ευγένεια του προσωπικού, η προσβασιμότητα στην υπηρεσία,
η ακρίβεια και σαφήνεια των οδηγιών που δίνονται για σκοπούς καθοδήγησης κ.λπ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: Αποτελεσματική Διεκπεραίωση Αιτήσεων
Προώθηση όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται στον Κλάδο Εταιρειών για εγγραφή και αλλαγές
στα στοιχεία οργανισμών, εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το Τμήμα ανά υποκλάδο και, η
τήρηση ενός αξιόπιστου Μητρώου για όλους τους εγγεγραμμένους σε αυτό οργανισμούς. Στόχος
είναι η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του κοινού και η παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2 : Αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των νομικών
οντοτήτων, εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών
Η διασφάλιση της επαρκούς και επικαιροποιημένης πληροφόρησης που τηρεί ο Έφορος Εταιρειών
στο Μητρώο του, αναφορικά με δεδομένα τα οποία σχετίζονται με όλους τους τύπους των νομικών
οντοτήτων που είναι εγγεγραμμένοι στην Κύπρο και η διαγραφή των μη συμμορφούμενων με τη
νομοθεσία νομικών οντοτήτων, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που το Τμήμα καλείται
να αντιμετωπίσει.
Για τον σκοπό αυτό, στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του
Τμήματος, η Ομάδα Έργου του Υπουργείου σε συνεργασία με το ΤΕΕΕΠ προωθεί τις ανάλογες
ενέργειες προς επίτευξη του στόχου αυτού οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
• Εκκαθάριση του Μητρώου από τις νομικές οντότητες που δεν ασκούν οικονομική
δραστηριότητα.
• Συμμόρφωση με την υποχρέωση για καταχώριση στο Τμήμα των Ετήσιων Εκθέσεών τους
ή/και των αντίστοιχων οικονομικών τους καταστάσεων
• Επιβολή των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του Εφόρου Εταιρειών για παρακολούθηση της
συμμόρφωσης των νομικών οντοτήτων στο ΤΕΕΕΠ
• Συνεργασία με το Τμήμα Φορολογίας για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών για έγκαιρη
ενημέρωση της βάσης δεδομένων των δύο Τμημάτων

ΚΛΑΔΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΣΤΟΧΟΣ 2 (Σ2): ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, είναι υπεύθυνος για την εγγραφή και τήρηση
του μητρώου των Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικών Σχεδίων.
Σκοπός του, είναι να υποβοηθά, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, την προώθηση της καινοτομίας και
να παρέχει συμβουλές και πληροφόρηση για θέματα προστασίας της Πνευματικής και
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
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Ο Κλάδος ασχολείται με την εγγραφή και προστασία των εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικών σχεδίων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι αυτόματα
και αποκτούν ισχύ με την κυκλοφορία του έργου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται εγγραφή. Ο
Κλάδος εντούτοις, είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφόρησης και τον εκσυγχρονισμό της
υφιστάμενης περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων νομοθεσίας.
Παράλληλα, παρακολουθεί τα θέματα που συζητούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUIPO), στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και συμμετέχει στα
Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές τους καθώς επίσης και στα διάφορα προγράμματα
συνεργασίας που εκπονούνται από τους Οργανισμούς αυτούς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τον
εκσυγχρονισμό του ΤΕΕΕΠ, τροχοδρομούνται αλλαγές σε νομοθετικό, επιχειρησιακό, οργανωτικό
και τεχνολογικό επίπεδο, οι οποίες στοχεύουν στην υποβοήθηση της προσπάθειας κατοχύρωσης
των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων και Εμπορικών. Στην προσπάθεια
εκσυγχρονισμού του Κλάδου και για σκοπούς μέτρησης της ικανοποίησης του κοινού/χρήστη θα
διεξάγεται έρευνα, μέσω της ιστοσελίδας του Κλάδου, με τη μορφή ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου το οποίο θα μετράει το ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών στη βάση
συγκεκριμένων ερωτήσεων όπως, ο χρόνος διεκπεραίωσης αιτήματος, η ευγένεια του
προσωπικού, η προσβασιμότητα στην υπηρεσία, η ακρίβεια και σαφήνεια των οδηγιών που
δίνονται για σκοπούς καθοδήγησης κ.λπ.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1: Τήρηση των Μητρώων Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
και Βιομηχανικών Σχεδίων και επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών μητρώων
Η τήρηση των υφιστάμενων Μητρώων Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καθώς και
των Βιομηχανικών Σχεδίων είναι η πρωταρχική δραστηριότητα με την οποία ασχολείται ο Κλάδος
Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η δραστηριότητα αυτή αφορά στην προώθηση όλων
των αιτήσεων που υποβάλλονται στον Κλάδο για εγγραφή εθνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
εθνικών και διεθνών Εμπορικών Σημάτων, εθνικών Βιομηχανικών Σχεδίων, την κατοχύρωση των
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας όπως επίσης και καταχωρήσεις της
μετάφρασης των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον αφορά την προώθηση των
αλλαγών και οποιασδήποτε άλλης αίτησης που σχετίζεται με τη τήρηση αξιόπιστων μητρώων.
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Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του κοινού και η παροχή αξιόπιστης
πληροφόρησης.
Η επικαιροποίηση του μηχανογραφικού συστήματος θα ενισχύσει περαιτέρω την καθημερινή
εργασία των Λειτουργών/Εξεταστών και θα αναβαθμίσει ποιοτικά τις υπηρεσίες που προσφέρουν
στον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο της Κύπρου και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και σε όλους
εκείνους που ασχολούνται με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2: Εφαρμογή νομοθεσιών και κοινής Πολιτικής αναφορικά με την προστασία
της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και συμμετοχή σε προγράμματα συνεργασίας
Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει συνεργασία με διάφορους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς
Οργανισμούς όπως το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας (EPO), για την διαχείριση και εφαρμογή διαφόρων νομικών και τεχνικών μέτρων
αναφορικά με τη προστασία και προώθηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Συμπεριλαμβάνεται η
συμμετοχή μας στο διάφορα διοικητικά και θεσμικά όργανα των οργανισμών αυτών όπου
διαμορφώνονται αποφάσεις καθώς επίσης και στα διάφορα προγράμματα συνεργασίας που
προσφέρουν οι οργανισμοί αυτοί στα κράτη-μέλη με στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη
διεκπεραίωση των εργασιών του Κλάδου. Επιπρόσθετα η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την
παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων στη Ευρωπαϊκή Ένωση και την μεταφορά και εφαρμογή
τους την Κύπρο.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ –
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Στόχος (Σ)
/Δραστηριότητα
(Δ)

