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ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 57ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΠΑΗΚ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Έντιμε κύριε Υπουργέ,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να απευθύνω
χαιρετισμό στην 57η Γενική Συνέλευση της Συντεχνίας Επιστημονικού
Προσωπικού ΑΗΚ.

Ο ένας χρόνος που πέρασε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευσή σας, ήταν
πρωτόγνωρα δύσκολος για την Κύπρο. Τα γεγονότα είναι γνωστά και ανέτρεψαν
σε πολλούς τομείς πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του Κράτους και της
οικονομίας επηρεάζοντας τις ζωές όλων. Μέσα στις πολύ αρνητικές αυτές
συνθήκες, ο τομέας της ενέργειας είχε εξελίξεις που θεωρούνται θετικές.

Από το καλοκαίρι του 2013, δυο δηλαδή χρόνια μετά την έκρηξη στο Μαρί,
ολοκληρώθηκε

ουσιαστικά

η

διαχείριση

της

ενεργειακής

κρίσης,

που

απασχόλησε ως κύριο ζήτημα τη ΡΑΕΚ και τις Διευθύνσεις της ΑΗΚ και του
ΔΣΜΚ. Με την επάνοδο σε πλήρη λειτουργία και των ατμοηλεκτρικών μονάδων
του Βασιλικού, το σύστημα λειτουργεί πλέον με όσο το δυνατό πιο οικονομικό
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τρόπο. Η μείωση στην τελική τιμή ηλεκτρισμού για τον καταναλωτή έφτασε
περίπου το 20% μέσα σε ένα χρόνο, κάτι που έχει θετικές επιπτώσεις στην
οικονομία του τόπου.

Το έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια πως οι αλλαγές στο περιβάλλον που
δραστηριοποιείται η ΑΗΚ είναι πλέον τόσο ραγδαίες που επιβάλλουν άμεσα
δραστικές αποφάσεις.

Η οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος και η σημαντική μείωση στη ζήτηση που
οδηγεί σε μείωση των πωλήσεων της ΑΗΚ, επιτείνει την ανάγκη αντιμετώπισης
των δυσκολιών της ΑΗΚ με συγκροτημένα σχέδια δράσης. Είναι γνωστό πως
έχουμε διαφορετική άποψη από το ΔΣ της ΑΗΚ στο ζήτημα της απόφασης της
ΡΑΕΚ για μείωση της τιμής του ρεύματος, την οποία θεωρούμε ως ουσιαστικό
κίνητρο για βελτιώσεις στον Οργανισμό που θα οδηγήσουν μακροπρόθεσμα σε
βιώσιμη λειτουργία του.

Η ΡΑΕΚ έχει αναγνωρίσει ότι στο διάλογο μεταξύ της Διοίκησης και των
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της ΑΗΚ, που στοχεύει στη βελτίωση του
Οργανισμού, έχουν γίνει θετικά βήματα που βοηθούν προς την κατεύθυνση του
εξορθολογισμού και της μείωσης δαπανών. Να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό
να επαναλάβω αυτούσια την πιο κάτω παράγραφο από τον περσινό μου
χαιρετισμό, που είναι μια έκκληση που απευθύνεται προς τους συνδικαλιστές και
ειδικά προς τα στελέχη του επιστημονικού δυναμικού της ΣΕΠΑΗΚ.

«Θα πρέπει να συμβάλετε αποφασιστικά, στις τολμηρές και ριζοσπαστικές
αλλαγές που όλοι αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται άμεσα η ΑΗΚ. Επιβάλλεται
σήμερα και όχι αύριο, να αφήσετε πίσω φαινόμενα αντίδρασης που
αντιστρατεύονται τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση που αντικειμενικά
χρειάζονται οι Οργανισμοί Δημοσίου Χαρακτήρα, όπως η ΑΗΚ. Γνωρίζετε πολύ
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καλά τα προβλήματα και έχετε τη δυνατότητα να προτείνετε ριζοσπαστικές λύσεις
καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο εξωτερικό παράγοντα. Διαφορετικά, με την
πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα στον τόπο, θα επιβληθούν κατά τη γνώμη
μου, πολύ σύντομα οδυνηρές και ίσως ισοπεδωτικές λύσεις από άλλους, που
δεν θα λαμβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες και τις ιδιαιτερότητες του
τομέα που εσείς γνωρίζετε πολύ καλά.»

