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Οκηιία Προέδροσ 

 Ρσζκηζηηθής Αρτής Δλέργεηας Κύπροσ  

ζηε Γεκόζηα σδήηεζε  

«Η Ενεργειακή Στρατηγική της Κύπροσ μετά την 11η Ιοσλίοσ» 

 
22 επηεκβρίοσ, 2011 

Έληηκε Κσρία Υποσργέ, 

Αγαπεηοί Προζθεθιεκέλοη,  

 
1.0 Δηζαγωγή  
 

Με ηδηαίηεξε ραξά απνδέρζεθα ηελ πξφζθιεζε γηα λα θαηαζέζσ ηηο απφςεηο ηεο 

ΡΑΔΚ γηα ην ζέκα ε Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ηεο Κχπξνπ κεηά ηελ 11ε Ηνπιίνπ 

πνπ νξγαλψλεηαη απφ ην Γξαθείν Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Κχπξν ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΓΣΠ θαη ηνλ ΟΠΔΚ. Θεσξψ φηη ε Οξγάλσζε ηέηνησλ 

εθδειψζεσλ απνηειεί ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ράξαμε 

ησλ πην νξζνινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.  

Αδηακθηζβήηεηα, ζπδεηψληαο γηα ην ζέκα Δλέξγεηα, πάληνηε πξέπεη λα έρνπκε 

ππφςε φηη πξέπεη λα ην αληηθξίδνπκε κέζσ κηαο ζηξαηεγηθήο καθξνρξφληαο 

πξννπηηθήο. Ξεθηλψληαο ινηπφλ απφ ηνλ ηίηιν ηίζεηαη έλα θξίζηκν εξψηεκα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ 11ε Ηνπιίνπ, κηα απνθξάδα εκέξα γηα ηελ Κχπξν θαη ηνλ 

Δλεξγεηαθφ ηεο Σνκέα. Ο ίδηνο ν ηίηινο φκσο, εκπεξηέρεη κηα νπζηαζηηθή 

αληίθαζε, φρη θαη’αλάγθελ ιαλζαζκέλε, επεηδή ζπλππάξρεη ε ζηξαηεγηθή, έλλνηα 

θαηεμνρήλ ζπλπθαζκέλε κε ην ‘καθξνρξφλην,’ θαη ε 11ε Ηνπιίνπ ζπλπθαζκέλε κε 

ην ζπγθεθξηκέλν θαη ζηηγκηαίν θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο ηεο έθξεμεο.  

 

Δίλαη θαηά ηελ άπνςε κνπ ζεκαληηθφ λα επηρεηξεζεί κηα αδξή πεξηγξαθή ηεο 

έλλνηαο ηξαηεγηθή, επεηδή παξαηεξψληαο ηνπο πνιινχο ‘επαΐνληεο’ ζηα 

ελεξγεηαθά πνπ παξειαχλνπλ απφ ηα κέζα πνιχ ζπρλά κεηά ηελ 11ε Ηνπιίνπ, 

ραξάζζνληαο άκεζα ζηξαηεγηθέο θαη πξνηείλνληαο άκεζεο ιχζεηο ζε φιν ην 
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θάζκα ησλ ελεξγεηαθψλ ζεκάησλ, ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα 

πςψζνπκε ηα ρέξηα. 

Ζ ηξαηεγηθή ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία, ζρεηίδεηαη κε ην Όξακα ή ηελ 

επηζπκεηή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζέιεη λα βξεζεί ζην κέιινλ, κηα επηρείξεζε, 

έλαο Οξγαληζκφο ε ζηελ πεξίπησζε καο ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο ηνπ Κξάηνπο. 

Πξέπεη λα κπνξεί κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο, λα θαηαζηεί 

δπλαηφλ λα πινπνηεζεί ην επηζπκεηφ καθξνρξφλην φξακα θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ 

νη αμίεο θαη ην ηη πεξηκέλνπλ νη Πνιίηεο, νη ζεζκνί ηνπ Κξάηνπο θαζψο θαη ε ΔΔ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

Σν πξψην θαη θιαζηθφ βήκα ζηε ζηξαηεγηθή δηαδηθαζία, κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

καθξνρξφληνπ νξάκαηνο – ζηφρνπ, είλαη ε ελδειερήο αλάιπζε ηνπ πεξίπινθνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ελεξγεηαθά, ιακβάλνληαο ππφςε, 

πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, ηερλνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, πεξηβαιινληηθνχο θαη 

λνκηθνχο παξάγνληεο. 

