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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
 

ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
 

 ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ « ΑΛΕΞΙΓΡΟΣ » 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 
 

 
 
 
Έντιμη κυρία Υπουργέ, 
 
 
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 
 
 

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στην εκδήλωση αυτή για τα εγκαίνια 

του Αιολικού Πάρκου « Αλέξιγρος », ενός από τα τρία μεγάλα αιολικά πάρκα 

που λειτουργούν σήμερα. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ όλους τους 

συντελεστές της προσπάθειας αυτής για την υλοποίηση του εν λόγω έργου το 

οποίο συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η 

Κύπρος έναντι της Ε.Ε. για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το οποίο 

καλωσορίστηκε θερμά από τον κάθε Κύπριο πολίτη ως μια νέα μορφή 

ανάπτυξης, φιλική προς το περιβάλλον και συνώνυμη με τον εκσυγχρονισμό, 

την τεχνολογική αναβάθμιση και την πρόοδο στον τόπο μας. 

Η υλοποίηση του Αιολικού Πάρκου « Αλέξιγρος » αποτελεί ένα ακόμη 

σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας 

προς το μοντέλο της « Πράσινης Ανάπτυξης ». Το μοντέλο αυτό είναι ο « νέος 

δρόμος » που μπορούμε να ακολουθήσουμε για τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας , την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας, τη μείωση της εξάρτησης 

από τα ορυκτά καύσιμα, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.  

Μέσα στο πνεύμα της προώθησης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της 

χώρας αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος από τις εκπομπές 

ρύπων, η εκμετάλλευση της Αιολικής Ενέργειας, καθώς και της Ηλιακής, 
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αποτελεί μια ελκυστική λύση στο ζήτημα της ηλεκτροπαραγωγής εφόσον 

πρόκειται για μια άφθονη, αποκεντρωμένη και « ήπια , καθαρή » μορφή 

ενέργειας, της οποίας το κόστος μειώνεται σταδιακά. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου καταβάλλοντας κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την προώθηση των ΑΠΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, 

προωθεί το πλαίσιο για τη Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού με στόχο την 

απλοποίηση στο μέγιστο βαθμό των διαδικασιών έκδοσης  άδειας κατασκευής 

και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και 

δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο για τις χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης 

του συστήματος. 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι η κρίση που επήλθε στον τομέα της παραγωγικής 

ικανότητας μετά το τραγικό γεγονός της 11ης Ιουλίου 2011,αποτελεί ένα 

μήνυμα προς όλους πως η ισορροπημένη ανάπτυξη του συστήματος 

παραγωγής και μακροπρόθεσμα η  σταδιακή απεξάρτηση από τα συμβατικά 

ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας, πρέπει πλέον να αποτελεί 

βασική προτεραιότητα για τον τόπο μας. 

Κλείνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της εκμετάλλευσης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την πραγματοποίηση του μακροχρόνιου 

οράματος που έθεσε η Ε.Ε. σχετικά με την ανάπτυξη μιας πράσινης 

οικονομίας χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι 

το 2050. Στην πορεία της Κύπρου προς το 2050, η ισορροπημένη  ένταξη στο 

δίκτυο ηλεκτρισμού των ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας θα συμβάλει ενεργά 

ώστε να αναπτυχθούν οι ενεργειακές υποδομές της χώρας και κυρίως να 

αναπτυχθεί  η τεχνογνωσία, η καινοτομία και η έρευνα  επιτρέποντας  ένα 

αειφόρο μέλλον για τις επόμενες γενιές . 

Ο Αίολος, ο θεός του ανέμου, ήταν γενναιόδωρος τους πρώτους δύο μήνες 

του χρόνου. Η ΡΑΕΚ είδε με μεγάλη ικανοποίηση το ηλεκτρικό σύστημα της 

Κύπρου, ειδικά τις δύο τελευταίες μέρες του Φεβράρη, να λειτουργεί ομαλά και 

στη νυχτερινή περίοδο που είναι χαμηλή η ζήτηση, ενώ τα αιολικά πάρκα 

παρήγαγαν 120 MW που ήταν σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής ζήτησης. 
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Κυρίες και Κύριοι, 

 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για την πραγματοποίηση 

αυτού του μεγάλου έργου στην Κύπρο, να συγχαρώ τους συντελεστές της 

σημερινής εκδήλωσης και να ευχηθώ να υπάρξουν και άλλα ανάλογα έργα 

μελλοντικά για το καλό του τόπου μας. 

 

 

 

 

      

 

  

 
 
 