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ακόμα διαθέσιμος χρόνος για να αποφευχθούν
ισοπεδωτικές λύσεις που θα επιβάλουν άλλοι όπως προειδοποίησα πέρυσι.
Όμως, θεωρώ ότι επιβάλλεται να μπείτε στην πρωτοπορία για ταχεία και πιστή
εφαρμογή των αποφάσεων της ΡΑΕΚ για διαφανή Λογιστικό και Λειτουργικό
διαχωρισμό της ΑΗΚ στις τέσσερις βασικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις θα
οριστικοποιηθούν και εκδοθούν σε τελική μορφή πολύ σύντομα και τα μέλη της
ΣΕΠΑΗΚ θα πρέπει να έχουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή τους, η οποία θα
βελτιώσει ουσιαστικά τον Οργανισμό προς όφελος του καταναλωτή.

Προτού τελειώσω θα αναφερθώ σε ένα ζήτημα που προβληματίζει ιδιαίτερα τους
επαγγελματίες που ασχολούνται και μελετούν σε βάθος τα θέματα του
ενεργειακού τομέα. Τα τελευταία τρία χρόνια θα έλεγα, από την περίοδο της
κρίσης του Μαρί αλλά κυρίως μετά τον εντοπισμό των υδρογονανθράκων, είδαμε
όπως είπα και σε πρόσφατο συνέδριο, να έχουν αυξηθεί δραματικά και
κατακόρυφα οι «ειδικοί» σε θέματα ενέργειας, οι αναλυτές γεωστρατηγικής που
γνωρίζουν ξαφνικά τα πάντα. Έχει κυριαρχήσει δυστυχώς στη δημόσια συζήτηση
και στα ΜΜΕ, περισσότερο ο λόγος της ημιμάθειας αντί του ορθολογισμού που
στηρίζεται στην τεχνογνωσία και την επιστημονική κατάρτιση. Η ημιμάθεια
χαρακτηρίστηκε από τον Ντοστογιέφσκι ως η «τρομερότερη μάστιγα της
ανθρωπότητας», ενώ ο Γκαίτε είπε πως οι «ημιμαθείς είναι επικίνδυνοι». Είναι
γνωστό πως οι ημιμαθείς προσεγγίζουν τα θέματα με απόλυτο τρόπο και με
ισοπεδωτικές αντιλήψεις, θεωρώντας ότι κατέχουν την απόλυτη γνώση και
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προωθούν χωρίς δισταγμό τις θέσεις τους επί παντός επιστητού. Η προσέγγιση
αυτή είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη για τον ενεργειακό τομέα με τις εξειδικευμένες
περιπλοκότητες του. Μπορεί δε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μόνο με ένα
ισχυρό ανάχωμα κτισμένο με τα υλικά της γνώσης, των τεκμηριωμένων
επιστημονικά θέσεων και του στηριγμένου στον αλληλοσεβασμό επαγγελματικού
διαλόγου. Είναι υποχρέωση και καθήκον των τεχνοκρατών, να μελετούν
σφαιρικά και σε βάθος τα θέματα να σέβονται τη δεοντολογία και να
προστατεύουν την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια, στηριγμένοι μόνο στην
τεχνογνωσία και τις επιστημονικά διαμορφωμένες τεχνοοικονομικές μελέτες.

Θεωρώ ότι τα μέλη της ΣΕΠΑΗΚ, αξιοποιώντας την πολύ μεγάλη συσσωρευμένη
συλλογική τεχνογνωσία που διαθέτουν και θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τα πολύ
στενά συνδικαλιστικά συμφέροντα, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην
αντιμετώπιση επιλογών που προωθούνται ή επιβάλλονται από ημιμαθείς
προσεγγίσεις και στην αποφυγή σοβαρών λαθών, βοηθώντας την ΑΗΚ και τον
τόπο να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σοβαρές προκλήσεις
που είναι μπροστά μας.

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι της ΣΕΠΑΗΚ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και
πάλι για την ευκαιρία να απευθύνω χαιρετισμό στη Γενική σας Συνέλευση, και
σας εύχομαι καλή επιτυχία στον προγραμματισμό και τους στόχους σας. Σας
καλώ ακόμα μια φορά να υιοθετήσετε εκείνες τις προσεγγίσεις που θα
διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων για τις ριζοσπαστικές αλλαγές που χρειάζεται
η ΑΗΚ για τη μακροχρόνια επιβίωσή της.

Γιώργος Σιαμμάς
Πρόεδρος ΡΑΕΚ
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