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Κώστας Ιωάννου 

 Εκηελεζηικός Πρόεδρος ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΦΥΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 

 

Αγαπεηνί Φίινη 

 

Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ παξίζηακαη ζε απηή ηελ ηόζν ζεκαληηθή θαη 

επίθαηξε εθδήισζε, πνπ νξγαλώλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ ηνπ 

Γεκνθξαηηθνύ πλαγεξκνύ, (ε νπνία είκαη βέβαηνο ζα ζηεθζεί κε απόιπηε 

επηηπρία). 

 

Όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί νη Παγθόζκηεο Πνιηηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, θαη νη πξνδηαγξαθόκελεο πξννπηηθέο, έρεη θαηαζηεί θαλεξό όηη ν 

ηνκέαο ηεο Δλέξγεηαο είλαη θαη ζα παξακείλεη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο 

πνπ ζα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο κειινληηθέο δηεζλείο εμειίμεηο. 
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Η Κύπξνο ήηαλ, θαη παξακέλεη κέρξη ηε ζηηγκή απηή, ζρεδόλ απόιπηα 

εμαξηώκελε από εηζαγόκελε ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη θπξίσο ππό ηε κνξθή 

πγξώλ θαπζίκσλ. 

 

Σα θαύζηκα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη, γηα ηελ Ηιεθηξνπαξαγσγή, ζηηο 

Μεηαθνξέο, γηα Θέξκαλζε, θαη ζηε Βηνκεραλία, κε πνιιέο αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ηόζν ζηελ Οηθνλνκία όζν θαη ζην Πεξηβάιινλ. 

 

Πξόζθαηεο όκσο εμειίμεηο ζηα Δλεξγεηαθά δξώκελα ηεο Κύπξνπ, καο δίδνπλ 

ην δηθαίσκα λα ειπίδνπκε ζε θαιύηεξεο κέξεο, γηαηί θαίλεηαη λα δηαλνίγνληαη 

λέεο πξννπηηθέο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, θαη γηαηί έρνπλ ήδε 

δξνκνινγεζεί νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο. 

 

1. ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΕΛΕΤΗ ΦΑ 

 

Ιδηαηηέξα όζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, ύζηεξα από αξθεηέο 

ζπδεηήζεηο, έρνπλ παξζεί από ηελ Κπβέξλεζε νη αθόινπζεο απνθάζεηο: 

  

 (α) Η εηζαγσγή ηνπ Φ.Α. ζα γίλεη ππό ηε κνξθή ηνπ Τγξνπνηεκέλνπ 

Φπζηθνύ Αεξίνπ (Liquified Natural Gas - LNG)  

   

 (β) Η κέζνδνο εηζαγσγήο ηνπ ΦΑ ζα είλαη κέζσ ελόο θαη κόλν, 

Υεξζαίνπ Σεξκαηηθνύ πνπ ζα αλεγεξζεί από ηελ ΑΗΚ ζηελ 

πεξηνρή Βαζηιηθνύ 
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 (γ) Η Γεκόζηα Δπηρείξεζε Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΓΔΦΑ), ζα είλαη ν 

Απνθιεηζηηθόο Δηζαγσγέαο θαη ν Καζνιηθόο Παξνρέαο ΦΑ ζηελ 

Κύπξν.  Οη θύξηνη Μέηνρνη ηεο ΓΔΦΑ είλαη ην Κξάηνο (56%) θαη 

ε ΑΗΚ (44%).   

   

 Τπάξρνπλ ήδε δύν παξάιιειεο θαη ελαξκνληζκέλεο δηαδηθαζίεο, πνπ 

απνζθνπνύλ ζηε γξήγνξε πινπνίεζε ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ.  Η 

κηα δηαδηθαζία είλαη γηα ηελ αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σεξκαηηθνύ 

ΦΑ, γηα ηελ νπνία ε ΑΗΚ εξγάδεηαη πξνο ηελ επηινγή ηξαηεγηθνύ 

πλεξγάηε, θαη ε άιιε γηα ηελ εμεύξεζε πξνκεζεπηή ΦΑ ε νπνία έρεη 

αλαηεζεί ζηελ ΓΔΦΑ.  Οη δύν δηαδηθαζίεο ζπληνλίδνληαη νύησο ώζηε 

ηόζν ην Σεξκαηηθό όζν θαη ην πκβόιαην Πξνκήζεηαο ΦΑ, λα έρνπλ 

εκεξνκελία έλαξμεο ην 2014-2015 ή/θαη λσξίηεξα, αλ επηιπζνύλ 

θάπνηα ηερληθά θπξίσο πξνβιήκαηα. 