Ζ Αλάιπζε νδεγεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηκέξνπο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ζηε 

δηακφξθσζε ζρεδίσλ δξάζεο θαη ζρεδίσλ πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ θαζψο θαη 

ελφο ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη 

επαλεμέηαζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή φπνηε 

θξίλεηαη αλαγθαίν.  

Παξφινλ πνπ είλαη πιενλαζκφο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε αλάγθε γηα αμηνπνίεζε 

ησλ θαιχηεξσλ δηαζέζηκσλ ηερλνθξαηψλ ηνπ ηφπνπ, γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

2.0  11ε Ιοσιίοσ 2011  
 

Γηατείρηζε Δλεργεηαθής Κρίζες 
 
Απφ ην πξσί ηεο 11εο Ηνπιίνπ ε Κχπξνο δηέξρεηαη πεξίνδν έθηαθηεο Δλεξγεηαθή 

θξίζεο ιφγσ ησλ θαηαζηξνθηθψλ δεκηψλ πνπ ππέζηε ν Ζιεθηξνπαξαγσγφο 

ηαζκφο Βαζηιηθνχ εμαηηίαο ηεο έθξεμεο ζηε Ναπηηθή Βάζε Δπάγγεινο 

Φισξάθεο. Ζ θξίζε ζε πξψην ζηάδην, είρε σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ έιιεηςε 
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ηεο απαηηνχκελεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο γηα θάιπςε ηεο δήηεζεο ειεθηξηζκνχ 

κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη ζεκαληηθέο δηαθνπέο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Ζ ΡΑΔΚ σο ε αξκφδηα αλεμάξηεηε Αξρή γηα ηελ επάξθεηα παξαγσγήο, απφ ηελ 

πξψηε κέξα πξνρψξεζε ζχκθσλα κε ηε Ννκνζεζία ζηελ εηζήγεζε πξνο ηνλ 

Τπνπξγφ γηα έθδνζε δηαηάγκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε απφθαζε γηα εληνιή πξν 

ηεο ΑΖΚ γηα εμαζθάιηζε πξνζσξηλήο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο κε ζηφρν ηνλ 

ηαρχηεξν δπλαηφ ηεξκαηηζκφ ησλ δηαθνπψλ.  

Σαπηφρξνλα φξηζε Οκάδα δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο γηα λα επηηπγράλεηαη θαιχηεξνο 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ΡΑΔΚ, ΑΖΚ, ΓΜ θαη ΤΔΒΣ.  

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο φζνλ αθνξά ηελ επάξθεηα 

παξαγσγήο, ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο θάζεηο. 

Α) Βρατσπρόζεζκος ζηότος κέτρη 31 Ασγούζηοσ 2011 
 
Γηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κε θάιπςε ησλ αλαγθψλ κε νξηαθή 

επάξθεηα (δηαθνπέο ζε πεξίπησζε βιάβεο) γηα ην εμάκελν 1/9/11 κέρξη 

29/2/2012 σο αθνινχζσο: 

70 MW Γελλήηξηεο απφ Διιάδα (Οη πξψηεο ιεηηνχξγεζαλ ζηηο 8/8/11 θαη νη 

ππφινηπεο κέρξη 15/8/11) 

35 MW Αεξηνζηξφβηινο Βαζηιηθνχ – Λεηηνχξγεζε ζηηο 17/8/11 πνιχ λσξίηεξα 

απφ ην ζηφρν πνπ ηέζεθε 

95 MW Γελλήηξηεο Energy International κέρξη 31/8/11 

12 MW Γελλήηξηεο απφ Ηζξαήι 

20 MW Γελλήηξηεο Σξ. Κχπξνπ 

 

Β) Μεζοπρόζεζκος ζηότος 2012 - 2013 
 

Δπηδηφξζσζε Μνλάδσλ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ΑΖΚ 4&5 ζπλνιηθήο ηζρχνο 450 

MW γηα ιεηηνπξγία πξηλ ηε ζεξηλή αηρκή ηνπ 2012. 

Δπηδηφξζσζε ησλ Μνλάδσλ 1,2&3 ηζρχνο 390 MW γηα ιεηηνπξγία ην 2013. 

