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Παροχή σημαντικών 

χρηματοδοτήσεων υπό μορφή 

κινήτρων στις επιχειρήσεις

Εξασφαλίσαμε από τα ευρωπαϊκά Ταμεία (Μηχανισμός 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά Ταμεία/Ταμείο Συνοχής, Ταμείο Δίκαιης 

Μετάβασης) τετραπλάσια κονδύλια 

για την προγραμματική περίοδο 2021-2027

τα οποία σε σύγκριση με το 2014-2020 θα 

ξεπεράσουν τα €540 εκατ.. 

Σχέδια χορηγιών 
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❖61% για πράσινη οικονομία - €334 εκατ.

❖38% για ανταγωνιστικότητα οικονομίας - €208 εκατ.



Εμπροσθοβαρής
αξιοποίηση κονδυλίων 
για άμεση και έμπρακτη 
στήριξη της οικονομίας, 
με σχέδια χορηγιών 
που μέχρι το τέλος 
2021 θα ξεπεράσουν 
τα €150 εκατ. Ποσό 
αυξημένο κατά €30 
εκατ. από το αντίστοιχο 
κονδύλι ολόκληρης της 
περιόδου 2014-2020

❖Φεβρουάριος 2021: Ενίσχυση ΜμΕ μεταποιητικού τομέα, €50 εκατ. 
(652 αιτήσεις)

❖Μάρτιος 2021: Εξοικονομώ/Αναβαθμίζω στις κατοικίες, €35 εκατ.
(2.152 αιτήσεις)

❖Απρίλιος 2021: Στήριξη κυπριακής οινοβιομηχανίας, €2,1 εκατ.
(33 αιτήσεις)

❖Απρίλιος 2021: Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ, θερμομόνωση οροφής, εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερμοσιφώνων, €7,7 εκατ. 
(αναμένουμε 5.000 αιτήσεις μέχρι το τέλος του έτους)

❖Μάιος 2021: Ενίσχυση νέας επιχειρηματικότητας €30 εκατ. (516 αιτ. έως σήμερα)

❖Δεκέμβριος 2021: Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, €25 εκατ.

❖Δεκέμβριος 2021: Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ, ενεργειακή αναβάθμιση τοπικών αρχών & 
ΜΚΟ που προσφέρουν στέγαση σε ευάλωτες ομάδες, €1 εκατ.

❖Προκήρυξη σχεδίων για στήριξη βιομηχανιών/ενεργειακή αναβάθμιση 
κατοικιών/νέα επιχειρηματικότητα εντός Βρετανικών Βάσεων, €2 εκατ.
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Σχέδια χορηγιών 



%

Επανασχεδιασμός & εκσυγχρονισμός σχεδίων λαμβάνοντας υπόψη:

❖ Τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που προκλήθηκε από την πανδημία. 

❖ Σημεία βελτίωσης που εντοπίσαμε από τις προηγούμενες προκηρύξεις. 

Επιπλέον μοριοδότηση σε αιτητές ορεινών/μειονεκτικών περιοχών: Συνάδει με στόχους της Εθνικής Στρατηγικής 

για Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων.

Επιπλέον μοριοδότηση σε τομείς δραστηριοτήτων Έξυπνης Εξειδίκευσης. Συνάδει με τους στόχους της Εθνικής 

Στρατηγικής για Έξυπνη Εξειδίκευση. 

Σημαντικές αυξήσεις στο ύψος του ποσού και ποσοστού επιδότησης

▪ Η αύξηση της ενίσχυσης αφορά όλα τα σχέδια. 

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων – ψηφιοποίηση διαδικασίας. 

▪ Απλοποίηση και μείωση διαδικασιών, επέκταση χρονικών περιόδων υποβολής αιτήσεων. 

▪ Οι νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης μειώνουν τη γραφειοκρατία, τις καθυστερήσεις και το διοικητικό κόστος 

για όλους τους εμπλεκόμενους (και για το δημόσιο), ενισχύουν τη διαφάνεια και την επαλήθευση των στοιχείων και 

επιταχύνουν σημαντικά τη διαδικασία.  
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Σχέδια χορηγιών 
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Η ουσιαστική αξιοποίηση και απορρόφηση των 

οικονομικών κινήτρων που παρέχει το ΥΕΕΒ στις 

επιχειρήσεις, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

πρόθεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να 

διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

για τους συμμετέχοντες στα προγράμματά μας. 

