
Τα σχέδια χορηγιών 

του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας  

για το 2022 

Παρουσίαση Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου  

και Βιομηχανίας Νατάσας Πηλείδου 



ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

o Φεβρουάριο 2021 ξεκινήσαμε το φιλόδοξο 

πρόγραμμά μας για στήριξη των κυπριακών 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε μία 

προσπάθεια να διαχειριστούμε τις έως τότε 

συνέπειες της πανδημίας.  

 

o Ως ΥΕΕΒ εξασφαλίσαμε τετραπλάσια χορηγία για 

την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, η οποία 

ξεπερνά τα €500 εκατ.   

 

o Ολόκληρο το 2021 προκηρύξαμε σχέδια 

χορηγιών ύψους €130 εκατ., με στόχο την 

επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάκαμψη.  

 

o Λάβαμε αντισταθμιστικά μέτρα για αναχαίτιση 

ανατιμήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα.  

 

 

Συνεχίζουμε δυναμικά και το 2022 με προκηρύξεις 

νέων σχεδίων χορηγιών ύψους €158 εκατ. για 

νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δήμους κοινότητες 

κ.ά. 

 

Επιδίωξή μας ήταν και παραμένει η τόνωση της 

κυπριακής οικονομίας, με στροφή στην πράσινη, 

κυκλική και ψηφιακή οικονομία.  
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2022 – ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ €100,3 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

o Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 

προκηρύσσεται σχέδιο ύψους €25 

εκατ. για στήριξη του τομέα 

μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων. 
  

 

o Εντός Μαρτίου 2022 θα 

προκηρυχθεί σχέδιο ενεργειακής 

αναβάθμισης επιχειρήσεων, ύψους 

€40 εκατ. 

 

o Μάιο 2022 προκήρυξη σχεδίου 

ψηφιακής αναβάθμισης 

επιχειρήσεων, €10 - €20 εκατ.  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

o Εντός Ιουλίου 2022 θα 

προκηρυχθεί το σχέδιο ενίσχυσης 

μεγάλων επιχειρήσεων 

μεταποιητικού τομέα,  

 ύψους €7 εκατ. 

 

o Σεπτέμβριο 2022 στόχος η 

προκήρυξη σχεδίου ύψους  

€5 εκατ. για παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

 

o Τέλη 2022  έρχεται η προκήρυξη 

σχεδίου για ενίσχυση της κυκλικής 

οικονομίας, €13,3 εκατ.  
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2022 - ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ €49,3 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

 

o Ήδη τρέχει από τον 

Δεκέμβριο 2021 σχέδιο 

€5 εκατ. για 

αντικατάσταση 

ενεργοβόρων οικιακών 

συσκευών από ευάλωτα 

νοικοκυριά. Μέχρι 

στιγμής υποβλήθηκαν 

πέραν των 3.150 

αιτήσεων. 

 

o Απρίλιο – Μάιο 2022 θα 

προκηρυχθεί το σχέδιο 

ΑΠΕ και ΕΞΕ. ύψους 

€7,3 εκατ.  

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

o Μάρτιο – Απρίλιο 2022 θα 

προκηρυχθεί το σχέδιο για 

εγκατάσταση ή αντικατάσταση 

ηλιακού θερμοσίφωνα, €450 χιλ.  

 

o Μάρτιο – Απρίλιο θα 

προκηρυχθεί σχέδιο για 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 

συστήματος για φόρτιση 

ηλεκτρικού οχήματος, €1,5 εκατ. 

 

o Δεύτερο εξάμηνο 2022 θα 

προκηρυχθεί εκ νέου το σχέδιο 

ενεργειακής αναβάθμισης 

κατοικιών, ύψους €35 εκατ. 
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2022 - €9 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

o Το Σχέδιο αφορά τόσο τις 

αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης όσο και 

φορείς του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα.  

 

o Προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη €9 εκατ.  

 

o Η πρώτη προκήρυξη του 

σχεδίου υπολογίζεται να 

γίνει Μάρτιο του 2022. 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2020 

 

o Ύψος χορηγίας €200-€500 χιλιάδες ανά 

επιχείρηση.  
 

o Ύψος ενίσχυσης 40-65%, αναλόγως του 

κανονισμού που θα επιλέξουν οι επιχειρήσεις για 

να λάβουν χορηγία.  
 

o Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 60%  

και πυρόπληκτοι 65%.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1. Δημιουργία, εκσυγχρονισμός και ψηφιακή 

αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης, €25 εκατ., 

Φεβρουάριος 2022.   
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o Προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  
 

o Χορηγίες όχι μόνο για κτήρια, αλλά και για 

γραμμές παραγωγής.  
 

o Ύψος ενίσχυσης 40-60%.  