ηφρνη: Γηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ κέζσ ελίζρπζεο επάξθεηαο 

παξαγσγήο θαη κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο. 
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Γ) Δπάρθεηα Παραγωγής κεηά ηο 2013 & Μαθροτρόληος προγρακκαηηζκός 
ειεθηροπαραγωγής 
 
Γηνξηζκφο απφ ΡΑΔΚ επηζηεκνληθήο νκάδαο κε εηδηθνχο απφ εκπιεθφκελνπο 

θνξείο θαη ππεξεζίεο θαζψο θαη παλεπηζηεκηαθνχο γηα ηαρχξξπζκε εηνηκαζία 

ηερλννηθνλνκηθήο κειέηεο. Ζ κειέηε ζα θαιχςεη δεηήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηνλ 

επξχηεξν ελεξγεηαθφ νδηθφ ράξηε κέρξη ην 2020, ην 2030 θαη ζα εμεηάζεη θαη ηελ 

πνξεία κέρξη ην 2050. 

Αλακθηζβήηεηα ν πξνγξακκαηηζκφο απηφο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ην 

κείδνλ δήηεκα ηνπ καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ γηα ην ΦΑ. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ καθξνρξφληνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζα είλαη πέξα απφ ηελ 

αζθάιεηα εθνδηαζκνχ ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ, ε 

δηαζθάιηζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαη ε ζπκκεηνρή 

ησλ ΑΠΔ ζηελ αγνξά. 

 
Οηθολοκηθή Γηάζηαζε ηοσ ζέκαηος ηες 11ες Ιοσιίοσ 
 
Αλαληίιεθηα, ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηερληθή. Ζ δηαρείξηζε ηεο επίζεο ρσξίδεηαη ζε θάζεηο 

βξαρππξφζεζκε, κεζνπξφζεζκε θαη καθξνπξφζεζκε θαη πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ηελ ίδηα θηινζνθία πνπ γίλεηαη θαη ε ηερληθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο δει. κε 

ππνκνλή, ςπρξαηκία, λεθαιηφηεηα θαη ηαπηφρξνλα απνθαζηζηηθφηεηα γηα άκεζε 

ιήςε ησλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηε βάζε ηεο 

Ννκνζεζίαο. 

Ζ ΡΑΔΚ αθνχ κειέηεζε θαη αμηνιφγεζε ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηα 

νπνία αθνξνχζαλ ζηε βξαρππξφζεζκε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο απφ 1/9/2011 – 

29/2/2012 θαηέιεμε ζηηο 31/8/2011 ζηελ επηβνιή αχμεζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

χςνπο 6,96% γηα θάιπςε ηνπ απμεκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο ΑΖΚ.  

Γλψκνλαο ηεο ΡΑΔΚ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ήζαλ νη πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ 

γηα: 
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 Πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ – Γηαρείξηζε κε ηξφπν 

πνπ λα πεξηνξίδνληαη νη επηπηψζεηο ζηνπο θαηαλαισηέο 

 Σελ αλάγθε γηα ζπλέρηζε ηεο αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηζκνχ 

 Σε δηαζθάιηζε ηεο αλάθηεζεο ησλ εχινγσλ εμφδσλ ηεο ΑΖΚ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο έρνληαο ππφςε θαη ηηο εληνιέο πνπ ηεο 

δφζεθαλ 

 Σελ αλάγθε γηα δηαζθάιηζε απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΖΚ θαη επίηεπμε 

εμνηθνλνκήζεσλ κέζα απφ έλα έθηαθην πξφγξακκα πεξηθνπψλ δαπαλψλ 

 Σελ αλάγθε γηα απνθπγή ησλ ζηαπξνεηδψλ επηδνηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θαηαλαισηψλ θαη γεληθφηεξα ηελ αλάγθε γηα 

απνθπγή ζηξεβιψζεσλ  

 Σελ αλάγθε γηα δηαηήξεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο πνπ επηηεχρζεθε ζηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ πνπ βνεζά ζηελ επίηεπμε νξηαθήο επάξθεηαο 

παξαγσγήο αιιά θαη κείσζεο ζην θφζηνο γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

 

3.0 Δσρωπαϊθή Δλεργεηαθή Ποιηηηθή - Κύπρος 
 
Δπαλεξρφκελνη ζην αξρηθφ εξψηεκα ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Κχπξνπ, 

πξνθαλψο ζα πξέπεη λα εηδσζεί κέζα απφ ην πιαίζην ηεο γεληθήο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξψπεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή, βξαρππξφζεζκα θαη κέρξη 

ηνπιάρηζηνλ ην ηέινο ηνπ 2013, ζίγνπξα ζρεηίδεηαη φπσο αλαθέξζεθε πξηλ κε ηελ 

έθξεμε ηεο 11εο Ηνπιίνπ ζην Μαξί.  

