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Τοποθέτηση του κοιν. εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος 

κ. Πανίκου Λεωνίδου, για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο 

Προϋπολογισμός του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2023 Νόμος του 2023» 

 

Κυρία πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

Ως Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζουμε την αύξηση του κονδυλίου 

στον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των 

Σχεδίων Χορηγιών, για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ από 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις.  

Η αύξηση αυτή, πέραν του ότι συμβάλλει θετικά προς τους 

καταναλωτές, παράλληλα  ενισχύει την επίτευξη των 

δεσμευτικών εθνικών στόχων αναφορικά με την ενέργεια και το 

κλίμα. 

Θετική εξέλιξη επίσης, αποτελεί και η διεύρυνση των κριτηρίων 

που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες νοικοκυριών, από οκτώ σε 

δεκαέξι, με αποτέλεσμα να επωφελούνται επιπρόσθετα ακόμα 

30 χιλιάδες νοικοκυριά.  

Η εντεινόμενη ενεργειακή κρίση και η δραματικά επιδεινούμενη 

κλιματική αλλαγή, έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση των πολιτικών 

της Ένωσης για την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια.  
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Μάλιστα, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,  πάρθηκε 

απόφαση για την αναπροσαρμογή των πόρων του Ταμείου 

Ανάκαμψης, ώστε να απελευθερωθούν επιπλέον κονδύλια για 

ενίσχυση της πράσινης μετάβασης, αφού αυτή πλέον αποτελεί 

αδήριτη ανάγκη για την επιβίωση του πλανήτη.  

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι 

διαφορετικές οι ανάγκες του κάθε κράτους μέλους. Κι αυτό 

οφείλει να λαμβάνεται υπόψιν στη λήψη των τελικών 

αποφάσεων. Για παράδειγμα η Κύπρος, όπως και όλες οι χώρες 

του νότου, πρέπει να δίδει περισσότερη βαρύτητα στην ηλιακή 

ενέργεια, σε αντίθεση με τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. 

Οφείλουμε, ακόμα, να υπογραμμίσουμε ότι από πλευράς της 

κυβέρνησης απαιτούνται στοχευμένες και ολοκληρωμένες, και 

όχι αποσπασματικές, πολιτικές για την προώθηση των ΑΠΕ, την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση των νοικοκυριών σε 

αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία.  

Το Δημοκρατικό Κόμμα, από την πρώτη στιγμή που  

εκδηλώθηκε η κρίση στην ενέργεια και η εκτόξευση των τιμών 

που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές, υποστηρίξαμε τη 

λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων οικονομικής 

ανακούφισης των νοικοκυριών. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, καταθέσαμε πρόταση νόμου για την 

κατάργηση του ΦΠΑ στην αναπροσαρμογή καυσίμων. Πρόταση 

που υπερψηφίστηκε, παρά τις αδικαιολόγητες αιτιάσεις της 

κυβέρνησης. 
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Επίσης, κατά τη διαδικασία της ψήφισης του κρατικού 

προϋπολογισμού για το 2022, το Δημοκρατικό Κόμμα ζήτησε 

από τη κυβέρνηση τον διπλασιασμό της χορηγίας που αφορά 

την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταικών συστημάτων, η 

οποία έγινε εν μέρη αποδεκτή ώστε το ύψος της χορηγίας να 

έχει ανέλθει μέχρι 1800 Ευρώ. 

 

Σημειώνω, ότι σε σύγκριση με κράτη μέλη που προσομοιάζουν 

με τις δικές μας ανάγκες, το ύψος των χορηγιών για 

εγκατάσταση φωτοβολταικών, αλλά και αναβάθμισης της 

ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, φτάνουν μέχρι και το 85%. 

Ως Δημοκρατικό κόμμα, θέλουμε να επαναλάβουμε ότι τα 

χρήματα που εισρέουν στο Ταμείο των ΑΠΕ και ΕΞΕ, είναι 

χρήματα που καταβάλλονται από τους καταναλωτές μέσω των 

λογαριασμών της ΑΗΚ.  

Επίσης, τα απροσδόκητα  κέρδη που παρουσιάζουν οι 

προμηθευτές και οι διανομείς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, καθώς και 

οι εταιρείες πετρελαιοειδών από την αύξηση των καυσίμων, 

έχουν  δημιουργήσει ένα σημαντικό πλεόνασμα στο Ταμείο.  

Αυτά, επομένως, τα χρήματα, σ΄ αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη 

οικονομική συγκυρία, πρέπει να επιστραφούν στους 

καταναλωτές υπό τη μορφή χορηγιών, με στόχο τόσο τη μείωση 

των τιμολογίων της ΑΗΚ, όσο και την εξοικονόμηση ενέργειας. 
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Συγκεκριμένα, ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την 

περαιτέρω αύξηση των Σχεδίων χορηγιών για εγκατάσταση 

φωτοβολταικών συστημάτων οικιακής χρήσης, ώστε κλιμακωτά 

σε ορισμένες περιπτώσεις να αγγίζει το 100% της χορηγίας.  

Ειδικότερα, για εγκατάσταση συστημάτων  στις αστικές περιοχές 

μπορεί να μελετηθεί η δυνατότητα ώστε να φτάνει μέχρι και 

60%, ενώ για φωτοβολταικά  συστήματα 3KW στις ορεινές 

περιοχές, αλλά και για ΑΜΕΑ, εισηγούμαστε να δίνεται το 100% 

της χορηγίας. 

Παράλληλα, για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας προτείνουμε 

την αντικατάσταση των παραδοσιακών λεβητών  πετρελαίου με 

αντλίες θερμότητας, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση των 

κτηρίων με αύξηση των χορηγιών των Σχεδίων Εξοικονομώ και 

Αναβαθμίζω. 

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω την ανάγκη επιτάχυνσης των 

μέτρων για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής, από την 

οποία κρίνεται πρωτίστως το μέλλον των επερχόμενων γενεών, 

αλλά και την υποχρέωση του κράτους να σταθεί παντί τρόπω 

δίπλα στα δοκιμαζόμενα από την κρίση κυπριακά νοικοκυριά.   