Το 2021 ξεκινήσαμε δομημένο διάλογο με τον 

Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, ενώ διεξάγουμε και 

απευθείας επαφές με τις τράπεζες με στόχο να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε με 

ευκολία οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν την 

αναγκαία χρηματοδότηση.

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη 2η Εβδομάδα 

Βιομηχανίας που διοργάνωσε το ΥΕΕΒ 

20-24/9/2021, ο διάλογος φέρνει τα πρώτα 

αποτελέσματα, με τραπεζικά ιδρύματα να έχουν 

δηλώσει ότι προωθούν τη δημιουργία ειδικών 

προϊόντων για επιχειρήσεις των οποίων οι 

επενδυτικές προτάσεις εγκρίνονται 

από το Υπουργείο μας για συγχρηματοδότηση. 
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Πρόσβαση στη χρηματοδότηση



❖ Φεβρουάριος 2021: Διαμόρφωση Νέας Εμπορικής Πολιτικής 2021-2023 για περαιτέρω 

προώθηση κυπριακών προϊόντων & υπηρεσιών και στήριξη εξωστρέφειας επιχειρήσεων.  

❖ Φεβρουάριος 2021: Προκήρυξη σχεδίων χορηγιών για συμμετοχή κυπριακών 

επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 700 χιλ.

❖ Μάρτιος 2021: Έναρξη υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για προώθηση κυπριακού 

οίνου. Στόχος η ενίσχυση παρουσίας του στο εξωτερικό & της εγχώριας κατανάλωσής του. 

Οδηγίες στα 14 εμπορικά κέντρα του ΥΕΕΒ για προώθηση του κυπριακού κρασιού. 

❖ Ιούνιος 2021: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία brand για το κυπριακό κρασί.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

❖ Αύγουστος 2021: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη δημιουργία brand «Made in Cyprus» για 

τα κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες. Ποιοτικά κριτήρια και στοχευμένες προωθητικές 

ενέργειες που θα ενισχύουν την αναγνωρισιμότητά τους στις αγορές του εξωτερικού. 

❖ Νοέμβριος 2021: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη διαμόρφωση στρατηγικής για την

προώθηση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ.  

❖ Αναβάθμιση Export Help Desk και εμπορικών κέντρων για καλύτερη προώθηση εξαγωγών 

και προϊόντων: Μέχρι τον 11/2021 δεχτήκαμε 290 αιτήσεις από 87 επιχειρήσεις με εξαγωγικό 

ενδιαφέρον, σε σχέση με 200 αιτήσεις από 72 επιχειρήσεις ολόκληρο το 2020.

❖ Προωθητικές δράσεις για προβολή κυπριακών προϊόντων στο εξωτερικό. 

Άλλα σχέδια 
και πολιτικές 
για στήριξη των 
επιχειρήσεων 
και προώθηση 
των εξαγωγών 

❖Αναδιοργάνωση και 
εντατικοποίηση 
προσπαθειών για ενίσχυση 
του επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος.
. 
❖Οι προσπάθειές μας 
έχουν θετικό αποτέλεσμα: 
8% αύξηση στις εξαγωγές 
προϊόντων τους πρώτους 
7 μήνες του 2021, εν μέσω 
της πανδημίας.
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Νέα Εμπορική 
Πολιτική
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❖ Απλουστεύσεις στον τρόπο υποβολής, ελέγχου και διεκπεραίωσης των αιτήσεων.

❖ Εγγραφή εταιρειών με διαδικτυακή αίτηση και επίσπευση, εντός 2 εργάσιμων ημερών. 

❖ Αντικατάσταση εξοπλισμού και αναβάθμιση των λογισμικών.

❖ Το 2022 συνεχίζουμε τις μεταρρυθμιστικές δράσεις με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών 

για περαιτέρω δραστηριοποίηση εταιρειών. Μεταξύ άλλων, προωθούμε Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης κοινού.

❖ Μεταστέγαση σε σύγχρονα γραφεία τους επόμενους μήνες. 

