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Πεξίγξακκα 

Εηζαγσγή - Η Αγνξά Ηιεθηξηζκνύ ζηελ Κύπξν 

Εληαία Επξσπατθή Αγνξά 

Ελαξκόληζε ηεο Κύπξνπ κε ηελ 

Επξσπατθή Πνιηηηθή 

Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Φηιειεπζεξνπνίεζε 

Αζθάιεηα Ελεξγεηαθνύ Εθνδηαζκνύ θαη 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 

πκπεξάζκαηα 
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Δηζαγσγή – Η Αγορά Ηλεκτρισμού στην Κύπρο 

Η ξχζκηζε ησλ Αγνξψλ 
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη 
Φπζηθνχ Αεξίνπ είλαη ν ηνκέαο 
ηεο Δλέξγεηαο πνπ εκπίπηεη ζηε 
δηθαηνδνζία ηεο Αλεμάξηεηεο 
Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο 
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Οη δξαζηεξηφηεηεο  ησλ δηθηχσλ Μεηαθνξάο 
θαη Γηαλνκήο παξακέλνπλ κνλνπσιηαθέο 

νη δξαζηεξηφηεηεο Παξαγσγήο θαη Πξνκήζεηαο 
είλαη αληαγσληζηηθέο  

Η Αξρή Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ είλαη ε κνλαδηθή 
κέρξη ζηηγκήο εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 
ζηελ Παξαγσγή θαη Πξνκήζεηα ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

Οη Αδεηνχρνη απνθηνχλ ην δηθαίσκα ρξήζεο 
ησλ πθηζηακέλσλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη 
δηαλνκήο ή απηψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ γηα 
ζθνπνχο ζχλδεζεο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο 
θαη κεηαθνξάο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπο 
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Δηζαγσγή – Η Αγορά Ηλεκτρισμού στην Κύπρο 



Η ΡΑΔΚ δηαζθαιίδεη εθείλεο ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηακνξθψζνπλ 
ζηαζεξφ πιαίζην θαη θηιηθφ ζε επελδχζεηο 
πεξηβάιινλ πξνζθέξνληαο ζπλζήθεο ίζεο 
κεηαρείξηζεο θαη δηαθάλεηαο 

Η Αγνξά έρεη απειεπζεξσζεί ζε πνζνζηφ 
65% απφ 1/1/2009 - φινη νη θαηαλαισηέο 
ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ηνλ 
Πξνκεζεπηή ηεο αξεζθείαο ηνπο απφ 
1/1/2014 

δελ έρεη επηηεπρζεί αθφκα ε έληαμε λέσλ 
παξαγσγψλ κε ρξήζε ζπκβαηηθψλ 
θαπζίκσλ, παξά ην γεγνλφο φηη 
παξαηεξήζεθε ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ 
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Δηζαγσγή – Η Αγορά Ηλεκτρισμού στην Κύπρο 



Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά 

Χνζέ Μαλνπέι Μπαξόδν : απαηηείηαη πεξαηηέξσ 
θηιειεπζεξνπνίεζε γηα: 

ηελ πξνψζεζε δίθαησλ ηηκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο > 
πξνζθέξνληαο πξαγκαηηθή επηινγή πξνκεζεπηψλ ζηνπο 
πνιίηεο 

εγγπεκέλεο θαη πξαγκαηηθέο επθαηξίεο ζε κηθξέο εηαηξείεο  
> γηα επελδχζεηο ζε παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο 

ελζάξξπλζε ζηελ επέλδπζε ζε ειεθηξνπαξαγσγνχο 
ζηαζκνχο θαη δίθηπα κεηαθνξάο 

πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη 
επελδχζεσλ γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ εκπνξίαο ζεξκνθεπηαθψλ 
αεξίσλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά. 
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Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά 

Γηαηί ηόζε έκθαζε ζηε θηιειεπζεξνπνίεζε ? 

