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Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με τα Τμήματα και Υπηρεσίες του  

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) καταρτίζει  ετήσιο Στρατηγικό Σχέδιο 

το οποίο περιλαμβάνει την αποστολή, το όραμα και τις στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου 

και  αναλύει τους στόχους και δραστηριότητες του Υπουργείου. 

Μέσω των Πλάνων Δράσης και των χρονοδιαγραμμάτων, προωθούνται σχετικές ενέργειες για 

την υλοποίηση του Στρατηγικού Προγραμματισμού. Πρόσθετα οι Δείκτες Επίδοσης και 

Απόδοσης που έχουν τεθεί από κάθε Υπηρεσία συμβάλλουν στην αξιολόγηση της  ετήσιας 

υλοποίησης και αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της προόδου των εργασιών 

του Υπουργείου. 

 

 

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 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 και της εξωστρέφειας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, την τόνωση των επενδύσεων και την αποτελεσματική προστασία των 

καταναλωτών. 

 

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου είναι η: 

o Βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. 

o Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου, η βέλτιστη λειτουργία 

εσωτερικής αγοράς  ενέργειας και η ταχεία μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.  

o Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης  και προστασία των καταναλωτών. 

o Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας των 

υπηρεσιών του Υπουργείου. 

o Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εφόρου Εταιρειών και  

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

1. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
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Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Τμήματος  Αφερεγγυότητας. 

Όραμά μας είναι να 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. 

 

 

 

Η Διοίκηση αναλαμβάνει τον συντονισμό των θεμάτων του Υπουργείου, αλλά και την  

εκπροσώπηση του στις κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων, την 

ετοιμασία εγκυκλίων που αφορούν οδηγίες και κανονισμούς, καθώς και την παρακολούθηση 

θεμάτων που υποβάλλονται στα Γραφεία του Υπουργού και Γενικού Διευθυντή. Παρακολουθεί 

επίσης ή και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων του 

Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα χειρίζεται ειδικά θέματα που υποβάλλονται στον/στην 

Υπουργό και  θεμάτων που αφορούν το Υπουργικό Συμβούλιο. Επίσης έχει την αρμοδιότητα  

του γενικού συντονισμού του γραφείου του/της Υπουργού. Η Διοίκηση εκπροσωπεί το 

Υπουργείο με συμμετοχή σε Συμβούλια και Επιτροπές και συντονίζει διάφορα οριζόντια θέματα 

και εποπτεύει την εφαρμογή νομοθεσιών. Έχει καθοδηγητικό, αλλά και συντονιστικό ρόλο σε ότι 

αφορά διοικητικής φύσης θέματα που προκύπτουν από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας,  το Τμήμα Αφερεγγυότητας και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.  

 

Η Διοίκηση χειρίζεται και τα γενικά θέματα πολιτικής για τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου 

και κρατικών επιχειρήσεων/εταιρειών, των οποίων η εποπτεία εμπίπτει στις αρμοδιότητες του 

Υπουργείου. Συγκεκριμένα, έχει την ευθύνη για το συντονισμό και προγραμματισμό διοικητικής 

φύσεως θεμάτων που αφορούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών, όπως η 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ), ο 

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), η Ρυθμιστική 

Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και ο Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Αντικειμένων από 

Πολύτιμα Μέταλλα καθώς και τις κρατικές επιχειρήσεις Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου 

(ΔΕΦΑ) και  Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ).  

 

Χειρίζεται επίσης τα θέματα προσωπικού που αφορούν το Υπουργείο. Τα θέματα αυτά   

περιλαμβάνουν διαδικασίες πλήρωσης θέσεων και στελέχωσης τόσο του Υπουργείου όσο και 

των Εμπορικών Κέντρων στο Εξωτερικό (ΕΚΕ), μεταθέσεις, αποσπάσεις, αξιολογήσεις, 

πειθαρχικό κώδικα, ως επίσης και θέματα εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου. 

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
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Από το 2020 η Διοίκηση ανέλαβε την παρακολούθηση και τον συντονισμό των έργων με τα 

οποία το Υπουργείο συμμετέχει στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, του 

οποίου η Συντονιστική Αρχή είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών. 

Το Υπουργείο συμμετέχει με έργα που θα συμβάλουν στους  «Άξονες Πολιτικής» που αφορούν:  

⎯ Την ταχεία μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία. 

⎯ Την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

 

            

 

Στις 12.10.2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας o περί του 

Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2021 (Ν133(I)/2021), βάσει 

του οποίου το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μετονομάστηκε σε Τμήμα 

Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) και ο Κλάδος Πνευματικής και 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προκειμένου η ονομασία του 

Τμήματος και του Κλάδου να αντικατοπτρίζει ορθά τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, 

δεδομένης πλέον της δημιουργίας του Τμήματος Αφερεγγυότητας και της μεταφοράς των 

αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Επίσημου Παραλήπτη σε αυτό. 

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τον εκσυγχρονισμό και 

αναδιοργάνωση των Κλάδων Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος για το 2021 

συνοψίζονται στις εξής: 

 

Δημιουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων:  

- Στις 16.3.2021 και στη βάση των προνοιών της Οδηγίας του Εφόρου Εταιρειών (ΚΔΠ 

112/2021) που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 12.3.2021, ξεκίνησε η συλλογή 

των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων νομικών οντοτήτων, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας (ενδιάμεση λύση) που αναπτύχθηκε προς τον σκοπό αυτό από την Ομάδα 

Έργου (ΟΕ) του Υπουργείου, στη βάση των τεχνικών προδιαγραφών που ετοίμασε η ΟΕ το 

2020. 

- Ετοιμάστηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Κλάδου Εταιρειών, στην αγγλική γλώσσα, 

σχετικό εγχειρίδιο, το οποίο επεξηγεί τόσο το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 

του Μητρώου όσο και τη διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στο σύστημα των σχετικών 

στοιχείων.  

4.    ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ / ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜ . ΕΦΟΡΟΥ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
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- Διοργανώθηκε σειρά στοχευμένων διαδικτυακών σεμιναρίων προς το κοινό και τα 

οργανωμένα σύνολα των χρηστών του Τμήματος (π.χ. ΠΔΣ, ΣΕΛΚ, CIFA, CYFA, CIBA) για 

την παρουσίαση του ηλεκτρονικού συστήματος της ενδιάμεσης λύσης, με έκδηλο ενδιαφέρον 

και αθρόα συμμετοχή. Οι παρουσιάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κλάδου 

Εταιρειών (Βάση πληροφοριών, Εγχειρίδια/Παρουσιάσεις). 

- Η ιστοσελίδα του Κλάδου Εταιρειών εμπλουτίστηκε με πληροφοριακό υλικό το οποίο 

επικαιροποιείται σε καθημερινή βάση στη βάση των ερωτημάτων που υποβάλλονται (Βάση 

πληροφοριών, Συνήθεις ερωτήσεις-Πραγματικοί δικαιούχοι). 

- Η ΟΕ παρείχε πλήρη υποστήριξη, καθ’ όλη τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους, δίνοντας 

απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλονταν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

(ubos@meci.gov.cy) που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των χρηστών.  

- Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών για τη μετάβαση στην τελική λύση 

πληροφορικού συστήματος που θα υποστηρίζει πλήρως τη λειτουργία του Μητρώου 

Πραγματικών Δικαιούχων. Το έργο περιλήφθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

της ΚΔ (α/α 145 κάτω από τον άξονα 4.2). 

 

Επικαιροποίηση του Μητρώου νομικών οντοτήτων / Παρακολούθηση συμμόρφωσης: 

o Επικαιροποίηση Μητρώου νομικών οντοτήτων: 

- 4η εκστρατεία συμμόρφωσης εταιρειών: 77.769 εταιρείες δημοσιεύτηκαν στην 

Επίσημη Εφημερίδα για τρίμηνη ειδοποίηση πριν τη διαγραφή εκ των οποίων 

διαγράφτηκαν οι 16.504 για λόγους μη συμμόρφωσης. 

- 2η εκστρατεία συμμόρφωσης Συνεταιρισμών: 449 συνεταιρισμοί με υποχρέωση 

καταχώρισης ετήσιας έκθεσης διαγράφτηκαν στις 17.12.2021 για λόγους μη 

συμμόρφωσης. 

o Εφαρμογή χρηματικής επιβάρυνσης: Από 1/6/2021 τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο της 

επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών, 

ετήσιας έκθεσης και οικονομικών καταστάσεων από εταιρείες και συνεταιρισμούς με 

ομόρρυθμο συνέταιρο. 

o Global Forum: Περί τα τέλη Ιουνίου 2021 υποβλήθηκε στο Global Forum (GF) του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η πρώτη έκθεση προόδου σε 

σχέση με την υλοποίηση των συστάσεων που αφορούσαν στον Έφορο Εταιρειών και 

περιλαμβάνονταν στην Έκθεση 2020 για την Κύπρο. 

 

Εφαρμογή των νέων και ανασχεδιασμένων εντύπων του Κλάδου Εταιρειών: Στο πλαίσιο της 

νομοθετικής μεταρρύθμισης, τέθηκαν σε εφαρμογή  τα νέα και ανασχεδιασμένα έντυπα του Κλάδου 

Εταιρειών ως ακολούθως: 

https://www.companies.gov.cy/gr/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
https://www.companies.gov.cy/gr/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD/faq-s
https://www.companies.gov.cy/gr/%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD/faq-s
mailto:ubos@meci.gov.cy
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- Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή η 1η Δέσμη, η οποία αποτελείται από 

27 έντυπα. 

- Στις 6 Δεκεμβρίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή η 2η Δέσμη, η οποία αποτελείται από 

22 έντυπα.  

- Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή η διοικητική επαναφορά εταιρείας που 

έχει διαγραφεί από τον Έφορο Εταιρειών για λόγους μη συμμόρφωσης, η οποία 

δύναται να επανεγγραφεί, με απλοποιημένη διαδικασία, χωρίς διάταγμα δικαστηρίου. 

- Στο πλαίσιο της ομαλής και αποτελεσματικότερης εφαρμογής των νέων εντύπων 

κατά το έτος 2021 διοργανώθηκαν συνολικά 7 διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια 

(webinars) προς το επιχειρηματικό κοινό και το προσωπικό του Κλάδου Εταιρειών, 

με τη συμμετοχή πέραν των 1500 ατόμων.  

 

Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση: 

o Ανάπτυξη νέων ιστοσελίδων: Στις 25/1/21, δημοσιοποιήθηκε η αγγλική έκδοση των νέων 

ιστοσελίδων των Κλάδων Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

o Ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης πληροφορικού συστήματος: 

- Στη βάση της ενημέρωσης που έτυχαν οι οικονομικοί φορείς για το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης των προτάσεών τους και την απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών, 

υποβλήθηκαν 2 προσφυγές εναντίον της Αναθέτουσας Αρχής. 

- Η αξιολόγηση των προσφορών επαναλήφθηκε στη βάση σχετικής απόφασης της 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (ΑΑΠ), ημερομηνίας 9.6.2021. 

- Στις 13/9/2021 υποβλήθηκε νέα έκθεση αξιολόγησης στο Συμβούλιο Προσφορών του 

ΥΕΚΨΠ, η οποία συζητήθηκε κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 23/9/2021. 

- Στις 7/10/2021 οι οικονομικοί φορείς ενημερώθηκαν για την απόφαση του Συμβουλίου 

Προσφορών. 

