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Έντιμη κυρία Υπουργέ Εσωτερικών, 

Έντιμε κύριε Υπουργέ ΕΒ&Τ, 

Αγαπητέ Πρόεδρε και Μέλη του ΔΣ της ΔΕΦΑ, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

 

Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να απευθύνω 

χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση. Το έργο κατασκευής δικτύου αγωγών 

μεταφοράς φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον τόπο μας, καθώς 

εντάσσεται στα πλαίσια της πολυσήμαντης εισαγωγής και χρήσης φυσικού 

αερίου με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο, τη μείωση της 

σχετικής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, καθώς και τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας. Έχει γίνει άλλωστε κοινώς αποδεκτό τα 

τελευταία χρόνια ότι η ταχεία εισαγωγή φυσικού αερίου για σκοπούς 

ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί επιτακτική ανάγκη. 

 

Η Κύπρος είναι ένα μικρό και απομονωμένο ενεργειακό σύστημα, χωρίς 

διασυνδέσεις ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου με άλλες χώρες, με μεγάλη 

εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα πετρελαίου. Ωστόσο, οι σημαντικές 

θετικές εξελίξεις της επιβεβαίωσης ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού αερίου 

στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, σηματοδότησαν την έναρξη 

μιας νέας εποχής για τη χώρα. Δημιουργούνται κρίσιμες στρατηγικές 



 - 2 - 

προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν 

καλύτερα προς όφελος των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενιών. 

 

Συγκεκριμένα, η ύπαρξη ορυκτού ενεργειακού πλούτου μπορεί να καταστήσει 

την Κύπρο τόπο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και φυσικά έναν τόπο 

διοχέτευσης επενδύσεων προς άλλες χώρες. Η χώρα μας, στο σταυροδρόμι 

των μεγάλων διεθνών  ενεργειακών δρόμων φυσικού αερίου και πετρελαίου, 

διαθέτει πλέον ένα πλαίσιο ελκυστικό για την προσέλκυση επενδύσεων 

μεγάλης κλίμακας με στόχο τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας και την ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση της 

γεωστρατηγικής  της θέσης. 

 

Η ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο νησί, δίνει τη δυνατότητα στην 

Κύπρο να μετεξελιχθεί σε Διεθνή Ενεργειακό Δίαυλο και να συμπεριληφθεί 

στον παγκόσμιο Ενεργειακό Χάρτη. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα , η 

Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά με στρατηγική και σχεδιασμό με σκοπό να 

ενταχθεί σταδιακά στα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου. Η ΡΑΕΚ είχε τη δική της συμβολή με την υποβολή στην 

Κυβέρνηση εγγράφου με εισηγήσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές 

στρατηγικής διαχείρισης του τομέα φυσικού αερίου, με κύριο στόχο τη 

μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο.  

 

Υπό το πνεύμα αυτό, η προσπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει για αδιάλειπτη και 

ασφαλή τροφοδοσία φυσικού αερίου, αρχικά για σκοπούς 

ηλεκτροπαραγωγής, με την κατασκευή και ανάπτυξη του εσωτερικού δικτύου 

σωληνώσεων για τη μεταφορά και διανομή είναι μείζονος σημασίας, καθώς 

αποτελεί τον σκελετό για την ανάπτυξη του μελλοντικού δικτύου φυσικού 

αερίου στις πόλεις και τις βιομηχανίες.  

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ως αρμόδια για την οργάνωση και 

λειτουργία του τομέα του φυσικού αερίου, την πρόσβαση στην αγορά, τα 

κριτήρια και τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για τις εγκαταστάσεις  

υγροποιημένου φυσικού αερίου, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια και 

την αποθήκευση φυσικού αερίου, την εκμετάλλευση των δικτύων, την έγκριση 
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των διατιμήσεων και την προστασία των καταναλωτών χαιρετίζει αυτή την 

εκδήλωση η οποία σηματοδοτεί την πρόθεση δημιουργίας υποδομών με 

σκοπό την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς αερίου.  

 

Ταυτόχρονα η ΡΑΕΚ δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός, ότι στο παρόν 

στάδιο, οι εκκρεμότητες που υπάρχουν στο Νομοθετικό πλαίσιο, δεν της 

επιτρέπουν να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 

της που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει ακόμα ικανοποιητική  ρυθμιστική εποπτεία του τομέα φυσικού αερίου. 

Το θέμα αυτό επείγει να λυθεί το συντομότερο, λαμβάνοντας υπόψη στις 

πολιτικές αποφάσεις τη διαφοροποίηση των  δεδομένων, λόγω των θετικών 

εξελίξεων στην ΑΟΖ της Κύπρου.  Πέρα από την ανάγκη τροποποίησης της 

υφιστάμενης Νομοθεσίας για σκοπούς συνέπειας με τις τρέχουσες πολιτικές 

αποφάσεις, εκκρεμεί και η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/73/ΕΚ για τη ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου, 

σύμφωνα με την οποία οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των Εθνικών 

Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα του αερίου ενισχύονται για σκοπούς 

καλύτερης ρυθμιστικής εποπτείας και λειτουργίας της αγοράς. 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες αυτού του 

σημαντικού έργου για τον τόπο μας. 

 

 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 
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