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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΑΕΚ 
 

16Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΑΠΕΚ)  
ΤΡΙΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ  
 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 

 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση του 
Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου 
(ΣΕΑΠΕΚ), να απευθύνω χαιρετισμό στην σημερινή Γενική 
Συνέλευση που είναι η 16η στη σειρά, γεγονός που καταδεικνύει την 
μακρόχρονη παρουσία του Συνδέσμου σας στον τομέα της ενέργειας. 
Με λύπη μου όμως, λόγω άλλων έκτακτων υποχρεώσεων που 
προέκυψαν στο μεσοδιάστημα δεν μπορούσα να είμαι μαζί σας 
σήμερα. 
 
Η ΡΑΕΚ κατά το τελευταίο διάστημα μέσα στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας έλαβε σειρά αποφάσεων που 
στοχεύουν στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς 
της Κύπρου σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, στην προστασία του 
καταναλωτή και στην ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρισμού. 
Επίσης, η ΡΑΕΚ έλαβε σημαντικές αποφάσεις στοχεύοντας στην 
εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας μας στη βάση των 
προνοιών της Ενεργειακής Ένωσης και μακροπρόθεσμα στη βάση 
της ενεργειακής μετάβασης στην καθαρή ενέργεια για μια οικονομία 
ουδέτερη από άνθρακα. 
 
Βασικός στόχος της ΡΑΕΚ, είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας 
ολοκληρωμένης δέσμης ρυθμιστικών μέτρων και δράσεων που θα 
προετοιμάσουν τη χώρα μας για να συμμετέχει, με συντεταγμένο και 
αποδοτικό τρόπο, στη διαδικασία ολοκλήρωσης της ενοποιημένης 
Ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Διαφυλάσσοντας, ταυτόχρονα, την 
αναγκαία ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας, τόσο σε 
φυσικό επίπεδο, όσο και σε οικονομικό, εξασφαλίζοντας προσιτό και 
κατά το δυνατόν χαμηλότερο κόστος ενέργειας για την εθνική 
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οικονομία και τον καταναλωτή σε ένα σταθερό επενδυτικό 
περιβάλλον. 
 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΡΑΕΚ, τόσο βραχυπρόθεσμος όσο και 
μακροπρόθεσμος, αφορά μεταξύ άλλων τη λειτουργία της 
μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρισμού, την υλοποίηση του 
νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού, ο έλεγχος συμμόρφωσης της 
ΑΗΚ με τον λειτουργικό  διαχωρισμό, την εγκατάσταση έξυπνων 
μετρητών σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρισμού, την αναβάθμιση 
του ηλεκτρικού δικτύου σε ένα ευέλικτο και αμφίδρομο δίκτυο για την 
μαζική εισδοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέραν του 2020, την 
ένταξη συστημάτων αποθήκευσης, την άρση της ενεργειακής 
απομόνωσης της Κύπρου με την υλοποίηση των έργων διασύνδεσης 
και τη δημιουργία αγοράς φυσικού αερίου. 
 
Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΡΑΕΚ, προχώρησε στην έκδοση μιας 
σειράς σημαντικών αποφάσεων, καθώς και στην ανάληψη και 
υλοποίηση συναφών πρωτοβουλιών και δράσεων, πάντα στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν προδιαγραφεί στην εθνική 
νομοθεσία και το Κοινοτικό Δίκαιο. Μερικές από τις τελευταίες 
σημαντικές Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ στον ενεργειακό τομέα 
της χώρας μας αφορούν:  

• Την εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης, από τους δύο 
Διαχειριστές (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και 
Διαχειριστής Συστήματος Διανομής), για τον επανασχεδιασμό του 
ηλεκτρικού δικτύου, ώστε να γίνει αμφίδρομο και να μπορεί να 
υποστηρίξει υψηλή διείσδυση ΑΠΕ σε συνδυασμό με συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας,  

• Τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρισμού στη 
χονδρική αγορά ηλεκτρισμού, 

• Τον καθορισμό «ύστατου» προμηθευτή στην αγορά ηλεκτρισμού, 

• Τη θέσπιση βασικών αρχών για τη διαμόρφωση του δεκαετούς 
προγράμματος ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος 
μεταφοράς, 

• Τη μεθοδολογία διατιμήσεων της αγοράς Φυσικού Αερίου, 

• Το λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων 
φυσικού αερίου. 
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Το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά την αγορά ηλεκτρισμού για 
την πλήρη εμπορική λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς 
ηλεκτρισμού στην Κύπρο είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να είναι συμβατό με το μοντέλο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
οποίο έχει υιοθετηθεί από τα πλείστα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχει καθοριστεί με Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ σε 
προηγούμενα έτη. 
 
