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Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι και Συμμετέχοντες, 
 
 
Εκ μέρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ευχαριστώ 
για την πρόσκληση να χαιρετίσω την εκδήλωση που διοργανώνετε για 
ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα του τομέα της ενέργειας.  
 
Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες 
της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Επομένως, η ενεργός εμπλοκή 
των Τοπικών Αρχών που βρίσκονται πιο κοντά στον Πολίτη και 
Καταναλωτή από οποιαδήποτε άλλη μορφή εξουσίας, μεταξύ άλλων και 
μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως η σημερινή, αποτελεί 
ουσιαστική δέσμευση στη στόχευση προς ένα αειφόρο ενεργειακό 
μέλλον.  
 
Στόχος της ανάπτυξης της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς ενέργειας, είναι 
η παροχή αξιόπιστης και σε λογικές τιμές ενέργειας στους καταναλωτές 
με αειφόρο προοπτική. Οι ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
ενέργειας έχουν ως σκοπό με βάση την κοινοτική νομοθεσία, τη 
δημιουργία εκείνου του πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη 
ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας, μέσα σε ένα σταθερό και 
προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι ρυθμιστές 
έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός της αγοράς έχει 
ως επίκεντρο τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών, στους 
οποίους πρέπει να μετακυλίονται τα οφέλη από τη λειτουργία των 
ανταγωνιστικών αγορών.  
 
Δεν προτίθεμαι στο σύντομο αυτό χαιρετισμό να αναφερθώ στους 
σημαντικούς τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας ή άλλων σχεδίων δράσης που συνθέτουν το σύνολο των 
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οργανωμένων δράσεων για αειφόρο ανάπτυξη. Αυτά θα αναπτυχθούν 
σε λίγο από τους ειδικούς τεχνοκράτες των φορέων που συμμετέχουν 
στην εκδήλωση. 
  
Θα περιοριστώ στην επισήμανση δυο σημείων. 
 
Το πρώτο σχετίζεται με τη διαπίστωση τόσο της ΕΕ, όσο και του 
Οργανισμού των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, ότι τα εθνικά 
καθεστώτα στήριξης και επιδότησης των ΑΠΕ με σκοπό την επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων, συνιστούν μείζονος σημασίας στρέβλωση 
στην αγορά ηλεκτρισμού, εμποδίζοντας ουσιαστικά τη λειτουργία της 
αγοράς χωρίς να αποτελούν αειφόρο επιλογή. 
 
Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο των Ρυθμιστών εξέτασε διεξοδικά τη 
δυνατότητα ευθυγράμμισης και σύγκλισης των καθεστώτων αυτών, με 
στόχο η όποια πολιτική αποφασίζεται να βοηθά στη λειτουργία της 
αγοράς και να μην προκαλεί δυσανάλογα επιπρόσθετο κόστος για τους 
καταναλωτές. Στόχος μας ως Ρυθμιστική Αρχή είναι να επιτύχουμε την 
ένταξη και συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρισμού χωρίς 
επιδοτήσεις ώστε να έχουμε βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. 
 
Το δεύτερο σημείο αφορά στην ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών 
στην αγορά ενέργειας, από την πλευρά της ζήτησης. 
 
Οι Ρυθμιστικές πολιτικές μέχρι σήμερα επικεντρώνονταν σε θέματα 
διαφάνειας και προστασίας των καταναλωτών με έλεγχο των τιμών και 
επικέντρωση στα δικαιώματά τους. 
 
Η πολιτική για το 2020 και μετά επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των 
καταναλωτών και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ενεργό 
συμμετοχή τους στην αγορά που είναι το βασικό προαπαιτούμενο για 
ένα αειφόρο ενεργειακό μέλλον.  
 
Το ρυθμιστικό πλαίσιο για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καλύπτει όλο το 
φάσμα των διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων, όπως η διαχείριση της 
ζήτησης, η μικρή και διεσπαρμένη παραγωγή από τους ίδιους τους 
καταναλωτές που ήδη προωθείται στην Κύπρο, οι υπηρεσίες 
ενεργειακής ευελιξίας, όπως η διαχείριση φορτίου και αποθήκευση και 
άλλα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των έξυπνων μετρητών βοηθά 
ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση αυτή και αυξάνει το ρόλο που μπορούν 
να παίξουν στην επίτευξη των στόχων προς την αειφόρο ανάπτυξη οι 
διαχειριστές διανομής και οι επιχειρήσεις που θα παρέχουν ενεργειακές 
υπηρεσίες.  
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Η Τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο να διαδραματίσει προχωρώντας στην 
υιοθέτηση πρωτοποριακών τεχνικών λύσεων και βοηθώντας στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.  
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Ευχαριστώ για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στην εκδήλωση 
αυτή  και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας.  
 
 
Γιώργος Σιαμμάς  
Πρόεδρος ΡΑΕΚ 