- Υποβλήθηκαν νέες προσφυγές οι οποίες εξετάστηκαν από την ΑΑΠ στις 8/12/2021 

και αναμένεται έκδοση της απόφασης αρχές του 2022 

- Το έργο περιλήφθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΚΔ (α/α 95 κάτω 

από τον άξονα 3.3). 

o Εργασία με απομακρυσμένη πρόσβαση: Συνεχίστηκε και εντός του 2021 η εργασία με 

απομακρυσμένη πρόσβαση για βελτιστοποίηση της απόδοσης του Τμήματος, με στόχο τη 

μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης αίτησης στα πιο κάτω επίπεδα: 

- On line: 24 ώρες (με επίσπευση) και 48 ώρες (κανονικά) 

- Ταμείο: 3 ημέρες (με επίσπευση) και 7 ημέρες (κανονικά) 

o Άλλες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις:  Σε συνεργασία με το ΥΕΚΨΠ δρομολογήθηκαν οι πιο κάτω 

ψηφιακές υπηρεσίες: 
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- Εφαρμογή της η-σφραγίδας του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας πάνω στα 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Τμήμα. 

- Εφαρμογή της προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής στα συνοδευτικά έγγραφα που 

υποβάλλονται στον έφορο εταιρειών ηλεκτρονικά μέσω e-filing (π.χ. ψηφίσματα, επιστολές, 

λογαριασμοί) και τα οποία δεν αποτελούν θεσμοθετημένα έντυπα του Τμήματος. 

- Δημιουργία πλατφόρμας αναζήτησης προτεινόμενου ονόματος για εταιρεία ή άλλη 

νομική οντότητα μέσω της οποίας ο χρήστης θα μπορεί να καταλήξει στο 

προτεινόμενο όνομα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει αποδεκτό από τον 

Έφορο Εταιρειών.  

Μεταστέγαση: Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 22/7/2021 εγκρίθηκε μεταξύ 

άλλων, η αγορά του κτηρίου Nicosia City Centre από την εταιρεία PCMK Holdings Ltd, για στέγαση 

κυβερνητικών υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας. Κατά το υπό επισκόπηση έτος, οριστικοποιήθηκε η χωροθετική οργάνωση των δύο 

Κλάδων του Τμήματος στο κτήριο. 

 

 

 

Με την ψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2020, ξεκίνησαν επίσημα οι εργασίες του 

Τμήματος Αφερεγγυότητας. Εξαιτίας της πανδημίας παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις οι οποίες 

παρεμπόδισαν την πλήρη λειτουργία του Τμήματος. Μέσα στο 2021, ξεκίνησε η διαδικασία 

στελέχωσης της οργανωτικής δομής του Τμήματος στη βάση των αναγκών που έχουν 

καταγραφεί μέσα από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Αφερεγγυότητα.  

 

Προχωρώντας με την υλοποίηση του έργου που αφορά στην ενδυνάμωση της ενημέρωσης για 

το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, μέσα στο 2020, καταγράφηκε η πολιτική που αφορά τη δημιουργία 

Γραμμής Εξυπηρέτησης Πελατών και διαμορφώθηκε το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου Έργου. Ταυτόχρονα, προχώρησε ο σχεδιασμός και άρχισε η σταδιακή ανάπτυξη 

της Διαδικτυακή πύλης του Τμήματος Αφερεγγυότητας, έχοντας σαν γνώμονα, την παροχή 

απομακρυσμένης πρόσβαση σε υπηρεσίες του Τμήματος για το κοινό.  Στη βάση των 

αποτελεσμάτων του πιο πάνω Έργου, εγκρίθηκαν μέσω του Προϋπολογισμού του Τμήματος 

επιπλέον θέσεις εντός της Οργανωτικής Δομής για τη δημιουργία και στελέχωση Γραμμής 

Εξυπηρέτησης Πελατών, Επικοινωνίας και Προώθησης, εντός του Τμήματος. Η ομάδα αυτή θα 

έχει την ευθύνη εφαρμογής, ανάπτυξης και συνεχούς ρύθμισης του Σχεδίου Δράσης για τη 

Γραμμή Εξυπηρέτησης και για το Σχέδιο Επικοινωνίας για ενημέρωση και προώθηση των 

5.     ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ  
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διαδικασιών αφερεγγυότητας και του Τμήματος. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, αλλά και για σκοπούς ευθυγράμμισης με τις 

πρόνοιες της Οδηγίας 2019/1023 για την προληπτική αναδιάρθρωση και τη 2η ευκαιρία για τις 

επιχειρήσεις, το Υπουργείο σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο, υπέβαλαν από κοινού στη 

Διεύθυνση της ΕΕ, DG Reform, πρόταση και εξασφάλισαν έγκριση για παροχή τεχνικής βοήθειας 

για: 

o Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των διαδικασιών αφερεγγυότητας μέσω της 

αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης των λειτουργιών του Τμήματος Αφερεγγυότητας και 

οποιονδήποτε άλλων διαδικασιών αφερεγγυότητας στις οποίες εμπλέκονται τα δικαστήρια. 
o Εξειδίκευση δικαστηρίων / δικαστών για διαχείριση υποθέσεων αφερεγγυότητας. Το Έργο 

ξεκίνησε το 1ο εξάμηνο του 2021 και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης 16 με 18 μήνες. Τόσο οι 

μεταρρυθμίσεις που αναμένεται να προκύψουν μέσα από το πιο πάνω έργο, όσο και οι 

υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου Δράσης για την Αφερεγγυότητα, έχουν περιληφθεί 

στο Σχέδιο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας, με ορόσημα υλοποίησης το Δεκέμβριο του 2022 

και 2025. 

 

 

 

 

Στις 12.10.21 βάσει των διατάξεων του περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας Νόμο του 2021 (Ν133(Ι)/2021) το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ) μετονομάστηκε σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

(ΤΕΕΔΙ) και ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μετονομάστηκε σε Κλάδο 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 

 

Σκοπός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι η υλοποίηση της 

κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα που υποβοηθούν την καθημερινή λειτουργία και ανάπτυξη 

της οικονομίας, καθώς και η δημιουργία και διατήρηση κατάλληλων συνθηκών για περαιτέρω 

δραστηριοποίηση του εμποροβιομηχανικού κόσμου. 

 

Το Τμήμα αποτελεί έναν νευραλγικό άξονα για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της 

κυπριακής οικονομίας, για αυτό και τα τελευταία χρόνια διέρχεται μία εκ βάθρων μεταρρύθμιση, 

στη βάση εγκεκριμένου, από το Υπουργικό Συμβούλιο, Σχεδίου Δράσης και με τη συνεργασία 

της Ομάδας Έργου που συστάθηκε προς τον σκοπό αυτό υπό τον Γενικό Διευθυντή του 

6.    ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
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Υπουργείου. Στόχος είναι η δημιουργία μιας αποτελεσματικής, γρήγορης και σύγχρονης 

Υπηρεσίας, η οποία θα λειτουργεί με απλοποιημένες διαδικασίες, βασισμένες σε βέλτιστες 

πρακτικές και υποστηριζόμενες από σύγχρονα πληροφορικά συστήματα. Προς αυτή την 

κατεύθυνση έχουν γίνει και συνεχίζονται σημαντικές διοικητικές αλλαγές, όπως και 

απλουστεύσεις στον τρόπο διεκπεραίωσης των αιτήσεων και έχουν μειωθεί οι χρόνοι 

εξυπηρέτησης του κοινού.  

 

Κατά το υπό επισκόπηση έτος, στα πλαίσιο υλοποίησης του έργου του εκσυγχρονισμού του 

Κλάδου Εταιρειών και του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Τμήμα συνεργάστηκε με την 

Ομάδα Έργου για την προώθηση ενεργειών που αφορούν στην επικαιροποίηση του Μητρώου 

Εταιρειών, στην ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμό του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, σε 

θέματα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στη μεταστέγαση του Τμήματος.  

 

Για το Τμήμα, οι κυριότερες εξελίξεις κατά το   2021 ήταν οι ακόλουθες: 

 

Κλάδος εταιρειών  

 

o Συνεχίστηκε η επικαιροποίηση του Μητρώου Εταιρειών με σκοπό την ορθή πληροφόρηση 

για κάθε εγγεγραμμένο οργανισμό. 

o Παρακολούθηση της συμμόρφωσης νομικών οντοτήτων ανάλογα με τις πρόνοιες της 

νομοθεσίας που έχουν εγγραφεί. Το σύνολο των εταιρειών που διαγράφηκαν το 2021μετά 

από αίτηση για διαγραφή ανήλθε στις 770. 

o Σε συνέχεια της 4ης εκστρατείας συμμόρφωσης των εταιρειών σε σχέση με την υποχρέωσή 

τους για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών της ετήσιας έκθεσής του και των αντίστοιχων 

οικονομικών καταστάσεων, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, σε τρίμηνη 

δημοσίευση διαγραφής, 77.769 εταιρείες και διαγράφηκαν 16.504 εταιρείες. 

o Κατά το υπό επισκόπηση έτος, διαγράφηκαν συνολικά 37.217 εταιρείες για διάφορους 

λόγους (π.χ. με αίτηση για διαγραφή, χωρίς Δ/ντή κ.λπ.), περιλαμβανομένης της μη 

συμμόρφωσης.  

o Σε συνέχεια της 2ης εκστρατείας συμμόρφωσης, η οποία ξεκίνησε το 2020 κι αφορούσε 

τους Συνεταιρισμούς -σχετικά με την υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Σ5 και των 

αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων-, διαγράφηκαν 449 Συνεταιρισμοί λόγω μη 

συμμόρφωσης. 

o Συμμετοχή στην επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Prevention of money laundering 

and terrorist financing” που αφορά τη διασύνδεση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων 

με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρμα. 
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o Ολοκληρώθηκε μέσω αγοράς υπηρεσιών, η σύνταξη δεσμευτικών Οδηγιών για τη 

λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Δ.Π. 112/2021, τροποποιητική 

Οδηγία Κ.Δ.Π. 317/2021). Η Οδηγία (Κ.Δ.Π. 112/2021) για την Παρεμπόδιση και 

Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων) του 2021 θεσπίζει τη λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών 

Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων. Παράλληλα, σύμφωνα με την Οδηγία, 

o Έφορος Εταιρειών καταρτίζει, τηρεί και δημοσιεύει αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και Άλλων Νομικών Οντοτήτων, στο οποίο 

φυλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και άλλες 

νομικές οντότητες.   

o Στις 16/3/2021 τέθηκε σε εφαρμογή η ενδιάμεση λύση του Μητρώου Πραγματικών 

Δικαιούχων που δημιουργήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων των πραγματικών 

δικαιούχων.   

o Υπογράφτηκε σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη αναφορικά με τη διεξαγωγή διαφημιστικής 

εκστρατείας με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. 

Η διαφημιστική εκστρατεία καλούσε όλες τις εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες που είναι 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών όπως προχωρήσουν στην καταχώρηση 

των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών 

και άλλων Νομικών Οντοτήτων, εντός του χρονικού πλαισίου που είχε τεθεί. Η διαφήμιση 

προβλήθηκε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, εξειδικευμένα περιοδικά οικονομικού 

περιεχομένου, εφημερίδες και στο διαδίκτυο.  

