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ΣΕΕΑΑΕΚ

Μια πολύ μεγάλη περίοδος απραξίας, συνεχών αναβολών, αλλά 
και αντίστασης στην πρόοδο φαίνεται να έχει λήξει. 

� Η ΡΑΕΚ έχει εκδώσει, το από πολλά χρόνια αναμενόμενο, ρυθμιστικό πλαίσιο για την 

ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, και μια σειρά άλλων ρυθμιστικών αποφάσεων που θα ανταγωνιστική αγορά ενέργειας, και μια σειρά άλλων ρυθμιστικών αποφάσεων που θα 

αποτελέσουν το θεμέλιο για το άνοιγμα της αγοράς. 

� Η Κυβέρνηση σε όλους τους τόνους έχει πλέον διακηρύξει την αποφασιστικότητα της, ότι το 

2016 ανοίγει επιτέλους η αγορά.

� Έχει αποκατασταθεί η καλή επικοινωνία και συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με την ΡΑΕΚ, κάτι 

που ήταν για χρόνια το πάγιο αίτημα μας. 

� Έχει καθιερωθεί ένας γόνιμος διάλογος, με το νεοσυσταθέν Συμβούλιο Ενεργειακής 

Στρατηγικής. 

� Παραμένει η κακή επικοινωνία και η έλλειψη συνεργασίας με τον ΔΣΜΚ!



ΣΕΕΑΑΕΚ

Η μεγαλύτερη συνέπεια της προηγούμενης περιόδου είναι ότι 
παραμένουμε 10 ολόκληρα χρόνια πίσω στους σχεδιασμούς μας.

Την 10ετία αυτή την πληρώνει ακριβά και καθημερινά το σύνολο της 
Κυπριακής οικονομίας. 

Ήρθε η ώρα, το κράτος και ο ιδιωτικός τομέας να συγχρονίσουν τον 
βηματισμό τους.

Ήρθε η ώρα το όραμα να γίνει πραγματικότητα. 



ΣΕΕΑΑΕΚ

Που θέλουμε να καταλήξουμε σε 25 με 30 χρόνια από σήμερα;

Με καθαρό προσανατολισμό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα 
να περάσουμε γρήγορα από τη θεωρία στη πράξη. 

Να αρχίσουμε να κτίζουμε! 



ΣΕΕΑΑΕΚ

Η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος θα Τριπλασιαστεί!
Η αύξηση ΔΕΝ θα είναι ομαλή!



ΣΕΕΑΑΕΚ

Διασυνδεδεμένο Δίκτυο
Κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου

�Διασύνδεση με Ισραήλ και Ελλάδα �Διασύνδεση με Ισραήλ και Ελλάδα 
μέσω του Euro Asia Interconnector.

�Διασύνδεση με την Τουρκία

�Πιθανή διασύνδεση του Euro Asia Interconnector με την 
Αίγυπτο.



ΣΕΕΑΑΕΚ

Το ενεργειακό μίγμα στην ηλεκτροπαραγωγή θα αλλάξει ριζικά,
υπέρ των ΑΠΕ και νέων τεχνολογιών. 

Ο λόγος δεν είναι μόνο περιβαλλοντικός! 
Είναι ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια και χαμηλό κόστος. 

Ο λόγος δεν είναι μόνο περιβαλλοντικός! 
Είναι ο μόνος δρόμος για να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια και χαμηλό κόστος. 
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ΣΕΕΑΑΕΚ

Τα οφέλη για την οικονομία του τόπου θα είναι πολλά και σημαντικά.

� Το κόστος του ρεύματος ΟΧΙ μόνο θα μειωθεί σημαντικά, αλλά θα είναι ελεγχόμενο και 
σταθερό.

� Θα δημιουργηθούν νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας.

� Θα δημιουργηθούν νέες εταιρείες προμηθευτών ενέργειας που θα λειτουργούν μέσα σε � Θα δημιουργηθούν νέες εταιρείες προμηθευτών ενέργειας που θα λειτουργούν μέσα σε 
ανταγωνιστικά πλαίσια.

� Νέοι τομείς δραστηριότητας όπως οι Aggregators και επιχειρήσεις εμπορίας ενέργειας σε 
διασυνοριακό επίπεδο.

� Θα επενδυθούν σοβαρά κεφάλαια στο απηρχαιωμένο δίκτυο μας και σε μονάδες αποθήκευσης

� Θα φέρουν στη Κύπρο γνώση και τεχνογνωσία, που αν την εκμεταλλευτούμε κατάλληλα, σε 
κάποιους τομείς η Κύπρος μπορεί να γίνει ηγέτιδα δύναμη σε Ευρωπαϊκά πλαίσια. 



ΣΕΕΑΑΕΚ

Εάν πετύχουμε αυτούς τους στόχους έγκαιρα…
την επόμενη δεκαετία η ενέργεια θα συνεισφέρει στο ΑΕΠ της 

χώρας μας όφελος μεγαλύτερο από αυτό του τουρισμού.

Το σημαντικότερο…Το σημαντικότερο…
όλα αυτά τα έργα, δεν απαιτούν την κάθοδο τεράστιων κολοσσών από το 

εξωτερικό όπως στην περίπτωση της εκμετάλλευσης του φυσικού 
αερίου.

Είναι έργα απόλυτα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του 
Κύπριου επιχειρηματία.



ΣΕΕΑΑΕΚ

Παράγοντες που μπορούν να αναχαιτίσουν αυτές τις εξελίξεις… 

�Ο παράγοντας Χρόνος.

�Η περίοδος ωρίμανσης της ανταγωνιστικής αγοράς.�Η περίοδος ωρίμανσης της ανταγωνιστικής αγοράς.

�Ο άγνωστος μέχρι στιγμής ρόλος της ΑΗΚ. 



ΣΕΕΑΑΕΚ

Σας ευχαριστώ…Σας ευχαριστώ…