Μαθξνπξφζεζκα φκσο κέρξη ην 2050 ζρεηίδεηαη κφλν κε ην γεληθφηεξν 

Δπξσπατθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. 

Ζ  απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ειεθηξηζκνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ε επίζεκε 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζρεηηθέο νδεγίεο, ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε 

είλαη ππνρξεσκέλα λα εθαξκφζνπλ, θαη νηθνδνκείηαη ζήκεξα, πάλσ ζε ηξεηο 

βαζηθνχο ππιψλεο: 

 

 Αληαγσληζηηθφηεηα 
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 Αζθάιεηα Δλεξγεηαθνχ Δθνδηαζκνχ 

 

 Κιηκαηηθέο αιιαγέο & Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 

Ο Βαζηθφο καθξνρξφληνο ζηφρνο/φξακα πνπ ηίζεηαη πιένλ ζηελ Δπξσπατθή 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ θαηά 

80 κέρξη 95% ρακειφηεξα απφ ηηο εθπνκπέο ηνπ 1990 κέρξη ην 2050. 

 

4.0 Προθιήζεης Δλεργεηαθής Ποιηηηθής – 2050 
  
ηε βάζε απηνχ ηνπ καθξνρξφληνπ ζηφρνπ/νξάκαηνο, ηεο αλάπηπμεο νπζηαζηηθά 

κηαο νηθνλνκίαο ρακειψλ ή θαη κεδεληθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

κέρξη ην 2050, ή ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο φπσο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά,  

εληνπίδεηαη έλαο αξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ή πξνθιήζεσλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε επηηπρία. 

 

 Δλεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα 

 Δθπνκπέο Θεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ (ζηφρνο νη κεδεληθέο εθπνκπέο ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή) 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 Δλεξγεηαθή ππνδνκή δηθηχσλ 

 Δζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο 

 Σερλνινγηθή θαηλνηνκία, έξεπλα & αλάπηπμε 

 

Γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ πξνθιήζεσλ ρξεηάδεηαη 

ζπληνληζκέλε δξάζε ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ φζν θαη ζε επίπεδν Κξάηνπο κέινπο 

φπσο ε Κχπξνο. Απφ ηα Κξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαίλεηαη φηη θάπνηα φπσο ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Φηλιαλδία θαη ε Γαιιία επξίζθνληαη ζε πξνρσξεκέλν 

ζηάδην δεζκεπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ην 2050. Γαλία, Γεξκαλία θαη Ηξιαλδία 

έρνπλ επίζεο εμεηάζεη ιεπηνκεξψο ηηο επηινγέο πνιηηηθήο ρσξίο φκσο λα 

πξνρσξήζνπλ ζε ξπζκίζεηο. Ζ ΔΔ έρεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν λα παίμεη κε ην λα 

ζέηεη ππνρξεσηηθνχο ζηφρνπο (πρ ΑΠΔ 2020), κε ηνλ θαζνξηζκφ πιαηζίσλ θαη 
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κέηξσλ ελαξκφληζεο θαη κε ηνλ θαζνξηζκφ εξγαιείσλ θνηλήο πξνζέγγηζεο ζε 

κεγάια ζέκαηα φπσο πρ. Σα εξγαιεία γηα αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ζε 

ελεξγεηαθέο ππνδνκέο.  

Θα ήηαλ αθειέο λα ζεσξνχκε φηη ζηα πιαίζηα κηαο δεκφζηαο ζπδήηεζεο είλαη 

δπλαηφ λα ραξάμνπκε κηα νινθιεξσκέλε ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ή λα θαιχςνπκε 

εθηελψο ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο, Μπνξνχκε φκσο λα αλαδείμνπκε ηα ζεκαληηθά 

δεηήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

 

ύληοκε αλαθορά  επί ηωλ ζηραηεγηθώλ προθιήζεωλ/ζηότωλ 

 Δλεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα: Μηα επηινγή είλαη ε ζέζπηζε ππνρξεσηηθψλ 

ζηφρσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ην 2020 θαη κεηά θαζψο θαη ε 

ελζάξξπλζε ησλ πφιεσλ λα θηλεζνχλ πξνο έλα ζρεδηαζκφ ρακειψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα.  