Πέρα από την εκστρατεία στα ΜΜΕ, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας είχε αποστείλει από τον Νοέμβριο του 2021, ενημερωτική επιστολή σε όλες τις 

εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων των 

πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο. Στόχος της επιστολής ήταν η πληροφόρηση ως 

προς την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και γενικά,  για τις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν με βάση τη νομοθεσία. 

o  Κατακυρώθηκε προσφορά σε ιδιωτική εταιρεία για την ψηφιοποίηση εκκρεμούντων 

ετήσιων εκθέσεων εταιρειών καθώς και των οικονομικών τους καταστάσεων, με στόχο την 

πλήρη ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων που τηρούνται στο Μητρώο Εταιρειών, καθώς 

και την εύκολη πρόσβαση του κοινού και των λειτουργών στα δεδομένα αυτά. Το έργο 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2022. 

o Στις 5 Νοεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος 2021 (Ν.150(Ι)/2021), με 

τον οποίον εισάγονται οι αναγκαίες πρόνοιες σχετικά με τις εταιρείες επενδύσεων 

μεταβλητού κεφαλαίου.  
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o Σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου συνεχίστηκε ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου που αφορά στον Κλάδο. 

o Συμμετοχή στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Εμπειρογνώμονες Εταιρικού 

Δικαίου” στην οποία συζητούνται ενδεχόμενες πρωτοβουλίες στον τομέα του Εταιρικού 

Δικαίου, καθώς και η εφαρμογή εγκριμένων νομοθετικών πράξεων. 

o Συμμετοχή στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Accounting Regulatory 

Committee”, η οποία συζητά θέματα σχετικά με τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Πρότυπα 

(ΔΧΠ) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και εγκρίνει προτάσεις της ΕΕ για την 

υιοθέτηση των ΔΧΠ ΚΑΙ ΔΛΠ εντός της Κοινότητας. 

o Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας “Εταιρικό Δίκαιο” του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία 

εξετάζει, συζητεί και εγκρίνει νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον 

τομέα του εταιρικού δικαίου. 

 

Κλάδος διανοητικής ιδιοκτησίας 

 

o Στις 12 Μαΐου 2021 δημοσιεύθηκε στη Επίσημη Εφημερίδα ο περί Εμπορικών Σημάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 Ν.107(Ι)/2021. Με τη νομοθεσία αυτή 

τροποποιήθηκε ο περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος (ΚΕΦ.268) με την αντικατάσταση 

των ορισμών των όρων «αντιπρόσωπος» και «ειδικός πληρεξούσιος» και την προσθήκη 

του εδαφίου 3 στο άρθρο 62 του βασικού νόμου. 

o Ολοκληρώθηκε η σάρωση και μεταφόρτωση των Μητρώων των Εμπορικών Σημάτων 

και εγγεγραμμένων δικαιούχων χρήσης, της δεύτερης φάσης του προγράμματος 

’’Capture and Store Historical Files’’ του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). 

o Ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές στην υπηρεσία ηλεκτρονικής καταχώρισης εμπορικών 

σημάτων που αφορούσαν την τελευταία τροποποίηση του περί Εμπορικών Σημάτων 

νόμου (ΚΕΦ.268).   

o Κατά το 2021 μηχανογραφήθηκαν 50 Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, καθώς και 

διόρθωση και μηχανογράφηση καταχωρημένων στοιχείων σε 200 Ευρωπαϊκά 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. 

o Συναντήσεις CoCoNet: Το 2021 η Κύπρος συμμετείχε και στις δύο διαδικτυακές 

συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Το CoCoNet είναι ένα δίκτυο που 

δημιουργήθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

(EPO) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το οποίο σκοπό έχει την παροχή εκπαίδευσης και 

πρακτικών συμβουλών σε όσους ασχολούνται με τον τομέα της επικοινωνίας, 
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προώθησης και προβολής των  εθνικών γραφείων Πνευματικής Ιδιοκτησίας των κρατών 

μελών. 

o Επιπρόσθετα της έως τώρα συμμετοχής του στα θεσμικά όργανα Ευρωπαϊκών & 

Διεθνών Οργανισμών (Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές Προϋπολογισμού κλπ), ο 

Κλάδος συμμετέχει σε επιπλέον συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας (EPO), του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) 

και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), που 

απαιτούνται στο πλαίσιο της απαραίτητης συνεργασίας με τους Οργανισμούς αυτούς. 

Κατά το 2021 ο Κλάδος συμμετείχε διαδικτυακά στις συναντήσεις για το «Technical and 

Operational Support Committee (TOSC)», στην Επιτροπή Committee on  Patent Law 

του EPO, και στα Liaison Meeting για Εμπορικά Σήματα και Βιομηχανικά Σχέδια του 

EUIPO. Συμμετείχε επίσης με φυσική παρουσία στις Ετήσιες Συνελεύσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO General Assemblies) που 

πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη της Ελβετίας, καθώς και στη Διοικητική Συνάντηση και 

Συνάντηση Επιτροπής Προϋπολογισμού του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στο Αλικάντε της Ισπανίας. 

o Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης “Ideas Powered for Business – SME Fund”, 

μέσω του οποίου οι κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούσαν να αιτηθούν 

επιστροφή του 50% του βασικού τέλους εγγραφής Εμπορικών Σημάτων και 

Βιομηχανικών Σχεδίων. Το πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώθηκε για το 2021 με τη 

καταβολή συνολικά €76.587 σε 346 εταιρείες στην Κύπρο ως επιστροφή 50% του 

βασικού τέλους εγγραφής Εμπορικών Σημάτων και Βιομηχανικών Σχεδίων. 

o Προωθήθηκε διαφημιστική εκστρατεία στο ραδιόφωνο και στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα επιχορήγησης 

“Ideas Powered for Business  - SME Fund”. Η εκστρατεία συγχρηματοδοτήθηκε με 

ποσοστό 90% από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπλέον, ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας συνέχισε την προώθηση του 

προγράμματος επιχορήγησης με τηλεοπτική και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. 

Μέσω των συνεντεύξεων έγινε επίσης ενημέρωση για την σημασία της προστασίας της 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας με την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο και τα οφέλη που 

έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εγγράφουν και προστατεύουν τα Εμπορικά τους Σήματα, 

τα Βιομηχανικά τους Σχέδια και τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας τους. 

o Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) διοργανώθηκαν διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια 

σχετικά με την εναρμόνιση του περί Εμπορικών Σημάτων νόμου (ΚΕΦ.268) με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2436, τα οποία απευθύνονταν στους χρήστες Εμπορικών 
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Σημάτων καθώς και σε άλλους τους ενδιαφερόμενους. Συνδιοργανώθηκαν, επίσης 

διαδικτυακά, μαζί με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

σεμινάριο IPforYOU το οποίο αφορούσε τα οφέλη προστασίας της Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το σεμινάριο «Ideas Powered 

for Business» με το οποίο έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα επιχορήγησης “Ideas 

Powered for Business – SME Fund”. 

o Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας έλαβε μέρος στο πρόγραμμα σύγκλισης πρακτικών 

των εθνικών γραφείων διανοητικής ιδιοκτησίας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), που σκοπό έχει την καταγραφή και σύγκλιση των 

πρακτικών των κρατών μελών.  Έλαβε συγκεκριμένα μέρος στις ακόλουθες ομάδες 

έργων: 

• ΕCP8 – Collaborative Services (PEER Coordination) Working Group. 

• ΕCP6 - Supporting SMEs Working Group 

• ECP6 – Outreach and Information Sub Working Group 

o Δημοσίευση Κοινών Πρακτικών 11 και 12: Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

δημοσίευσε την Κοινή Πρακτική 11 «Νέα Είδη Εμπορικών Σημάτων: Εξέταση Τυπικών 

Προϋποθέσεων και Λόγων Απαράδεκτου» και την Κοινή Πρακτική 12 «Αποδεικτικά 

Στοιχεία στο Πλαίσιο Διαδικασιών Προσφυγής για Εμπορικά Σήματα: Κατάθεση, 

Διάρθρωση και Παρουσίαση Αποδεικτικών Στοιχείων και Χειρισμός Αποδεικτικών 

Στοιχείων Εμπιστευτικού Χαρακτήρα», μέσα στο πλαίσιο σύγκλισης των πρακτικών για 

τα Εμπορικά Σήματα και Βιομηχανικά Σχέδια του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημερομηνία εφαρμογής των Κοινών Πρακτικών 11 και 12 στην 

Κύπρο ορίστηκε η 14/07/2021 και 30/06/2021 αντίστοιχα. 

o Ο Κλάδος Διανοητικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε στην παρουσίαση Junior Achievement 

Cyprus, όπου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες μαθητές για θέματα που αφορούν τη 

διανοητική ιδιοκτησία. 

 

 

 

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας (ΤΑ) συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2020. Οι αρμοδιότητες και η 

λειτουργία του καθορίστηκαν με βάση τον Νόμο (Ν. 68 (Ι)/2020), στον οποίο το ΤΑ καθίσταται 

αρμόδιο για να εκτελεί τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες που εκχωρούνται από οποιοδήποτε 

σχετικό Νόμο ή και Κανονισμό στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και στον Επίσημο Παραλήπτη, 

καθώς και στον Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, σε 

7.    ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ  
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σχέση με: α) τις εκούσιες εκκαθαρίσεις εταιρειών, β) το διορισμό Παραλήπτη ή Διαχειριστή, και γ) το 

μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών.  

Ο στόχος του Τμήματος 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. 

 

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Τμήματος κατά τη διάρκεια του 2021 ήταν: 

 

• Ετοιμασία εναρμονιστικών νομοσχεδίων για ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των υποχρεώσεων 

που προκύπτουν από την Οδηγία (ΕΕ)2019/1023.  

• Διασύνδεση της ιστοσελίδας του Τμήματος με την Ενιαία Ψηφιακή Θύρα της ΕΕ, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724, για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις εθνικές 

διαδικασίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης. 

• Διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ)2015/848 σχετικά με τις 

διαδικασίες αφερεγγυότητας.  

• Συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας της Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ για θέματα 

αφερεγγυότητας.  

• Συμμετοχή σε Επιτροπές Συνδιασκέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου. 

• Διασύνδεση του Τμήματος με την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών, με σκοπό την 

αποδοτικότερη διεκπεραίωση της έρευνας στοιχείων που διεξάγει το Τμήμα για τις υποθέσεις 

αφερεγγυότητας τις οποίες διαχειρίζεται. 
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• Διατήρηση στατιστικών στοιχείων για όλες τις δράσεις του Τμήματος, τα οποία δημοσιεύονται 

στην ιστοσελίδα του. 

• Συνεχής ενημέρωση του Πρωτόκολλου Συνεργασίας με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων του Πλαισίου Αφερεγγυότητας. 

• Ανασχεδιασμός/αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Τμήματος.   

 

Τομέας Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων 

• Εκτέλεση διαταγμάτων πτώχευσης, εκκαθάρισης εταιρειών, δήμευσης, εκκαθάρισης 

ημικρατικών οργανισμών και πληρωμή μερισμάτων. 

• Έλεγχος και καταχώρηση εγγράφων εκούσιων εκκαθαρίσεων. 

• Έλεγχος και καταχώρηση εγγράφων διορισμού παραλήπτη-διαχειριστή. 

• Διατήρηση Δημόσιου Μητρώου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων. 

• Διατήρηση Δημόσιου Μητρώου Διορισμού Παραλήπτη-Διαχειριστή. 

• Απαλλαγή πολιτών που τελούσαν υπό καθεστώς πτώχευσης και παροχή δεύτερης ευκαιρίας. 

 

Τομέας Αφερεγγυότητας 

• Αδειοδότηση συμβούλων αφερεγγυότητας. 

• Ανανέωση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος συμβούλων αφερεγγυότητας.  

• Διατήρηση Δημόσιου Μητρώου Συμβούλων Αφερεγγυότητας. 

• Παροχή διοικητικής/γραμματειακής υποστήριξης στην Εξεταστική Επιτροπή Συμβούλων 

Αφερεγγυότητας. 

• Διαχείριση προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής. 

• Διαχείριση διαταγμάτων απαλλαγής οφειλών. 

• Διατήρηση Δημόσιου Μητρώου Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής (ΠΣΑ). 

• Διατήρηση Δημόσιου Μητρώου Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ). 

