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ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  

22
ΟΟ
  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΚΚΥΥΠΠΡΡΟΟΥΥ 

 

14 Μαρτίου, 2013 

Cyprus Hilton στη Λευκωσία 

 

 

Αξιότιμοι Αρχηγοί & Εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών κομμάτων, 

Έντιμοι Κύριοι Υπουργοί, 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,  

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στηρίζει και 

συμμετέχει στο σημερινό 2ο Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου, με θέμα το ρόλο της Κύπρου στο 

ενεργειακό διάδρομο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και ευχαριστώ τους Οργανωτές ΙΕΝΕ 

και FMW για την πρόσκληση να το χαιρετίσω.  

Μέσα στις συνθήκες της πρωτόγνωρης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο ενεργειακός 

τομέας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στη χώρα μας αντιμετωπίζει τις δικές του δυσκολίες. 

Στην Κύπρο το σύστημα ηλεκτρισμού βασίζεται αποκλειστικά στα υγρά καύσιμα και για το 

2012 παρουσίασε συμπτώματα που πρώτη φορά εντοπίζονται στα τελευταία 35 χρόνια. Η 

μέγιστη ζήτηση μειώθηκε κατά 15% σε σύγκριση με το 2010. Το μέσο κόστος καυσίμου για 

ηλεκτροπαραγωγή έχει περίπου διπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια, με αρνητική 

επίπτωση στην τελική τιμή του ηλεκτρισμού. Η Ρυθμιστική Αρχή, μέσα σε αυτή τη δύσκολη 

οικονομική συγκυρία, είχε και την ευθύνη της διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης που 

προέκυψε από τις σημαντικές ζημιές που υπέστη ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού 

τον Ιούλιο του 2011. Η διαχείριση της κρίσης που κατά γενική ομολογία υπήρξε επιτυχής, είχε 

όμως ως αποτέλεσμα την επιβολή πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης στους καταναλωτές 

η οποία τερματίστηκε το μήνα αυτό με απόφαση της ΡΑΕΚ. Προσδοκούμε ότι η προσπάθεια 

για εξασφάλιση προμήθειας φυσικού αερίου με ενδιάμεση λύση μέχρι να καταστεί δυνατή η 

αξιοποίηση εγχώριας παραγωγής, θα δώσει αποτελέσματα που θα εξασφαλίζουν μείωση στο 
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κόστος παραγωγής ηλεκτρισμού χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στον ασφαλή εφοδιασμό της 

χώρας.  

Μέσα όμως σε αυτές τις πολύ αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν την χώρα μας, 

οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα νέα δεδομένα που προέκυψαν, άνοιξαν ένα 

παράθυρο αισιοδοξίας. 

Ο εντοπισμός σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ΑΟΖ του Ισραήλ, καθώς και η 

εξαιρετικά θετική εξέλιξη της επιβεβαίωσης ύπαρξης κοιτάσματος φυσικού αερίου στο 

Τεμάχιο 12 της ΑΟΖ της Κύπρου, το Δεκέμβρη του 2011, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας 

εποχής για την Κύπρο, η οποία έχει πλέον όλες τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει μια θέση – 

κλειδί στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, με τη μετατροπή της σε περιφερειακό ενεργειακό 

κέντρο. 

Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ως ανεξάρτητος φορέας, θεωρεί ότι με 

σύνεση, συναίνεση και συλλογικότητα, καθώς και με επαγγελματική  και διαφανή διαχείριση 

του μείζονος αυτού εθνικού θέματος υπάρχει προοπτική για να προσβλέπουμε με αισιοδοξία 

στο ενεργειακό μέλλον του τόπου και της περιοχής γενικότερα. 

Μέσα στα πλαίσια αυτού του ανεξάρτητου και διακριτού της ρόλου, η ΡΑΕΚ μετά από 

δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Κύπρου και ειδικούς του 

τομέα, υπέβαλε πριν από ένα ακριβώς χρόνο στην Πολιτεία συμβουλευτικά, έγγραφο με 

εισηγήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής που αφορούν τον τομέα του φυσικού 

αερίου, τον οποίο στη συνέχεια για σκοπούς διαφάνειας ανάρτησε στην ιστοσελίδα της.   

Σημαντικές εισηγήσεις του εγγράφου, έγιναν καθολικά αποδεκτές και είτε προωθήθηκαν, είτε 

βρίσκονται σε εξέλιξη. Πιο σημαντικές εισηγήσεις είναι η μετατροπή της Κύπρου σε 

περιφερειακό ενεργειακό κέντρο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, σε συνεργασία με 

στρατηγικούς εταίρους, με τη δημιουργία τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου 

και η δημιουργία νέων φορέων, όπως το ανεξάρτητο Εθνικό ταμείο και η Κρατική Εταιρεία 

Υδρογονανθράκων.  