 Δθπνκπέο Θεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ (ζηφρνο νη κεδεληθέο εθπνκπέο ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή): Τπάξρεη αλάγθε γηα αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εκπνξίαο ζεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ κε ππνρξεσηηθνχο ζηφρνπο γηα κεηά ην 

2020. Ζ Κχπξνο έρεη ελαξκνληζηεί κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηε 

δηαρείξηζε κέρξη ην 2020 θαη ζα αμηνπνηήζεη κε ηε ζχκθσλν γλψκε θαη 

ηεο ΡΑΔΚ ηε δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φζνλ αθνξά ηα δηθαηψκαηα 

εθπνκπψλ ειεθηξνπαξαγσγήο.  

 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο – Ζ Κχπξνο ελαξκνλίζηεθε κε ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Δπξσπατθέο νδεγίεο γηα εηνηκαζία 

εζληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηνλ ξπζκφ δηείζδπζεο ΑΠΔ ζηνπο ηξεηο 

ηνκείο ζέξκαλζε/ςχμε, κεηαθνξέο θαη ειεθηξνπαξαγσγή κέρξη ην 2020. 

Σν δεηνχκελν φκσο είλαη ε ζηαδηαθή κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ κε ζηφρν 

ηνλ πιήξε ηεξκαηηζκφ ηνπο θαη ε έληαμε ησλ ΑΠΔ ζηελ αγνξά 

ειεθηξηζκνχ γηα λα πεξηνξηζηεί ε νηθνλνκηθή επίπησζε ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Ζ ξπζκηζηηθή παξέκβαζε είλαη άθξσο αλαγθαία γηα ην ζέκα 

απηφ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ ιφγσ ηεο 

δηαθνπηφκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΠΔ θαη ηεο απμνκείσζεο ηεο 
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παξαγσγήο ηνπο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο ρξήζεο ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο φπσο ε αληιεζηνηακίεπζε θαη ε ρξήζε 

πδξνγφλνπ ζην κέιινλ θαζψο θαη κε ηε ρξήζε επέιηθησλ ζπκβαηηθψλ 

Μνλάδσλ Παξαγσγήο.  

 Δλεξγεηαθή ππνδνκή δηθηχσλ: Δλαξκφληζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, 

επθπήο ξχζκηζε γηα αλάπηπμε επθπψλ δηθηχσλ ζηεξίδνληαο ηελ 

θαηλνηνκία πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ηνκείο πνπ νη ξπζκηζηέο 

έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Κχπξν θαη ζηελ ΔΔ. ε Παλεπξσπατθφ 

επίπεδν, είλαη ζεκαληηθή ε ξχζκηζε ησλ ηξφπσλ αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο 

γηα ηηο κεγάιεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηθηχσλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή 

ε ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ηεο κεγάιεο ελεξγεηαθήο ππνδνκήο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη.  

 Δζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο: Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εκβάζπλζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο είλαη παλεπξσπατθφο ζηφρνο 

θαη ε ελίζρπζε ησλ δηθηχσλ πεξηνξίδεη ηελ αλάγθε εθεδξηθήο 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο. Οη ξπζκηζηέο ζεσξνχλ φηη ε ζεκαζία ηεο 

αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ δελ πξέπεη λα κεηψλεηαη ιφγσ ηεο πεξαηηέξσ 

ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο πνξείαο πξνο ρακειέο εθπνκπέο 

άλζξαθα θαη πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέηξα ελίζρπζεο ηεο. 