Δείκτης Επίδοσης (Σ)
/Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή

Σ1:

ΔΕ01:

Η ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜ
ΕΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

Κατάταξη στο
«ευκολία του
επιχειρείν»
(Ξεκινώντας
Επιχείρηση δείκτης

Οι οικονομίες κατατάσσονται από 1-189, με βάση την ευκολία
στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Όσο πιο πολύ
διευκολύνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο πιο
ευνοϊκό, σημαίνει ότι είναι, το ρυθμιστικό περιβάλλον που
περιβάλει την έναρξη και λειτουργία μίας τοπικής επιχείρησης.
Ο καθορισμός της κατάταξης για το «ευκολία του επιχειρείν»
βασίζεται σε βασικούς δείκτες ανταγωνιστικότητας που
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ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ανταγωνιστικότηταςStarting a Business
Indicator)

προβλέπονται για κάθε περίπτωση (δηλ. «Ξεκινώντας
επιχείρηση», «εξασφάλιση ηλεκτρικού ρεύματος» κ.λπ.).

Για σκοπούς καθορισμού δείκτη επίδοσης, θα χρησιμοποιηθεί
ο δείκτης ανταγωνιστικότητας «Ξεκινώντας Επιχείρηση». Ο
δείκτης αυτός αφορά, τις επίσημες διαδικασίες που
απαιτούνται, ή που συνήθως εφαρμόζονται στην πράξη,
προκειμένου ένας επιχειρηματίας να ξεκινήσει και επίσημα τη
λειτουργία μίας βιομηχανικής ή εμπορικής επιχείρησης, καθώς
και το χρόνο και το κόστος για την ολοκλήρωση αυτών των
διαδικασιών, αλλά και της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης
που καταβάλλεται.