 

 

Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας εστιάζεται σε τέσσερις κύριες δραστηριότητες με στόχο την 

ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

o Την προώθηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των υφιστάμενων. 

o Tον εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της κυπριακής βιομηχανίας. 

8.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
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o Την προώθηση της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών. 

o Τη διευκόλυνση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

 

 

Οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των κυπριακών επιχειρήσεων. Αποτελούν τον 

πυρήνα της κυπριακής αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι ουσιαστικά η κινητήρια δύναμη 

της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει θέσει την πολιτική για τις ΜμΕ μεταξύ των βασικών του 

προτεραιοτήτων, δεδομένης της σημαντικότητας και του ρόλου που διαδραματίζουν στην ευρύτερη 

ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο κατά το 2021 προώθησε σειρά δράσεων και εφάρμοσε 

Σχέδια Χορηγιών για τη στήριξη των ΜΜΕ ως οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις ΜΜΕ. 

 

 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προωθεί την υλοποίηση των δράσεων που 

περιλαμβάνονται στη Νέα Εθνική Βιομηχανική Πολιτική, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο στις 6 Μαΐου 2019. Η Πολιτική εστιάζει στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και στην 

προώθηση των εξαγωγών, αλλά και σε μέτρα που διευκολύνουν τη βιομηχανική δραστηριότητα, 

καθιστώντας τη βιομηχανία ζωτικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο υλοποίησης των 

δράσεων της Νέας Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής διενεργήθηκε μελέτη με θέμα την προώθηση και 

ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2020. 

Όπως καταγράφεται στη μελέτη υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για τις επιχειρήσεις και την 

οικονομία λόγω της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, γεγονός που έχει κινητοποιήσει το Υπουργείο 

για υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Κατά το 2021 έχει 

οριστικοποιηθεί το σχέδιο δράσης για ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει 

κίνητρα για επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα. 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2021 διοργανώθηκε με επιτυχία για 2η συνεχή χρονιά η Εβδομάδα Βιομηχανίας 

κατά την οποία πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων, που απευθύνονταν σε βιομηχάνους, στελέχη 

επιχειρήσεων, φοιτητές και ακαδημαϊκούς και περιλάμβαναν εργαστήρια για τη διασύνδεση της 

βιομηχανίας με τα κέντρα αριστείας, εργαστήρια σχετικά με τις απαραίτητες δεξιότητες που 

απαιτούνται για απασχόληση στη βιομηχανία, συζήτηση με θέμα την κυκλική οικονομία κι επισκέψεις 

σε βιομηχανίες. Το ειδικό θέμα της βδομάδας ήταν η κυκλική οικονομία και για το σκοπό αυτό 

οργανώθηκαν επισκέψεις της Υπουργού σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν την πρακτική αυτή. 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Νέα Βιομηχανική Πολιτική 2019-2030 
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Η δημιουργία νέων και η ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) θεωρείται 

ένας από τους κύριους μοχλούς δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και επιτάχυνσης της οικονομικής 

δραστηριότητας. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία 

και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜμΕ στην ευρύτερη ανάπτυξη, προωθεί σειρά δράσεων και 

εφαρμόζει σχέδια χορηγιών για την στήριξη των ΜμΕ πλείστα των οποίων συγχρηματοδοτούνται από 

τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Σημειώνεται πως στα πλαίσια της νέας 

προγραμματικής περιόδου 2021-2027 έχουν εγκριθεί διάφορα Σχέδια Χορηγιών ύψους € 209 εκατ. 

τα οποία θα εφαρμόσει η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (ΥΒΤ). 

Επιπλέον, η ΥΒΤ θα εφαρμόσει πρόσθετα Σχέδια Χορηγιών συνολικού ύψους €100,4 εκατ. τα οποία 

θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα Σχέδια περιλαμβάνουν 

Σχέδια για ενεργειακή αναβάθμιση στις επιχειρήσεις, στήριξη του μεταποιητικού τομέα στις μεγάλες 

επιχειρήσεις, ενίσχυση του τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, ενθάρρυνση 

των επενδύσεων σε κυκλική οικονομία, ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων κ.ά.  

Κατά το 2021 προκηρύχθηκαν τα εξής σχέδια χορηγιών από την ΥΒΤ, συνολικού ύψους €119,1 εκατ.:  

• Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) μεταποιητικού τομέα, €50 εκατ. (652 αιτήσεις). 

• Εξοικονομώ/Αναβαθμίζω στις κατοικίες, €35 εκατ. (2.152 αιτήσεις). 

• Στήριξη κυπριακής οινοβιομηχανίας, €2,1 εκατ. (33 αιτήσεις). 

• Ενίσχυση νέας επιχειρηματικότητας €30 εκατ. (820 αιτήσεις).  

• Σχέδια για στήριξη βιομηχανιών/ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών/νέα επιχειρηματικότητα 

εντός Βρετανικών Βάσεων, €2 εκατ. 

 

 

 

Η συνεχής αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των 13 Βιομηχανικών Περιοχών που λειτουργούν 

παγκύπρια, κατά τρόπο που να τις καθιστά πιο λειτουργικές ως προς την εξυπηρέτηση των 

βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες σε αυτές, αποτελούν προτεραιότητα για το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Απώτερος στόχος η στήριξη και περαιτέρω ενίσχυση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και γι’  αυτό επενδύονται σε ετήσια βάση, σημαντικά ποσά για την 

υλοποίηση έργων αναβάθμισης των υποδομών στις εν λόγω Περιοχές.  

 

Ενίσχυση πρόσβασης στη χρηματοδότηση – Εφαρμογή Σχεδίων Χορηγιών 

Βιομηχανικές Περιοχές – Βιομηχανικές Ζώνες 
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Κατά το 2021 υλοποιήθηκαν έργα συνολικού ύψους €563.800. Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες, διενήργησε, στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας 

με τους βιομήχανους, επισκέψεις σε Βιομηχανικές Περιοχές όπου και είχε την ευκαιρία να συζητήσει 

τα προβλήματα και τις ανάγκες που τους απασχολούν, με στόχο την εξεύρεση λύσεων και 

διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων τους.  Ήδη έχουν τροχοδρομηθεί ενέργειες προς 

επίλυση των εν λόγω προβλημάτων τα οποία αφορούν κυρίως την ασφάλεια, πυρασφάλεια, 

εξωραϊσμό και καθαριότητα των Βιομηχανικών Περιοχών. 

 

 

Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας έχει την αρμοδιότητα για εποπτεία και εφαρμογή της 

νομοθεσίας (Ν.156(Ι)/2004) και της οδηγίας (L178/2000) που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην 

Κύπρο. Στο παρόν στάδιο η νομοθεσία τυγχάνει τροποποίησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή της νομοθεσίας.  

 

 

 

 Η «Μονοθυριδική Πρόσβαση» αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη 

εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού κόσμου και την περαιτέρω προώθηση της επιχειρηματικότητας. Οι 

υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν κυρίως τις αρχικές βασικές εγγραφές για έναρξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο όπως η εγγραφή μιας νέας οντότητας στο Τμήμα 

Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη.  

Συνολικά το 2021 καταχωρήθηκαν 2.225 αιτήσεις για εγγραφή εταιρείας (αύξηση 12% σε σχέση με 

το 2020), 2.577 αιτήσεις για έγκριση ονόματος (μείωση της τάξης του 13% από το σύνολο του 2020), 

302  αιτήσεις για εγγραφή Εμπορικής Επωνυμίας (μείωση 20%) και 27 αιτήσεις για εγγραφή 

Συνεταιρισμού (μείωση 13%).  

 

 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της 

Οδηγίας των Υπηρεσιών, 2006/123/ΕΚ, θέσπισε τον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων 

Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο του 2010 και ίδρυσε το Ενιαίο 

Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ Κύπρου). Στόχος του η διευκόλυνση της εγκατάστασης παρόχων 

υπηρεσιών, καθώς και η διευκόλυνση για περιστασιακή και διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην 

Κύπρο από παρόχους εγκατεστημένους σε αλλά Κράτη Μέλη και χώρες του Ευρωπαϊκού 

Προώθηση Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Μονοθυριδική Πρόσβαση Επιχειρήσεων 

Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
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Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η νέα και σύγχρονη ιστοσελίδα του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης 

συνεχίζει να λαμβάνει πληθώρα ερωτημάτων σταθερά και σε καθημερινή βάση. Για το 2021, 

απαντήθηκαν, μόνο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 373 ερωτήματα επιχειρηματικής φύσης 

(αύξηση 71% από τα 218 του 2020), με τα ερωτήματα να απαντώνται, κατά μέσο όρο, αυθημερόν. 

 

 

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 η Κυπριακή Δημοκρατία 

υιοθέτησε το Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης, στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω 

προσέλκυση ξένων εταιρειών, καθώς και για ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση αιτημάτων που 

λαμβάνονται από εταιρείες ξένων χωρών για εγκατάσταση στην Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες 

για να ενταχθούν στο Μηχανισμό Ταχείας Δραστηριοποίησης, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα 

κριτήρια και η δραστηριοποίησή τους  να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 εντάχθηκαν στον Μηχανισμό 27 επιχειρήσεις. 

 

Επίσης το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2021 ενέκρινε τη 

«Στρατηγική Προσέλκυσης Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων 

τους στην Κύπρο». Η στρατηγική είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την προσέλκυση 

διεθνών επενδύσεων. Περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς, 

με στόχο την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου υψηλής 

ανάπτυξης. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ο «Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης» 

αναβαθμίζεται στη «Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (ΜΔΕ)» που θα αποτελέσει το ενιαίο σημείο 

επαφής για ξένες εταιρείες στην Κύπρο. 

 

 

Το Σύστημα «ΙΜΙ» δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη υποστήριξη της διοικητικής 

συνεργασίας που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Καταχωρισμένες αρμόδιες αρχές 

διεξάγουν ανταλλαγή πληροφοριών, αποστολή γνωστοποιήσεων και προειδοποιήσεων και επίσης 

δίνει τη δυνατότητα της έκδοσης της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας για ορισμένα 

ρυθμισμένα επαγγέλματα. Είναι ευέλικτο σύστημα και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε 

διαφορετικούς τομείς πολιτικής για υποστήριξη της επικοινωνίας. Η νομική βάση στην οποία 

στηρίζεται το ΙΜΙ περιέχει όλες τις απαιτήσεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Λειτουργεί 

από το 2008 και είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζει 

67 διαφορετικές λειτουργίες διασυνοριακής συνεργασίας και καλύπτει 17 διαφορετικούς τομείς 

πολιτικής. Στο Σύστημα ΙΜΙ βρίσκονται καταχωρισμένες 156 κυπριακές αρχές. 

Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης 

Σύστημα Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 
(IMI) 
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Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας έχει τον Εθνικό Συντονισμό της ΕΝΙΑΙΑΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΘΥΡΑΣ που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724. Η ΘΥΡΑ δημιουργήθηκε 

για να διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται πλήρως επιγραμμικά (on-line) καθώς και στις 

υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων. Από τον Δεκέμβριο 2020 άρχισε τη λειτουργία 

της η πρώτη φάση του Κανονισμού με την ανάρτηση πληροφοριών στις εθνικές ιστοσελίδες στις 

οποίες ενσωματώθηκαν τα ηλεκτρονικά εργαλεία για ανατροφοδότηση από τους χρήστες και τη 

συλλογή στατιστικών. Στη δεύτερη φάση που θα εφαρμοστεί από τον Δεκέμβριο 2023 θα πρέπει να 

λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις εθνικές ιστοσελίδες για 21 θέματα που αναφέρονται 

στον Κανονισμό. Η Ενιαία Ψηφιακή Θύρα θα είναι γνωστή πλέον στο κοινό ως «Your Europe». 