  

 Πέξα από ην πκβόιαην Πξνκήζεηαο ΦΑ, ε ΓΔΦΑ έρεη επίζεο ζην 

ραξηνθπιάθην ηεο, ηελ Καηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ Γηαλνκήο ΦΑ ζ’ όιε 

ηελ Κύπξν, πνπ ζα θαιύςεη όρη κόλν ηελ Ηιεθηξνπαξαγσγή αιιά θαη 

ηηο Βηνκεραληθέο, Ξελνδνρεηαθέο, Δκπνξηθέο θαη Οηθηαθέο 

Δγθαηαζηάζεηο. 

 

Ήδε πξνο απηή ηε θαηεύζπλζε, έρνπλ πξνζιεθζεί εμσηεξηθνί 

ύκβνπινη, πνπ έρνπλ αξρίζεη ηελ εηνηκαζία ησλ κειεηώλ ηνπ Γηθηύνπ 

Γηαλνκήο ΦΑ, πνπ ζε πξώην ζηάδην ζα θαιύπηεη ηνπο 3 

Ηιεθηξνπαξαγσγνύο ηαζκνύο ζην Βαζηιηθό, ηε Γεθέιεηα θαη ηε 

Μνλή.  
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Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο ΦΑ, έρεη ήδε εμαζθαιηζηεί 

ρνξεγία 10εθ Δπξώ από ην Δπξσπατθό Σακείν Αλάθακςεο ηεο 

Οηθνλνκίαο. Η πξώηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ Γηθηύσλ Γηαλνκήο, 

πνπ ζα θαιύςεη ηνπο 3 Ηιεθηξνπαξαγσγνύο ηαζκνύο, αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζεί ηαπηόρξνλα κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σεξκαηηθνύ 

ΦΑ θαζώο θαη ηελ έλαξμε ηνπ πκβνιαίνπ Πξνκήζεηαο ΦΑ.  

  

   2 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΦΑ 

  

 Η ρξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ (ΦΑ) ζηελ Κύπξν έρεη θαηαζηεί απόιπηα 

αλαγθαία ηόζν γηα Οηθνλνκηθνύο όζν θαη γηα Πεξηβαιινληηθνύο 

ιόγνπο. 

 

Όπσο έρσ αλαθέξεη, ε θύξηα απνζηνιή ηεο ΓΔΦΑ ζηα αξρηθά ζηάδηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, είλαη: 

 

  Η εηζαγσγή θαη δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πνζνηήησλ 

Φπζηθνύ Αεξίνπ, γηα θάιπςε ησλ Δλεξγεηαθώλ Αλαγθώλ ηεο 

Κύπξνπ.  Βξηζθόκαζηε ζε έλα επαίζζεην ζεκείν ησλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ, νη νπνίεο ζα θαηαιήμνπλ πνιύ ζύληνκα. 

 

  ε πξώην ζηάδην, ε αδηάιεηπηε θη αζθαιήο ηξνθνδνζία Φπζηθνύ 

Αεξίνπ ζε κεγάινπο παξαγσγνύο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζ’ όιε 

ηελ Κύπξν, κε ζηόρν ηε κείσζε ζηηο ηηκέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο  

ζηνπο θαηαλαισηέο.  
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 ε δεύηεξν ζηάδην ε δηαλνκή ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη ε 

πξνκήζεηα ηνπ ζε Δκπνξηθνύο θαη Βηνκεραληθνύο θαηαλαισηέο.  

 

 ε ηξίην ζηάδην ε δηαλνκή ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηα Αζηηθά 

Κέληξα.  

