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Συνάντηση με AHK

Αντιπροσωπεία του ΚΣΚ αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα κ Αντώνη Α Ιωάννου και το μέλος του
ΔΣ κ Θωμά Παπαντρέου είχε τη Δευτέρα 26/1/2015 συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ κ Στέλιο
Στυλιανού και ομάδα συνεργατών του.
Στη συνάντηση, η οποία ήταν πολύ εποικοδομητική, τα μέλη του ΔΣ του ΚΣΚ αφού εξέφρασαν την
ικανοποίηση τους για την μείωση της ρήτρας καυσίμων πού εφαρμόζει η ΑΗΚ και κατ’ επέκταση της
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών των καυσίμων χαιρέτισαν την
εξαγγελία νέων μειώσεων για τους αμέσως επόμενους μήνες προς όφελος των καταναλωτών. Τόνισαν
ότι αν και αναγνωρίζουν τις δυσκολίες πού αντιμετωπίζει η ΑΗΚ λόγω των ιδιαιτεροτήτων του
απομονωμένου μικρού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου και την απουσία υπαλλακτικών
φθηνών καυσίμων όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο, αναμένουν μεγαλύτερες μειώσεις οι οποίες να
προέρχονται από τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών και της οργανικής δομής του
Οργανισμού.
Η αντιπροσωπεία του ΚΣΚ ενημερώθηκε για τα μέτρα που λαμβάνει η ΑΗΚ για εξορθολογισμό των
λειτουργικών της δαπανών. Η ΑΗΚ ενημέρωσε επίσης τον σύνδεσμο ότι τις επόμενες μέρες θα
προχωρήσει σε προτάσεις προς τους εργαζομένους για εθελούσια έξοδο 110 υπαλλήλων με συνολικό
κόστος αποζημίωσης €100.000.000,00 το οποίο όμως θα επιφέρει στην ΑΗΚ σημαντική εξοικονόμηση
στο κόστος προσωπικού το οποίο σύμφωνα με ισχυρισμούς της επηρεάζει σήμερα τη τιμή του ρεύματος
κατά 12%.
Ακολούθως η αντιπροσωπεία του ΚΣΚ ενημέρωσε την ΑΗΚ για την έντονη διαφωνία του ΚΣΚ αναφορικά
με το έντυπο «Συμφωνίας» που έχει προτείνει στους καταναλωτές για την αποπληρωμή συσσωρευμένων
υπολοίπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας με επιμέρους απαράδεκτες πρόνοιες που αφορούν
εξασφαλίσεις και τον άμεσο τερματισμό της παροχής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η πλευρά της
ΑΗΚ διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες πρόνοιες στο συγκεκριμένο έντυπο δεν αφορούν τους οικιακούς
καταναλωτές αλλά περίπου εκατόν (100) μεγαλοφειλέτες προς τους οποίους και στάληκε. Δόθηκαν ήδη
σχετικές οδηγίες μη εφαρμογής για τους οικιακούς καταναλωτές, με εγκύκλιο που κυκλοφόρησε
ενδουπηρεσιακά προς τους αρμόδιους λειτουργούς. Διευκρίνισε επίσης ότι το ΔΣ της Αρχής έχει ήδη
πάρει απόφαση για σταδιακή μείωση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε βάθος χρόνου που θα
αποφασιστεί στα πλαίσια συνεννόησης με την ΡΑΕΚ, πριν την πλήρη διακοπή σε επηρεαζόμενα
υποστατικά καταναλωτών.
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Η ΑΗΚ ενημέρωσε στη συνέχεια τον ΚΣΚ για το νέο μοντέλο της «ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας» πού πρότεινε προς υλοποίηση η ΡΑΕΚ προς συμμόρφωση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Σύμφωνα με τη νέα ρυθμιστική απόφαση, η ΑΗΚ προχωρεί στον λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό
των υπηρεσιών της και τη δημιουργία πέντε (5) ανεξάρτητων δραστηριοτήτων εντός της ΑΗΚ, δηλαδή
στους τομείς της Παραγωγής, Μεταφοράς, Προμήθειας, Διανομής και του τομέα Άλλων δραστηριοτήτων
(αφαλάτωση, ΑΠΕ, οδικός φωτισμός κλπ). Επίσης έχει υλοποιηθεί η δημιουργία του νέου ανεξάρτητου
φορέα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) με προσωπικό της ΑΗΚ και ο οποίος θα λειτουργεί

εντός της ΑΗΚ. Σε παρατήρηση της αντιπροσωπίας του ΚΣΚ ότι το προς υλοποίηση νέο μοντέλο θα
επιφέρει σημαντικά διοικητικά και λειτουργικά έξοδα, τα οποία θα μετακυληθούν στον ήδη βεβαρημένο
οικογενειακό προϋπολογισμό του Κύπριου καταναλωτή ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ συμφώνησε και
ανέφερε ότι το έχει ήδη υποδείξει στη ΡΑΕΚ η οποία διευκρίνισε ότι η ρυθμιστική αυτή απόφαση αποτελεί
υλοποίηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Ο ΚΣΚ θα θέσει το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρία του
ΔΣ.
Τέλος η ΑΗΚ πρότεινε στον ΚΣΚ όπως σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί, ενημερώσει το ΔΣ του
Συνδέσμου για όλα τα θέματα που απασχολούν τους καταναλωτές σε σχέση με την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας στη Κύπρο. Η πρόταση έγινε αποδεκτή και θα ενημερωθεί σχετικά το ΔΣ. Συμφωνήθηκε επίσης
όπως η σημερινή συνάντηση είναι η απαρχή τακτικών συναντήσεων μεταξύ ΑΗΚ και ΚΣΚ για συνεχή
ενημέρωση προς αμοιβαίο όφελος.
Μετά το τέλος της συνάντησης η Πρόεδρος του ΚΣΚ, κα Φρύνη Μιχαήλ η οποία ενημερώθηκε από τον
Γενικό Γραμματέα δήλωσε : «Είμαστε ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση της ΑΗΚ στα ερωτήματα μας,
όπως η διευκρίνιση που δόθηκε για την «Συμφωνίας Αποπληρωμής Συσσωρευμένου Υπολοίπου
Λογαριασμού Ηλεκτρικής Ενεργείας», η οποία είχε καταγγελθεί από τον ΚΣΚ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση
ενημερωθήκαμε για την απόφαση του ΔΣ της ΑΗΚ για μη άμεση διακοπή της παροχής ηλεκτρισμού σε
κανένα καταναλωτή πριν την σταδιακή μείωση της παροχής για λογική περίοδο, όπως ήταν και η εισήγηση
του Συνδέσμου μας.
Αναμένουμε επίσης ότι η ΑΗΚ θα εργαστεί πιο αποτελεσματικά για τον
εξορθολογισμό των λειτουργικών της δαπανών, οι οποίες μπορεί να φέρουν νέες μειώσεις στις τιμές της
ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών. Η απόφαση για δημιουργία του νέου μοντέλου
ανταγωνιστικής αγοράς που υπεβλήθη από την Ρυθμιστική Αρχή θα διερευνηθεί από τον ΚΣΚ και ανάλογα
θα προβούμε σε παραστάσεις αν κριθεί αναγκαίο. Ο ΚΣΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις
εξελίξεις στο τομέα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα παρεμβαίνει όποτε κρίνεται σκόπιμο για την
προστασία και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των Κύπριων καταναλωτών»
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