Εκσυγχρονισμός τομέα εγγραφής και εξυπηρέτησης εταιρειών
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Αναβάθμιση υπηρεσιών σε εταιρείες

Δημιουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων και Άλλων Νομικών Οντοτήτων.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής στοιχείων 12/3/2022. Σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης 

της διαφάνειας, της πρόληψης και της καταπολέμησης της χρησιμοποίησης εταιρειών 

για ξέπλυμα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
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❖Εφαρμογή νέας νομοθεσίας περί εμπορικών 

σημάτων και απλούστευση διαδικασιών 

εγγραφής εμπορικών σημάτων. 

❖ Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

«Ideas Powered for Business SME Fund». 

Το 2021 346 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

αιτήθηκαν ευρωπαϊκή επιχορήγηση 

ύψους 50% του βασικού τέλους εγγραφής 

των εμπορικών τους σημάτων και των 

βιομηχανικών τους σχεδίων στην Κύπρο, 

προστατεύοντας τη διανοητική τους 

ιδιοκτησία με μειωμένο κόστος. 
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Προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας



Εργαζόμαστε εντατικά για ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων για πλήρη εφαρμογή 

του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αφερεγγυότητα, για να ανταποκριθούμε 

αποτελεσματικότερα στην απαίτηση για παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.

❖Μέχρι το τέλος 2021 θα παρέχουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

έκδοσης πιστοποιητικών μη πτώχευσης και μη εκκαθάρισης. 

Παράλληλα, προχωρεί με προκήρυξη η ανάπτυξη διαδικτυακής 

πύλης που θα παρέχει τη δυνατότητα για περισσότερες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

❖ Ιούλιο 2021 ξεκίνησε το έργο καταγραφής των προδιαγραφών που 

απαιτούνται για ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος που θα 

αυτοματοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του Τμ. Αφερεγγυότητας, 

θα αξιολογήσει την προοπτική διασύνδεσης με τα δικαστήρια, 

αλλά και τη δημιουργία εξειδικευμένης δικαστικής αρχής για την 

αφερεγγυότητα, και θα σχεδιάσει πρόγραμμα συνεχούς 

εκπαίδευσης σε θέματα αφερεγγυότητας για τους δικαστές. 
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Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις



Ο Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο Σεπτέμβριο του 2020, στο πλαίσιο της προσπάθειας της 
Κυβέρνησης για προσέλκυση ξένων εταιρειών, καθώς και για ταχεία και 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση αιτημάτων που λαμβάνονται από εταιρείες 
ξένων χωρών για εγκατάσταση στην Κύπρο. Μέσα σε ένα χρόνο πέτυχε: 
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Business Facilitation unit



Δεδομένης της επιτυχούς λειτουργίας του, ο Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης 
αναβαθμίζεται από 1/1/2022 σε Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων ως μέρος της 
ευρύτερης στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για προσέλκυση επενδύσεων. 
Μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες που προσφέρει συμπεριλαμβάνουν: 
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Business Facilitation unit

❖Εγγραφή εταιρείας, έγκριση ονόματος, 

εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, εγγραφή στο Μητρώο 

Εργοδότη και Μητρώα ΦΠΑ και Φόρου 

Εισοδήματος.

❖Διευκόλυνση αδειοδότησης για 

εγκατάσταση και δραστηριοποίηση 

επιχειρήσεων στην Κύπρο.

❖Διευκόλυνση έκδοσης αδειών 

παραμονής και απασχόλησης ατόμων 

από τρίτες χώρες.



Ενεργειακή μετάβαση και πράσινη οικονομία 
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❖ Στο 17% η συνεισφορά των ΑΠΕ στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας. Ξεπεράστηκε πέραν του 30% ο 

δεσμευτικός στόχος του 13%.

❖ Σημειώθηκε αύξηση των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας κατά 113% σε σύγκριση με το 2014 (Από 

129,730 toe σε 276,274 toe).  

❖Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ 467 MW - Πέραν των 127 

εμπορικών έργων ΑΠΕ με ισχύ 237,8 MW, υπό 

υλοποίηση.

❖Ο ενδεικτικός μας στόχος για διείσδυση των ΑΠΕ στη 

θέρμανση & ψύξη ήταν 23,5% και καταφέραμε να 

πετύχουμε 38,55%.

