


Η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

πελατών της:

• Κτίζει, λειτουργεί και συντηρεί 

τους Ηλεκτροπαραγωγούς 

Σταθµούς που χρειάζονται για να 

παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια.

• Εγκαθιστά γραµµές Μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας, για να 

µεταφέρει τις µεγάλες ποσότητες 

ενέργειας που χρειάζονται οι 

πόλεις µας και τα χωριά µας.

• Εγκαθιστά γραµµές Διανοµής 

της ηλεκτρικής ενέργειας, για να 

φθάσει η ηλεκτρική ενέργεια στα 

εργοστάσια, στα ξενοδοχεία, στα 

γραφεία, στα σπίτια µας και όπου 

αλλού υπάρχει ανάγκη.

• Διαθέτει γραφεία και κέντρα 

εξυπηρέτησης πελατών σ’ όλες 

τις πόλεις και στην ύπαιθρο, 

για να εξυπηρετεί τους πελάτες 

της καλύτερα.

• Συµβουλεύει τους πελάτες για 

την εξοικονόµηση ηλεκτρικής 

ενέργειας και για την ασφαλή 

χρήση της.



• Η Αρχή Ηλεκτρισµού σέβεται 

και διαφυλάττει το περιβάλλον.

• Παίρνει τα απαραίτητα µέτρα, 

για να µην καταπονείται το 

περιβάλλον από τη λειτουργία 

των ηλεκτροπαραγωγών σταθµών.

• Χρησιµοποιεί καλής ποιότητας 

καύσιµα και ελέγχει την καύση 

τους στους λέβητες, έτσι ώστε τα 

καυσαέρια που καταλήγουν στην 

ατµόσφαιρα να µην είναι 

επικίνδυνα για την υγεία µας και 

για το περιβάλλον.

• Κτίζει πιο ψηλές καπνοδόχους 

στους ηλεκτροπαραγωγούς 

σταθµούς της, έτσι ώστε τα λίγα 

καυσαέρια που καταλήγουν στην 

ατµόσφαιρα να αραιώνονται σε 

πολύ µεγάλο βαθµό.

• Όλα τα υγρά απόβλητα των 

ηλεκτροπαραγωγών σταθµών 

επεξεργάζονται σε βιολογικούς 

σταθµούς και σταθµούς 

επεξεργασίας βιοµηχανικών 

αποβλήτων, για να γίνονται 

ουδέτερα. Το νερό που παράγεται 

από αυτή την επεξεργασία 

χρησιµοποιείται για τη 

δηµιουργία χώρων πρασίνου µέσα 

και γύρω από τους 

ηλεκτροπαραγωγούς σταθµούς.



• Στο δωµάτιο του µπάνιου δεν 

επιτρέπεται η εγκατάσταση 

ρευµατοδοτών (πρίζες) και 

συνηθισµένων διακοπτών.

• Η χρήση κινητών ηλεκτρικών 

συσκευών στο δωµάτιο του 

µπάνιου είναι πολύ επικίνδυνη.

• Δεν χρησιµοποιούµε κινητές 

ηλεκτρικές συσκευές στο δωµάτιο 

του µπάνιου που τροφοδοτούνται 

από ρευµατοδότες άλλου 

δωµατίου. 

Πέστε το και στους 

γονείς σας!



• Όσο πιο συχνά ανοίγουµε την 

πόρτα του ψυγείου µας, τόσο πιο 

πολλή ψύξη χάνεται στην 

ατµόσφαιρα.  Αυτό κάνει το 

ψυγείο µας να λειτουργεί πιο 

συχνά για να διατηρήσει την ψύξη 

που θέλουµε, σπαταλώντας έτσι 

ηλεκτρική ενέργεια.

• Το ψυγείο µας πρέπει να 

τοποθετείται στο πιο δροσερό 

µέρος της κουζίνας ή άλλου 

δωµατίου, µακριά από πηγές 

θερµότητας (π.χ. φούρνος, 

θερµάστρα, πλυντήριο) και 

µακριά από παράθυρα και 

εξωτερικούς τοίχους.  Όταν η 

ατµόσφαιρα γύρω του είναι πιο 

δροσερή, καταναλώνει λιγότερη 

ηλεκτρική ενέργεια.



• Αν παγιδευτεί κοµµάτι 

ψωµιού στη φρυγανιέρα, 

ποτέ δεν προσπαθούµε να το 

ελευθερώσουµε ανασκαλίζοντας 

µε µεταλλικά αντικείµενα. 

Πριν προσπαθήσουµε οτιδήποτε, 

πρέπει ΠΑΝΤΟΤΕ να 

αφαιρούµε το ρευµατολήπτη 

(φίσια) από το ρευµατοδότη 

(πρίζα).

• Οι ηλεκτρικές θερµάστρες 

πρέπει πάντοτε να έχουν 

τοποθετηµένο µπροστά τους 

προστατευτικό µεταλλικό 

πλέγµα.

• Δε ρίχνουµε τα ρούχα µας 

πάνω στους ηλεκτρικούς 

θερµοσυσσωρευτές.  

Υπάρχει µεγάλη πιθανότητα 

να πάρουν φωτιά. 



• Η σπατάλη ηλεκτρικής 

ενέργειας ζηµιώνει την τσέπη µας 

και την εθνική µας οικονοµία.

• Όταν όλοι µας εξοικονοµούµε 

από λίγη πολύτιµη ηλεκτρική 

ενέργεια, το όφελος για την 

Κύπρο µας θα είναι µεγάλο!



• Το πέταγµα χαρταετών κοντά 

σε ηλεκτρικές γραµµές είναι πολύ 

επικίνδυνο, γιατί, αν πέσει ο 

χαρταετός µας πάνω στις 

γραµµές, µπορεί να πάθουµε 

ηλεκτροπληξία.

• Είναι επικίνδυνο να 

στερεώνουµε τα καλάθια 

καλαθόσφαιρας πάνω στους 

στύλους που περνούν τα 

ηλεκτρικά καλώδια.

• Πάντοτε αποφεύγουµε να 

παίζουµε κοντά σε ανοικτούς 

υποσταθµούς και ποτέ δε 

σκαρφαλώνουµε στο κιγκλίδωµα 

τους ή πάνω σε ηλεκτρικούς 

στύλους.  Υπάρχει  µεγάλος 

κίνδυνος να πάθουµε 

ηλεκτροπληξία.



• Η ηλεκτρική ενέργεια 

παράγεται στους 

Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθµούς 

και µεταφέρεται στους τόπους 

κατανάλωσης µε ηλεκτρικές 

γραµµές Μεταφοράς 

και Διανοµής.

• Η πρώτη ύλη, το καύσιµο, 

για την παραγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Κύπρο είναι το 

βαρύ πετρέλαιο (µαζούτ). 

Το µαζούτ το αγοράζει η ΑΗΚ 

από το εξωτερικό, γιατί στην 

Κύπρο δεν υπάρχουν 

πετρελαιοπηγές.

• Το µαζούτ καίγεται 

σε µεγάλους λέβητες για να 

παραχθεί ατµός. 

Ο ατµός διοχετεύεται στους 

ατµοστρόβιλους και µε τη δύναµη 

του τους αναγκάζει να γυρίζουν 

πολύ γρήγορα.

• Οι ατµοστρόβιλοι είναι 

συνδεδεµένοι µε τις 

ηλεκτρογεννήτριες και έτσι 

γυρίζουν και αυτές πολύ γρήγορα 

και παράγουν την ηλεκτρική 

ενέργεια.




