*Συνεργάτης με την Αντιπροσωπεία
του ΑΚΕΛ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οταν η ΑΗΚ μιλάει
Στις 17 Φεβρουαρίου 2011 το Ευρωπαϊκό ουσα ατμόσφαιρα που ήθελε την ΑΗΚ στριΔικαστήριο δικαίωσε την ΑΗΚ και την Κυ- μωγμένη στον τοίχο, τεκμηρίωνα τη θέση
πριακή Δημοκρατία για την απόφασή της να ότι η διαδικασία και η απόφαση της ΑΗΚ
κατακυρώσει την προσφορά για ανέγερση ήταν ορθή και αδιάβλητη και ότι οι πολιτικές ισορροπίες και το lobbying
της 4ης Μονάδας στον Ηλεστην Ευρωπαϊκή Ενωση οδήκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλιγησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροκού σε συγκεκριμένη εταιρεία.
πή να σύρει την ΑΗΚ στο δικαΗ ΑΗΚ και η Κυπριακή Δημοστήριο μετά από προσφυγή
κρατία παραπέμφθηκαν στο
μιας ιταλικής εταιρείας.
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από
Συγκεκριμένα στις 12 Δετην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
Του
κεμβρίου 2008 έγραφα στον
εικαζόμενη παράβαση του ευΓιάννη Τσουλόφτα*
ημερήσιο Τύπο για την προρωπαϊκού δικαίου δημοσίων
σφορά της ιταλικής εταιρείας
συμβάσεων κατά την αξιολόγηση και κατακύρωση τής εν λόγω προσφοράς. που απέρριψε η ΑΗΚ:
«Η προσφορά απορρίφθηκε ομόφωνα
Το Δικαστήριο, το οποίο δεν έμεινε στα διαδικαστικά αλλά εισήλθε στην ουσία της υπό- από την επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης,
θεσης, αποφάσισε ότι δεν υπάρχει καμία την τετραμελή Επιτροπή Προσφορών και το
απόδειξη για παρατυπίες εκ μέρους της εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της
ΑΗΚ, τόσο στη διαδικασία που ακολούθησε ΑΗΚ και σε απόλυτη ομοφωνία με τους
όσο και στην ουσία της αξιολόγησης και κα- Συμβούλους του Εργου, που είναι ένας από
τακύρωσης της προσφοράς και της υπογρα- τους πιο έγκριτους συμβουλευτικούς οίφής της σύμβασης, αξίας γύρω στα 200 εκα- κους του Ηνωμένου Βασιλείου και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της
τομμύρια ευρώ.
Η δικαστική νίκη της ΑΗΚ ήταν απρό- ΑΗΚ, ο οποίος επίσης θεωρείται ως ένας εκ
σμενη για πολλούς διότι κανένας δεν πί- των πλέον ειδικών νομικών σε θέματα εταιστευε ότι ένας ημικρατικός οργανισμός από ρικού δικαίου και δημοσίων συμβάσεων
την Κύπρο έχει τα κότσια, την αντοχή, την στην Κύπρο και διεθνώς» και «η προσφορά
τεχνογνωσία, και γενικά τις δυνατότητες να απερρίφθη διότι δεν πληρούσε ουσιώδη όρο
του διαγωνισμού, δηλαδή η επιλογή της θα
τα βάλει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αμέσως μετά την παραπομπή της ΑΗΚ οδηγούσε το όλο έργο σε περιπέτειες αφού
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε άρθρο μου δεν θα πληρούσε τις λειτουργικές απαιτήστον ημερήσιο Τύπο τον Δεκέμβριο του σεις της ΑΗΚ με κίνδυνο να διασπαθιστεί
2008 και σε αντίθεση με την τότε περιρρέ- δημόσιο χρήμα. Ακόμα και αν ο όρος αυτός
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δεν ήταν αρκετά σαφώς διατυπωμένος στα
έγγραφα του διαγωνισμού, κάτι που η ΑΗΚ
και οι τέσσερις εμπειρογνώμονες που κλήθηκαν να αποφανθούν επί του θέματος
απορρίπτουν, δεν σημαίνει ότι η ΑΗΚ θα
έπρεπε να αποδεχτεί μια αμφίβολη προσφορά για ένα τόσο πολύπλοκο και ζωτικής
σημασίας έργο. Ούτε σημαίνει ότι η ΑΗΚ θα
έπρεπε να παγώσει τη διαδικασία και να καθυστερήσει το έργο μέχρι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κινούμενη με ρυθμούς ιδιαίτερα
αργούς να αποφασίσει μετά από παρέλευση
πολλών μηνών αν η διαδικασία είναι νομότυπη ή όχι».
Επίσης προειδοποιούσα στο άρθρο μου
αυτούς που βιάστηκαν να χλευάσουν την
ΑΗΚ ότι «προδικάζουν το αποτέλεσμα της
δικαστικής διαδικασίας και καταδικάζουν
την ΑΗΚ απριόρι».
Σήμερα που η ΑΗΚ δικαιώνεται πανηγυρικά στο πιο επίσημο βήμα της Ευρωπαϊκής
Ενωσης θα πρέπει πολλοί να ξαναεξετάσουν
τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν και τη
σημασία που δίνουν όταν η ΑΗΚ εκφράζει
θέσεις για τα μεγάλα ενεργειακά και αναπτυξιακά ζητήματα της χώρας.
Παραδείγματος χάριν, στο κεφαλαιώδες
θέμα του φυσικού αερίου. Μιλά η ΑΗΚ με
θέσεις τεχνοκρατικές, επιστημονικές και
τεκμηριωμένες αλλά δεν ακούει κανένας.
Μιλούν κάποιοι που αρέσκονται στο να χαϊδεύουν τα αυτιά των μαζών, κάποιοι που ρητορεύουν με κούφια και μεγάλα λόγια, κάποιοι που δεν έχουν τη στοιχειώδη ικανότη-

τα να κατανοήσουν πως τα μεγάλα και πολύπλοκα αναπτυξιακά έργα σχεδιάζονται και
υλοποιούνται και όλη η κοινωνία και η πολιτική ελίτ της χώρας μεθά στην προοπτική
του αμύθητου πλούτου και της γρήγορης
επίλυσης όλων μας των προβλημάτων, ενεργειακών, οικονομικών, αμυντικών κτλ.
Δυστυχώς πάλι η ΑΗΚ θα βγει αληθινή,
αλλά θα περάσουν ίσως κάποια χρόνια μέχρι η κυπριακή κοινωνία να το κατανοήσει.
Τότε θα είναι ήδη πολύ αργά και μέχρι τότε
θα έχουμε ήδη χάσει πολλά εκατομμύρια
ευρώ λόγω της καθυστέρησης στην έλευση
του φυσικού αερίου.
Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ είναι
αδήριτη η ανάγκη να υιοθετούνται επιστημονικές και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις
στα μεγάλα αναπτυξιακά θέματα της χώρας,
μακριά από τη δημαγωγία, την αλαζονεία,
την επιπολαιότητα και τις σκοπιμότητες.
Η ΑΗΚ έχει περισσότερο από κάθε άλλο
οργανισμό στην Κύπρο, δημόσιο ή ιδιωτικό,
την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τις δομές, το
ανθρώπινο δυναμικό και την καταλληλότητα, να εκφράσει θέσεις και να χαράξει γραμμή για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Και
όταν η ΑΗΚ μιλάει, πάντες στην Κύπρο
πρέπει να αφουγκράζονται με σεβασμό…
όπως ακριβώς έπραξαν οι δικαστές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
*Βοηθός Διευθυντής, Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου - Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ
είναι προσωπικές