❖ Ξεπεράσαμε τον στόχο για σωρευτική εξοικονόμηση 

ενέργειας κατά 32%. Αντί 243 χιλ. τόνοι ισοδύναμου 

πετρελαίου εξοικονόμηση, πετύχαμε 320 χιλ. τόνους. 
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Υπερκαλύφθηκαν οι στόχοι ΑΠΕ και ΕΞΕ για το 2020 
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Έχουμε ξεκινήσει, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, ακαδημαϊκά ιδρύματα (Imperial και 

Cyprus Institute), καθώς και τον διεθνή οργανισμό IRENA, τη διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού 

Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. Εντός 2022 θα θέσουμε τους ακόμη πιο φιλόδοξους 

στόχους μας στη βάση της πρότασης της Κομισιόν για μείωση των εκπομπών έως 55% το 2030, με 

απώτερο στόχο την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. 

Αναθεώρηση στόχων 2030



%

❖ Το 2021 προκηρύξαμε συνολικά σχέδια €43 

εκατ. για ενεργειακή αναβάθμιση και διείσδυση των 

ΑΠΕ στα νοικοκυριά, καθώς και σχέδιο €1 εκατ. για 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για φόρτιση ηλεκτρικών 

οχημάτων.

❖Πριν από το τέλος του έτους θα προκηρυχθεί σχέδιο 

ύψους €5 εκατ. για αντικατάσταση ενεργοβόρων

οικιακών συσκευών από ευάλωτα νοικοκυριά, 

καθώς επίσης σχέδιο €1 εκατ. για επενδύσεις ΑΠΕ & 

ΕΞΕ από τοπικές αρχές και ΜΚΟ που προσφέρουν 

στέγαση σε ευάλωτες ομάδες. 

Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και διείσδυση ΑΠΕ
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Σχέδια χορηγιών
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❖ Σεπτέμβριος 2021: Ψηφίστηκε από τη Βουλή η σημαντικότερη μεταρρύθμιση στον τομέα της αγοράς ηλεκτρισμού 
μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, που αφορά το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού. 
Εντατικοποιούνται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του λογισμικού του ΔΣΜΚ, μέσω του οποίου θα μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία η ανταγωνιστική αγορά, η οποία θα ενδυναμώνει τη θέση και τον ρόλο των τελικών πελατών 
ηλεκτρισμού, με την εισαγωγή σειράς νέων προνοιών και δικαιωμάτων, ενώ θα δημιουργηθούν και συνθήκες για 
σταθεροποίηση και μείωση της τιμής ηλεκτρισμού. 

❖ Συνεχίστηκαν οι εργασίες για την ανέγερση των υποδομών για εισαγωγή φυσικού αερίου, το οποίο θα 
αξιοποιηθεί ως μεταβατικό καύσιμο στην ηλεκτροπαραγωγή, λιγότερο ρυπογόνο από τα πετρελαιοειδή. 

❖Απόφαση για προκήρυξη Σχεδίων Χορηγιών για νέα εμπορικά συστήματα ΑΠΕ, σε συνδυασμό με μεγάλης 
εμβέλειας συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της τιμής ηλεκτρισμού. 
Από Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης έχουμε δεσμεύσεις ότι θα εξασφαλίσουμε μέχρι και €80 εκατ. συνολικά, για να 
χρηματοδοτήσουμε μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Εντός 2022 αναμένουμε να διαμορφωθεί το νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο της ΡΑΕΚ για κεντρικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ενώ ήδη εργαζόμαστε πάνω στο 
σχέδιο στήριξης για αυτά τα συστήματα. 
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Ανταγωνιστική
αγορά 
ηλεκτρισμού
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❖Μάρτιος 2021: Κύπρος, Ισραήλ & Ελλάδα υπέγραψαν συμφωνία για 
προώθηση & έγκαιρη υλοποίηση του ΕΚΕ EuroAsia Interconnector, 
που θα διασυνδέσει τα ηλεκτρικά συστήματα των τριών χωρών. 
Ο φορέας υλοποίησης έχει υποβάλει πρόταση για προώθηση του έργου. 

