
Στο 1% υπολογίζονται οι 
επιβαρύνσεις στους λογα-
ριασµούς της ΑΗΚ λόγω 

ρύπων το 2013. Γύρω στο 1% 
υπολογίζει η ΑΗΚ ότι θα είναι 
η επιβάρυνση στους λογαρια-
σµούς ηλεκτρισµού λόγω ρύπων 
το 2013, ενώ για το 2012 η ίδια 
επιβάρυνση θα είναι κατά µέσο 
όρο περίπου 0,7%. Σύµφωνα µε 
δηλώσεις στο Κυπριακό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων του Τάσου 
Γρηγορίου, ο οποίος εκτελεί 
χρέη Εκπροσώπου Τύπου της 
ΑΗΚ, αυτή η ενσωµάτωση στους 
λογαριασµούς του ηλεκτρικού 
ρεύµατος ήδη υπάρχει σήµε-
ρα και έχει αποφασιστεί από το 
Μάρτιο του 2010. ∆εν πρόκει-
ται, όπως ανέφερε, για απόφαση 
της ΑΗΚ, αλλά για απόφαση, η 
οποία λήφθηκε λόγω κοινοτι-
κής νοµοθεσίας από όλους τους 
εµπλεκόµενους κυβερνητικούς 
και ανεξάρτητους φορείς. Η εν-
σωµάτωση, πρόσθεσε ο κ. Γρη-
γορίου «έχει καθοριστεί µε τη 
σφραγίδα της ΡΑΕΚ».

Απαντώντας σε διευκρινιστι-
κή ερώτηση για αναφορές στον 
κυπριακό Τύπο σε σχέση µε το 
ύψος της αύξηση της τιµής του 
ηλεκτρισµού, ανέφερε ότι η εν-
σωµάτωση αυτή υπολογίζεται 
περίπου κατά µέσο όρο για το 
2012 στο 0,7%. «Το 2013, στον 

προϋπολογισµό µας υπολογίζε-
ται γύρω στο 1%», είπε, προσθέ-
τοντας ότι η πραγµατική ετήσια 
αύξηση θα είναι γύρω στο 0,3%. 

Ερωτηθείς κατά πόσο οι πε-
ριστάσεις στην Κύπρο µετά την 
έκρηξη στο Μαρί επηρέασαν το 
ύψος της επιβάρυνσης, ο κ. Γρη-
γορίου ανέφερε ότι λόγω του ότι 
µετά από την έκρηξη «ήταν µει-
ωµένη η ζήτησή µας, σίγουρα το 
ποσοστό της επιβάρυνσης είναι 
λιγότερο». Απάντησε καταφατικά 
σε ερώτηση αν αυτό οφείλεται 
και στην υπεύθυνη στάση που 
τήρησε το κοινό.

Ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος 
µαζί µε την Εσθονία έχουν πάρει 
εξαίρεση ως το 2020 για κατα-
νοµή δωρεάν δικαιωµάτων των 
ρύπων. Πρόσθεσε ότι όσον αφο-
ρά στην επιβάρυνση στην οποία 
θα υπόκεινται οι λογαριασµοί το 
2020 δεν είναι εφικτό να γίνει 
σωστή εκτίµηση ακόµη. «Κανέ-
νας δεν µπορεί να κάνει εκτίµη-
ση για το 2020 γιατί εξαρτάται 
από πάρα πολλούς παράγοντες», 
είπε, αναφέροντας µεταξύ άλλων 
την έλευση και αξιοποίηση φυσι-
κού αερίου, την παραγωγή από 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
και την ποσότητα των συµβατι-
κών καυσίµων που θα χρησι-
µοποιούνται.  Σηµειώνεται ότι η 
σχετική οδηγία δίνει το δικαίωµα 

σε κράτη να κατανέµουν δωρεάν 
δικαιώµατα εκποµπής διοξειδί-
ου του άνθρακα. Οπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση 
που δηµοσιεύεται στην επίσηµη 
ιστοσελίδα της ΕΕ, στις 27 Ιουνί-
ου µε απόφασή της η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή «κατέληξε στο συµπέ-
ρασµα ότι ορισµένες διατάξεις 
των αναπτυξιακών σχεδίων της 
Κύπρου και της Εσθονίας για 
τον ενεργειακό τοµέα σχετικά µε 
την δωρεάν κατανοµή δικαιω-
µάτων εκποµπής διοξειδίου του 
άνθρακα είναι σύµφωνες µε τους 
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις».