ΔΕ02:
Παροχή Βέλτιστης
Εξυπηρέτησης Κοινού:
% Ικανοποίησης του
κοινού/χρήστη

Για σκοπούς μέτρησης της ικανοποίησης του κοινού/χρήστη θα
διεξάγεται έρευναη οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και
ταχύτητα εξυπηρέτησης, γνώση προσωπικού, ανταπόκριση
προσωπικού, ευκολία ηλεκτρονικής καταχώρισης ή/και
αναζήτησης στο Μητρώο και περιεχόμενο της ιστοσελίδαςτου
Κλάδου, με τη μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα
συμπληρώνεται από τους χρήστες μέσω της νέας ιστοσελίδας
του Κλάδου. Για την κάθε ερώτηση/θεματική θα βγαίνει %
ικανοποίησης και το τελικό ποσοστό ικανοποίησης (ΔΕ) θα
βγαίνει από τον μέσο όρο του συνόλου των αποτελεσμάτων
που θα εξαχθούν
Τα δεδομένα θα συλλέγονται μία φορά τον χρόνο και θα
τυγχάνουν επεξεργασίας από ειδικό λογισμικό που θα
αναπτυχθεί προς τον σκοπό αυτό.
Στη νέα οργανωτική δομή του Κλάδου Εταιρειών προβλέπεται
ξεχωριστή μονάδα για θέματα που αφορούν στις σχέσεις με το
κοινό/χρήστη και στην εφαρμογή των ανάλογων δράσεων για
σκοπούς προσδιορισμού του βαθμού ικανοποίησής του
Στο παρόν στάδιο το ερωτηματολόγιο που έχει αναπτυχτεί
είναι διαθέσιμο μέσω της νέας ιστοσελίδας του Κλάδου που
αναμένεται να δημοσιοποιηθεί πριν το τέλος του τρέχοντος
έτους. Οι διαδικασίες εξασφάλισης του εν λόγω λογισμικού
προγραμματίζονται να ξεκινήσουν εντός του 2020.

Δ01.1:

ΔΑ01:

Αποτελεσματική
Διεκπεραίωση

Αριθμός
διεκπεραιωμένων

Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζεται ως ποσοστό των
ακόλουθων δεδομένων:
- Αριθμητής (πάνω): αριθμός διεκπεραιωμένων αιτήσεων που
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Αιτήσεων

αιτήσεων ως % του
συνολικού αριθμού
νέων αιτήσεων για
καταχώριση εντός των
χρονοδιαγραμμάτων
που έχει θέσει το
Τμήμα ανά υποκλάδο

υποβλήθηκαν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν ανά
υποκλάδο για το υπό αναφορά έτος

Δ01.2:

ΔΑ01:

Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζεται ως ποσοστό των
ακόλουθων δεδομένων:

Αποτελεσματική
Παρακολούθηση
της
συμμόρφωσης
των νομικών
οντοτήτων,
εγγεγραμμένων
στο Μητρώο
Εταιρειών

% νομικών οντοτήτων
που έχουν
συμμορφωθεί

- Παρονομαστής (κάτω): συνολικός αριθμός αιτήσεων που
υποβλήθηκαν για καταχώριση ανά υποκλάδο για το υπό
αναφορά έτος
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στον όρο «αιτήσεις»
περιλαμβάνονται οι εγγραφές οργανισμών, αλλαγές στα
στοιχεία οργανισμού,αιτήσεις έγκρισης ονομάτων κ.λπ.

-

-

Αριθμητής (πάνω): Αριθμός Εταιρειών που
συμμορφώθηκαν από το σύνολο των εγγεγραμμένων
νομικών οντοτήτων (για θέματα συμμόρφωσης σχετικά με
ΗΕ32, Σ5 και καταβολή Ετησίων Τελών) για το υπό
αναφορά έτος
Παρονομαστής (κάτω): συνολικός αριθμός νομικών
οντοτήτων που όφειλαν να συμμορφωθούν για το υπό
αναφορά έτος.

*Στον αριθμητή δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι νομικές
οντότητες για τις οποίες υποβλήθηκε ένσταση στην διαγραφή
τους λόγω μη συμμόρφωσης.

Σ2:

ΔΕ01:

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Παροχή Βέλτιστης
Εξυπηρέτησης Κοινού:
& Ικανοποίησης του
κοινού/χρήστη