❖Οκτώβριος 2021: Τα δύο Μνημόνια που υπογράφηκαν τον Οκτώβριο του 
2021 σε διμερές επίπεδο μεταξύ Κύπρου - Αιγύπτου και σε τριμερές επίπεδο 
μεταξύ Κύπρου – Αιγύπτου – Ελλάδας, αποτελούν εργαλείο έμπρακτης 
στήριξης για την πρόθεση υλοποίησης της ηλεκτρικής τους διασύνδεσης 
(EuroAfrica Interconnector). 

❖Με τα δύο έργα επιτυγχάνεται: Τερματισμός ενεργειακής απομόνωσης, 
αύξηση ενεργειακής ασφάλειας. Υποβοηθείται η επίτευξη των στόχων ΑΠΕ, 
αφού με τη διασύνδεση θα αυξηθούν στο 50% της παραγωγής, μειώνονται οι 
εκπομπές CO2 και αποφεύγονται πρόστιμα από ΕΕ, ολοκληρώνεται η 
ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και μειώνεται το κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας προς τους καταναλωτές. 

❖ Σε αυτό το πλαίσιο προωθούμε το 2022 ψηφιακή πλατφόρμα για 
διευκόλυνση και καθοδήγηση επενδυτών για υλοποίηση έργων ΑΠΕ
και ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων (One Stop Centre). 
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Άρση ενεργειακής απομόνωσης
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Ιούνιο 2021 το Υπουργικό 

Συμβούλιο ενέκρινε το Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική 

Οικονομία. Οι προοπτικές των 

εφαρμογών της κυκλικής 

οικονομίας στη βιομηχανία και 

στο επιχειρείν της Κύπρου, 

διαφάνηκαν μέσα από τη μελέτη 

που εκπόνησε το ΥΕΕΒ 

στο πλαίσιο των δράσεων 

της Βιομηχανικής Πολιτικής 

2019-2030. 

❖ Περιλαμβάνει μέτρα πολιτικής και συγκεκριμένες δράσεις για 

την ανάδειξη, προώθηση και ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας 

στην Κύπρο. 

❖ Το συνολικό κόστος υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, το 

οποίο υλοποιείται σε συνεργασία του ΥΕΕΒ με το Υπουργείο 

Γεωργίας και το Υφυπουργείο Έρευνας, θα ανέλθει στα €90 

εκατ. και στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: την καλλιέργεια 

κουλτούρας των πολιτών, την παροχή κινήτρων, τη δημιουργία 

υποδομών και τη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων.

❖ Στο ΥΕΕΒ έχουμε ξεκινήσει την ετοιμασία του Οδηγού Σχεδίου 

Χορηγιών ύψους €13 εκατ., το οποίο θα προκηρυχθεί εντός του 

2022 και θα δίνει την ευκαιρία στις βιομηχανίες να επενδύσουν 

σε έργα και πρακτικές που οδηγούν στην κυκλικότητα.
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Κυκλική οικονομία
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❖Μάρτιος 2021: Υπογραφή από Υπουργούς Ενέργειας 

Κύπρου και Ισραήλ κοινής επιστολής για επίτευξη 

συμφωνίας επί των εμπορικών όρων της διαχείρισης 

των «Αφροδίτη» και «Ishai» .

❖ Σεπτέμβριος 2021: Έναρξη εργασιών τεχνικής 

επιτροπής Κύπρου – Αιγύπτου η οποία εξετάζει 

διάφορα σενάρια αναφορικά με τη χωρητικότητα, τις 

τεχνικές προδιαγραφές, τις οικονομικές πτυχές και την 

πορεία του αγωγού που θα ενώνει το κοίτασμα 

Αφροδίτη με τα τερματικά φυσικού αερίου της 

Αιγύπτου. Σήμερα 18/11/21 συνέρχεται η Επιτροπή

στη Λευκωσία. 

❖ Τον Δεκέμβριο 2021 έχει προγραμματιστεί η έναρξη 

της επιβεβαιωτικής γεώτρησης της ExxonMobil/Qatar

Petroleum στο τεμάχιο 10, στο κοίτασμα «Γλαύκος». 

Πρώτο εξάμηνο 2022 αναμένεται να ξεκινήσει η 

γεώτρηση της Total-ENI στο τεμάχιο 6. 
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Ανάπτυξη υδρογονανθράκων
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❖ Συμμετοχή σε δύο υπουργικές συνόδους του 

EMGF μετά την έναρξη ισχύος του Καταστατικού 

την 1/3/2021. Νέα σύνοδος 25/11. 

