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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 στη σημερινή Γενική Συνέλευση που είναι η 14η στη σειρά, πράγμα
που καταδεικνύει τη μακρόχρονη παρουσία του Συνδέσμου σας στον τομέα της
ενέργειας.
Πρωταρχική έγνοια και υποχρέωση της ΡΑΕΚ είναι να παρέχεται η ηλεκτρική
ενέργεια στον τελικό καταναλωτή στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, το οποίο
αναμένεται λογικά να επιτευχθεί με την εισαγωγή ανταγωνισμού στην
παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρισμού.
Κατά το τελευταίο διάστημα η ΡΑΕΚ μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και
Εθνικής νομοθεσίας έλαβε σειρά αποφάσεων που στοχεύουν στη διαμόρφωση
και ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς της Κύπρου σε συνθήκες υγιούς
ανταγωνισμού, την προστασία του καταναλωτή και την ενθάρρυνση της χρήσης
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, η ΡΑΕΚ έλαβε διάφορες
σημαντικές αποφάσεις στοχεύοντας στην εναρμόνιση του ρυθμιστικού
πλαισίου στον τομέα της ενέργειας που θα οδηγήσουν τη χώρα μας προς την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
βάση των προνοιών της Ενεργειακής Ένωσης.
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Επίσης, η ΡΑΕΚ λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την ανησυχία της
Πολιτείας και της Βουλής των Αντιπροσώπων για την καθυστέρηση που
παρατηρήθηκε στην πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς
Ηλεκτρισμού έχει δημοσιεύσει Ρυθμιστικές Αποφάσεις στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ρυθμιστικές Αποφάσεις αφορούν
την εφαρμογή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική
λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού με καταληκτική ημερομηνία
την 1η Ιουλίου 2019.
Επιπρόσθετα, για την κάλυψη του χρονικού διαστήματος που αναπόφευκτα
δημιουργήθηκε μέχρι την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου
αγοράς ηλεκτρισμού, δηλαδή μέχρι την 1η Ιουλίου 2019, η ΡΑΕΚ εξέτασε
ενδελεχώς την εισαγωγή μεταβατικής ρύθμισης στην αγορά ηλεκτρισμού. Η
ΡΑΕΚ

εξέδωσε

σχετική

Ρυθμιστική

Απόφαση

συμπεριλαμβανομένων

λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης.
Επιγραμματικά η μεταβατική ρύθμιση στην αγορά ηλεκτρισμού αφορά «Διμερή
Συμβόλαια μεταξύ Παραγωγών και Προμηθευτών». Τέτοια ρύθμιση σχετίζεται
μόνο με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε περίοδο εκκαθάρισης ενός
ημερολογιακού μήνα, δεν απαιτεί περίπλοκα πληροφοριακά συστήματα για να
υποστηριχθεί, δεν αφορά οργάνωση διαδικασιών από την πλευρά του
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των διμερών
συναλλαγών ούτε διαδικασία εκκαθάρισης των ανισοζυγίων σε ημίωρη βάση.
Σημειώνεται ότι η μεταβατική ρύθμιση δεν προβλέπει διαγωνιστικές διαδικασίες
για την κάλυψη των επικουρικών υπηρεσιών, αλλά ουσιαστικά προβλέπει τη
συνέχιση της σημερινής κατάστασης αναφορικά με την κάλυψη των
απαιτήσεων εφεδρειών του ηλεκτρικού συστήματος. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε
προσπαθήσει

στους

Κανονισμούς

της

Μεταβατικής

Ρύθμισης

να

διασφαλίσουμε όσο το δυνατό λιγότερες στρεβλώσεις.
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Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επαναλάβω ότι η μεταβατική ρύθμιση δεν είναι
αγορά ηλεκτρισμού αφού δεν καλύπτει βασικές διαδικασίες των αγορών
ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα:
•

Δεν υποστηρίζει μια κεντρικά οργανωμένη προθεσμιακή αγορά,

•

Δεν υποστηρίζει προ-ημερήσια αγορά,

•

Δεν υποστηρίζει ενδο-ημερήσια αγορά,

•

Δεν υποστηρίζει αγορά εξισορρόπησης ισχύος,

•

Δεν υποστηρίζει μηχανισμό εξισορρόπησης ισχύος,

•

Δεν υποστηρίζει αγορά επικουρικών υπηρεσιών, κλπ.

Η μεταβατική ρύθμιση, όμως, ήδη έχει δώσει την αναγκαία ώθηση έτσι ώστε να
αρχίσει η αδειοδότηση εναλλακτικών προμηθευτών και έχει δημιουργήσει το
κατάλληλο πλαίσιο για να μπορέσουν οι ήδη αδειοδοτημένοι εναλλακτικοί
παραγωγοί να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του ηλεκτρισμού.
Θα ήθελα να τονίσω ότι ο τελικός στόχος για την πλήρη εμπορική λειτουργία
του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρισμού το οποίο είναι πλήρως συμβατό με το
μοντέλο-στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει και εκεί προσβλέπουμε
για την εισαγωγή υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού της Κύπρου.
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
αποτελέσουν χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω βελτίωση του
ενεργειακού τομέα της Κύπρου.

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς
Πρόεδρος ΡΑΕΚ

3

