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Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, 
 
Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο 
Σκουρλέτη,  
 
Αξιότιμε Εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Ένωσης κύριε  Stephan Ressl, 
 
Αξιότιμοι Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης του Ισραήλ,  
 
Αξιότιμοι Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης της Αιγύπτου,  
 
Αξιότιμε Πρόεδρε της ΑΗΚ, κύριε Όθωνα Θεοδούλου, 
 
Αξιότιμε Εκπρόσωπε της Wartsila Ελλάδας, Δρ. Γεώργιε Λιβανό  
 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι και Συμμετέχοντες, 
 
 
Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση του Ινστιτούτου Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της εταιρείας Financial Media Way να 

απευθύνω χαιρετισμό στο 4ο κατά σειρά Ενεργειακό Συμπόσιο. Ο τίτλος του 

Συμποσίου για άλλη μια φορά είναι επίκαιρος και δηλώνει τη σημασία και την 

αναγκαιότητα της λήψης αποφάσεων στους τομείς της ενεργειακής 

στρατηγικής σε επίπεδο έρευνας και αξιοποίησης των υδρογονανθράκων και 

στους τομείς της αγοράς ηλεκτρισμού ιδιαίτερα σε επίπεδο σχεδιασμού και 

ορθολογικής λειτουργίας. 

 
Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκει η Κύπρος,  

έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα γύρω από έναν κοινό στόχο ο οποίος δεν 

είναι άλλος από τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού της αγοράς με 

ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες σε κόστος που θα μπορούν να καλύψουν 

όλοι οι καταναλωτές, ιδιώτες και επιχειρήσεις, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
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επίτευξη των ευρύτερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων της 

Ένωσης. Πολύ πρόσφατα η σημασία της ενέργειας τονίστηκε περαιτέρω με 

την πολιτική της Ενεργειακής Ένωσης. 

 

Η δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση που δημοσιεύθηκε στις 25 

Φεβρουαρίου 2015 έχει ως στόχο να εξασφαλίσει προσιτή, ασφαλή και 

βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Συγκεκριμένα μέτρα 

καλύπτουν πέντε κεντρικούς τομείς μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η 

ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή απόδοση και η απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές. 

 

Το όραμα της Ενεργειακής Ένωσης, είναι ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό 

σύστημα για το σύνολο της Ευρώπης, όπου η ενέργεια θα διακινείται 

ελεύθερα μεταξύ των συνόρων των κρατών, με κανόνες ανταγωνισμού, με την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πηγών και με ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό 

ρυθμιστικό πλαίσιο. 

 

Στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης βρίσκονται οι πολίτες αφού οι τιμές 

της ενέργειας πρέπει να είναι προσιτές και ανταγωνιστικές. Η ενέργεια πρέπει 

να είναι ασφαλής και βιώσιμη, και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός με 

μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής για κάθε καταναλωτή. Αυτές και άλλες 

δεσμεύσεις συνοδεύουν το σχέδιο δράσης για την επίτευξη των φιλόδοξων 

στόχων στους τομείς της ενέργειας και της πολιτικής για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. 

 

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση, η 

Επιτροπή παρουσίασε στις 15 Ιουλίου 2015 προτάσεις με στόχο μια νέα 

συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας, τον επανασχεδιασμό της 

ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη βελτίωση του σήματος 

ενεργειακής απόδοσης και την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Το πακέτο αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα 

υλοποίησης της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση. 
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Σκοπός της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση είναι να βοηθήσει στην 

επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων που θέσαμε για το 2030 και 

να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ο παγκόσμιος πρωταθλητής 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επίτευξη αυτών των στόχων 

προϋποθέτει μια ριζική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον επανασχεδιασμό της ευρωπαϊκής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και έχοντας κατά νου τις ιδιαιτερότητες του ενεργειακού συστήματος της 

Κύπρου, η ΡΑΕΚ δρομολόγησε μια σειρά από μέτρα.  

Συγκεκριμένα, προχώρησε στη λήψη μιας δέσμης εξαιρετικά σημαντικών 

αποφάσεων που καθορίζουν το νέο Ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία της 

αγοράς ενέργειας με έμφαση στην ασφάλεια του εφοδιασμού, την προστασία 

των καταναλωτών και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μέσα από την 

ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς ενέργειας και τη 

δυνατότητα συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην 

ανταγωνιστική αγορά. 

 

Η ολοκλήρωση της μελέτης για αναδιάρθρωση της αγοράς και η έκδοση της 

Ρυθμιστικής Απόφασης που καθορίζει το λεπτομερή σχεδιασμό της αγοράς 

ηλεκτρισμού (γνωστό ως το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού) με τρόπο που 

να διευκολύνεται η ενεργοποίηση του υγιούς ανταγωνισμού και η ένταξη και 

συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ανταγωνιστική αγορά 

ήταν η πιο σημαντική εξέλιξη στον τομέα της αγοράς ηλεκτρισμού. 