❖Κατά τη διάρκεια του έτους ο EMGF 

διευρύνθηκε με ένταξη της Γαλλίας ως μέλους και 

της Παγκόσμιας Τράπεζας, της ΕΕ και των ΗΠΑ 

ως παρατηρητές. Ενδιαφέρον κι από άλλες 

χώρες για απόκτηση καθεστώτος παρατηρητή». 

Το Φόρουμ εξελίσσεται σε σημαντικό εργαλείο 

περιφερειακής συνεργασίας. 

❖Ιανουάριο 2022 η Κύπρος αναλαμβάνει την 

Προεδρία του EMGF. Στόχος μας η περαιτέρω 

ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στον 

τομέα φυσικού αερίου και πράσινης ενεργειακής 

μετάβασης, και η ενδυνάμωση του ρόλου της 

χώρας μας στην περιοχή της Μεσογείου. 
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Ανάπτυξη υδρογονανθράκων



Βιομηχανική πολιτική 2030

1. Απομάκρυνση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών 

από παραλιακό μέτωπο Λάρνακας

2. Υποδομές σε βιομηχανικές περιοχές και ζώνες

3. Ευκαιρίες απασχόλησης

4. Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση κυπριακής χειροτεχνίας
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Μετά από δεκαετίες προσπαθειών μετακινήθηκε εντός του 2021 το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων 

των εταιρειών υγρών καυσίμων, υγραερίου και ασφάλτου από το παραλιακό μέτωπο Λάρνακας. Αρχές 2022 θα 

ολοκληρωθεί η αποξήλωση όλων των δεξαμενών υγρών καυσίμων και εντός 2022 του υγραερίου. Το έργο θα 

συμβάλει αποφασιστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Η μετακίνηση των εγκαταστάσεων 

πετρελαιοειδών από το παραλιακό μέτωπο της 

Λάρνακας ήταν μία βασική προτεραιότητα 

για την Κυβέρνηση. Η «απελευθέρωση» της 

περιοχής, η περιβαλλοντική αποκατάσταση 

και η συνακόλουθη αστική ανάπλασή της, 

θα αποτελέσει πνεύμονα οικονομικής ενίσχυσης 

της Λάρνακας και των γύρω κοινοτήτων.
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Μετακίνηση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών
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❖ Επισκέψεις σε Βιομηχανικές Περιοχές παγκύπρια. Καταγραφή 

προβλημάτων και εξεύρεση τρόπων επίλυσής τους.

❖ Εκπόνηση μελέτης για δημιουργία νέων Βιομηχανικών 

Περιοχών/Ζωνών. Προκήρυξη των όρων προσφοράς 9/2021.

❖ Διάθεση 27 βιομηχανικών τεμαχίων σε 4 Βιομηχανικές 

Περιοχές. Συνεχής προσπάθεια για ανάκληση αναξιοποίητων 

τεμαχίων ώστε να διατεθούν σε άλλους ενδιαφερόμενους.

❖ Προώθηση με ΕΒΕ Λευκωσίας περίφραξης της Βιομηχανικής 

Περιοχής Στροβόλου για σκοπούς ασφάλειας. Στόχος να γίνουν 

ελεγχόμενες περιφράξεις σε όλες τις Βιομηχανικές Περιοχές.

❖ Ολοκλήρωση έργου ασφαλτόστρωσης λωρίδων διαφυγής στη 

Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, σε συνεργασία με τον Δήμο.

❖ Ολοκληρώθηκε το 2021 το έργο για τη δημιουργία αντιπυρικής 

ζώνης στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα, σε συνεργασία με τον 

Δήμο Ύψωνα.
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Υποδομές σε βιομηχανικές περιοχές και ζώνες
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Προβολή ευκαιριών απασχόλησης 

και ανέλιξης στον τομέα της 

βιομηχανίας, ώστε να γεφυρωθεί η 

αναντιστοιχία δεξιοτήτων και 

αναγκών που υπάρχει. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έχουμε ενώπιον μας, τα τεχνικά 

επαγγέλματα, τα οποία έχει 

ανάγκη η κυπριακή βιομηχανία, 

προσφέρουν άμεση 

επαγγελματική αποκατάσταση 

για ένα μέλλον με προοπτικές και 

υψηλές αμοιβές.

