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Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση της Συντεχνίας 

Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, να απευθύνω 

χαιρετισμό στη σημερινή Γενική Συνέλευση, που είναι η 59η στη σειρά, 

πράγμα που καταδεικνύει την μακρόχρονη παρουσία της Συντεχνίας στον 

τομέα του ηλεκτρισμού. 

 

Η αφοσίωση και η επιστημονικότητα του επιστημονικού προσωπικού της ΑΗΚ 

για τη συνεχή βελτίωση του ηλεκτρικού τομέα της Κύπρου είναι 

αποδεδειγμένη με αρκετά παραδείγματα. 

 

Να μου επιτρέψετε πριν αναφερθώ στα τρέχοντα θέματα που πρόσφατα μας 

έχουν απασχολήσει και που ακόμη μας απασχολούν να δώσω μια σύντομη 

περιγραφή της μεγάλης εικόνας που δεν είναι άλλη από την Ενεργειακή 

Ένωση. Μια προληπτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

Στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης βρίσκονται οι πολίτες αφού οι τιμές 

της ενέργειας πρέπει να είναι προσιτές και ανταγωνιστικές. Η ενέργεια πρέπει 

να είναι ασφαλής και βιώσιμη, και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός με 

μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής για κάθε καταναλωτή αφού όπως 

διαπιστώθηκε στις Ευρωπαϊκές χώρες, οι καταναλωτές έχουν ελάχιστες 
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δυνατότητες επιλογής προμηθευτή και συνεχίζει να επικρατεί αδιαφάνεια και 

έλλειψη ελέγχου στο ενεργειακό κόστος. 

 

Επίσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

40% υψηλότερη και η τιμή φυσικού αερίου 3 και 4 φορές υψηλότερη από τις 

τιμές που ισχύουν στις ΗΠΑ. 

 

Η δέσμη μέτρων για την Ενεργειακή Ένωση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει 

προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια για την Ευρώπη και τους πολίτες της. 

Συγκεκριμένα μέτρα καλύπτουν πέντε κεντρικούς τομείς μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή απόδοση και η 

απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. 

 

Το όραμα της Ενεργειακής Ένωσης, είναι ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό 

σύστημα για το σύνολο της Ευρώπης, όπου η ενέργεια θα διακινείται 

ελεύθερα μεταξύ των συνόρων των κρατών, με κανόνες ανταγωνισμού, με την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πηγών και με ένα αξιόπιστο ενοποιημένο 

ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. 

 

Σκοπός της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση είναι να βοηθήσει στην 

επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων που έχουν συμφωνηθεί για 

το 2030 και να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ο παγκόσμιος 

πρωταθλητής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επίτευξη αυτών των 

στόχων προϋποθέτει μια ριζική μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον επανασχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Αυτές και άλλες δεσμεύσεις συνοδεύουν το σχέδιο δράσης για την επίτευξη 

των φιλόδοξων στόχων στους τομείς της ενέργειας και της πολιτικής για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα βασικά σημεία του σχεδιασμού για 

την ένωση των ενεργειακών συνόρων εντός της ΕΕ είναι: 
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• η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τον επανασχεδιασμό και την αναμόρφωση 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

• η μεγαλύτερη διαφάνεια στις συμβάσεις φυσικού αερίου, 

• η ανάπτυξη ολοκληρωμένης περιφερειακής συνεργασίας με σκοπό την 

ενοποίηση της αγοράς υπό ισχυρότερο κανονιστικό πλαίσιο, 

• η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση της προμήθειας 

με ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, και 

• η αύξηση της χρηματοδότησης από την ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης ή ένα νέο πακέτο για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

 

Η στρατηγική της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση αφορά, πρωτίστως, τα κράτη 

μέλη που σήμερα αδυνατούν να διαπραγματευτούν και αναγκάζονται να 

εισάγουν ενέργεια με δυσμενείς όρους στις συμβάσεις προμήθειας, ως 

αποτέλεσμα της γεωγραφικής τους θέσης όπως είναι η Κύπρος. Για τα κράτη 

μέλη που προμηθεύονται ενέργεια με δυσμενέστερους όρους και μεγαλύτερες 

τιμές, η Ενεργειακή Ένωση αναμένεται να αποφέρει θετικά αποτελέσματα 

προσφέροντας τη δυνατότητα για μείωση του ενεργειακού κόστους. 

 

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι εάν υπήρχε ένα κατάλληλα διασυνδεδεμένο 

ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας, στο σύνολό τους οι καταναλωτές θα μπορούσαν 

να εξοικονομούν έως και 40 δισεκατομμύρια Ευρώ το χρόνο. 