 

Παράλληλα εκδόθηκε Ρυθμιστική Απόφαση για τη Μεθοδολογία διατιμήσεων, 

ενώ προηγουμένως είχαν εκδοθεί οι τρεις σημαντικές Ρυθμιστικές αποφάσεις 

για το λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισμό της καθετοποιημένης επιχείρησης 

ΑΗΚ στις τέσσερις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που θα διασφαλίζουν τη 

διαφάνεια στη λειτουργία της και στην τιμολόγηση των καταναλωτών.  

 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δέσμη των πέντε σημαντικών Ρυθμιστικών 

αποφάσεων για το Μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού, τη μεθοδολογία 
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διατιμήσεων και το Λειτουργικό και Λογιστικό Διαχωρισμό των 

Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ είναι καθοριστικό βήμα  για να καταστεί δυνατή η 

εφαρμογή των προνοιών των Άρθρων των Περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, καθώς και για τη διευκόλυνση του 

εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου της ΡΑΕΚ. 

 

Παράλληλα, η ΡΑΕΚ παρακολουθεί με βάση τις αρμοδιότητες της το θέμα των 

διεργασιών για επίτευξη εισαγωγής φυσικού αερίου, αρχικά για σκοπούς 

ηλεκτροπαραγωγής (γνωστή ως ενδιάμεση λύση) για να είναι έτοιμη να δώσει 

τη γνώμη της καθηκόντως. 

 

Ανεξάρτητα από την πορεία της ενδιάμεσης λύσης, οι σχεδιασμοί που 

αφορούν την εμπορική εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων 

εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της χώρας μας προχωρούν και 

ευελπιστούμε ότι θα καταστήσουν την Κύπρο ως διαμετακομιστικό κόμβο 

ενεργειακών προϊόντων, και γενικότερα ως περιφερειακό ενεργειακό κέντρο. 

Η εκμετάλλευση των ενεργειακών μας πόρων θα συμβάλει στην ενίσχυση της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού αλλά και της ανταγωνιστικότητας της 

Κύπρου και της ΕΕ. 

 

Περαιτέρω η ΡΑΕΚ στα πλαίσια της προώθησης της έρευνας και ανάπτυξης 

στον τομέα της ενέργειας υποβάλλει προτάσεις σε συνεργασία με άλλους 

φορείς και συμμετέχει σε έργα  τα οποία χρηματοδοτούνται είτε από 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Ταμεία είτε από εθνικούς πόρους. Για 

παράδειγμα η ΡΑΕΚ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο με τίτλο “Ευφυή 

Συστήματα Συμψηφισμού για προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση 

φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κύπρου» το 

οποίο  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ LIFE+. 

 

Το έργο προβλέπει τη μελέτη, αξιολόγηση και προώθηση μιας απλής, 

επίκαιρης και πολλά υποσχόμενης ενεργειακής πολιτικής που αφορά τον 

ευφυή συμψηφισμό. Το εν λόγω έργο προτείνει την εφαρμογή πιλοτικών 

προγραμμάτων για φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού και έξυπνους 
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μετρητές στην Κύπρο και μέσα από τα αποτελέσματα αναμένεται ότι θα 

προκύψουν προτάσεις για δυναμικές διατιμήσεις. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
Η ενέργεια αποτελεί έναν πολύ κρίσιμο τομέα για κάθε Κράτος, αλληλένδετο 

με την οικονομία, που επηρεάζει την ευημερία ανθρώπων, επιχειρήσεων αλλά 

και του περιβάλλοντος σε μεγάλο βαθμό. Το 2015 ήταν μια σημαντική χρονιά  

τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκής όσο και εθνικής πολιτικής, που επηρέασε, και 

αναμένεται να αναδιαμορφώσει,  το ενεργειακό σκηνικό του τόπου μας αλλά 

και της Ευρώπης γενικότερα.  

 
Η ανάγκη άμεσης λήψης αποφάσεων στους τομείς της λειτουργία της αγοράς 

ηλεκτρισμού και αερίου είναι πλέον επιτακτική και μόνο αν οι αποφάσεις αυτές 

γίνουν στοχευμένα και τεκμηριωμένα θα δοθεί η δυνατότητα διαχείρισης με 

τον καλύτερο και πλέον συμφέροντα τρόπο των ενεργειακών προοπτικών 

που εκτυλίσσονται ενώπιον μας. 
  
 
Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια και τις θερμές ευχαριστίες 

μου προς τους διοργανωτές, τους συντελεστές και τους χορηγούς αυτής της 

εξαίρετης εκδήλωσης και είμαι βέβαιος πως οι εισηγήσεις, οι προτάσεις και τα 

πορίσματα του Συμποσίου θα αποτελέσουν χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο 

για τη διαμόρφωση της περαιτέρω πορείας της ενεργειακής μας πολιτικής. 

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 
 