❖Προχωρούμε στην παραγωγή 

σειράς από φιλμάκια, τα οποία 

βασίζονται στη διήγηση στελεχών 

και εργαζομένων σε βιομηχανίες, 

με στόχο να αναδειχθεί ο τομέας 

ως ελκυστικός χώρος 

απασχόλησης, με προοπτικές 

για τους νέους. Τα φιλμάκια θα 

προβάλλονται στο ΡΙΚ και στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

❖ Συνεργασία με το Κέντρο 

Αριστείας Cyprus Marine and 

Maritime Institute. Υπογραφή 

Μνημονίου που αποσκοπεί στη 

συνεργασία για ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σε τομείς που η 

βιομηχανία παρουσιάζει ελλείψεις.
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Ευκαιρίες απασχόλησης



Αναδιοργανώνουμε 
και εκσυγχρονίζουμε 
την Υπηρεσία 
Κυπριακής 
Χειροτεχνίας, ώστε 
αυτή να συμβάλει 
στην ανάπτυξη 
του τομέα της 
χειροτεχνίας 
ως χώρου 
οικονομικής 
δραστηριότητας και 
επιχειρηματικότητας. 

❖ Σε εφαρμογή νέος Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021-2026. Rebranding – νέα 

ταυτότητα. Οι προσπάθειές μας έχουν θετικό αντίκτυπο. Τον Απρίλιο του 2021 η 

Κύπρος έχει ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό χάρτη αριστοτεχνίας, αφού πλέον 

περιλαμβάνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα Homo Faber Guide.

❖Πιλοτικό σχέδιο στήριξης τεχνιτών κεντητικής: Παραγωγή υψηλής ποιότητας 

κυπριακού κεντήματος, αξιοποιώντας τις τεχνικές που είναι καταχωρημένες στον 

Εθνικό κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας. Ανάπτυξη και 

βελτίωση επιχειρείν από τεχνίτες του κλάδου. Ορίζοντας υλοποίησης 2022.

❖Μνημόνιο συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρότυπα εκπαιδευτικά 

προγράμματα μέσω ΑΝΑΔ: Ολοκληρώνεται από το Παν. Κύπρου η ετοιμασία, 

και θα αρχίσουν να προσφέρονται από το ΥΕΕΒ μέσω της ΑΝΑΔ, αρχές 2022, 

πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα σε τρεις, σε πρώτη φάση, παραδοσιακές 

τεχνικές: κεραμική,  υφαντική και κεντητική. 
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Προστασία των πολιτών

29

1. Αντισταθμιστικά μέτρα στην αύξηση 

τιμής ρεύματος

2. Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου 

προστασίας καταναλωτών

3. Νέο πλαίσιο τιμών πετρελαιοειδών



Μείωση από ΑΗΚ 10% στα τιμολόγια των καταναλωτών (ισχύει και για επιχειρηματικούς 
καταναλωτές). Το μέτρο θα ισχύσει τις διμηνίες Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2021 & Ιανουαρίου 
- Φεβρουαρίου 2022.

❖ Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στα ευάλωτα νοικοκυριά, από 19% σε 5%, για 

διάστημα 6 μηνών. 

❖ Προκηρύσσεται σύντομα σχέδιο χορηγιών για ευάλωτα νοικοκυριά ύψους €5 εκατ. για αντικατάσταση ενεργοβόρων

οικιακών συσκευών (κλιματιστικών, ψυγείων, πλυντηρίων), με νέα αποδοτικά προϊόντα υψηλής ενεργειακής κλάσης.

❖ Σχέδιο χορηγιών για θερμομόνωση οροφής, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερμοσιφώνων, €7,7 εκατ. με 

συμπερίληψη κατηγορίας virtual net metering και αναδρομική ισχύ. Κάθε χρόνο από το Ταμείο ΑΠΕ-ΕΞΕ 

εξυπηρετούνται 5.000 πολίτες. Στόχος μας η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να 

μειωθούν οι λογαριασμοί ηλεκτρισμού. 

❖ Εξοικονομώ/Αναβαθμίζω στις κατοικίες, €35 εκατ. 

(2.152 αιτήσεις). 