Για σκοπούς μέτρησης της ικανοποίησης του κοινού/χρήστη θα
διεξάγεται έρευναη οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και
ταχύτητα εξυπηρέτησης, γνώση προσωπικού, ανταπόκριση
προσωπικού, ευκολία ηλεκτρονικής καταχώρισης ή/και
αναζήτησης στο Μητρώο και περιεχόμενο της ιστοσελίδαςτου
Κλάδου, με τη μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα
συμπληρώνεται από τους χρήστες μέσω της νέας ιστοσελίδας
του Κλάδου. Για την κάθε ερώτηση/θεματική θα βγαίνει %
ικανοποίησης και το τελικό ποσοστό ικανοποίησης (ΔΕ) θα
βγαίνει από τον μέσο όρο του συνόλου των αποτελεσμάτων
που θα εξαχθούν
Τα δεδομένα θα συλλέγονται μία φορά τον χρόνο και θα
τυγχάνουν επεξεργασίας από ειδικό λογισμικό που θα
αναπτυχθεί προς τον σκοπό αυτό.
Στη νέα οργανωτική δομή του Κλάδου Εταιρειών προβλέπεται
ξεχωριστή μονάδα για θέματα που αφορούν στις σχέσεις με το
κοινό/χρήστη και στην εφαρμογή των ανάλογων δράσεων για
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σκοπούς προσδιορισμού του βαθμού ικανοποίησής του
Στο παρόν στάδιο το ερωτηματολόγιο που έχει αναπτυχτεί
είναι διαθέσιμο μέσω της νέας ιστοσελίδας του Κλάδου που
αναμένεται να δημοσιοποιηθεί πριν το τέλος του τρέχοντος
έτους. Οι διαδικασίες εξασφάλισης του εν λόγω λογισμικού
προγραμματίζονται να ξεκινήσουν εντός του 2020.
ΔΕ02:
Σύγκριση της Κύπρου
με άλλα ευρωπαϊκά
κράτη με παρόμοια
νομοθεσία.

Σχετικοί Δείκτες: Χρόνος που μεσολαβεί από την κατάθεση
αίτησης του εμπορικού σήματος μέχρι την εγγραφή του
εμπορικού σήματος (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου για
την δημοσίευση), χωρίς να υπάρχει αλληλοεπίδραση με τον
αιτητή. Χρησιμοποίηση του εργαλείου του Γραφείου της
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ¨Quality
Standards¨ που είναι κάτω από το Ταμείο Συνεργασίας
(Cooperation Fund).

Δ02.1:

ΔΑ01:

Αναφορικά με την τήρηση των μητρώων:

Τήρηση των
Μητρώων
Εμπορικών
Σημάτων,
Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας
και
Βιομηχανικών
Σχεδίων kαι
επικαιροποίηση
των
ηλεκτρονικών
μητρώων.

Αριθμός
διεκπεραιωμένων
αιτήσεων ως % του
συνόλου των αιτήσεων
που υποβλήθηκαν.

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό των πιο κάτω:

Δ02.2:

ΔΑ01:

Αναφορικά με την συμμετοχή σε προγράμματα συνεργασίας

Εφαρμογή
νομοθεσιών και
κοινής Πολιτικής
αναφορικά με τη
προστασία της
Πνευματικής και
Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας, και
συμμετοχής σε

Βελτίωση των δεικτών
του εργαλείου
‘’Quality Standards’’
του Γραφείου
Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Quality Standards είναι ένα εργαλείο που χειρίζεται
αποκλειστικά τον Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οποίο συμμετέχουν στα πλαίσια
του Ταμείου Συνεργασίας.

-

Αριθμητής (πάνω): ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων
που διεκπεραιώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους
Παρονομαστής (κάτω): ο συνολικός αριθμός αιτήσεων που
εκκρεμούν

Στον όρο «αιτήσεις» συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις για
εγγραφή/καταχώριση εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικών σχεδίων, καθώς επίσης και
αιτήσεις για αλλαγές, διαγραφές, ανανεώσεις κλπ.

Αφού τροφοδοτηθεί το εργαλείο με συγκεκριμένα δεδομένα,
κατατάσσει τα κράτη ανάλογα με τα αποτελέσματα.
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προγράμματα
συνεργασίας.

Η σύγκριση θα γίνει με κράτη που έχουν παρόμοια νομοθεσία.

-
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2021 – ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(Σύνολο προσωπικού 187)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δ00: Υπερκεφαλικές Δαπάνες
Δ01: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Δ02: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ03: ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Δ04: ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ
Δ05: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ06: ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads)

1. Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ
Φιλοδωρημάτων
2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών

Σ1: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σ2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3 Κοινωνικές Δαπάνες
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
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ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY
BASED BUDGET
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΤΜ.ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡ &
ΕΠ. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

02
03
04
05
06
07
08
10

Συμφιλίωση Παραδοσιακού
Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού
στη βάση Δραστηριοτήτων
Παραδοσιακός Προϋπολογισμός
Δαπάνες Προσωπικού
Λειτουργικές Δαπάνες
Μεταβιβάσεις
Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και
Σχέδια
Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ]
Πάγια
Έργα υπό Κατασκευή
Έκδοση Δανείων
Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από
Άλλα Τμήματα
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε
Άλλα Τμήματα
Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα
Δαπάνες από άλλα Τμήματα
Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που
αφορούν άλλα Τμήματα
Σύνολο Προϋπολογισμού στη βάση
Δραστηριοτήτων