 

 

Το 2021 λειτούργησε στο Υπουργείο το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων Solvit. Το Solvit είναι μια 

εντελώς δωρεάν και εύχρηστη υπηρεσία που σκοπό έχει να βοηθά τους πολίτες κα τις επιχειρήσεις 

της ΕΕ να βρίσκουν γρήγορες και ρεαλιστικές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 

εσωτερική αγορά. Είναι ένα δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά με σκοπό να 

αντιμετωπίσει την ανομοιομορφία και να προωθήσει την εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών. 

 

 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας συμμετέχει στο έργο «Κοινωνικοί και Δημιουργοί» 

(Social and Creative) του προγράμματος «Μεσογειακής Συνεργασίας» InterregMED. Μέσα στο  2021  

ολοκλήρωσε τρεις μελέτες στα πλαίσια του έργου «Κοινωνικοί και Δημιουργοί» (Social and Creative). 

Οι μελέτες αφορούσαν την διερεύνηση τρόπων ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην  Δημιουργική Βιομηχανία στην Μεσογειακή Διατροφή και στην συνεργασία των δημιουργικών 

επιχειρήσεων με της επιχειρήσεις της βιομηχανικής παραγωγής.   

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μέσω της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, 

δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση και διατήρηση των παραδοσιακών τεχνικών και επαγγελμάτων, 

τα οποία αποτελούν μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Παράλληλα με την 

υλοποίηση στοχευμένων δράσεων συμβάλλει στη διάδοση στην αναβίωση και εξέλιξη της 

πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  

Ενιαία Ψηφιακή Θύρα (Single Digital Gateway) 

SOLVIT 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας 
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Η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας προωθεί επίσης την τοπική οικονομία χειροτεχνών, 

αριστοτεχνών και σχεδιαστών μέσα από την προβολή και διάθεση των δημιουργιών τους, στα 

καταστήματα της Υπηρεσίας στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο.  

 

Το έτος 2021 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου με σκοπό την καταγραφή, διατήρηση, 

εξέλιξη και ανάδειξη των χειροτεχνών/ αριστοτεχνών και σχεδιαστών της Κύπρου και του οδικού χάρτη 

δράσεων για την περίοδο 2021- 2026. Σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

προκύπτει  η ανάγκη ριζικού αναπροσανατολισμού της δράσης της Υπηρεσίας με στόχο την ενίσχυση 

της ικανότητας διαμόρφωσης και υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δημόσιων πολιτικών για 

την προώθηση της χειροτεχνίας. Ο νέος αυτός ρόλος θέτει τους χειροτέχνες και τις ανάγκες τους στο 

επίκεντρο της δραστηριότητας και λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

 

 

Η προώθηση των εξαγωγών μέσω της ανάπτυξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αποτελεί 

βασική προτεραιότητα της Υπηρεσίας Εμπορίου. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια του 2021 

υλοποιήθηκε σειρά ενεργειών στοχεύοντας στην περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών κυπριακών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Δυστυχώς η ραγδαία εξάπλωση του COVID-19,  σε συνδυασμό με τα αλλεπάλληλα τοπικά μέτρα που 

εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, 

περιόρισαν σημαντικά τις δυνατότητες διενέργειας προωθητικών δράσεων για τα κυπριακά προϊόντα 

και υπηρεσίες. Οι πλείστες προγραμματισμένες προωθητικές δράσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο 

εξωτερικό, για τις οποίες είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία, ακυρώθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν 

με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Προκειμένου να αντισταθμιστεί το έλλειμμα δράσεων το 

οποίο διαμορφώθηκε, ο Κλάδος Προώθησης Εμπορίου και τα Κυπριακά Εμπορικά Κέντρα στο 

εξωτερικό, αναθεώρησαν το ετήσιο πρόγραμμα δράσεων, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια    

για ενίσχυση διαδικτυακών δράσεων όπως συμμετοχή σε διαδικτυακές εκδηλώσεις, διαδικτυακά 

σεμινάρια, χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υποβολή διαφημίσεων τόσο σε έντυπα όσο 

και σε ηλεκτρονικά περιοδικά και ιστοσελίδες. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εμπορίου και των Κυπριακών Εμπορικών Κέντρων 

κατά το 2021 αφορούσαν: 

o Κατάρτιση ενός βραχυπρόθεσμου Σχεδίου Δράσης το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από 

ενέργειες για εντατικοποίηση των προσπαθειών προβολής των κυπριακών προϊόντων και 

9.    ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
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υπηρεσιών στο εξωτερικό. Προς αυτό το σκοπό σχεδιάστηκε και η Νέα Εμπορική Πολιτική, η 

οποία παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2021 στον επιχειρηματικό κόσμο και στα ΜΜΕ. 

o Εφαρμογή τεσσάρων Σχεδίων παραχώρησης οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 

«De Minimis» προς κυπριακές επιχειρήσεις με σκοπό την προβολή και προώθηση τόσο 

γεωργικών όσο και βιομηχανικών προϊόντων, από τα οποία επωφελήθηκαν συνολικά  92 

επιχειρήσεις με χορηγίες ύψους €811.092,00. 

o Συμμετοχή με κρατικό περίπτερο σε  Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. 

o Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο την προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς 

επιχειρηματικού κέντρου και κέντρου παροχής υπηρεσιών στο εξωτερικό, καθώς και την 

προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της στον εν λόγω τομέα. 

o Καταχώρηση  άρθρων/διαφημίσεων τόσο σε έντυπα όσο και σε ηλεκτρονικά περιοδικά και 

ιστοσελίδες, με στόχο την προώθηση των εξαγωγών προϊόντων, π.χ. το χαλλούμι, το κρασί, 

την κουμανδαρία κ.α. καθώς και προώθηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μας. 

o Θέσπιση και εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του Κυπριακού Οίνου και 

προχωρεί στη θέσπιση Εθνικής Οπτικής Ταυτότητας  για τα Κυπριακά Προϊόντα και στη 

Θέσπιση Εθνικής Οπτικής Ταυτότητας για τον Κυπριακό Οίνο.  

o Εκπροσώπηση των θέσεων της ΚΔ στα όργανα της ΕΕ που ασχολούνται με την εφαρμογή της 

κοινής εμπορικής πολιτικής καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς. 

o Εφαρμογή της νομοθεσίας για τον έλεγχο της εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης, όπλων και 

στρατιωτικού εξοπλισμού. Έκδοση εγγράφων επιτήρησης για χαλυβουργικά προϊόντα και 

προϊόντα αλουμινίου. Εφαρμογή νομοθεσίας για την κυκλοφορία και χρήση Πρόδρομων 

Ουσιών Εκρηκτικών Υλών. 

o Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για ολοκλήρωση των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με 

τρίτες χώρες.  . 

o Το 2021 εξετάστηκαν 33 υποθέσεις για επιβολή δασμών Αντι-ντάμπιγκ και Αντι- επιδοτήσεων 

στα πλαίσια των μέτρων εμπορικής άμυνας. 

o Προσωρινό σημείο επαφής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 που θεσπίζει το 

πλαίσιο ελέγχου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά το έτος 2021 

έχει ληφθεί μεγάλος αριθμός κοινοποιήσεων από Κράτη Μέλη για άμεσες ξένες επενδύσεις που 

τελούσαν υπό έλεγχο από τους μηχανισμούς ελέγχου των συγκεκριμένων Κρατών Μελών. 

 

Λειτουργία της υπηρεσίας Export Helpdesk η οποία αποσκοπεί στην πιο στοχευμένη προώθηση των 

εγχώριων εξαγωγών σε επιλεγμένες ξένες αγορές με την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των 

Εμπορικών Κέντρων της Δημοκρατίας. Κατά το 2021 εξυπηρετήθηκαν 96 εταιρείες. 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ/2021 
ANNUAL REPORT MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE AND INDUSTRY/2021 

 

22  

 

 

Η μετάβαση της Κύπρου στην εποχή της πράσινης ενέργειας απαιτεί την υλοποίηση μίας 

πολυδιάστατης στρατηγικής. H Υπηρεσία Ενέργειας έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση και την 

υλοποίηση της πολιτικής του κράτους στον τομέα της ενέργειας, με κύριους στρατηγικούς στόχους το 

2021 τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας και την αξιοποίηση του 

εθνικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η 

υλοποίηση των στόχων επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων με: 

o Την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και επίτευξη ασφάλειας ανεφοδιασμού 

μέσω της προώθησης των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος για ηλεκτρική διασύνδεση με Ισραήλ 

και Ελλάδα (EuroAsia Interconnector) και της κατασκευής των υποδομών έλευσης 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (έργο «Cyprus LNG import terminal»), ώστε να καταστεί 

δυνατή η έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο εντός του  το 2023. Η έλευση φυσικού αερίου θα 

προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και 

π α ρ ά λ λ η λ α  αναμένεται να μειώσει τους ρύπους  και την τιμή του ηλεκτρισμού στην Κύπρο. 

o Τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού το τέλος του 2022. 

o Την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό 

μας μείγμα και η προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης / Εξοικονόμησης Ενέργειας.  

 

Οι κυριότερες δράσεις της Υπηρεσίας Ενέργειας κατά το 2021 ήταν συνοπτικά οι ακόλουθες: 

 

o Συνεχίστηκε η παρακολούθηση και η υποβοήθηση αδειοδότησης της υλοποίησης των 3 

Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ (ΕΚΕ), που θα συμβάλουν στην άρση της ενεργειακής 

απομόνωσης της Κύπρου και στην επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης για το 2030 

(EuroAsia Interconnector, EastMed Pipeline, CyprusGas4EU (Cyprus LNG Import Terminal)). 

Πρόσθετα, στηρίχτηκαν τα τρία ΕΚΕ κατά τη διαδικασία καταρτισμού του 5ου Ενωσιακού 

Καταλόγου ΕΚΕ (θα υιοθετηθεί τον Μάρτιο του 2022). 

o EuroAsia: Το έργο εγκρίθηκε Ιανουάριο του 2022 για χρηματοδότηση εργασιών 

κατασκευής ύψους €657 εκατ., από τον μηχανισμό «Connecting Europe Facility». 

Πρόσθετα, με απόφαση της ΚΔ, το έργο εντάχθηκε στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για χρηματοδότηση εργασιών κατασκευής στην Κύπρο, συνολικού 

ύψους €100 εκ. 

10.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
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o Η διαδικασία αναθεώρησης του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 347/201 για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα 

Ενέργειας σχεδόν ολοκληρώθηκε, ενώ η υιοθέτηση του τοποθετείται εντός του 2022. 

