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6ο Ενεργειακό Συμπόσιο 

Μπροστά στις Μεγάλες Αποφάσεις για την Ενέργεια 

Χαιρετισμός Προέδρου Invest Cyprus, κ. Μιχάλη Π. Μιχαήλ 

4 Δεκεμβρίου 2018 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  

Κύριοι υπουργοί, 

Κυρίες και κύριοι, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

 

O Invest Cyprus, σαν ο κατεξοχήν φορέας προώθησης ξένων 

επενδύσεων στην Κύπρο, δεν μπορούσε να μην στηρίξει το 6ο Ενεργειακό 

Συμπόσιο, που διοργανώνουν και φέτος το Ινστιτούτο Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε συνεργασία με την κυπριακή εταιρεία 

«Financial Media Way».  

 

Μου δίνεται με αυτόν τον τρόπο η ευκαιρία να σας συγχαρώ, μιας και αυτή 

η εκδήλωση έχει καταστεί θεσμός και σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τα 

ενεργειακά πράγματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εξελίξεις που 

καταγράφονται στον τομέα της ενέργειας, διανοίγουν τεράστιες 

προοπτικές για την κυπριακή οικονομία. Και πολλές από τις δράσεις μας, 

ως Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων αφορούν ακριβώς 

στην αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται σε αυτόν τον τομέα.  

 

Ο Invest Cyprus συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια δράσης, ως ο βασικός 

φορέας ενίσχυσης της θέσης της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού 

προορισμού και ως αξιόπιστου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού 

κέντρου. Είναι γεγονός ότι περάσαμε ως χώρα δύσκολες στιγμές. Όμως, 

σε διάστημα έξι χρόνων έχουμε πετύχει να επαναφέρουμε την οικονομία 

στην επενδυτική βαθμίδα και πλέον είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε 
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ακόμη πιο δυναμικά και αποφασιστικά. Ως Οργανισμός εστιάζουμε στην 

προώθηση και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την 

αύξηση της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων με προστιθέμενη αξία, 

για την οικοδόμηση συνθηκών μακροχρόνιας ευημερίας.  

 

Συμβάλλουμε, επίσης, εποικοδομητικά, με θετικό πνεύμα και προτάσεις, 

στον βαθμό που μπορούμε, στη διαρκή μεταρρυθμιστική προσπάθεια 

που ως στόχο έχει να καταστήσουμε την Κύπρο ακόμη πιο ελκυστική για 

επενδύσεις και το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο φιλικό. 

Κομβικής σημασίας και στο επίκεντρο των δράσεων του Οργανισμού μας 

είναι ασφαλώς και ο τομέας της ενέργειας, για τον οποίο είμαστε σήμερα 

εδώ για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα. Πρόκειται ασφαλώς για ένα 

τομέα που έχει εξελιχθεί σε βαρόμετρο για την μελλοντική ανάπτυξη της 

οικονομίας.  

 

Στην πραγματικότητα, οι προοπτικές που διανοίγονται για την οικονομία 

είναι τεράστιες και αναμένουμε όλοι με αδημονία τα αποτελέσματα των 

ερευνητικών γεωτρήσεων από τις εταιρείες κολοσσούς που έχουν 

εξασφαλίσει άδειες για έρευνες στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική 

Ζώνη. Η προσέλκυση τέτοιων εταιρειών διεθνούς εμβέλειας όπως η 

Exxon Mobil, η Shell, η Total, η ΕΝΙ, η Noble Energy, η Delek, η KOGAS, 

η Qatar Petroleum, η Schlumberger, η Halliburton και η VTTI είναι 

αξιοσημείωτο γεγονός για την μικρή μας χώρα, που όπως ο Πρόεδρος 

έχει πολλές φορές πει ότι έχει διεθνή παρουσία πολύ μεγαλύτερη του 

μεγέθους της. 

 

Πέρα όμως από τις ερευνητικές γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, 

αναμένονται, όπως γνωρίζετε, σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της 

ενέργειας γενικότερα, με την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου.  
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Όπως είναι γνωστό, για τον σκοπό αυτό έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός 

για τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία Τερματικού Σταθμού 

Εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στον κόλπο του 

Βασιλικού. Εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος του έργου θα φθάσει τα €500 

εκατομμύρια και αδιαμφισβήτητα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες 

επενδύσεις που έγιναν ποτέ στην Κύπρο. Αξίζει να υπενθυμίσουμε και την 

κατασκευή τερματικού αποθήκευσης και διαχείρισης πετρελαιοειδών της 

VTTI και VTT Vasiliko, ενός έργου αξίας €300 εκατομμυρίων, που 

τοποθέτησε δυναμικά την Κύπρο στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.  

 

Ακόμη, στη βάση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών μας για μείωση των 

ρύπων, θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας, σε συνδυασμό με τη στροφή στο φυσικό αέριο για τις 

ενεργειακές ανάγκες του τόπου. Αναντίλεκτα, ο τεράστιος τομέας της 

ενέργειας, μπορεί να δώσει στην Κύπρο πρωτόγνωρες αναπτυξιακές και 

επενδυτικές δυνατότητες.   

 

Με τα δεδομένα που έχουν πια διαμορφωθεί, πιστεύουμε ότι μπορούμε 

να βλέπουμε πια το μέλλον με αισιοδοξία. Πλην, όμως, οι εμπειρίες του 

παρελθόντος μας έχουν διδάξει ότι δεν πρέπει να είμαστε μονοδιάστατοι 

και να βάζουμε όλα τα αβγά στο ίδιο καλάθι. Ως Οργανισμός εργαζόμαστε 

με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και με πυξίδα την ανάγκη διασφάλισης 

πολυδιάστατης ανάπτυξης, θεωρώντας ότι η Κύπρος έχει προοπτικές 

ανάπτυξης όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, αλλά και σε μία σειρά 

άλλους τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, τα επενδυτικά ταμεία η 

έρευνα και η τεχνολογία, η εκπαίδευση και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα 

που αφορούν ακίνητα και κατασκευές.  
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Καταλήγοντας θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του 

Συμποσίου, με την προσδοκία ότι θα προσθέσουμε στη δημόσια 

συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 

να κινηθούμε ως Κύπρος στον τομέα της ενέργειας. 

 

Σας ευχαριστώ. 


