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Διαβεβαίωση των νέων Μελών της ΡΑΕΚ 

ενώπιον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2015, η Διαβεβαίωση των δύο νέων Μελών της ΡΑΕΚ 
ενώπιον του έντιμου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στην παρουσία 
του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη. 
 
Την ΡΑΕΚ από σήμερα απαρτίζουν οι:  
 
Ανδρέας Πουλλικκάς, Πρόεδρος  
Φίλιππος Φιλίππου, Αντιπρόεδρος  
Κύπρος Κυπριανίδης, Μέλος.  
 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του ανέφερε: «Η ΡΑΕΚ θα έχει να επιτελέσει 
καθοριστικό ρόλο στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής του κράτους μας. 

Ο θεσμός  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αν και σχετικά καινούργιος  – ιδρύθηκε το 2003 -   
έχει ήδη αποδείξει πως συμβάλλει σε καίριο βαθμό στον επαρκή ενεργειακό εφοδιασμό της 
χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα έχει την ευθύνη για την κατά το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση της 
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οικονομίας και των πολιτών, αφού είναι δικό σας καθήκον η διατήρηση μίας σταθερής και υγιούς 
αγοράς ενέργειας.  

Όπως ρητά αναφέρει η σχετική νομοθεσία, στόχος σας είναι  να προστατεύσετε με τον καλύτερο 
δυνατόν τρόπο τα συμφέροντα του καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα οφείλετε να υπερασπιστείτε το 
δημόσιο συμφέρον.  Προσθέτω σε αυτά πως θεωρώ ότι η ΡΑΕΚ διαδραματίζει ρόλο καίριας 
συμβολής για την εν γένει ανάπτυξη της πατρίδας μας. 

Κατά τη διάρκεια της εξαετούς θητείας σας θα έχετε να αντιμετωπίσετε νέες και σοβαρές 
προκλήσεις, που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της οικονομίας της χώρας μας και 
τον ρόλο της στον μεγάλο ενεργειακό χάρτη που διαμορφώνεται. 

Προκλήσεις που αφορούν την αξιοποίηση του φυσικού αερίου που έχει εντοπιστεί στην 
κυπριακή ΑΟΖ, την περαιτέρω ανάπτυξη παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς 
και την  ένταξη στην κυπριακή αγορά  νέων σύγχρονων, περιβαλλοντικά ευαίσθητων και 
αποδοτικότερων τεχνολογιών ενέργειας. 

 Ο τομέας της ενέργειας στην Κύπρο αλλάζει θεμελιωδώς, τόσο ως προς τη δομή  και την 
οργάνωση του όσο και ως προς τα μέσα που αξιοποιούμε. Αυτές οι μεγάλες αλλαγές 
συμβαίνουν σε μία κοινωνία και σε μία οικονομία που μετά από τριγμούς βρίσκεται σήμερα σε 
φάση ανάπτυξης.  

 Ως Κυβέρνηση αναμένουμε από εσάς να ολοκληρώσετε τους σχεδιασμούς και να θέσετε σε 
εφαρμογή το νέο μοντέλο ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα επιτρέψει 
την ένταξη νέων προμηθευτών ηλεκτρισμού, καθώς και την περαιτέρω δραστηριοποίηση στην 
κυπριακή ενεργειακή αγορά ανεξάρτητων παραγωγών ανανεώσιμων πηγών, αλλά και 
συμβατικής ενέργειας. 

  

Αποτελεί δικό σας καθήκον να διασφαλίσετε – σε στενή συνεργασία με τους άλλους αρμόδιους 
φορείς και ιδιαιτέρως  με τον υπουργό Ενέργειας -  πως οι νέοι σχεδιασμοί θα υλοποιηθούν 
διαμορφώνοντας μία συνεκτική ενεργειακή πολιτική, ένα σταθερό ρυθμιστικό καθεστώς και 
ασκώντας αποτελεσματικό έλεγχο. 