69

Προϋπολογισμός
€

Προϋπολογισμός
€

Προϋπολογισμός
€

2020

2021

2022

4,246,342.00
1,800,854.00
1,106,000.00

4,559,688
1,591,229
1,106,000

4,692,631
2,041,557
1,106,000

20.00

20

20

0.00
25,260.00
0.00
0.00
7,178,476.00

25,260
7,282,197

5,260
7,845,468

2,305,876.34

2,517,132

2,564,897

-811,304.52

-874,435

-900,300

0.00
0.00

-

-

0.00

-

-

8,673,047.82

8,924,893

9,510,065
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ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜ.ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡ & ΕΠ. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
Κατ.

Στόχος

Προϋπολογισμό
ς€

Προϋπολογισμό
ς€

Προϋπολογισμό
ς€

2020

2021

2022

Σύνολο - Total

E

0250
0

03
04-1
04-2
06
07
1010
0
11

OD
OD
UA
1010
0

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και Συντάξεων
κ Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό και
Προσωπικό από Άλλα
Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο Τρεχουσών
Δαπανών
Αγορές Αγαθών και
Υπηρεσιών
Κοινωνικές Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

8,673,048

8,924,893

9,510,065

5,740,914

6,202,384

6,357,228

2,305,876

2,517,132

2,564,897

-

-

-

2,902,874

2,693,249

3,143,577

1,696,854

1,487,229

1,937,557

1,206,020

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

1,206,020

29,260

1,206,020

29,260

9,260

Έκδοση Δανείων

-

-

-

Επενδύσεις

-

-

-

Στα πιο πάνω ποσά δεν
περιλαμβάνονται:
Δαπάνες προσωπικού
που παρέχεται σε άλλα
Τμήματα
Δαπάνες που αφορούν
άλλα Τμήματα
Μη κατανεμηθείσες
Δαπάνες
Αποπληρωμές
Εγγυημένων Δανείων
άλλων Τμημάτων

811,305
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900,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OH

E

0250
0

03
04-1
04-2
06
07
1010
0
11
ΥΔ

E

0250
0

03
04-1

Υπερκεφαλικές Δαπάνες
Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και Συντάξεων
κ Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό και
Προσωπικό από Άλλα
Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο Τρεχουσών
Δαπανών
Αγορές Αγαθών και
Υπηρεσιών

47,928

51,142

52,480

40,565

43,722

45,015

-

-

-

-

-

-

7,264

7,381

7,426

7,244

7,381

7,426

Κοινωνικές Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

-

-

-

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

-

-

-

98

39

39

Έκδοση Δανείων

-

-

-

Επενδύσεις

-

-

-

20

Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και Συντάξεων
κ Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό και
Προσωπικό από Άλλα
Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο Τρεχουσών
Δαπανών
Αγορές Αγαθών και
Υπηρεσιών

0

47,928

0

51,142

52,480

4,832,420

4,910,409

5,417,980

3,558,846

3,835,900

3,928,223

1,633,061

1,773,681

1,806,520

1,258,168

1,059,065

1,173,168

Κοινωνικές Δαπάνες

1,484,313

974,052
-
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-

-

1,399,301
-
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04-2
06
07
1010
0
11
Σ1

E

0250
0

03
04-1
04-2
06
07
1010
0
11
Σ2

OD

E

Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

85,000

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

85,013

-

85,013

-

15,405

-

15,443

5,443

Έκδοση Δανείων

-

-

-

Επενδύσεις

-

-

-

Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4,832,420

4,910,409

5,417,980

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και Συντάξεων
κ Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό και
Προσωπικό από Άλλα
Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο Τρεχουσών
Δαπανών
Αγορές Αγαθών και
Υπηρεσιών

3,792,700

3,963,343

4,039,605

2,141,502

2,322,762

2,383,990

Κοινωνικές Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

672,815

743,450

1,637,442

1,626,803

516,442

1,121,000

1,651,837

505,796

-

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

758,377

530,830

1,121,007

-

1,121,007

-

13,756

-

13,778

3,778

Έκδοση Δανείων

-

-

-

Επενδύσεις

-

-

-

Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο

3,792,700

3,963,343

4,039,605

0
Δαπάνες που αφορούν
άλλα Τμήματα
Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και Συντάξεων
κ Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό και
Προσωπικό από Άλλα
Τμήματα