> γηα αχμεζε ζηελ απφδνζε κέζσ ησλ πηέζεσλ πνπ 
αζθνχληαη ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ      >     
Απμεκέλε απφδνζε νδεγεί ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο 
θαη ησλ δηαηηκήζεσλ  

Δθθξεκνχλ αθφκε: 

ε νινθιήξσζε ηεο Δζσηεξηθήο Αγνξάο 
Δλέξγεηαο,  

ν πεξηνξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ απφ ηε βηνκεραλία θαη ην εκπφξην 

νη κεγάιεο επελδχζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα 

νη ηηκέο θαη ρξεψζεηο ζηνλ θαηαλαισηή θαη  

ε αζθάιεηα εθνδηαζκνχ. 
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ηξεηο βαζηθά ππιψλεο πνιηηηθήο γηα δηαζθάιηζε ηεο 
βησζηκφηεηαο θαη ζπλνρήο ηεο 

• Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Φηιειεπζεξνπνίεζε 

• Αζθάιεηα Δλεξγεηαθνχ Δθνδηαζκνχ θαη 

• Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 
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Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά - Δπξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή 



Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά 

Εκπόδηo ζηε θηιειεπζεξνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηεο 
Εζσηεξηθήο Αγνξάο Ελέξγεηαο, ε έιιεηςε ζπλνρήο 
ζηηο εμνπζίεο, αξκνδηόηεηεο θαη επζύλεο ησλ 
ξπζκηζηηθώλ αξρώλ. 

ην Σξίην Δλεξγεηαθφ Παθέην ζηφρνπο έρεη:   

Σν ζπληνληζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εθηειεζηηθψλ 
εμνπζηψλ ησλ ξπζκηζηψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 
εθδίδνπλ δεζκεπηηθέο απνθάζεηο γηα ηηο 
εκπιεθφκελεο εηαηξείεο θαη λα επηβάιινπλ 
πξφζηηκα ζε φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη 

Σε δηαζθάιηζε πξαγκαηηθήο αλεμαξηεζίαο ησλ 
ξπζκηζηψλ απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ εκπιεθνκέλσλ 
θνξέσλ θαη απφ θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο 

Σελ επηβνιή ζηνπο ξπζκηζηέο ηεο δέζκεπζεο γηα 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο >> δεκηνπξγία λένπ 
Οξγαληζκνχ πλεξγαζίαο Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ 
(ACER), ππφινγνπ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

9 

Κ. Ηλιόποσλος               Ιανοσάριος 2012 



γηα ηνλ Ηιεθηξηζκφ ε Κχπξνο βξίζθεηαη ζην ζηάδην 
ελαξκφληζεο ηνπ πθηζηάκελνπ Πεξί Ρχζκηζεο ηεο 
Αγνξάο Ηιεθηξηζκνχ Δζληθνχ Νφκνπ 122/2003 κε ηε 
λέα Δπξσπατθή Οδεγία 2009/72/ΔΚ 

χκθσλα κε ην Ννκνζρέδην ελαξκφληζεο πνπ 
εηνηκάζηεθε,  

δηαηεξείηαη ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ηνπ ΓΜ (κεηά 
θαη ηε ζρεηηθή πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ) 

εληζρχεηαη ν ξφινο ηεο ΡΑΔΚ σο εζληθήο 
ξπζκηζηηθήο αξρήο,  

επαπμάλνληαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 
θαηαλαισηψλ θαη  

εηζάγνληαη λέεο πξφλνηεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ 
δηαζπλνξηαθψλ ζεκάησλ 
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Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά – Δλαξκφληζε ηεο Κχπξνπ 



δεκηνπξγία ελφο πνηθηιφκνξθνπ 
κείγκαηνο  ελεξγεηαθήο 
παξαγσγήο 

αλάπηπμε λέσλ θαη 
δηαθνξεηηθψλ πεγψλ 
εθνδηαζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 
αγνξάο κε θπζηθφ αέξην 

Δλίζρπζε ειεθηξηθψλ 
δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ θξαηψλ 
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Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά –  
Αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη πξνκήζεηαο 



Δλέξγεηεο ηεο ΡΑΔΚ: 

ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ζε 
ιεηηνπξγηθφ επίπεδν αιιά θαη ησλ αλαγθψλ ζε 
καθξνρξφλην νξίδνληα 

Παξάδεηγκα: Ρπζκηζηηθή Απφθαζε γηα ππνρξέσζε 
φισλ ησλ παξαγσγψλ λα δηαηεξνχλ ειάρηζηα 
απνζέκαηα δεπηεξεχνληνο ελαιιαθηηθνχ θαπζίκνπ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ ζα έρνπλ 
σο πξσηεχσλ θαχζηκν ην θπζηθφ αέξην.  