Η Κύπρος εξακολουθεί να παραμένει μέχρι σήμερα ένα «απομονωμένο ενεργειακά νησί», 

καθώς δεν έχει καμία διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για διευκόλυνση της Ενεργειακής της Πολιτικής, για ασφάλεια 

ενεργειακού εφοδιασμού, ενίσχυση του ανταγωνισμού και αειφόρο ανάπτυξη, έχει υιοθετήσει 
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την πρόταση Κανονισμού για τις ενεργειακές υποδομές, που στοχεύει στην ενίσχυση των 

διασυνδέσεων των διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, μέσα από την 

στήριξη, χρηματοδοτική και άλλη, έργων κοινού ενδιαφέροντος.  

 

Η προώθηση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας των Κρατών μελών στο κείμενο του 

Κανονισμού των διευρωπαϊκών υποδομών, αποτέλεσε μια σημαντική παράμετρο της 

Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, η Κύπρος περιλαμβάνεται, μαζί με άλλα κράτη μέλη, στους 

διαδρόμους προτεραιότητας φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού της νοτιοανατολικής Ευρώπης 

και συμμετέχει στις ομάδες εργασίας που θα προσδιορίσουν και θα αξιολογήσουν τα έργα 

διασύνδεσης βορρά – νότου που μπορεί να τύχουν στήριξης. 

 

Στις Εθνικές Ρυθμιστικές αρχές ως ανεξάρτητους φορείς, έχει ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ένας ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής αυτών 

των έργων ενεργειακών υποδομών, που επιβάλλει και την απαραίτητη ενίσχυση τους με τους 

αναγκαίους ανθρώπινους και οικονομικού πόρους για να ανταποκριθούν στα σημαντικά 

αυξημένα καθήκοντα τους. 

 

Εδώ ακριβώς είναι που μπορεί η μικρή Κύπρος να διαδραματίσει ένα νέο ουσιαστικό ρόλο σε 

μια Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων μειώνεται, ενώ 

η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται. Παρά το γεγονός ότι λόγω της οικονομικής κρίσης το Κράτος 

μας ουσιαστικά πορεύεται σε ένα τεντωμένο σχοινί και δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει λάθη, 

υπάρχει σημαντική προοπτική ανάκαμψης με την προώθηση των ενεργειακών έργων που θα 

διασφαλίζουν νέες πηγές και νέες διαδρομές προμήθειας για την ενίσχυση της ενεργειακής 

αυτάρκειας της ΕΕ. Ήδη, έχουν προταθεί από επιχειρήσεις και Υπουργεία έργα διασύνδεσης 

φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, η υλοποίηση των οποίων αν είναι τεχνικά εφικτά και 

οικονομικά βιώσιμα, θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, μέσω της 

διασύνδεσής της με την Ελλάδα και το Ισραήλ και θα δώσει τη δυνατότητα μεταφοράς 

φυσικού αερίου από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο στην Ευρωπαϊκή αγορά. Εδώ φυσικά δεν 

μπορεί να παραγνωριστεί η ευελιξία που παρέχει η παραγωγή υγροποιημένου φυσικού 
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αερίου στο Τερματικό υγροποίησης, που αποτείνεται, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή, αλλά και 

στην Ασιατική αγορά με τις αυξημένες τιμές.  

Η επιλογή κατά το δεύτερο γύρο αδειοδότησης στην ΑΟΖ της Κύπρου μεγάλων ενεργειακών 

εταιρειών, δημιουργεί προϋποθέσεις για συνεργασίες που θα ενισχύουν τα κυριαρχικά 

δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή. Η στενή 

συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στα ενεργειακά θέματα και η περαιτέρω ανάπτυξη 

της ενεργειακής συνεργασίας με το Ισραήλ και τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου με σκοπό την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου, μπορεί να μετατρέψει την Κύπρο 

σε μια αξιόπιστη πολιτική και ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής που 

θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και στη 

βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και ευημερίας των λαών της περιοχής.  

Τελειώνοντας δεν θα μπορούσα να μην κάμω αναφορά και στα ανεξάντλητα ηλιακά 

κοιτάσματα της Κύπρου, που όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που 

διεξήγαγε πρόσφατα η Δημοκρατία για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, θα 

αποτελέσουν το συμπλήρωμα, αλλά και τον κύριο ανταγωνιστή του φυσικού αερίου για μια 

αειφόρο ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς ενέργειας. 

Συγχαίροντας τους οργανωτές για τη διοργάνωση αυτού του σημαντικού Συμποσίου, σας 

ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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