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ΑΡΘΡΟ / Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Περί Ηλεκτρικής ΕνέρνειαςΗ δαμόκλειος σπάθη μιας μονοδιάστατης λογιστικής προσέγγισης
Δυστυχώς, η δυσμενής οικονομική κατάστα
ση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας
προκρίνει μονοδιάστατες προσεγγίσεις σε
θέματα που ευρύτερα αφορούν στην ηλεκτρική
ενέργεια. Στις πλείστες των περιπτώσεων οι
προσεγγίσεις αυτές δημιουργούν απλώς και μό
νο εντυπώσεις. Εντυπώσεις καθόλου άσχετες
με τη γενικότερη αντίληψη της κοινωνίας περί
ηλεκτρικής ενέρνειας, η οποία εξαντλείται κυ
ρίως σε λογιστικές προσεγγίσεις παρακάμπτο
ντας τεχνικές πραγματικότητες και δυσκολίες. Η
οικονομική διάσταση των περί ηλεκτρικής ενέρ
γειας ζητημάτων είναι όντως σημαντική, αλλά
καθόλου εποικοδομητική όταν διεξάγεται μόνο
με λογιστικές αλχημείες. Αποτελεί λοιπόν επιτα
κτική ανάγκη οι όποιες συζητήσεις, σχεδιασμοί
αλλά και κριτική να διεξάγονται υπό το πρίσμα
της ιδιαιτερότητας του συστήματος Ηλεκτρικής
Ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ιδιαιτε
ρότητες αυτές συνοψίζονται σε νενικές γραμμές
στην απομονωμένη φύση του συστήματος, στη
γεωγραφική συγκέντρωση των σταθμών παρα
γωνής ενέρνειας, στο υφιστάμενο θεσμικό πλαί
σιο νια ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηνών Ενέρ
γειας (Α.Π.Ε.), στη δυσκολία διαχείρισης της αιο
λικής ηλεκτροπαραγωγής, στη δυσκολία διαχεί
ρισης άεργου ισχύος σε περιόδους χαμηλής ζή
τησης κ.ά. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω ιδι
αιτερότητες παρατίθεται μια σειρά από επιμέ
ρους σκέψεις αναφορικά με ζητήματα που απα
σχόλησαν κατά καιρούς την επικαιρότητα:
• Καθορισμός τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας
Ο καθορισμός των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέρ

Οι ιδιαιτερότητες του συστήματος της Κύπρου α

ράς θα επιτευχθεί σε τρία σταδία μέχρι το 2015.
Εκκρεμούν ακόμα θέματα που αφορούν στον κα
θορισμό και οριοθέτηση της χονδρεμπορικής α
γοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία πιθανόν θα
συντείνει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικής α
γοράς. Θα πρέπει, όμως, παράλληλα να επιδιω
χθεί ο σταδιακός αλλά ουσιαστικός διαχωρισμός
των κλάδων της παραγωνής, μεταφοράς και δια
νομής ηλεκτρικής ενέρνειας. Μ' αυτόν τον τρόπο
ο κλάδος της παρανωγής θα μπορεί να συμμετέ
χει αποκλειστικά στην ανταγωνιστική ayopa. Πα
ράλληλα, η μεταφορά και η διανομή, ως φυσικά
νεπακόλουθων οικονομικών επιβαρύνσεων α
μονοπώλια, θα πρέπει να θωρακιστούν θεσμικά
φετέρου.
• Αυτοπαρανωγή νια κάλυψη ίδιων ανανκών και με σκοπό να διασφαλίσουν την ανάπτυξη των
μελλοντικών δικτύων με πολλαπλούς παραγω
«ξεφούσκωμα» λογαριασμών
γούς
και διείσδυση των ΑΠΕ.
Επί του παρόντος, η ΑΗΚ και η Τσιμεντοποιία Βα
•
Μέγιστο
επιτρεπτό ποσοστό διείσδυσης ΑΠΕ
σιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι οι μόνοι πα
στο δίκτυο
ραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από γεννήτριες
συμβατικών καυσίμων. Η Εταιρεία Τσιμεντοποιία Όσον αφορά στο μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό ε
Βασιλικού, ως ανεξάρτητος παραγωνός, παράνει γκατεστημένης ισχύς ΑΠΕ (% MW) στο υφιστά
μενο δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας το τοπίο πα
μόνο μέρος των αναγκών της σε ηλεκτρική ε
ραμένει θολό. Το ποσοστό αυτό πρέπει να αντι
νέρνεια και το υπόλοιπο το προμηθεύεται από

ναπόφευκτα προσθέτουν στο ύψος των διατιμή
σεων. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε συγκριτική
αξιολόγηση με τιμολόγια ηλεκτρικής ενέρνειας
άλλων χωρών, θα πρέπει να επιχειρηθεί μέσω
συγκεκριμένων δεικτών αντιστάθμισης των εν
λόνω ιδιαιτεροτήτων. Αυτοί οι δείκτες είναι δυ
νατό να προκύψουν μέσα από μια ιδιότυπη διελ
κυστίνδα, μεταξύ των αναγκαίων τεχνικών χαρα
κτηριστικών λειτουργίας (για τη διατήρηση της
αξιοπιστίας του συστήματος) αφενός και των συ