Σημειώνεται ότι παρ’ όλες τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις που 
υπάρχουν για την εφαρμογή της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού 
στην Κύπρο, οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο τη δημιουργία δύο 
λογισμικών προγραμμάτων (από τους Διαχειριστή Συστήματος 
Μεταφοράς και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής), 
προαπαιτούμενων για τη λειτουργία και παρακολούθηση της αγοράς 
ηλεκτρισμού, η ΡΑΕΚ προσβλέπει με βάση τα σημερινά δεδομένα 
στην εισαγωγή ενός υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού 
της Κύπρου περί τα τέλη του 2021. 
 
Για την κάλυψη του χρονικού διαστήματος μέχρι την πλήρη εμπορική 
λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού, είναι σε ισχύ από 
το 2017 σχετική Ρυθμιστική Απόφαση για εφαρμογή μεταβατικής 
ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένων 
λεπτομερών Κανονισμών. Η μεταβατική ρύθμιση στην αγορά 
ηλεκτρισμού αφορά «Διμερή Συμβόλαια μεταξύ Παραγωγών και 
Προμηθευτών» και όπως διαφαίνεται προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
ανεξάρτητων προμηθευτών. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα 
αδειοδοτήθηκαν δεκαπέντε ανεξάρτητοι προμηθευτές, ενώ έχει 
δημιουργηθεί το πλαίσιο για να μπορέσουν οι ήδη αδειοδοτημένοι 
ανεξάρτητοι παραγωγοί να δραστηριοποιηθούν στην αγορά 
ηλεκτρισμού. Δραστηριοποίηση ανεξάρτητων προμηθευτών, όπου οι 
καταναλωτές θα μπορούν πλέον να έχουν επιλογή του προμηθευτή 
τους, αναμένεται στους επόμενους μήνες. 
 
Με τις νέες ρυθμιζόμενες διατιμήσεις της ΑΗΚ, η οποία σήμερα 
κατέχει τη δεσπόζουσα θέση, έχουν διαχωριστεί οι χρεώσεις των 
μονοπωλιακών δραστηριοτήτων, δηλαδή αυτές των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής, από τις χρεώσεις των ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων, δηλαδή αυτές της παραγωγής και της προμήθειας. 
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Οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις δημοσιεύονται, ώστε να γνωρίζουν οι 
ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητοι παραγωγοί με πλήρη διαφάνεια τη 
διατίμηση χονδρικής της ρυθμιζόμενης δραστηριότητας παραγωγής 
της ΑΗΚ και οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές τις διατιμήσεις λιανικής 
της ρυθμιζόμενης δραστηριότητας προμήθειας της ΑΗΚ. Με αυτό το 
τρόπο δίδεται η δυνατότητα στους αδειοδοτημένους παραγωγούς και 
προμηθευτές να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές προς όφελος 
πάντα των καταναλωτών. 
 
Οι ρυθμιζόμενες διατιμήσεις της ΑΗΚ εφαρμόστηκαν από το 2017 και 
σήμερα υπάρχουν συγκριτικά ιστορικά στοιχεία μεταξύ του έτους 
2016 (έτος αναφοράς πριν την εφαρμογή των νέων ρυθμιζόμενων 
διατιμήσεων) και του έτους 2020, όπου για παράδειγμα: 

• Τα τέλη Χρήσης Δικτύου έχουν μειωθεί κατά 20%,  

• Η μέση τιμή βασικής διατίμησης χονδρικής έχει μειωθεί κατά 3%,  

• Η μέση τιμή της βασικής διατίμησης χαμηλής τάσης (οικιακής 
χρήσης) έχει μειωθεί κατά 5.2%. 

 
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας κατά 
τη Γενική Συνέλευση και είμαι βέβαιος πως οι εισηγήσεις και οι 
προτάσεις σας θα αποτελούν χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο για την 
περαιτέρω βελτίωση του ενεργειακού τομέα της Κύπρου. 
 
 
Δρ. Α Πουλλικκάς  
Πρόεδρος ΡΑΕΚ  