 

Ας έρθουμε τώρα στη δική μας περίπτωση, στο ηλεκτρικό σύστημα της 

Κύπρου, στη μικρή και προς το παρόν απομονωμένη αγορά ηλεκτρισμού της 

Κύπρου. Για να μπορέσουμε να μεταβούμε από τη σημερινή κατάσταση σε 

μια κατάσταση χαμηλών εκπομπών άνθρακα με τη χρήση αειφόρων 

τεχνολογιών, χρειάζεται η ΑΗΚ να παραμείνει ισχυρή τόσο σε ανθρώπινους 

πόρους αλλά και σε τεχνογνωσία. 
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Η ΑΗΚ με το ικανό και επιδέξιο επιστημονικό προσωπικό της θα μπορούσε να 

συνεισφέρει στη διαμόρφωση της Ενεργειακής Ένωσης. Θα πρέπει ο καθένας 

από εσάς να αναλάβει τις ευθύνες του βελτιστοποιώντας τις καθημερινές του 

εργασίες έτσι ώστε σε συνδυασμό με την εισαγωγή νέων ανταγωνιστικών 

μεθοδολογιών, λογισμικών και τεχνολογιών να πετύχετε την γρήγορη και 

σωστή τεχνολογική αναβάθμιση της ΑΗΚ προς όφελος πάντα του Κύπριου 

καταναλωτή. 

 

Παράλληλα χρειάζεται να γίνει με σωστό και διάφανο τρόπο ο Λογιστικός και ο 

Λειτουργικός Διαχωρισμός της ΑΗΚ στη βάση των Ρυθμιστικών Αποφάσεων 

της ΡΑΕΚ. Οφείλουμε δημόσια να αναγνωρίσουμε ότι η ΑΗΚ στο σύνολό της 

Διοικητικό Συμβούλιο, Διεύθυνση και εργαζόμενοι, ανταποκρίθηκε ουσιαστικά 

και με πολλές ενέργειες προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσής της με τις 

Ρυθμιστικές Αποφάσεις. 

 

Ήδη ο Λογιστικός Διαχωρισμός βρίσκεται υπό εξέταση από τη ΡΑΕΚ και 

αναμένουμε πολύ σύντομα να δώσουμε στην ΑΗΚ τις πρώτες κατευθυντήριες 

γραμμές για βελτιώσεις και πλήρη συμμόρφωση. Η επίβλεψη από τη ΡΑΕΚ 

θα είναι συνεχής. 

 

Όσον αφορά το Λειτουργικό Διαχωρισμό, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη 

το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση έχουν αποστείλει προς τη ΡΑΕΚ 

σχετικό χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης. Έχει αρχίσει η διαδικασία 

εκπαίδευσης του προσωπικού και έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται οι 

Συμφωνίες Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων της 

ΑΗΚ. Οι Λειτουργοί Συμμόρφωσης βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη ΡΑΕΚ 

για τη στενή παρακολούθηση των εργασιών. 

 

Με το Λογιστικό και Λειτουργικό Διαχωρισμό σε συνδυασμό με τη Ρυθμιστική 

Απόφαση για το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού και με τη Ρυθμιστική 

Απόφαση για την μεθοδολογία των νέων διατιμήσεων, η νέα εποχή για την 
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ΑΗΚ έχει αρχίσει. Μια εποχή που θα ετοιμάσει και θα οδηγήσει την ΑΗΚ στην 

Ενεργειακή Ένωση. 

 

Πριν κλείσω θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόσφατη αποτυχία της 

Ενδιάμεσης Λύσης προμήθειας φυσικού αερίου. Το καύσιμο με το οποίο η 

ΑΗΚ αναμένεται ότι θα ξεπεράσει όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 

αναμένεται να δημιουργηθούν μετά το 2019. 

 

Αυτή η αποτυχία δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει ούτε να σταματήσει τον 

σχεδιασμό για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας. 

Αντιθέτως, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία που αναπτύχθηκε στους 

φορείς που ασχολήθηκαν με το σχετικό σχεδιασμό τα τελευταία χρόνια, ώστε 

να καταστεί εφικτό να γίνει ένας επανασχεδιασμός, ο οποίος θα οδηγήσει σε 

καλύτερα τελικά αποτελέσματα. 

 

Η ΡΑΕΚ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού στον τομέα του φυσικού αερίου και για την αποτελεσματικότητα 

στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού έχει 

ήδη ετοιμάσει μελέτη όπου δίνονται όλες οι επιλογές για την ανάπτυξη της 

αγοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο με προτεραιότητα τον τομέα του 

ηλεκτρισμού. Αναμένονται σύντομα εξελίξεις για αυτό το θέμα. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις καλές εργασίες σας κατά 

την Γενική Συνέλευση και είμαι βέβαιος πως οι εισηγήσεις και οι προτάσεις 

σας θα αποτελέσουν χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω 

βελτίωση του ηλεκτρικού τομέα της Κύπρου. 

 

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς 

Πρόεδρος ΡΑΕΚ 