 Σερλνινγηθή θαηλνηνκία, έξεπλα & αλάπηπμε: Ζ πνξεία πξνο ην 2050 ζε 

κηα πξάζηλε νηθνλνκία κεησκέλσλ εθπνκπψλ άλζξαθα είλαη ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηελ έξεπλα πνπ νδεγεί ζηελ πξνψζεζε 

θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζηελ αγνξά. Ο Σνκέαο απηφο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο γηα έλα λεζί φπσο ε Κχπξνο πνπ θηινδνμεί κέρξη ην 2050 λα 

κεηαηξαπεί ζε λεζί πξάζηλεο αλάπηπμεο. Ζ ζπλεξγαζία ηεο αθαδεκατθήο 

– εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο κε ηε βηνκεραλία, ην Κξάηνο, ηηο αλεμάξηεηεο 

αξρέο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

πξνηάζεσλ. Ζ ΡΑΔΚ είλαη δεζκεπκέλε ζε απηή ηελ πξνηεξαηφηεηα θαη 

έρεη ήδε αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε ηε ζπκκεηνρή αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε θνηλέο νκάδεο κειεηψλ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ καδί κε 



9 
 

άιινπο θνξείο, ελψ ζηηο 20 επηεκβξίνπ ππέγξαςε ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο κε ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. 

 

Έρνληαο ππφςε ηα πην πάλσ θαη επαλεξρφκελνη ζηνλ αξρηθφ νξηζκφ ηεο 

ηξαηεγηθήο, αθνχ γίλεη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε φισλ ησλ παξαγφλησλ ζα 

πξέπεη λα εηνηκαζηεί θαη γηα ηνλ ηφπν καο έλαο Οδηθφο Υάξηεο γηα ην 2050 κέζα 

απφ έλα νξζνινγηζηηθφ καθξνρξφλην πξνγξακκαηηζκφ, ζηεξηγκέλν ζε 

επηζηεκνληθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζψληαο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, 

πνπ ζα αληηκεησπίδεη άκεζα ηηο πξνθιήζεηο κέρξη ην 2020, λα ζέηεη ηηο βάζεηο γηα 

ην 2030 θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ην φξακα  2050. Απφιπηα αλαγθαία 

πξνυπφζεζε, ε χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ θαη δηαθαλνχο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

ζα βνεζά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ Γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη απαξαίηεηε ε ζχληνκε ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο καο κε ην 3ν Δλεξγεηαθφ 

παθέην. 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ηξαηεγηθήο φκσο είλαη ην εχθνιν κέξνο. Ζ πινπνίεζε ηεο 

είλαη ην δχζθνιφ κέξνο θαη ε επηηπρία θξίλεηαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ είλαη θξίζηκε   

γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ Κξάηνπο  θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ 

ηνπ. Σα καζήκαηα απφ ηα ιάζε θαη ηηο απνηπρίεο άιισλ αγνξψλ πξέπεη λα 

κειεηνχληαη πξνζεθηηθά γηα λα απνθεχγεηαη ε επαλάιεςε ηνπο.  

 

Ζ ΡΑΔΚ, έρεη σο θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ηε δηακφξθσζε κηαο 

αλζξσπνθεληξηθήο θαη έμππλεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πνπ ζα έρεη ζην επίθεληξν 

ηεο ηνλ θαηαλαισηή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζα ζηνρεχεη ζε: 

 
 Δπζπγξάκκηζε ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ησλ ζπγθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ  

 Γηακφξθσζε ηνπ κνληέινπ αγνξάο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ζηαζεξφ 

επελδπηηθφ θιίκα, δηαζθάιηζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

αγνξάο κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή 
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 Γηαθάλεηα ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαηηκήζεσλ θαη ρξεψζεσλ δηθηχνπ θαη 

ππεξεζηψλ κε ηξφπν πνπ λα νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζε πεξηνξηζκφ 

δαπαλψλ  

 Δπηθέληξσζε ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη εηδηθά ησλ επάισησλ 

νκάδσλ 

 Δλδπλάκσζε ηεο ζέζεο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηε δηαθαλή πιεξνθφξεζε 

θαη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αγνξά κέζα απφ ηνλ έμππλν 

ζρεδηαζκφ ηεο θαη κε ηελ πξνζθνξά θαηλνηφκσλ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ 

αμηνπνηψληαο ηελ έμππλε ηερλνινγία  

 Παηδεία, Έξεπλα & Αλάπηπμε, Καηλνηνκία = Αεηθφξνο Πξάζηλε Αλάπηπμε 

Κιείλνληαο ζα ήζεια θαη πάιη λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ηε 

δπλαηφηεηα πνπ κνπ δψζαηε λα παξνπζηάζσ ηηο ζέζεηο θαη απφςεηο ηεο ΡΑΔΚ 

γηα ην ζέκα ηεο Δλέξγεηαο.  
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