ΕΤΕΚ

Ανακοίνωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Άμεση ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών έλευσης του Φυσικού Αερίου, χωρίς άλλες
παλινδρομήσεις
Το ΕΤΕΚ έχει ενημερωθεί πως άλλος ένας διαγωνισμός για την έλευση του Φυσικού Αερίου
(ΦΑ) για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής έχει ναυαγήσει και πως ξεκινούν οι διαδικασίες για
προκήρυξη νέου διαγωνισμού. Στο μεταξύ έχει ήδη περάσει τουλάχιστον μια εικοσαετία από την
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την έλευση του Φυσικού Αερίου για σκοπούς
ηλεκτροπαραγωγής και 10 χρόνια από τις σκέψεις που έγιναν για ταχεία έλευση του Φυσικού
Αερίου για ηλεκτροπαραγωγή, μέσω πλωτής μονάδας.
Δυστυχώς η Πολιτεία έχει παγιδευτεί σε μία μονοδιάστατη προσέγγιση και στις υψηλές
προσδοκίες που η ίδια δημιούργησε στους καταναλωτές για την άμεση μείωση της τιμής της
ηλεκτρικής κιλοβατώρας με την έλευση του ΦΑ. Αντί αυτού η Πολιτεία όφειλε να ακολουθήσει
με προσήλωση τον στρατηγικό σχεδιασμό της και να υλοποιήσει με ταχύτητα,
αποφασιστικότητα και χωρίς παλινδρομήσεις την απόφαση έλευσης του ΦΑ για
ηλεκτροπαραγωγή. Ο σχεδιασμός αυτός επέβαλε την ταχεία έλευση του ΦΑ για διασφάλιση του
ενεργειακού εφοδιασμού, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου καθώς και άλλων αερίων ρύπων, δημιουργία μιας νέας αγοράς και
επιχειρηματικών προοπτικών, διευκόλυνση του ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και ασφαλώς επίτευξη της επικουρικής
στόχευσης για μακροπρόθεσμη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής κιλοβατώρας.
Ήδη είμαστε στο παρά πέντε, καθώς σε περίπτωση μη χρήσης του ΦΑ στην ηλεκτροπαραγωγή
μετά το 2020, η Κύπρος και άρα ο καταναλωτής θα έχουν οικονομικό αντίκτυπο, εξαιτίας των
απαιτήσεων για μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων καθώς και των συνολικών εκπομπών
αερίων ρύπων για τα έτη 2020 – 2030.
Στο πλαίσιο αυτό το ΕΤΕΚ καλεί την πολιτεία να αντιμετωπίσει την έλευση του ΦΑ για
σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, ως μία στρατηγική επιλογή και να εστιάσει στην συνολική εικόνα
και οφέλη που θα έχει η έλευση του ΦΑ και όχι στην οριακή και βραχυπρόθεσμη επίπτωση που
τούτη θα έχει στην τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατώρας.
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