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Εκ μέρους του Προέδρου της ΡΑΕΚ, λόγω έκτακτης υποχρέωσης που
προέκυψε, σας απευθύνω αυτούσιο τον χαιρετισμό του.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση του Συνδέσμου
Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου να απευθύνω χαιρετισμό
στη σημερινή Ετήσια Συνέλευση του Συνδέσμου. Η υιοθέτηση μιας νέας
ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι μια αναγκαιότητα της
οποίας η προσπάθεια βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη με την εμπλοκή σε αυτό το
στάδιο του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Η νέα αγορά ηλεκτρισμού αποτελείται από τρεις παράλληλες αγορές. Την
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την αγορά ηλεκτρικής ισχύος και την αγορά
επικουρικών υπηρεσιών, δηλαδή την εφεδρεία, τη ρύθμιση συχνότητας, την
άεργο ισχύ και άλλες υπηρεσίες. Και οι τρεις αυτές αγορές τρέχουν
παράλληλα σε πραγματικό χρόνο και πρέπει να ισορροπούν σε μια ανά
δευτερόλεπτο βάση.

Γενικά, η ανάπτυξη των αγορών ηλεκτρισμού βασίζεται στην προϋπόθεση ότι
ο ηλεκτρισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί ως προϊόν και ακολουθεί τις σχετικές
θεωρίες περί καμπύλης ζήτησης και καμπύλης προσφοράς, όμως η ανάλυση
είναι κατά πολύ πιο πολύπλοκη αφού υπάρχουν, σημαντικές διαφορές μεταξύ
του ηλεκτρισμού και άλλων προϊόντων.
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Έχοντας υπόψη την πιο πάνω πολυπλοκότητα της αγοράς ηλεκτρισμού,
καθώς επίσης και τη θεμιτή αξιοπιστία ενός ηλεκτρικού συστήματος για
απρόσκοπτη παροχή προς τους καταναλωτές, όσο και να θέλουμε να
απλουστεύσουμε τους κανόνες αγοράς που διέπουν την αγορά ηλεκτρισμού
το αποτέλεσμα θα είναι πάντα πολύπλοκο!

Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
έχοντας κατά νου τις ιδιαιτερότητες του ενεργειακού συστήματος της Κύπρου,
η ΡΑΕΚ προχώρησε στη λήψη μιας δέσμης εξαιρετικά σημαντικών
αποφάσεων που καθορίζουν το νέο Ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία της
αγοράς ηλεκτρισμού, με έμφαση στην ασφάλεια του εφοδιασμού, την
προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού
μέσα από την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς
ηλεκτρισμού, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην ανταγωνιστική αγορά.

Η έκδοση της Ρυθμιστικής Απόφασης που καθορίζει το λεπτομερή σχεδιασμό
της αγοράς ηλεκτρισμού (γνωστή ως το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού) με
τρόπο που να διευκολύνεται η ενεργοποίηση του υγιούς ανταγωνισμού και η
ένταξη και συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ανταγωνιστική
αγορά, ήταν η πιο σημαντική εξέλιξη στον τομέα της αγοράς ηλεκτρισμού της
Κύπρου.

Σύμφωνα με την πιο πάνω Ρυθμιστική Απόφαση, η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στο
Διαχειριστή
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απαιτούμενες από το Νόμο ενέργειες για τη σύνταξη νέων Κανόνων Αγοράς
Ηλεκτρισμού και την αναθεώρηση, όπου απαιτείται, των Κανόνων Μεταφοράς
και Διανομής για την πλήρη εφαρμογή της Ρυθμιστικής Απόφασης.

Όπως γνωρίζετε, για τους νέους λεπτομερείς κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού
έχει ολοκληρωθεί η σχετική δημόσια διαβούλευση από τον Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, τα αποτελέσματα της οποίας η ΡΑΕΚ
αναμένει για περαιτέρω επεξεργασία.
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Η Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ περιλαμβάνει κυρίως τη δυνατότητα για την
εισαγωγή ανταγωνισμού στους τομείς της παραγωγής και προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο το όφελος για τον τελικό καταναλωτή, αλλά και
διατηρώντας τα ψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας του συστήματος
ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσθετα, εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες θα
διευκολυνθεί η ένταξη στην αγορά των παραγωγών με χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, στα επιτρεπτά φυσικά πλαίσια που καθορίζουν την ασφαλή
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κοινοπραξίας ισχύος με παράλληλη λειτουργία διμερών συμβολαίων (Net
Pool), που στην περίπτωση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου που κατέχει
δεσπόζουσα θέση, θα είναι ρυθμιζόμενες.

Είναι λογικό και αναμενόμενο πως για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι,
είναι αναγκαία η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, ειδικά σε ανθρώπινο
δυναμικό, τόσο στη ΡΑΕΚ η οποία είναι σοβαρά υποστελεχωμένη όσο και
στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.
Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια και τις θερμές ευχαριστίες
μου προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για τον μέχρι
σήμερα συντονισμό αυτής της δύσκολης προσπάθειας και τους συντελεστές
της ετοιμασίας των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, τους συμβουλευτικούς
οίκους ECCO International και CORREGGIO, και είμαι βέβαιος πως οι
εισηγήσεις και οι προτάσεις του ΣΕΑΠΕΚ θα αποτελέσουν χρήσιμο και
πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω βελτίωση των Κανόνων Αγοράς
Ηλεκτρισμού.

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς
Πρόεδρος ΡΑΕΚ
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