Οη πνζφηεηεο απνζήθεπζεο ηνπ ελαιιαθηηθνχ 
θαπζίκνπ ζα είλαη ηφζεο φζεο ρξεηάδεηαη γηα λα 
δηαηεξείηαη ε παξαγσγή ηεο θάζε κνλάδαο 
ηνπιάρηζηνλ γηα νθηψ εκέξεο ζην κέγηζην ηεο ηζρχνο 
ηεο. 
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Αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη πξνκήζεηαο 
 ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν 



ε καθξνρξόλην νξίδνληα  

ε ΡΑΔΚ, έρεη ήδε ππνβάιεη ζην 
Δπξσπατθφ πκβνχιην Ρπζκηζηψλ 
Δλέξγεηαο (CEER) ηα επελδπηηθά ζρέδηα 
ηεο Κχπξνπ κέρξη θαη ην 2020 

€380 εθ γηα αλάπηπμε ησλ Γηθηχσλ 
Μεηαθνξάο θαη  

€200 εθ γηα έξγα Αληιεζηνηακίεπζεο 
κεγέζνπο 200MW ζηα θξάγκαηα 
Καλλαβηνχ/ Αξκίλνπ θαη 130MW ζην 
θξάγκα Κνχξξε. 
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Αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη πξνκήζεηαο 
 ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν 



ε καθξνρξόλην νξίδνληα  

Δμεηάδεηαη ην ελδερφκελν ειεθηξηθήο δηαζχλδεζεο ηεο 
Κχπξνπ κε ην Ιζξαήι, ή κε ηελ Κξήηε, ή θαη κε ηηο δπν 
απηέο ρψξεο 
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Αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν 



Σν ηξαγηθό ζπκβάλ ηεο 11εο Ινπιίνπ 2011 – Ελεξγεηαθή 
θξίζε 

 εθηεηακέλεο δεκηέο ζηνλ Ηιεθηξνπαξαγσγφ 
ηαζκφ Βαζηιηθνχ  

 ράζεθε μαθληθά ην 60% ηεο παξαγσγηθήο 
ηθαλφηεηαο,  

 αλαπφθεπθηα εθηεηακέλεο δηαθνπέο ζηε παξνρή 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνπο θαηαλαισηέο, ζε κηα 
πεξίνδν πςειήο δήηεζεο, ηνπο κήλεο Ινχιην θαη 
Αχγνπζην 

 Η ΡΑΔΚ αληηκεηψπηζε ηελ θξίζε κέζα ζηα πιαίζηα 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο 
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Αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν 



Μέηξα ηεο ΡΑΕΚ γηα αληηκεηώπηζε ηεο Ελεξγεηαθήο θξίζεο 

 Ηγήζεθε εηδηθήο Δπηηξνπήο Έθηαθηεο Δλεξγεηαθήο 
Κξίζεο θαη κε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΗΚ, ην 
ΓΜ θαη ην ΤΔΒΣ, επεηεχρζε νξηαθή επάξθεηα ζε 
ιηγφηεξν απφ 2 κήλεο κεηά ηελ θαηαζηξνθή.  

 Δπφκελν ζηάδην: 

◦ ε επαλαθνξά κίαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο δχν 
κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, δπλακηθφηεηαο 
220 MW πξηλ απφ ην θεηηλφ θαινθαίξη θαη  

◦ ε επαλαθνξά ηεο δεχηεξεο κνλάδαο ην 
αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ 

◦ ε επαλαθνξά ησλ ππνινίπσλ κνλάδσλ ηνπ 
ηαζκνχ πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 2013. 
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Αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν 



Μέηξα ηεο ΡΑΕΚ γηα αληηκεηώπηζε ηεο Ελεξγεηαθήο θξίζεο 

 Δπίζπεπζε δηείζδπζεο Φσηνβνιηατθψλ 

◦ έγθξηζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ αδεηνδνηεκέλσλ έξγσλ κέρξη 
150kW, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 27MW  

◦ έγθξηζε λέσλ αηηήζεσλ γηα νηθηαθά θαη κηθξά εκπνξηθά 
ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο πεξίπνπ 5 MW θαη  

◦ δηεμαγσγή κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα κεγαιχηεξα ζε 
κέγεζνο θσηνβνιηατθά πάξθα, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο  
50MW. 