Επιτεύχθηκε παρέκκλιση μέχρι το 2029 που αφορά τη δυνατότητα διασύνδεσης της Κύπρου 

με τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης, 

νοουμένου ότι μέχρι το 2036 θα μεταφέρεται αποκλειστικά υδρογόνο. 

o To μερίδιο ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2021, 

ανήλθε περίπου στο 17%, ξεπερνώντας τον εθνικό υποχρεωτικό στόχο για μερίδιο 13% ΑΠΕ 

το 2020, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ. 

o Συνεχίστηκε με επιτυχία η λειτουργία του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση», το οποίο καλύπτει την εγκατάσταση 

(i) φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net- metering), 

(ii) συστημάτων ΑΠΕ με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) και (iii) 

αυτόνομων συστημάτων ΑΠΕ. Επίσης το 2021 εισάχθηκε στο Σχέδιο η νέα κατηγορία του 

εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (virtual net-metering) με φωτοβολταϊκά συστήματα για 

οικιακούς καταναλωτές για επαγγελματίες γεωργούς. 

o Ο συνολικός αριθμός των εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Εμπορικά και 

Οικιστικά) μέχρι τον Νοέμβριο του 2021 ξεπέρασε τις 26.000 συστήματα συνολικής ισχύος 

314,2  MW, ενώ υπάρχουν έξι αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 157,5 MW και 12,62 MW από 

14 μονάδες βιομάζας. 

o Διεξήχθησαν προγράμματα κατάρτισης και εξετάσεις αναφορικά με την πιστοποίηση 

εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ. Επιπρόσθετα μέχρι το τέλος του 2021 έχουν 

πιστοποιηθεί και εγγραφεί στο Μητρώο Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων ΑΠΕ 

153 εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων και 29 εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών 

συστημάτων. 

o Συνεχίστηκε η συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα RESTART: EMPOWER, SREC, 

BUS2FUELS και ELECTRA που αφορούν την προώθηση της έρευνας, τις τεχνολογικές 

ανάπτυξης και της καινοτομίας σε θέματα ενέργειας και ειδικότερα στο τομέα των ΑΠΕ, όπως 

τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, διαχείρισης της ενέργειας και παραγωγής υδρογόνου 

από ΑΠΕ. 

o Ετοιμάστηκε, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αναφορικά με τη νέα ολοκληρωμένη Χωροθετική Πολιτική για έργα που 

αξιοποιούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της Ηλεκτροπαραγωγής. Η ΣΜΠΕ 

τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση και το Δεκέμβριο του 2021 ολοκληρώθηκε η εξέταση των 

σχολίων που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Διαβούλευση. Ακολούθως η ΣΜΠΕ εξετάστηκε 

από την Περιβαλλοντική Αρχή η οποία θα εκδώσει σχετική γνωμάτευση. 
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o Δρομολογήθηκε η δημιουργία διαδικτυακού Κοινού Σημείου Επαφής -One-Stop-Shop για τη 

διευκόλυνση της πληροφόρησης, εξυπηρέτησης αλλά και αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και της υλοποίησης ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κτήρια και ετοιμάστηκε ο 

σχετικός Τεχνικός Οδηγός. 

o Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, έχουν επιτευχθεί οι εθνικοί στόχοι και υποχρεώσεις 

μέχρι το 2020. Με βάση την Ετήσια Έκθεση για τους στόχους ΑΠΕ και ΕΞΕ μέχρι το 2020 η 

οποία υποβλήθηκε στην Ε. Επιτροπή των Απρίλιο του 2022 ο υποχρεωτικός σωρευτικός 

στόχος ΕΞΕ στην τελική χρήση για την περίοδο 2014-2020 έχει επιτευχθεί κατά 135%. Επίσης 

έχουν επιτευχθεί οι εθνικοί ενδεικτικοί στόχοι σε σχέση με την πρωτογενή κατανάλωση 

ενέργειας και τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020, με ποσοστά επίτευξης 102% και 122% 

αντίστοιχα. 

o Έχει ξεκινήσει η παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη του υποχρεωτικού 

στόχου εξοικονόμησης ενέργειας κατά την τελική χρήση ύψους 243.044 τόνων ισοδύναμου 

πετρελαίου για την περίοδο 2021-2030.  

o Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αναθεωρημένη μελέτη 

περιεκτικής αξιολόγησης για την αποδοτική θέρμανση και ψύξη. 

o Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας τα δύο τροποποιητικά 

νομοσχέδια για εναρμόνιση με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή 

Απόδοση. 

o Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης (Υπόχρεα Μέρη) Κανονισμοί του 

2021 με τους οποίους θεσμοθετείται το Καθεστώς Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής 

Απόδοσης διανομείς ενέργειας. 

o  Έχει επίσης προχωρήσει η υλοποίηση των δύο έργων ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ και STRATENERGY που 

υλοποιούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020. 

Μέσω των έργων αυτών πόροι ύψους €3,1 εκατ. θα αξιοποιηθούν κυρίως για έργα ενεργειακής 

αναβάθμισης σε 11 κτίρια των Δήμων, Κοινοτήτων καθώς και άλλων οργανισμών του 

Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα της Κύπρου. Οι ενεργειακές αναβαθμίσεις αναμένεται να 

ξεκινήσουν εντός του 2022.  

o Προχώρησε η υλοποίηση τεχνικής βοήθειας για τον ποιοτικό έλεγχο των ενεργειακών ελέγχων 

και για την ηλεκτρονική διαχείριση των μητρών που διατηρεί η Υπηρεσία Ενέργειας. 

o Συνεχίστηκε η ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.  

o Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι της Αρμόδιας Αρχής (Υπηρεσία Ενέργειας) ως προς τη 

συμμόρφωση των μεγάλων επιχειρήσεων ( μη-ΜΜΕ) για διενέργεια ενεργειακού ελέγχου. 
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o Εξετάστηκε η συμμόρφωση 265 προϊόντων σε σχέση με τις απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού. Διενεργήθηκαν 1236 επιθεωρήσεις προϊόντων σε σχέση με την ενεργειακή 

σήμανση και 228 επιθεωρήσεις σε υποστατικά προμηθευτών και διανομέων ελαστικών σε 

σχέση με την σήμανση των ελαστικών επισώτρων. 

o Για την καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού 2017/1369 έχει ψηφιστεί και εφαρμοστεί ο περί 

Σήμανσης της Ενεργειακής Απόδοσης, της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων από 

τα συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα κατά την Χρήση τους Νόμος του 2021 (Ν44 (Ι)/2021) 

ο οποίος κατάργησε τους περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων 

από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμους του 2001 μέχρι 2012. 

o  Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2019 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσο 

αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009», έχει ετοιμαστεί και 

τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης 

Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2021». Το 

νομοσχέδιο βρίσκεται στην Νομική Υπηρεσία για Νομοτεχνικό Έλεγχο και αναμένεται να 

καταθέτει στην Βουλή των Αντιπροσώπων εντός του 2022.Συμμετοχή της Υπηρεσίας 

Ενέργειας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την συμμόρφωσηπροϊόντων οικολογικού 

σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης EEPLIANT3, Concerted Action, Horizon 2020. 

o Μέχρι το τέλος του 2021 είχαν εκδοθεί ΠΕΑ για 67.198 κτίρια και κτιριακές μονάδες, εκ των 

οποίων 8.581 εκδοθήκαν μέσα το 2021. 

o Το 2021 εντεταλμένοι επιθεωρητές  της Υπηρεσίας Ενέργειας επιθεώρησαν 1198 κτίρια και 

κτιριακές μονάδες για σκοπούς επαλήθευσης των δεδομένων ΠΕΑ και για συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, έγινε έλεγχος σε 675 εμπορικές 

διαφημίσεις κτιρίων που πωλούνται ή ενοικιάζονται για συμμόρφωση με την υποχρέωση για 

ανάρτηση σε αυτές της ενεργειακής κατηγορίας. Από τον έλεγχο αυτό και τις παραβιάσεις που 

διαπιστώθηκαν επιβλήθηκες διοικητικό πρόστιμο σε 9 εταιρείες.   

o Ολοκληρώθηκε η ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για την ανάπτυξη λογισμικού που θα 

προσομοιώνει τη νέα μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, ώστε να 

αντικατοπτρίζει τις νέες απαιτήσεις της Οδηγία 2018/844/ΕΕ, να ενσωματώσει τα νέα πρότυπα 

για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων που έχει εκδώσει ο CEN και να καλύψει κενά που 

έχουν παρατηρηθεί από την εφαρμογή της υφιστάμενης μεθοδολογίας. Μέσα στο 2022 

προγραμματίζεται η διενέργεια του διαγωνισμού. 

o Ξεκίνησε η εκπαίδευση των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και επιθεωρητών 
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συστημάτων κλιματισμού επί της μεθόδου επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης και 

κλιματισμού και του μέρους των  απαιτήσεων τεχνικών συστημάτων που αφορούν τη θέρμανση 

και τον κλιματισμό. Η παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης είναι απαιτούμενο για 

τους Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης και Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού, καθώς 

από το 2020 έχουν εκδοθεί νέο οδηγός επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και 

κλιματισμού, καθώς και νέος οδηγός των απαιτήσεων για τεχνικά συστήματα που 

εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια ή αναβαθμίζονται.  

o Τέθηκαν σε ισχύ την 7η Οκτωβρίου 2021 τρεις νόμοι για σκοπούς εναρμόνισης με το 

νομοθετικό πακέτο της Ε.Ε. «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους» που αφορά την 

αγορά ηλεκτρισμού και ανεξαρτητοποίησης του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 

(ΔΣΜΚ) από την καθετοποιημένη Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 

o Συνεχίστηκε και εντός του 2021 η εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων για την προστασία των 

ευάλωτων πελατών ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, ξεκίνησε η εξέταση των νέων προνοιών 

για το θέμα μέσα στα πλαίσια εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την νέα Οδηγία για την 

Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρισμού. 

o Συνεχίστηκε και εντός του 2021, σε συνεργασία με την ΡΑΕΚ, η πλήρης αναθεώρηση της 

Νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα, έτυχαν περαιτέρω 

επεξεργασίας, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους φορείς, το 

προσχέδιο Κανονισμών για την λειτουργία της αγοράς του φυσικού αερίου κατά την διάρκεια 

ισχύος της αναδυόμενης αγοράς, καθώς και το προσχέδιο νομοσχεδίου για μετατροπή της 

ΔΕΦΑ σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου τα οποία είχαν σταλεί το 2020 στην Νομική 

Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. 

o Συνεχίστηκαν οι διαδικασίες για μετακίνηση των ιδιωτικών εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, 

υγραερίου και ασφάλτου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας. Ολοκληρώθηκε η 

μετακίνηση των δραστηριοτήτων ασφάλτου, αποξηλώθηκαν οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων 

και προωθήθηκαν οι ενέργειες και διαδικασίες για τη μετακίνηση των δραστηριοτήτων 

υγραερίου και ασφάλτου. Προχώρησαν οι σχεδιασμοί και οι εργασίες για τα έργα κοινής 

ωφελείας, όπως το οδικό δίκτυο του οποίου ολοκληρώθηκε η Α΄ Φάση, ο πυροσβεστικός 

σταθμός ο οποίος αναμένεται να παραδοθεί εντός Φεβρουαρίου 2022, το ειδικό κέντρο της 

Αστυνομίας, η περίφραξη, η πυρόσβεση της περιοχής Βασιλικού, οι υποδομές της λιμενικής 

Αστυνομίας και οι μελέτες για ορισμό / δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ενεργειακής 

και Βιομηχανικής Περιοχής Βασιλικού. 

o Συνεχίστηκε η εφαρμογή συστήματος ελέγχου ποιότητας των πετρελαιοειδών και καυσίμων 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ποιότητα των καυσίμων που διατίθενται ή/και 

χρησιμοποιούνται στην Κύπρο συνάδει με τις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στη 
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νομοθεσία. Ο έλεγχος της ποιότητας των καυσίμων πραγματοποιείται μέσω δειγματοληψίας 

και ανάλυσης σε καύσιμα μεταφορών, θέρμανσης, βιομηχανίας και πλοίων. Στο πλαίσιο αυτό, 

το 2021, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 900 δείγματα πετρελαιοειδών. Τα αποτελέσματα των 

ελέγχων έδειξαν ότι η ποιότητα των πετρελαιοειδών που διατίθενται στην κυπριακή αγορά είναι 

σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία, αφού μόνο σε 3 περιπτώσεις εντοπίσθηκαν πετρελαιοειδή 

που δεν πληρούσαν τις νομοθετικά καθορισμένες προδιαγραφές. Επίσης, από ελέγχους σε 37 

δείγματα καυσίμων από 26 πλοία ελλιμενισμένα σε λιμάνια της Κύπρου, εντοπίστηκε 1 