την ΑΗΚ, γΓ αυτό και ορίζεται ως «αυτοπαραγω
νός»  δηλαδή δεν εξάνει ηλεκτρική ενέργεια
προς το δίκτυο. Συμπερασματικά προκύπτει ότι,
θα μπορούσε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο
«αυτοπαραγωγής» και από άλλες βιομηχανικές
μονάδες, με την αξιοποίηση δικών τους συμβατι
κών γεννητριών. Θα πρέπει ωστόσο να σημειω
θεί ότι η «αυτοπαραγωγή» δεν θα πρέπει να διε
ξάγεται αυθαίρετα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί,
εάν δεν υπάρχει, θεσμοθετημένο πλαίσιο που
να διέπει την «αυτοπαρανωνή», τόσο σε επίπεδο
χρονικό (πότε και για πόσο χρόνο διαρκεί η «αυ
τοπαραγωγή») όσο και τοπολονικό (πιο κομμάτι
του δικτύου «αποφορτώνεται» λόγω «αυτοπαρα
νωνής»). Υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε
να διερευνηθεί το ενδεχόμενο, η «αυτοπαρανω
νή» να θεωρηθεί σαν «virtual capacity credit».
Δηλαδή ως μια εικονική πίστωση ισχύος (σε η
μερήσια βάση) η οποία έμμεσα θα εξυπηρετεί
το δίκτυο μεταφοράς, τους καταναλωτές αλλά
και τους ίδιους τους παραγωγούς  με ό,τι αυτό
οικονομικά συνεπάγεται.

στοιχεί σε τέτοιο επίπεδο ώστε, τόσο οι δείκτες
αξιοπιστίας νια αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ε
νέργειας όσο και η βέλτιστη οικονομική λειτουρ
yia του συστήματος να ικανοποιούνται. Η μείω
ση του κεφαλαιουχικού κόστους εγκατάστασης
ΑΠΕ αλλά και το οικονομικό κίνητρο του Net

Metering δεν πρέπει να δικαιολογούν από μόνα
τους την επίσπευση μιας άτακτης και αλόγιστης
εγκατάστασης ΑΠΕ. Σημαντικά στοιχεία που χρή
ζουν διερεύνησης και πιθανόν να καθορίσουν
αυτό το μένιστο ποσοστό, είναι η νεωγραφική
κατανομή διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ η οποία
γειας επηρεάζεται από αριθμό παραγόντων, οι
θα πρέπει να λάβει υπόψη α) την τοπολογία του
οποίοι σταθμίζονται και συνδυάζονται αθροιστι
υφιστάμενου συστήματος Η.Ε., β) τη γεωγραφι
κά άμεσα ή έμμεσα (π.χ. τιμές και είδος καυσί
κή συγκέντρωση των συμβατικών σταθμών πα
μων, αποδοτικότητα μηχανών παραγωγής, στρε
ραγωνής στις νοτιοανατολικές ακτές του νησιού
φόμενη εφεδρεία, επιβάρυνση για Α.Π.Ε., επι
και ν) τον καταμερισμό/ανάνκες φορτίου ανά
βάρυνση νια εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων,
περιοχή. Ως εκ τούτου, το βέλτιστο ενεργειακό
είδος φορτίου εξυπηρέτησης (βιομηχανικό, ε
μείγμα από συμβατικές πηνές και ΑΠΕ θα πρέ
μπορικό κτλ.), διάρκεια και ώρα εξυπηρέτησης
πει να επαναπροσδιοριστεί με επιπρόσθετα τε
καταναλωτών, χρήση δικτύου κ.ά. Είναι γεγονός
χνικά κριτήρια. Θα πρέπει, επίσης, να γίνει προ
παραδεκτό ότι, οι τιμές των καυσίμων επηρεά
σπάθεια καταμερισμού του κόστους των επικου
ζουν σε μενάλο βαθμό τις διατιμήσεις του ηλε
ρικών υπηρεσιών (νια διατήρηση σταθερής τά
κτρικού ρεύματος. Όμως, μια μονοδιάστατη (λο • Αγορά ηλεκτρικής ενέρνειας και θεσμική θω
σης
και συχνότητας) αλλά και του κόστους διατή
γιστική) εξήγηση του συσχετισμού της τιμής α
ράκιση φυσικών μονοπωλίων
ρησης της απαραίτητης εφεδρείας. Με αυτό τον
γοράς καυσίμου με την τιμή πώλησης του ηλε
Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο στη
τρόπο θα προαχθεί η συνευθύνη στην εύρυθμη
κτρικού ρεύματος δεν ενδείκνυται κατά την προ ρίζεται στην ύπαρξη διμερών συμβολαίων
λειτουργία του συστήματος από όλους τους εν
σωπική μου άποψη. Οι παράγοντες οι οποίοι ε
(bilateral contracts) τα οποία προκύπτουν με τη
πηρεάζουν την τιμή πώλησης ηλεκτρικού ρεύ
διαδικασία προσφορών. Ο Διαχειριστής Συστήμα διαφερόμενους.
ματος είναι μάλλον αρκετοί, καθόλου στατικοί
τος Μεταφοράς (ΔΣΜ.) υποχρεούται να στηρίζει
και σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς υπό συνεχή και να προωθεί την πρόσβαση όλων των νόμιμων 0 κ. Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους είναι επίκουρος
καθηγητής Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος, Τμήμα
διερεύνηση.
παραγωνών και προμηθευτών ηλεκτρισμού στο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι
• Συγκριτική αξιολόγηση των τιμολογίων της ΑΗΚ Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σύμ
στών, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
με τιμολόγια άλλων συστημάτων (χωρών)
φωνα με τον ΔΣΜ, η φιλευθεροποίηση της αγο
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