Σύµφωνα µε την Κοµισιόν, 
τα χορηγούµενα κονδύλια της 
τάξης των 371 εκ. ευρώ για 
την Εσθονία και 194 εκ. ευρώ 
για την Κύπρο θα χρησιµοποι-
ηθούν για τον εκσυγχρονισµό 
των υποδοµών παραγωγής, τη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
µείγµατος και την οικοδόµηση 
νέων εγκαταστάσεων για την 
αντικατάσταση της παραγωγικής 
ικανότητας. 

Αυτό, προστίθεται, «θα συµ-
βάλει στην απελευθέρωση της 
ενεργειακής αγοράς, τη µείωση 
των εκποµπών αερίων θερµοκη-
πίου και την ενίσχυση της ασφά-
λειας του εφοδιασµού, σύµφωνα 
µε τους στόχους της ΕΕ».
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Θέµα δανείου δύο εκατοµ-
µυρίων ευρώ που εξασφά-
λισε ο τέως ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος του Συγκροτήµατος 
Τράπεζας Κύπρου Ανδρέας Ηλιά-
δης, φαίνεται να ανοίγει στην 
Τράπεζα. Το δάνειο παραχωρή-
θηκε από την Τράπεζα Κύπρου 
στην Ελλάδα µε έγκριση του ∆ι-
οικητικού Συµβουλίου. Ωστόσο, 
σε έκθεση του εσωτερικού ελε-
γκτή της Τράπεζας υποστηρίζεται 
ότι το δάνειο δόθηκε υπό µορφή 

στεγαστικού µε ευνοϊκό επιτόκιο 
2,6%. Κατά τον εσωτερικό ελε-
γκτή µόνο 238 χιλ. ευρώ έπρεπε 
να δοθούν στον κ. Ηλιάδη µε 
το συγκεκριµένο επιτόκιο, µε το 
υπόλοιπο ποσό να τιµολογείται 
άνω του 5,5%. Όπως αναφέρε-
ται, «το ανώτατο ποσό που µπο-
ρεί να χορηγηθεί, ανέρχεται σε 
150 χιλ. ευρώ αυξανόµενο κατά 
22 χιλ. ευρώ για κάθε εξαρτώ-
µενο παιδί». Ο κ. Ηλιάδης είναι 
έγγαµος µε 4 τέκνα.

Η οικονοµική κρίση δεν αγγί-
ζει το µεγαλεπήβολα σχέδια 
επέκτασης του λιµανιού και 

αναβάθµισης της µαρίνας Λάρ-
νακας. «Τα έργα αυτά θα προ-
χωρήσουν παρά την οικονοµική 
κρίση», δήλωσε στο ραδιόφωνο 
του ΡΙΚ ο ∆ήµαρχος της πόλης 
Ανδρέας Λουρουτζιάτης.

Η Λάρνακα, πρόσθεσε, περί-
µενε πάρα πολλά χρόνια γι’ αυτά 
τα έργα. Ο κ. Λουρουτζιάτης επε-
σήµανε ότι η επένδυση αυτή θα 
έχει πολλαπλά οφέλη όχι µόνο 
για την οικονοµία της Λάρνακας, 
αλλά για την Κύπρο ευρύτερα. Θα 
συµβάλει, σηµείωσε, στην κατα-
πολέµηση της ανεργίας µε τις θέ-

σεις εργασίας που θα προσφέρει 
και στο στάδιο της κατασκευής 
και στο στάδιο της λειτουργίας 
και διαχείρισης. Οι δαπάνες του 
έργου, ύψους 700 εκατοµµυρίων 
ευρώ, θα καταβληθούν εξ’ ολο-
κλήρου από τον επενδυτή. Ο θε-
µέλιος λίθος αναµένεται να τεθεί 
την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ξεσκονίζουν δάνειο Ηλιάδη 
στην Τράπεζα Κύπρου

∆ΟΘΗΚΕ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 2,6%

Η κρίση δεν αγγίζει τα σχέδια επέκτασης 
του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 700 ΕΚΑΤ.

Στο 1% υπολογίζονται οι επιβαρύνσεις 
στους λογαριασμούς της ΑΗΚ λόγω ρύπων το 2013 

ΑΠΟ 0,7 ΓΙΑ ΤΟ 2012

Ο κ. Ηλιάδης.