811,305

874,435

900,300

811,305

874,435

900,300
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0250
0

03
04-1
04-2
06
07
1010
0
11

UA

εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο Τρεχουσών
Δαπανών
Αγορές Αγαθών και
Υπηρεσιών

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Κοινωνικές Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις

-

-

-

-

-

-

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

-

-

-

-

-

-

Έκδοση Δανείων

-

-

-

Επενδύσεις

-

-

-

-

-

-

Μη κατανεμηθείσες
Δαπάνες
Σύνολο
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14.05 ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ 1 (Σ1): Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥ ΟΤΗΤΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και μετά από την ψήφιση του σχετικού προϋπολογισμού
ιδρύθηκε το Τμήμα Αφερεγγυότητας.

Το Τμήμα καθίσταται το αρμόδιο για να εκτελεί τα

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, ως και τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες του Επίσημου Παραλήπτη, τα οποία μεταφέρονται εξ’ ολοκλήρου από το Τμήμα
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο Τμήμα Αφερεγγυότητας. Ο στόχος του Τμήματος
Αφερεγγυότητας

είναι ν’ ανταποκριθεί με επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

συμβάλλοντας έτσι στην επίλυση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και
οι επιχειρήσεις. Ο απώτερος σκοπός του είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η
διατήρηση της απασχόλησης, η ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και η διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής.

Σύμφωνα με το Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Αφερεγγυότητας επιτυγχάνεται:
•

Η αποτελεσματική διαχείριση της Πτωχευτικής και Εκκαθαριστικής περιουσίας.

•

Η κουλτούρα της επιβίωσης και της δεύτερης ευκαιρίας, σε αντίθεση με την πτώχευση και
την εκκαθάριση.

•

Η διάσωση και η αποκατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η ανασυγκρότηση
και διατήρηση των βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της θεσμοθέτησης μηχανισμού
αναδιάρθρωσης χρέους εταιρειών.

•

Η βιωσιμότητα φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω της παροχής κατάλληλων εργαλείων
και πλαισίου αναδιάρθρωσης των δανείων τους.

•

Η ευνοϊκότερη μεταχείριση των εγγυητών.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: Διαχείριση της Πτωχευτικής και Εκκαθαριστικής περιουσίας
•

Ολοκλήρωση της Πτωχευτικής και Εκκαθαριστικής διαδικασίας και πληρωμή μερισμάτων.

•

Εφαρμογή των Διαδικασιών Αδειοδότησης, Εποπτείας και Εκπαίδευσης των Συμβούλων
Αφερεγγυότητας (ΣΑ).

•

Εφαρμογή της αναδιοργάνωσης όπως προκύπτει από το Σχέδιο Δράσης για τον Τομέα των
Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών.

•

Αντιμετώπιση του συσσωρευμένου όγκου εργασίας.

•

Διασφάλιση της εύρυθμης εφαρμογής των Νομοθετημάτων της Πτωχευτικής και
Εκκαθαριστικής διαδικασίας και της εναρμόνισής τους με το εσωτερικό και εξωτερικό
περιβάλλον λειτουργίας του Τμήματος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2: Διαχείριση της διαδικασίας των Σχεδίων Διακανονισμού
•

Ολοκλήρωση της διαδικασίας Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ) εντός χρονικού
διαστήματος 3 μηνών και ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης Προστατευτικού Διατάγματος
(ΠΔ) για τα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής (ΠΣΑ) εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών.

•

Εφαρμογή των Διαδικασιών Αδειοδότησης, Εποπτείας και Εκπαίδευσης των Συμβούλων
Αφερεγγυότητας (ΣΑ).

•

Εφαρμογή της αναδιοργάνωσης όπως προκύπτει από το Σχέδιο Δράσης για τον Τομέα των
Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής και των Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών.

•

Αντιμετώπιση του συσσωρευμένου όγκου εργασίας.