 

 Σαπηόρξνλα δε, ζα γίλνπλ νη αλαγθαίεο δηεπζεηήζεηο γηα ρξήζε 

ηνπ ΦΑ ζηηο κεηαθνξέο.  

 

Σα πιενλεθηήκαηα γηα ηε Κππξηαθή Οηθνλνκία από ηελ εηζαγσγή θαη 

ρξήζε ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ αλακέλεηαη λα είλαη πνιύπιεπξα.  

 

 Γηαθνξνπνίεζε ελεξγεηαθώλ πεγώλ.  Καηαξρήλ δηαθνξνπνηείηαη 

ε ζύλζεζε ησλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ ηεο Κύπξνπ, θαη ε Οηθνλνκία 

δελ ζα εμαξηάηαη ζε ηόζν κεγάιν βαζκό από ην πεηξέιαην θαη ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

 Αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ρξήζεο ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ 

ζηελ Κύπξν.  Με ηελ εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ 

ζηελ Κύπξν, αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζεί ε απαηηνύκελε 

ππνδνκή θαη λα γίλνπλ ε απαηηνύκελεο αλαβαζκίζεηο, ηόζν γηα 

ηελ Ηιεθηξνπαξαγσγή όζν θαη ζηε Βηνκεραλία πνπ ζα 

επθνιύλνπλ ηε κεηάβαζε ζηε ρξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό, όηαλ αξρίζεη θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

θνηηαζκάησλ Φπζηθνύ Αεξίνπ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ 

Θαιάζζηα Πεξηνρή ηεο Κύπξνπ. 
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 Αεηθόξνο Αλάπηπμε.  Μέζα από ηε ρξήζε ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, 

αναμένεται λα ππάξμεη κείσζε ζην θόζηνο παξαγσγήο ηνπ 

Ηιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο γηα όινπο ηνπο θαηαλαισηέο. 

 

  Απεπζείαο ρξήζε ΦΑ.  Πέξα από ηε κείσζε ζην θόζηνο ηνπ 

Ηιεθηξηθνύ Ρεύκαηνο, ε εηζαγσγή ηνπ ΦΑ αλνίγεη λέεο 

πξννπηηθέο ηόζν ζηε Βηνκεραλία, αθνύ ην ΦΑ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απεπζείαο από ηηο Βηνκεραληθέο κνλάδεο γηα 

ζεξκηθέο θαη άιιεο αλάγθεο, όζν θαη γηα Οηθηαθή θαη Δκπνξηθή 

ρξήζε, γηα ζέξκαλζε ρώξσλ, δεζηό λεξό, αθόκα θαη γηα 

Κιηκαηηζκό.  

 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  Η θαύζε ΦΑ νδεγεί ζε 

ζεκαληηθά ιηγόηεξνπο ξύπνπο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηελ 

Ηιεθηξνπαξαγσγή, ππάξρεη πεξίπνπ 30% κείσζε εθπνκπώλ 

Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα, θαη ζρεδόλ κεδεληθή εθπνκπή όμηλσλ 

αεξίσλ ξύπσλ. Η κείσζε ησλ εθπνκπώλ ξύπσλ, ζα κεηώζεη 

ζεκαληηθά ην Οηθνλνκηθό Κόζηνο από δηθαηώκαηα πνπ 

πιεξώλνπκε γηα ηηο εθπνκπέο ξύπσλ. 
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Σειεηώλνληαο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ όηη ε εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ 

Φπζηθνύ Αεξίνπ ζηε Κύπξν αλνίγεη κεγάιεο επθαηξίεο, ηόζν γηα 

εκπνξηθέο ζπλεξγαζίεο όζν θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηώλ ρξήζεο 

ηνπ.  Η κείσζε ηνπ θόζηνπο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα είλαη ε θηλεηήξηνο 

δύλακε, γηα αλάθακςε ηόζν ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Σνπξηζηηθνύ 

πξντόληνο όζν θαη ηεο Βηνκεραλίαο γεληθόηεξα, θαη ηαπηόρξνλα ζα 

αλαθνπθίζεη όινπο ηνπο Καηαλαισηέο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. 

 
Εσταριζηώ 
 
 
 

---ν0ν--- 