 Γεκηνπξγία Δηθνληθνχ ηαζκνχ Παξαγσγήο (Virtual Power Plant) 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απφ ΡΑΔΚ, ΑΗΚ θαη ΓΜ γηα 
εθκεηάιιεπζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπγρξνληζκνχ θαη έληαμεο ζην 
ζχζηεκα παξαγσγήο πνιιψλ κηθξψλ ηδησηηθψλ γελλεηξηψλ πνπ 
αλήθνπλ ζε ηδηψηεο θαη είλαη  ήδε εγθαηεζηεκέλεο γηα ζθνπνχο 
επηθπιαθήο 
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Αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηζκνχ ζηελ Κχπξν 



Ο γλσζηφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 20-20-20 κέρξη 
ην 2020, αλαθνξηθά κε  

ηελ αχμεζε ζηε ρξήζε ΑΠΔ,  

ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ 
θαη  

ηε κείσζε ζηε ρξήζε ελέξγεηαο κε ηελ αχμεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Δγθεθξηκέλνο ζηφρνο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ 
γηα ηελ Κχπξν: 

16% επί ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ην 2020 
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Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο - πξνψζεζε ηεο 
δηείζδπζεο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ 



Ιθαλνπνηείηαη ε δξνκνινγεκέλε δηείζδπζε ησλ 
ΑΠΔ πνπ πξνλνείηαη ζην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο 
πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ήκεξα ιεηηνπξγνχλ:  

Αηνιηθά 133,5 MW,  

Φσηνβνιηατθά 9,7 MW θαη  

εγθαηαζηάζεηο Βηνκάδαο 8,6 MW  

πνπ δίλνπλ πεξίπνπ ην 5,3% ηεο ζπλνιηθήο 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Ο ζηφρνο ηνπ 16% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα παξαγσγή απφ ΑΠΔ 
κέρξη ην 2020 ζα επηηεπρζεί. 
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Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο - πξνψζεζε ηεο δηείζδπζεο 
ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ 



Άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο 
Ηιεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ θαη ηεο 
Γεκνπξάηεζεο ησλ Θεξκνθεπηαθψλ 
Αεξίσλ (Emission Trading System-ETS) 
πνπ ζα θαιχπηεη απφ ηελ 1/1/2013 φιεο 
ηηο εθπνκπέο CO2 απφ κνλάδεο 
ειεθηξνπαξαγσγήο. 

ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
αλακέλεηαη λα απμεζεί απφ ην 2013 
ζηαδηαθά κέρξη ην 2020, ιφγσ ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο 
εκπνξίαο ησλ ζεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ. 

20 

Κ. Ηλιόποσλος               Ιανοσάριος 2012 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο - πξνψζεζε ηεο δηείζδπζεο 
ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΠΔ 



Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζηνπο ηξεηο ππιψλεο 
ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, αληαγσληζηηθφηεηα, 
αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη πεξηβάιινλ,  

θαζψο θαη ε επηηπρήο αληηκεηψπηζε ησλ 
ελεξγεηαθψλ πξνθιήζεσλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί,  

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ έλα 
νξζνινγηζηηθφ καθξνρξφλην πξνγξακκαηηζκφ, 
ζηεξηγκέλν ζε επηζηεκνληθή αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ θαη αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο 
ηερλνγλσζίαο.  

κε επαγγεικαηηζκφ θαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε 
πνπ λα αληηκεησπίδεη άκεζα ηηο πξνθιήζεηο κέρξη 
ην 2020, λα ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ην 2030 θαη λα 
δίλεη πξννπηηθέο γηα ην 2050 
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πκπεξάζκαηα 



ΡΑΕΚ 22 

Ηλεκηρον.Τατ .  : 
info@cera.org.cy     
Ιζ ηοζελίδ α: www.cera.org.cy      
Τηλ:22666363 
Φαξ:22667763 

tel:22666363