•

Διασφάλιση της εύρυθμης εφαρμογής των Νομοθετημάτων της διαδικασίας των Σχεδίων
Διακανονισμού και της εναρμόνισής τους με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον
λειτουργίας του Τμήματος.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Στόχος (Σ) /Δραστηριότητα
(Δ)

Δείκτης Επίδοσης (Σ) /Απόδοσης (Δ)

Περιγραφή

ΔΕ01:
Συνολική Αξία επιτυχημένων υποθέσεων: 1)
ΠΣΑ, 2) ΔΑΟ και 3) διαχείριση Διαταγμάτων
Πτωχεύσεων
÷
Συνολική
Αξία
μη
εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων για φυσικά
πρόσωπα Χ 100

Σ1

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ
ΑΠΟ
ΤΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Συνεισφορά
στην
οικονομία
των
εργαλείων αφερεγγυότητας που αφορούν
φυσικά πρόσωπα.
Επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις ΔΑΟ και
ΠΣΑ είναι αυτές για τις οποίες έχει
εκδοθεί από το δικαστήριο Διάταγμα
Απαλλαγής Οφειλών και Διάταγμα
επικύρωσης
Προσωπικού
Σχεδίου
Αποπληρωμής αντίστοιχα.
Επιτυχημένη διαχείριση των Διαταγμάτων
Πτώχευσης
είναι
οι
υποθέσεις
πτωχεύσεων στις οποίες έχει δοθεί το
μέρισμα στους πιστωτές.
Η αξία μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων
θα αντλείται από τα στατιστικά στοιχεία
της Κεντρικής Τράπεζας

ΔΕ02:
Συνολική
Αξία:
1)
επιτυχημένων
αναδιαρθρώσεων
εταιρειών
και
2)
επιτυχημένης διαχείρισης Διαταγμάτων
Εκκαθάρισης Εταιρειών ÷ Συνολική Αξία μη
εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων για νομικά
πρόσωπα Χ 100

Συνεισφορά
στην
οικονομία
των
εργαλείων αφερεγγυότητας που αφορούν
νομικά πρόσωπα.
Επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις εταιρειών
είναι όταν εκδοθεί Συντονισμένο Σχέδιο
Αποπληρωμής για ΠΣΑ επικυρωμένο από
το δικαστήριο.
Επιτυχημένη διαχείριση των Διαταγμάτων
Εκκαθάρισης
Εταιρειών
είναι
οι
υποθέσεις εκκαθαρίσεων στις οποίες έχει
δοθεί το μέρισμα στους πιστωτές.
Η αξία μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων
θα αντλείται από τα στατιστικά στοιχεία
της Κεντρικής Τράπεζας.
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Δ01:

ΔΑ01:

Διαχείριση της
Πτωχευτικής και
Εκκαθαριστικής
περιουσίας

Συνολικός αριθμός διεκπεραίωσης
υποθέσεων Διαταγμάτων Πτώχευσης και
Εκκαθάρισης Εταιρειών ÷ Συνολικό αριθμό
υποθέσεων Διαταγμάτων Πτώχευσης και
Εκκαθάρισης Εταιρειών Χ 100

Δ02:

ΔΑ02:

Διαχείριση της
διαδικασίας των Σχεδίων
Διακανονισμού

Συνολικός
αριθμός
διεκπεραίωσης
υποθέσεων
ΔΑΟ
που
παραλήφθηκε,
εξετάστηκε και ολοκληρώθηκε ÷ Συνολικό
αριθμό υποθέσεων ΔΑΟ Χ 100

Μέτρηση
υποθέσεων
Διαταγμάτων
Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών
οι οποίες διεκπεραιώθηκαν.

Υποθέσεις που διεκπεραιωθήκαν είναι οι
υποθέσεις
που
τυγχάνουν
χειρισμού/εξέτασης και εκτέλεσης των
διαταγμάτων Πτώχευσης και Εκκαθάρισης
εταιρειών από εξεταστές του Τμήματος.

Μέτρηση υποθέσεων ΔΑΟ και ΠΣΑ είναι
οι υποθέσεις οι οποίες διεκπεραιώθηκαν
(παραλήφθηκαν,
εξετάστηκαν
και
ολοκληρώθηκαν) από εξεταστή του
Τμήματος.

+
Συνολικός
αριθμός
διεκπεραίωσης
υποθέσεων
ΠΣΑ
που
παραλήφθηκε,
εξετάστηκε και ολοκληρώθηκε ÷ Συνολικό
αριθμό υποθέσεων ΠΣΑ Χ 100
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Ολοκληρωμένες υποθέσεις ΔΑΟ και ΠΣΑ
είναι αυτές που έχει εκδοθεί από το
δικαστήριο
Διάταγμα
Απαλλαγής
Οφειλών και Διάταγμα Προσωπικού
Σχεδίου Αποπληρωμής αντίστοιχα, είτε
απορρίφτηκαν από το Τμήμα, είτε
αποσύρθηκαν οι αιτήσεις από το
χρεώστη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 – 2023

ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2021 – ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Προσωπικό κατά Δραστηριότητα