 

o Μέγιστο ποσό χορηγίας €200 χιλ. ανά 

επιχείρηση.  

 

o Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 

60-70% με θερμομόνωση.  

 

2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 40 ΕΚΑΤ., ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 
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3. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ €10-20 ΕΚΑΤ., ΜΑΙΟΣ 2022 

o Ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στις 

επιχειρήσεις. Κομβικής σημασίας για την 

ανταγωνιστικότητα.  

 

o Ξεκινά διαβούλευση για τη διαμόρφωση της 

πρώτης προκήρυξης του σχεδίου με στόχο την 

απλοποίηση και βελτίωση αυτού που είχε 

προκηρυχθεί την προηγούμενη προγραμματική. 

Τότε το σχέδιο κάλυπτε ένταση ενίσχυσης 50% 

και μέγιστη χορηγία €20 χιλ. για υπηρεσίες και 

€25 χιλ. για μεταποίηση. 

 

o Συνολικό ύψος διαθέσιμου κονδυλίου, €30 εκατ. 
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4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, €7 ΕΚΑΤ., ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 

o Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των μεγάλων 

επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα, ώστε να 

γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να δημιουργήσουν θέσεις 

εργασίας και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 

χώρας.  

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΜΕ, €5 ΕΚΑΤ., ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 2022   

o Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη των ΜμΕ, μέσω της εξασφάλισης εξατομικευμένης 

συμβουλευτικής καθοδήγησης σε τομείς όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός, η διοίκηση και ο επιχειρησιακός 

σχεδιασμός, η οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ, η διαχείριση ποιότητας και η προώθηση των 

εξαγωγών. Παρόμοιο σχέδιο ύψους €2 εκατ. είχε εφαρμοστεί με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια από το 

ΥΕΕΒ σε συνεργασία με την EBRD. Είχαν τότε επωφεληθεί πέραν των 300 επιχειρήσεων.   
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Μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο 

οικονομίας στο κυκλικό, όπου η αξία 

των πρώτων υλών και φυσικών πόρων 

παραμένει στην οικονομία όσο το 

δυνατόν περισσότερο, και η παραγωγή 

αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο. 

Δημιουργία ευκαιριών για 

μεταμόρφωση της οικονομίας, βιώσιμη 

ανάπτυξη, επίτευξη περισσότερης 

παραγωγικότητας και περισσότερα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  

 

Προκήρυξη τέλη 2022, €13,3 εκατ. 

Συνολικά το Σχέδιο Δράσης της ΚΔ 

προνοεί δαπάνη €90 εκατ. για την 

προώθηση της κυκλικής οικονομίας. 

6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΚΥΚΛΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

Επεξεργασία αποβλήτων σανού από φάρμα κοτόπουλου και 

μετατροπή τους σε βιοαέριο και σε εδαφοβελτιωτικό στη 

γεωργία.  
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Στηρίζουμε την πράσινη επιχειρηματικότητα 

o Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος & κόστους λειτουργίας.  

o Ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων & καλύτερη 

απόδοση. 

o Πιο ανταγωνιστική θέση στη ντόπια αγορά. 

o Οφέλη για τους καταναλωτές. 

o Ενίσχυση διεθνούς ανταγωνιστικότητας & εξαγωγικής 

δυνατότητας. 

o Συνεισφορά στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας και τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Το ΥΕΕΒ προωθεί την πράσινη μετάβαση μέσα από 
τα σχέδια χορηγιών που προκηρύσσει. Οι 
επιχειρήσεις μας και η οικονομία έχουν πολλά να 
επωφεληθούν από το νέο μοντέλο οικονομίας.   

12/14 



Το 2022 το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας θα συνεχίσει 

να βρίσκεται στο πλευρό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων,  

αρωγός και έμπρακτος υποστηρικτής στην προσπάθεια όλων 

για βιώσιμη διαβίωση και ανάπτυξη. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
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Σας ευχαριστώ 


