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Ο ενεργειακός τομέας είναι για την Κυβέρνηση πρωταρχικής σημασίας. Ο
επαρκής και ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας μας με όσο το
δυνατό μικρότερη επιβάρυνση στην οικονομία και το περιβάλλον όπως και η
ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας θα συμβάλουν στην οικονομική πρόοδο της
πατρίδας μας. 

Η προώθηση της δημιουργίας του Ενεργειακού Κέντρου καθώς και η 
μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ορθολογική
χρήση της ενέργειας συνιστούν βασικούς μας στόχους. 

Η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) προβλέπεται
από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003-2008. Η 
πρώτη εξαετής θητεία από την δημιουργία της ΡΑΕΚ ολοκληρώθηκε στις 20
Ιανουαρίου 2010. Το έργο που έχει επιτελέσει η πρώτη Επιτροπή είναι
σημαντικό και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο
και το μέλος της απερχόμενης Επιτροπής. Έχουν ήδη τεθεί μέσα από τις
δραστηριότητες τους τα θεμέλια για μια ισορροπημένη και δημιουργική
ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας. 

Τα νέα μέλη της ΡΑΕΚ θα έχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να
αντιμετωπίσουν νέες και σοβαρές προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις έχουν 
σχέση με την έλευση του φυσικού αερίου και τη διαφοροποίηση του
ενεργειακού ισοζυγίου, καθώς και με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρισμού, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2014. 

Θα έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν προκλήσεις αναφορικά με την περαιτέρω
διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ενεργειακό χάρτη της
Κύπρου και την προώθηση νέων, πιο αποδοτικών τεχνολογιών παραγωγής
ηλεκτρισμού, φιλικότερων στο περιβάλλον. 

Το έργο των μελών της ΡΑΕΚ θα είναι δύσκολο και απαιτητικό. Από την
ποιότητα της δουλειάς σας και από την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος
θα εξαρτηθεί η απρόσκοπτη προμήθεια ηλεκτρισμού σε όλους τους
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παραγωγικούς τομείς της οικονομίας μας. 

Είμαι σίγουρος όμως ότι τόσο τα νέα μέλη όσο και το επαναδιοριζόμενο
Μέλος της ΡΑΕΚ θα φανείτε αντάξια της εμπιστοσύνης με την οποία σας
περιέβαλε το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα διεκπεραιώσετε με επιτυχία το έργο
σας, εκτελώντας στο ακέραιο τα καθήκοντά σας μέσα στα πλαίσια που
οριοθετούνται από τους νόμους και κανονισμούς. 

Η ακεραιότητα του χαρακτήρα όλων των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας αποτελεί εχέγγυο για την ορθολογιστική άσκηση των καθηκόντων
σας με μοναδικό πάντοτε γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος. 

Καλή επιτυχία και καλή δουλειά.  
 