παράβαση της νομοθεσίας. 

o Υπό την προεδρία της Υπ. Ενέργειας και στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης 

Αναπτυξιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συστάθηκε νέα 

Τεχνική Επιτροπή για το Υδρογόνο η οποία σε συνεργασία με όλα τα αρμόδια 

τμήματα/υπηρεσίες, θα μελετήσει και αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, την δυνατότητα εγχώριας 

παραγωγής υδρογόνου, τις διάφορες διαθέσιμες τεχνολογίες και χρήσεις του σε τομείς όπως 

οι μεταφορές,  η αποθήκευση ενέργειας και σε άλλους τομείς.  

o Το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των 

Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2021» με το οποίο επιτυγχάνεται μερική εναρμόνιση με 

την Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 για τις ΑΠΕ και εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση του ισχύοντος 

νόμου για την ποιότητα των καυσίμων, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και προωθήθηκε στην 

Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. 

o Το υποχρεωτικό ποσοστό ανάμιξης των συμβατικών καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα 

καθορίστηκε στο 7,3% με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο και  για το 2021. Κατά το 2021 

διατέθηκαν στην αγορά 26.400 toe βιοκαυσίμων στις μεταφορές και επιτεύχθηκε συνολικός 

ετήσιος στόχος 7,31%. Επίσης, οι προμηθευτές προέβησαν σε αγορά δικαιωμάτων μείωσης 

των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (Upstream Emission Reduction) και πέτυχαν τον στόχο 

για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 6% σε σύγκριση με το βασικό 

πρότυπο καυσίμου. 

o Στα πλαίσια εφαρμογής  της υποχρέωσης για πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις 

συγκριτικές τιμές των καυσίμων για σκοπούς σύγκρισης του κόστους των εναλλακτικών και 

συμβατικών καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 7.3 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη 

των εναλλακτικών καυσίμων, η Υπηρεσία Ενέργειας ετοιμάζει και αποστέλλει ανά τρίμηνο στις 

εταιρείες πετρελαιοειδών, ηλεκτρονικό αρχείο με την απεικόνιση των συγκριτικών τιμών σε 

€/100km, το οποίο αναρτάται σε αριθμό πρατηρίων ανά το παγκύπριο, για πληροφόρηση του 

κοινού.  

o Τα Σχέδια Χορηγιών που λειτουργεί το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, ετοιμάζονται από την Υπηρεσία 

Ενέργειας. Το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας κατέβαλε 
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σε παραγωγούς ΑΠΕ εντός του 2021 συνολική επιδότηση επί της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας περίπου €27 εκατ. Επιπρόσθετα το Ταμείο εφάρμοσε το 2021 Σχέδια Χορηγιών για: 

✓ Θερμομόνωση οροφής ή/και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε 

υφιστάμενες κατοικίες. 

✓ Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

✓ Εγκατάσταση/αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού σε 

οικίες. 

✓ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών 

σε οικίες για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. 

✓ Προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

o Το 2021 συνεχίστηκε η λειτουργία του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ενέργειας, το οποίο 

δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλιακών θερμικών τεχνολογιών, και συγκεκριμένα στις 

δοκιμές. Συνοπτικά οι δοκιμές που διεκπεραιώθηκαν κατά το 2021 έχουν ως εξής: δύο ηλιακοί 

συλλέκτες, ένα Solar Keymark και είκοσι τρεις ενεργειακές σημάνσεις δεξαμενών ζεστού νερού 

και ηλεκτρικών  θερμαντήρων νερού. 

o Τον Μάρτιο του 2021 η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ελλάδα υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης 

για την προώθηση και την έγκαιρη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των ηλεκτρικών 

συστημάτων τους. 

o Τον Οκτώβριο του 2021, υπογράφτηκε στη Λευκωσία, σε διμερές επίπεδο, Μνημόνιο 

Συνεργασίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Αιγύπτου. Ακολούθως, εντός Οκτωβρίου 

2021, κατά την 9η Τριμερή Διακρατική Σύνοδο στην Ελλάδα, υπογράφτηκε το Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου. 

 

 

11.     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ  

 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων αφορούν στις υπεράκτιες δραστηριότητες 

και υποδομές υδρογονανθράκων, περιλαμβανομένων των αδειοδοτήσεων και της παρακολούθησης 

των Συμβολαίων Έρευνας και Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής που έχει συνάψει η Κυπριακή 

Δημοκρατία με τους αδειούχους. Στρατηγικός στόχος της Υπηρεσίας είναι η ανακάλυψη και η βέλτιστη 

και βιώσιμη αξιοποίηση των υδρογονανθρακικών πόρων της Κύπρου, με απώτερο σκοπό τη 

συμβολή στη μεγιστοποίηση των εσόδων του κράτους και στην ανάπτυξη της οικονομίας προς 
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όφελος της κοινωνίας και των μελλοντικών γενεών. 

 

Το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο κλειδί για την ενεργειακή μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και στην 

κυκλική οικονομία στα επόμενα 20-30 χρόνια. Επομένως, η προώθηση της εξερεύνησης για φυσικό 

αέριο, παράλληλα με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι ουσιώδους σημασίας 

για την Κύπρο. 

Εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών χορήγησης αδειών έρευνας υδρογονανθράκων σε ερευνητικά τεμάχια 

εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας που διεξάχθηκαν τα 

έτη 2007, 2012, 2016 και 2018, βρίσκονται σε ισχύ το 2021 συνολικά δέκα  Συμβόλαια Έρευνας και 

Αναλογικού Καταμερισμού Παραγωγής (εφεξής «Συμβόλαια») για ισάριθμα ερευνητικά τεμάχια με τις 

ακόλουθες εταιρείες/κοινοπραξίες: 

o Eni Cyprus Limited*1 / KOGAS Cyprus Limited / TotalEnergies EP Cyprus B.V. για τα Ερευνητικά 

Τεμάχια 2, 3 και 9 (τα Συμβόλαια υπογράφηκαν το 2013). 

o ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited* / Qatar Petroleum 

International Upstream LLC για το Ερευνητικό Τεμάχιο 5 (το Συμβόλαιο υπογράφηκε το 2021). 

o Eni Cyprus Limited* / TotalEnergies EP Cyprus B.V. για το Ερευνητικό Τεμάχιο 6 (το Συμβόλαιο 

υπογράφηκε το 2017). 

o TotalEnergies EP Cyprus B.V.* / Eni Cyprus Limited για το Ερευνητικό Τεμάχιο 7 (το Συμβόλαιο 

υπογράφηκε το 2019). 

o Eni Cyprus Limited* / TotalEnergies EP Cyprus B.V. για το Ερευνητικό Τεμάχιο 8 (το Συμβόλαιο 

υπογράφηκε το 2017). 

o ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited* / Qatar Petroleum 

International Upstream LLC για το Ερευνητικό Τεμάχιο 10 (το Συμβόλαιο υπογράφηκε το 2017). 

o TotalEnergies EP Cyprus B.V.* / Eni Cyprus Limited για το Ερευνητικό Τεμάχιο 11 (το Συμβόλαιο 

υπογράφηκε το 2013). 

o Noble Energy International Ltd* (Chevron) / Delek Drilling Limited Partnership / BG Cyprus Limited 

(Shell) για το Ερευνητικό Τεμάχιο 12 (το Συμβόλαιο υπογράφηκε το 2008). 

 

Το 2020, η εταιρεία Chevron Corporation απέκτησε την Noble Energy, Inc. και κατ’ επέκταση την Noble 

Energy International Ltd και τα δικαιώματα του κοιτάσματος «Αφροδίτη». Ως εκ τούτου, η εταιρεία 

Chevron, αξιοποιώντας την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει προχώρησε το 2021 σε 

 
1 Με * η εταιρεία που έχει το ρόλο του «Διαχειριστή» στις εργασίες υδρογονανθράκων. 
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αξιολόγηση του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής του κοιτάσματος «Αφροδίτη» διερευνώντας τυχόν 

συνέργειες με άλλες υποδομές στην περιοχή για μεταφορά του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, με σκοπό 

τη βελτιστοποίηση του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής. Η εργασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί 

το 2022. 

Εξερευνητική δραστηριότητα αδειούχων εταιρειών 

Εντός του τέταρτου τριμήνου του 2021 ξεκίνησε η ανόρυξη της γεώτρησης αξιολόγησης της 

ανακάλυψης «Γλαύκος» εντός του Τεμαχίου 10. Είχε αρχικά προγραμματισθεί η ανόρυξη τριών 

ερευνητικών γεωτρήσεων στα Ερευνητικά Τεμάχια 6, 8 και 11, ωστόσο οι συνέπειες από τα μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 οδήγησαν σε καθυστέρηση της πραγματοποίησης των 

γεωτρήσεων, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του 2022. 

Αναφορικά με τις υποδομές υδρογονανθράκων, η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Χωροταξικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης Βασιλικού δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να προχωρήσει με τον βέλτιστο τρόπο 

στους σχεδιασμούς του για τη δημιουργία του Ενεργειακού Κέντρου, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη 

θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον, καθώς και την κοινωνική διάσταση. 

Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης περιοχής Βασιλικού  

Στο πλαίσιο των μελετών για τον προτεινόμενο Σταθμό Υγροποίησης Φυσικού Αερίου στο Βασιλικό, 

συμφωνήθηκε μεταξύ της εταιρείας Noble Energy International Ltd, των εταίρων της και του ΥΕΕΒ, 

όπως αναθεωρηθεί το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού που είχε εκπονηθεί το 

2009, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και την προοπτική νέων ανακαλύψεων φυσικού αερίου 

εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε το 

Ιανουάριο 2017 με την έκδοση της Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης για τη σχετική Στρατηγική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

Λόγω της απόφασης του 2017 για επέκταση του Λιμένα Βασιλικού για ενεργειακές κυρίως 

δραστηριότητες, κρίθηκε απαραίτητη η εκ νέου αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης και 

της σχετικής ΣΜΠΕ. Η εκπόνηση των πιο πάνω μελετών ξεκίνησε τον Ιούνιο 2019 και τον Νοέμβριο 

2020 ολοκληρώθηκε το πρώτο προσχέδιο του αναθεωρημένου Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της 

περιοχής Βασιλικού. 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να προχωρήσει με τον βέλτιστο 

τρόπο στους σχεδιασμούς του στην περιοχή Βασιλικού, λαμβάνοντας υπόψη θέματα που αφορούν την 

ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον, καθώς και την κοινωνική διάσταση. 
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Σχέσεις Κύπρου με γείτονες χώρες 

Η Κυπριακή Δημοκρατία προωθεί και συμμετέχει σε διμερείς, τριμερείς και τετραμερείς συμφωνίες, οι 

οποίες αφορούν και συνεργασία στον τομέα των υδρογονανθράκων, με χώρες όπως η Αίγυπτος, το 

Ισραήλ, η Ελλάδα, η Ιταλία, ο Λιβανός, η Ιορδανία, Παλαιστίνη και οι ΗΠΑ.. Απώτερος σκοπός είναι η 

ενδυνάμωση των οικονομιών των εμπλεκόμενων χωρών, καθώς και η ενίσχυση της ενεργειακής 

συνεργασίας. 