Επιπλέον θεωρώ καθοριστική την δική σας συμβολή στη διαμόρφωση ενός εποικοδομητικού 
ρόλου της χώρας μας για την ενεργειακή πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 
οποία ως Κυβέρνηση αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία. 

Δράττομαι της ευκαιρίας να χαιρετίσω παρεμβάσεις της ΡΑΕΚ οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα 
στη μείωση τον τελευταίο χρόνο της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά ποσοστό που 
υπερβαίνει το 25%, δίνοντας έτσι σημαντική ανάσα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ένα μέρος 
αυτής της μείωσης, οφείλεται στην πτώση της τιμής  των καυσίμων, αλλά και ένα άλλο μεγάλο 
μέρος οφείλεται σε ρυθμιστικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ. 

Τα πιο πάνω αποτελούν φυσικά έργο των προκατόχων σας, του κ. Γιώργου Σιαμμά,  κ. 
Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου και βεβαίως του κ. Κύπρου Κυπριανίδη προς τους οποίους εκφράζω 
την ιδιαίτερη εκτίμηση μου, αλλά θερμά τους συγχαίρω για την υπευθυνότητα με την οποίαν 
έχουν επιτελέσει τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν. 
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Εκφράζω τη βεβαιότητα πως θα δικαιώσετε την επιλογή της πολιτείας και την εμπιστοσύνη που 
επιδεικνύει προς το πρόσωπο σας. Σε  ό,τι δε αφορά εμένα, να είστε βέβαιοι πως κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων σας θα έχετε την αναγκαία  στήριξη και τη δική μου και βεβαίως και 
του Υπουργού.  

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι από τη συνεργασία σας με τον Κύπρο Κυπριανίδη, ο οποίος διανύει 
τη δεύτερη εξαετία - η πείρα του είναι σημαντική, οι γνώσεις σας εξίσου σημαντικές και ιδιαίτερα 
μιλώντας για το φίλο Ανδρέα Πουλικκά που ήταν και μέλος του Ενεργειακού Συμβουλίου και έχει 
μια πέραν της από καθέδρα διδασκαλίας των όσων αφορούν την ενέργεια μια βαθύτατη γνώση 
του αντικειμένου, όπως και ο Φίλιππος Φιλίππου  - αυτό που αναμένουμε είναι και το επιτυχές 
έργο σας».  

 Στην αντιφώνηση του ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ Ανδρέας Πουλλικκάς  εξέφρασε τις ευχαριστίες 
του προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη που έδειξε προς τα πρόσωπα των 
νέων Μελών της ΡΑΕΚ με το διορισμό αυτό και ανέφερε: «Αναλαμβάνουμε τα ηνία της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου σε μια περίοδο όπου αναμένονται πολλαπλές εξελίξεις, 
όπως ήδη τις έχετε αναφέρει, στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου στη χώρα μας. 

Οι αγορές ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου είναι από τη φύση τους πολύπλοκες και σας 
διαβεβαιώνω ότι όλα τα θέματα θα τα προσεγγίζουμε με επιστημονικότητα, στα πλαίσια πάντα 
των εξουσιών που μας παρέχει ο νόμος, προς όφελος πάντα των καταναλωτών. 

Ύψιστη προτεραιότητά μας θα είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας του ενεργειακού συστήματος 
της Κύπρου, δηλαδή τη συνεχή παροχή ενέργειας σε όλους τους πολίτες, πάντοτε, όμως με το 
βέλτιστο οικονομικό τρόπο. 

 

 

Αναγνωρίζουμε ότι το έργο μας θα είναι δύσκολο, όπως έχετε ήδη αναφέρει κ. Πρόεδρε, αλλά με 
σκληρή δουλειά, με επιστημονικότητα και σε συνεργασία με όλους τους θεσμούς του κράτους, 
ιδιαίτερα με το Υπουργείο Ενέργειας και με τους θεσμούς της ΕΕ, θα προσπαθήσουμε να το 
διεκπεραιώσουμε με επιτυχία, να φανούμε αντάξιοι των προκατόχων μας». 

  

         Λευκωσία 5 Οκτωβρίου 2015 