Σύνολο Πόρων κατά Δραστηριότητα

Δ00: Υπερκεφαλικές Δαπάνες
Δ01: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ02: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο

Σύνολο Πόρων κατά Οικονομική
Δραστηριότητα
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1
2
3
4
5

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
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Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων
κ Φιλοδωρημάτων
Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών
Κοινωνικές Δαπάνες
Χορηγίες και Μεταβιβάσεις
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED
BUDGET
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Προϋπολογισμός
€

Προϋπολογισμός
€

Προϋπολ
ογισμός €

2020

2021

2022

02

Συμφιλίωση Παραδοσιακού
Προϋπολογισμού και
Προϋπολογισμού στη βάση
Δραστηριοτήτων
Παραδοσιακός Προϋπολογισμός
Δαπάνες Προσωπικού

1,042,073

1,049,965

03

Λειτουργικές Δαπάνες

1,253,171

1,192,494

04

Μεταβιβάσεις

-

-

05

10

10

06

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και
Σχέδια
Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ]

07

Πάγια

08

Έργα υπό Κατασκευή

-

-

10

Έκδοση Δανείων

-

-

1,058,301
1,202,885
10
-

-

191,030

991,030
291,030
-

Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού

2,486,284

3,233,499
2,552,226

Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό
από Άλλα Τμήματα
Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό
σε Άλλα Τμήματα
Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα

311,807

343,764
349,407

-

-

-

-

-

Δαπάνες από άλλα Τμήματα

-

-

Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που
αφορούν άλλα Τμήματα
Σύνολο Προϋπολογισμού στη βάση
Δραστηριοτήτων

-

-

2,798,091

3,577,263
2,901,633

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Κατ.

Στόχος

Προϋπολογισμό
ς€

Προϋπολογισμό
ς€

Προϋπολογισμό
ς€

2020

2021

2022

Σύνολο - Total

E

0250
0

03
04-1
04-2
06
07
1010
0
11

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και Συντάξεων
κ Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό και
Προσωπικό από Άλλα
Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο Τρεχουσών
Δαπανών
Αγορές Αγαθών και
Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις
Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

1010
0
OH

Υπερκεφαλικές Δαπάνες

OD
UA

3,577,263

2,901,633

1,353,880

1,393,729

1,407,708

311,807

343,764

-

349,407

-

-

1,203,181

1,142,504

1,152,895

1,193,171

1,132,494

1,142,885

-

-

10,010
241,030

Έκδοση Δανείων
Επενδύσεις
Στα πιο πάνω ποσά δεν
περιλαμβάνονται:
Δαπάνες προσωπικού
που παρέχεται σε άλλα
Τμήματα
Δαπάνες που αφορούν
άλλα Τμήματα
Μη κατανεμηθείσες
Δαπάνες
Αποπληρωμές
Εγγυημένων Δανείων
άλλων Τμημάτων

OD

2,798,091

-

81

10,010
1,041,030

10,010
341,030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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E

0250
0

03
04-1
04-2
06
07
1010
0
11
ΥΔ

E

0250
0

03
04-1
04-2

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και Συντάξεων
κ Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό και
Προσωπικό από Άλλα
Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο Τρεχουσών
Δαπανών
Αγορές Αγαθών και
Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και
Μεταβιβάσεις
Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Έκδοση Δανείων
Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο
Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΌ ΤΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

-

-

-

Σύνολο
Σύνολο Δαπανών
Προσωπικού και Συντάξεων
κ Φιλοδωρημάτων
εκ των οποίων:
Εναλλάξιμο Προσωπικό και
Προσωπικό από Άλλα
Τμήματα
εκ των οποίων:
Συντάξεις και
Φιλοδωρήματα
Σύνολο Τρεχουσών
Δαπανών
Αγορές Αγαθών και
Υπηρεσιών
Κοινωνικές
Δαπάνες
Χορηγίες και

2,798,091

3,577,263

2,901,633

1,353,880

1,393,729

1,407,708

311,807

343,764

-

349,407

-

-

1,203,181

1,142,504

1,152,895

1,193,171

1,132,494

1,142,885

10,010
82

10,010

10,010

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
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Μεταβιβάσεις
06
07
1010
0
11
Σ1
UA

Δαπάνες Τόκων
Κεφαλαιουχικές
Δαπάνες
Έκδοση Δανείων
Επενδύσεις
Σύνολο Πόρων Ανά
Στόχο
Μη κατανεμηθείσες
Δαπάνες

241,030

1,041,030

2,798,091

Σύνολο

83

341,030
-

3,577,263

-

-

2,901,633

-

-