Εκμεταλλευόμενοι την προοπτική που δημιουργήθηκε από τις επαφές των προηγούμενων χρονών 

αναφορικά με το πλαίσιο Συνεργασίας 3+1 (Κύπρος – Ελλάδα – Ισραήλ + ΗΠΑ), πραγματοποιήθηκε, 

διαδικτυακά στις 27 Απρίλιου του 2021, τηλεδιάσκεψη της τεχνικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για 

θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Σε αυτό το πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας που προωθεί και έμπρακτα υποστηρίζει η Κύπρος, 

πολύ σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η Κύπρος αποτελεί ένα από τα επτά ιδρυτικά μέλη (Αίγυπτος, 

Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισραήλ, Ιορδανία και Παλαιστίνη) του διεθνούς οργανισμού East 

Mediterranean Gas Forum (EMGF). το καταστατικό του οποίου υπογράφηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 

κατά τη διάρκεια διαδικτυακής τελετής, ενώ επικυρώθηκε από τα 6 ιδρυτικά μέλη (εκκρεμεί η επικύρωση 

από την Ιταλία) και τέθηκε επίσημα σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021. Η πρώτη Υπουργική Σύνοδος του 

EMGF πραγματοποιήθηκε μετά την επικύρωση του καταστατικού του οργανισμού, στις 9 Μαρτίου 

20221 στην Αίγυπτο, όπου αποφασίστηκε η ένταξη της Γαλλίας ως πλήρες Μέλος και των ΗΠΑ ως 

Παρατηρητή. Στις 6 Ιουλίου 2021, στα πλαίσια της 5ης Υπουργικής Συνόδου, εγκρίθηκε  η διεύρυνση 

του EMGF με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οργανισμού World Bank, ως 

Παρατηρητές.  

Κατά την 6η Υπουργική Σύνοδο, στις 25 Νοεμβρίου 2021 στο Κάιρο, οι Υπουργοί ομόφωνα 

συμφώνησαν στο διορισμό του κ. Osama Mobarez (Υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της 

Αιγύπτου) ως του πρώτου Γενικού Γραμματέα του EMGF για 3 χρόνια, αρχής γενομένης από τον 

Ιανουάριο του 2022. Επίσης, αποφασίστηκε ότι η Κύπρος θα αναλάβει για το 2022 την προεδρία του 

EMGF. Ως εκ τούτου, κατά την 6η Σύνοδο Κορυφής, οι Υπουργοί διόρισαν την Υπουργό Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα Νατάσα Πηλείδου, ως Πρόεδρο του EMGF 

και της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί το 2022, ενώ τον Υπουργό 

Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας Αιγύπτου, κ. Tarek El Molla, ως 

Αναπληρωτή Πρόεδρο του EMGF για το έτος 2022. Επίσης, ο κ. Μάριος Παναγίδης, Γενικός Διευθυντής 

του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει διοριστεί ως 

Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για το ίδιο έτος.  
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Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Εντός του 2021 χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) 

εκπαιδευτικά προγράμματα για την εξειδίκευση και βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων 

δημοσίων λειτουργών (δυνάμει σχετικής συμβατικής υποχρέωσης των αδειούχων εταιρειών). 

Παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα λειτουργοί διαφόρων κρατικών υπηρεσιών που 

εμπλέκονται στα θέματα υδρογονανθράκων, όπως του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου 

Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, του Υπουργείου Άμυνας, του ΥΕΕΒ, 

του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, του Τμήματος 

Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας, του Κέντρου 

Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).  

Επίσης, κατά το 2021, το ΥΕΕΒ δημοσίευσε ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων από πολίτες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για την παραχώρηση υποτροφιών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 

προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και διδακτορικών, για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους 

υδρογονάνθρακες, ύψους €400.000. Η αξιολόγηση των αιτήσεων βασίστηκε σε ακαδημαϊκά, κοινωνικά 

και οικονομικά κριτήρια. 

 

 

Αποστολή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 

των καταναλωτών στη νέα ελευθεροποιημένη και ανταγωνιστική αγορά, ώστε να συμβαδίζει τόσο με 

τις σύγχρονες ανάγκες τους όσο και με τις συνθήκες που διαρκώς αλλάζουν. Στον τομέα της 

Προστασίας των Καταναλωτών, οι κυριότερες εξελίξεις κατά το 2021 ήταν οι ακόλουθες: 

o Δημοσίευση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου του 2021, ο οποίος αποσκοπεί στην 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κυριότερων νομοθεσιών της Υπηρεσίας. 

Περαιτέρω, ενισχύθηκαν οι εξουσίες της Υπηρεσίας και παράλληλα ενδυναμώθηκαν τα 

δικαιώματα των καταναλωτών.  

o Δημοσίευση του περί  Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών 

Νόμου του 2021 και του περί  Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια 

Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμου του 2021, με τους οποίους 

μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο οι πρόνοιες των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/770 (ψηφιακό 

περιεχόμενο) και 2019/771 (εγγυήσεις). 

o Ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Νομοσχέδιο του περί 

Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2021, το οποίο μεταφέρει τις πρόνοιες της Οδηγίας 

12.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
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(ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ημερ. 11.12.2018, για την 

παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν 

αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της  

εσωτερικής αγοράς. 

o Πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια 40.779 επιθεωρήσεις σε διάφορες επιχειρήσεις πώλησης 

καταναλωτικών αγαθών για επιτήρηση και έλεγχο της αγοράς. 

o Έγινε χειρισμός 6.940 αιτημάτων από καταναλωτές για καθοδήγηση και πληροφόρηση για τα 

νόμιμα δικαιώματά τους. 

o Διερευνήθηκαν 348 καταγγελίες καταναλωτών με βάση τις νομοθεσίες για τα οικονομικά 

συμφέροντα των καταναλωτών. 

o Πραγματοποιήθηκαν 7 έρευνες για συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής 

πώλησης (παρατηρητήρια τιμών), με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών. 

o Εκδόθηκαν 6 αποφάσεις στο πλαίσιο των νομοθεσιών που εφαρμόζει η Υπηρεσία, με τις οποίες 

επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €112.000. 

o Στο πλαίσιο του σχεδίου χορηγιών προς Οργανώσεις/ Τμήματα Καταναλωτών καταβλήθηκε το 

2021, συνολική χορηγία ύψους €16.650 για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων ενημέρωσης, 

επιμόρφωσης και προώθησης των συμφερόντων των καταναλωτών.  

o Κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα RAPEX 1.893 γνωστοποιήσεις για προϊόντα που ενέχουν 

σοβαρό κίνδυνο, εκ των οποίων 46 από αυτές κοινοποιήθηκαν από την Κύπρο. 

o Λήφθηκαν 78 δείγματα προϊόντων τα οποία υποβλήθηκαν σε εργαστηριακούς ελέγχους για να 

διαφανεί η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφάλειας. 

o Ανάπτυξη νέου Πλαισίου Αξιολόγησης Τιμών Πετρελαιοειδών, το οποίο συνάδει με τις σημερινές 

συνθήκες εμπορίας και πρακτικές των εταιρειών εισαγωγής πετρελαιοειδών 

o Υλοποίηση εκστρατείας επιμόρφωσης των καταναλωτών για τις εγγυήσεις προϊόντων, μέσω 

ενημερωτικής εκστρατείας που περιελάμβανε καταχωρήσεις στον τύπο, σε ιστοσελίδες, στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ραδιοφωνικά σποτ. 

o Υλοποίηση της ενημερωτικής δράσης με τίτλο «ο σωστός καταναλωτής» που περιλάμβανε 

παράδοση ενημερωτικού εντύπου, προωθητικών δώρων και ηλεκτρονικής παρουσίασης και 

άλλου ενημερωτικού υλικού σε εκπαιδευτικούς και παιδιά Γ' τάξης δημοτικών σχολείων.  

o Πραγματοποιήθηκαν από τον Αν. Διευθυντή και λειτουργούς της Υπηρεσίας 125 συνολικά 

παρεμβάσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στα πλαίσια της ενίσχυσης της επικοινωνίας με τους 

καταναλωτές. 

o Στο πλαίσιο της Προστασίας του Ανταγωνισμού, κοινοποιήθηκαν από την ΕΠΑ 75 

συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, για τις οποίες ετοιμάστηκαν σχετικά σημειώματα στην Υπουργό.  
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Υλοποιήθηκε πρόγραμμα επιμόρφωσης σχεδόν όλων των μελών του Πυρήνα Μάθησης, τα 

οποία θα είναι επιφορτισμένα με την υλοποίηση της διάγνωσης αναγκών μάθησης. 

Παράλληλα, ετοιμάστηκε το πλάνο εκπαίδευσης για τις ανάγκες ψηφιακών δεξιοτήτων του 

προσωπικού της Υπηρεσίας. 

13.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ  

 

Εντός του 2021 και σύμφωνα με την περί Μέτρων και Σταθμών Νομοθεσία, η Υπηρεσία Μέτρων και 

Σταθμών (ΥΜΣ) προέβη στην επαλήθευση και σήμανση αριθμού οργάνων μέτρησης.  Συγκεκριμένα, 

διενεργήθηκαν έλεγχοι Ροομετρητών στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Ροομετρητών οι οποίοι είναι 

εγκατεστημένοι σε Οχήματα Διανομής Καυσίμων καθώς και έλεγχοι Γεφυροπλάστιγγων (≥ 3 t) και 

ζυγαριών (< 3 t) που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.  Επίσης, διενεργήθηκαν έλεγχοι - 

"Δοκιμές Αναφοράς" για την ποσότητα και σήμανση συσκευασμένων αγαθών που διατίθενται στο 

εμπόριο.  

  

Συγκεκριμένα, εντός του 2021 διενεργήθηκαν οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

o Επαλήθευση ροομετρητών σε 317 Πρατήρια Υγρών Καυσίμων. 

o Επαλήθευση ροομετρητών σε 267 Βυτιοφόρα Διανομής Καυσίμων. 

o Επαλήθευση 179 Γεφυροπλάστιγγων (δυναμικότητας ≥ 3 t). 

o Επαλήθευση 1035 ζυγαριών (δυναμικότητας < 3 t) οι οποίες χρησιμοποιούνται σε 

υπεραγορές, κρεοπωλεία, ψαραγορές, φρουταρίες, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, κλπ. 

o Δοκιμές αναφοράς (ποσοτικός έλεγχος σε συσκευασμένα προϊόντα) και έλεγχος 

μετρολογικής σήμανσης σε 114 υποστατικά συσκευαστών / διανομέων / εισαγωγέων. 
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Βάσει Νομοθεσίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) είναι ορισμένος ως 

ο μοναδικός Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης και η αρμόδια αρχή για την προώθηση των ποιοτικών 

ζητημάτων στην Κύπρο. Ο ΚΟΠΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς 

και στην προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Συμβάλλει επίσης, ουσιαστικά στην 

γενική προσπάθεια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να στηρίξουν την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσω της διασφάλισης της ποιότητας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της 

αρχής της «ορθής εργαστηριακής πρακτικής» (GLP), του εθνικού συστήματος Τεχνικής Πληροφόρησης 

και διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία Κοινοποίησης Οργανισμών Τεχνικής Αξιολόγησης.  

 

Συνολικά το 2021 ο αριθμός των διαπιστευμένων οργανισμών διαμορφώθηκε σε 110 με την 

διαπίστευση 6 (έξι) νέων οργανισμών. 

  

Ο ΚΟΠΠ έχει προσχωρήσει στην  Πολυμερή Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Διαπίστευσης 

(EA MLA) στους τομείς των Δοκιμών, των Ιατρικών Δοκιμών, της Διακρίβωσης και του 

Ελέγχου. Επίσης, έχει προσχωρήσει στην Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Διεθνούς 

Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ILAC MRA) σε αυτούς τους τομείς. Το 2020 έχει προσχωρήσει στην 

ΕΑ-MLA στον τομέα της Πιστοποίησης Προϊόντων, Διεργασιών και Υπηρεσιών. Αυτό εξασφαλίζει την 

αναγνώριση και την ισοδυναμία των πιστοποιητικών του με άλλους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης.  

 

 

14.    Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ο Σ   Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ    

Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ    Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ   – 

Ε Θ Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Σ Τ Η Μ Α   Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Σ Η Σ  
 


