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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

«Προσωρινή Ρύθμιση Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η για το Σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

“Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με Τελική Κατάληξη την Ένταξη των 

Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού - Οκτώβριος 2017”». 

Ρυθμιστική Απόφαση ΡΑΕΚ αριθμός 06/2022 

 

Σεβασμός προς τους καταναλωτές. ΜΗ υποτιμάτε τη νοημοσύνη τους. 

 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο της ενημέρωσης των 

καταναλωτών σημειώνει  τα πιο κάτω: 

 

1. Με την πιο πάνω ρυθμιστική απόφασή της η ΡΑΕΚ αποφάσισε η Μέγιστη Τιμή 

Αγοράς από ΑΠΕ-Η να τεθεί σε προσωρινή βάση και οι παραγωγοί να 

πληρώνονται 11 σεντ την κιλοβατώρα, kWh, αντί στην τιμή αποφυγής που είναι 

σήμερα 20 σεντ την κιλοβατώρα. 

 

2. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος καταναλωτών, ΚΣΚ, με δημόσια ανακοίνωσή του με 

ημερομηνία 04 Αυγούστου 2019, είχε επισημάνει τη λανθασμένη, άδικη και σε 

βάρος των καταναλωτών απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και της ΡΑΕΚ να 

αγοράζεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα στην 

Τιμή Αποφυγής. (Βλ. ιστοσελίδα Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ανακοίνωση με 

ημερομηνία 05 08 2019.) 

 



 

3. Η ΡΑΕΚ, φαίνεται να συνεχίζει να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των 

λίγων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σε βάρος των καταναλωτών. Εκτίμηση 

του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών είναι ότι η υπό αναφορά Ρυθμιστική 

Απόφαση της ΡΑΕΚ έγινε και για σκοπούς μη φορολόγησης των «απροσδόκητων 

κερδών» ολίγων επιχειρήσεων, που ομολογουμένως σήμερα αποκομίζουν τέτοια 

κέρδη που αποτελούν τη  χειρότερη μορφή «νόμιμης αισχροκέρδειας» στην 

Κύπρο. Είναι αδιανόητο, στην παρούσα χρονική περίοδο που οι καταναλωτές 

βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, κάποιοι να αποκομίζουν 

κέρδη πέραν του 200%.  

 

4. Όπως είναι γνωστό, ο ΚΣΚ με δημόσιες τοποθετήσεις του, ζήτησε και ζητά την 

ειδική φορολόγηση των «απροσδόκητων κερδών» και τα έσοδα από αυτή τη 

φορολόγηση να δοθούν εκεί όπου τα χρειάζονται περισσότερο. Ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας με δημόσια δήλωσή του, δήλωσε ότι σκέφτεται να προχωρήσει στην 

ειδική φορολόγηση αυτών των κερδών. Όμως μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε 

οποιαδήποτε νέα ενημέρωση.  Μήπως εγκαταλείφθηκε αυτή η ιδέα; 

 

5. Η μέγιστη τιμή των 11 σεντ ανά κιλοβατώρα, είναι πολύ ψηλότερη από την τιμή 

που μπορεί να θεωρηθεί ως λογική τιμή. Από το 2019 ο ΚΣΚ υποστήριξε ότι η 

λογική τιμή που θα έπρεπε να αγοράζεται η ενέργεια από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά 

συστήματα ήταν τα  6 σεντ την κιλοβατώρα. Επιπρόσθετα, η ίδια η ΡΑΕΚ αναφέρει 

στην απόφασή της ότι η μέση τιμή που ζήτησαν οι ίδιοι οι παραγωγοί για να 

πωλήσουν την παραγωγή τους (περιλαμβάνει και το λογικό περιθώριο κέρδους 

τους)  ήταν τα 8,61 σεντ την κιλοβατώρα.  Το ερώτημά είναι γιατί η μέγιστη τιμή να 

οριστεί στα 11 σεντ και μάλιστα προσωρινά και για απροσδιόριστο χρονικό 

διάστημα. 

 

6. Η μέση τιμή Αγοράς από ΑΠΕ-Η της δεκαετίας 2013 - Μάρτιος 2022 για τη χαμηλή 

τάση είναι 10,32 σεντ την κιλοβατώρα και όχι 11 σεντ που υποστηρίζει η ΡΑΕΚ. 

Αν ακόμα, που είναι και το πλέον ορθό κατά την εκτίμησή του ΚΣΚ, υπολογιστεί η 



μέση τιμή από το 2017 όταν άρχισαν να ετοιμάζονται τα σχέδια αδειοδότησης 

αυτού του σχεδίου, η μέση τιμή Αγοράς από ΑΠΕ είναι 8,3 σεντ /κιλοβατώρα. 

 

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκτιμά ότι η 

τελευταία Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ με αριθμό 06/2022 υποτιμά τη νοημοσύνη των 

καταναλωτών. Προσφέρει μεν ένα πολύ μικρό όφελος στους καταναλωτές αλλά συνεχίζει 

να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των ολίγων σε βάρος των καταναλωτών. Είναι 

πλέον καιρός να παύσει  (από όλες γενικά τις Αρμόδιες Αρχές) αυτή η στάση προς τους 

καταναλωτές. Οι καταναλωτές απαιτούν και ζητούν να τυγχάνουν το σεβασμό που 

τους αξίζει. 

 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ζητά, επιπρόσθετα με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 

και την άμεση φορολόγηση όλων των απροσδόκητων κερδών και όχι μόνο αυτών που 

εμπίπτουν στο σχέδιο που αναφέρεται στην υπό αναφορά απόφαση της ΡΑΕΚ. Τα έσοδα 

που θα προκύψουν από την φορολόγηση να δοθούν εκεί που τα έχουν ανάγκη 

περισσότερο. 

  

 

Μάριος Δρουσιώτης 

Πρόεδρος. 

 

26 06 2022 

 

 