❖ Απόφαση για νέο σχέδιο χορηγιών για ΑΠΕ στη γεωργία. 

30

Αντισταθμιστικά μέτρα για αυξήσεις στον ηλεκτρισμό



❖Μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών έγινε κατορθωτό 

να εξευρεθούν οι απαραίτητες συγκλίσεις και να εγκριθεί 

από τη Βουλή στις 23/4/2021 ο εκσυγχρονισμός της 

νομοθεσίας που ρυθμίζει την προστασία των 

δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων 

των καταναλωτών και άλλα ζητήματα  αγοράς που 

έχρηζαν αντιμετώπισης για πολλά χρόνια. 

❖ Σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις η παροχή των 

απαραίτητων εργαλείων προς την Υπηρεσία 

Προστασίας Καταναλωτή για: επιβολή κυρώσεων και 

διοικητικών προστίμων σε όσους παραβιάζουν τη 

νομοθεσία, κατάργηση της αυτοδίκαιης αναστολής 

της είσπραξης του προστίμου σε περίπτωση άσκησης 

προσφυγής και  διασφάλιση της δυνατότητας σε 

καταναλωτές να εγείρουν αγωγή ενώπιον του 

δικαστηρίου για αποκατάσταση ή και καταβολή 

αποζημίωσης.
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Νέο θεσμικό πλαίσιο για προστασία καταναλωτών



Επιτακτική ανάγκη το νέο πλαίσιο, καθώς τα τελευταία 

χρόνια έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στον τρόπο 

κοστολόγησης των εταιρειών πετρελαιοειδών. Έχει 

σχεδόν ολοκληρωθεί η εργασία και τον Ιανουάριο 2022 

αναμένεται εφαρμογή του νέου πλαισίου. 

Νέο πλαίσιο παρακολούθησης

Μετά από ανοικτό διαγωνισμό που διεξήχθη το 

2021, η σύμβαση για τη δημιουργία του νέου 

πλαισίου ανατέθηκε σε κοινοπραξία, η οποία έχει 

ήδη ξεκινήσει την εκτέλεση του έργου. 
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Έλεγχος τιμών πετρελαιοειδών



Συνεχίζουμε την έμπρακτη στήριξη και το 2022

Το 2021 ήταν ένας χρόνος ανασύνταξης δυνάμεων 

και επανεκκίνησης. 

Το 2022 συνεχίζουμε στην πορεία που χαράξαμε 

φέτος, με παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις, 

νοικοκυριά και στο δημόσιο τομέα, που θα 

συνδυάζουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

και της ανάπτυξης, με την προώθηση της 

μετάβασης στην πράσινη οικονομία.  

Ακόμα περισσότερα κίνητρα 
για πράσινη ανάπτυξη 
και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 



▪ Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, €20 εκατ.

▪ Σχέδιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, €5 εκατ. 

▪ Σχέδιο για τις μεγάλες βιομηχανίες, €7 εκατ.

▪ Σχέδιο για την κυκλική οικονομία, €13 εκατ. 

▪ Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων και τοπικών αρχών, €40 εκατ.

▪ Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, €35 εκατ. 

▪ Σχέδια Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, €7 - 8 εκατ. για θερμομόνωση, ΑΠΕ και 

σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Διπλάσια χορηγία στα ορεινά).

▪ Σχέδιο Ειδικού Συνδρομητή για εξασφάλιση της πρόσβασης των 

επιχειρήσεων στα πρότυπα

▪ Συμμετοχή επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις, €3,6 εκατ.  

▪ Υπό μελέτη και άλλα σχέδια για παροχή κινήτρων για: Συστήματα 

αποθήκευσης ενέργειας, δημιουργία συμπράξεων στον επιχειρηματικό 

τομέα, ενεργειακή απόδοση σε νέα κτήρια. 

Σχέδια χορηγιών €130 εκατ. το 2022 
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Βρισκόμαστε σε συνεχή ετοιμότητα, παρακολουθώντας 

όλες τις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν τη χώρα μας,

ούτως ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα 

για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 

και να υιοθετούμε πρόσθετες πολιτικές που θα καθιστούν 

την ανάπτυξη της οικονομίας μας πιο βιώσιμη». 

Σας ευχαριστώ 
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