
                                                                                                                                                                  

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

Λευκωσία, 16 Μαϊου 2016 
 

 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 
ΘΕΜΑ: Οι νέες ρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της  

Κύπρου – Οι νέοι κανόνες της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού 
 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
Με την παρούσα εγκύκλιο επιστολή σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ενημερωτική συνάντηση ανα-
φορικά με το πιο πάνω σημαντικό θέμα. 
 
Η υπό αναφορά συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαϊου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 4:00 
μ.μ. στον 7ο όροφο στο Μέγαρο του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία. 
 
Σκοπός της συνάντησης είναι η περιεκτική ενημέρωση του εμποροβιομηχανικού κόσμου, τόσο ως κα-
ταναλωτών, όσο και ως παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα στο νέο πλαίσιο 
της ελεύθερης αγοράς ηλεκτρισμού. 
 
Ημερήσια ∆ιάταξη: 
 
1. Χαιρετισμός από το ΚΕΒΕ. 
2. Χαιρετισμός από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) – η ανάγκη για αλλαγή του ρυθ-

μιστικού πλαισίου στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 
3. Παρουσίαση από το Γραφείο του ∆ιαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (∆ΣΜΚ) των νέων 

κανόνων της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού. 
4. Συζήτηση-ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι στην υπό αναφορά συνάντηση θα συμμετάσχει και εξωτερικός σύμβουλος 
(1 ή 2 άτομα) του ∆ΣΜΚ από το διεθνή συμβουλευτικό οίκο CORREGIO. 
 
Ακόμη, παρακαλώ σημειώστε ότι στη συνάντηση προσκλήθηκαν να παραστούν η Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (ΑΗΚ), η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρι-
σμού, καθώς επίσης και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. 
 
Σας προτρέπουμε όπως αξιοποιήσετε την ευκαιρία αυτή που σας δίδετε για να ενημερωθείτε 
σε ότι αφορά τους νέους κανόνες της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, τόσο ως κατανα-
λωτές, όσο και ως παραγωγοί και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Για καλύτερη οργάνωση, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο δή-
λωσης συμμετοχής και μας το αποστείλετε, το συντομότερο δυνατό, είτε στο τηλεομοιότυπο 
22665685, είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο elena@ccci.org.cy 
Με εκτίμηση, 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
/ΜΚ. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

    Οι νέες ρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της 
 Κύπρου – Οι νέοι κανόνες της ανταγωνιστικής αγοράς  
                                    ηλεκτρισμού 
                              31/5/2016 – 4:00 μ.μ. 
                                    7Ος ΄Οροφος 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ………………………………………………………………… 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ: ……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
ΤΗΛ: ………………………………           ΦΑΞ: ………………………………………. 
 
 
E-MAIL : …………………………………………………………………………………. 
        

 
 
 
 

/ΜΚ 
 
 
 

 
Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, 

Τηλ. + 357-22889860,  Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy 


