
Μακρύς ο δρόμος στα ενεργειακά, λέει ο Υπουργός Εμπορίου 

Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, αν θέλουμε η χώρα μας να είναι ενεργειακός 
κόμβος και να εκμεταλλευτεί το φυσικό της πλούτο, ανέφερε ο Υπουργός 
Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης σε χαιρετισμό του στο 5ο ενεργειακό 
συμπόσιο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 
εταιρείας Financial Media Way. 

Πρόσθεσε ότι αν θέλει η Κύπρος να ολοκληρώσει την αλυσίδα των 
υδρογοναθράκων από την οριοθέτηση και την αδειοδότηση, μέχρι την 
ανακάλυψη και την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη όλων των υπηρεσιών, 
τότε ο δρόμος είναι μακρύς, θέλει σκληρή δουλειά και  δεν υπάρχουν εύκολες 
λύσεις. 

«Το τι μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι είμαστε προσηλωμένοι προς τους 
στόχους μας και σίγουρα θα τους επιδιώξουμε με αυτοπεποίθηση», 
σημείωσε.  

Είπε επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς πώς θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι υδρογονανθρακικοί πόροι χωρίς να υπάρχει μια πιο 
ξεκάθαρη εικόνα για τις ποσότητες που υπάρχουν. Αυτό που γνωρίζουμε, 
πρόσθεσε, είναι ότι με τις ποσότητες που είναι ήδη επιβεβαιωμένες, δηλαδή 
το κοίτασμα Αφροδίτη, η μόνη εφικτή επιλογή είναι ένας απευθείας 
υποθαλάσσιος αγωγός προς την Αίγυπτο στα τερματικά του Ιτκού και της 
Νταμιέτας, για το οποίο διεξάγονται εντατικές διαπραγματεύσεις σε ένα 
δύσκολο πράγματι οικονομικό περιβάλλον στις διεθνείς αγορές. 

Είπε επίσης ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο για όλα τα ενδεχόμενα όταν θα 
υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και έχει επεξεργαστεί 16 συνολικά σενάρια 
τα οποία αφορούν ανακαλύψεις από 4,5 tcf και πάνω και για το καθένα έχει 
εντοπιστεί ποιος ή ποιοι τρόποι εκμετάλλευσης θα είναι βιώσιμοι. 

Ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε ότι σε περίπου 12 μήνες θα υπάρχει μια ξεκάθαρη 
εικόνα όσον αφορά αυτό τον τρέχον κύκλο του ερευνητικού προγράμματος 
που αφορά κυρίως τεμάχια του τρίτου γύρου αδειοδότησης. 

Ωστόσο δεν απέκλεισε στο μέλλον να υπάρξουν και άλλες θεωρίες και να 
ανοίξουν και άλλοι κύκλοι όσον αφορά τρόπους ερευνητικού προγράμματος. 

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στους τέσσερις άξονες της κυβερνητικής πολιτικής 
στον τομέα των υδρογονανθράκων που είναι η γεωστρατηγική ευθυγράμμιση, 
το ερευνητικό πρόγραμμα, η αξιοποίηση και εκμετάλλευση, και η ανάπτυξη 
υποστηρικτικών τρόπων για το ερευνητικό πρόγραμμα και την αξιοποίηση. 

Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στον πρώτο πυλώνα που αφορά τη 
γεωστρατηγική ευθυγράμμιση που αφορά είτε τις άμεσες σχέσεις της Κύπρου 
με χώρες της γειτονιάς, της ΕΕ και τα άλλα κέντρα επιρροής, είτε με τις 
έμμεσες σχέσεις με χώρες των οποίων εταιρείες διεκδικούν ρόλο στην ΑΟΖ 
της Κύπρου. Σημείωσε ότι ο πυλώνας αυτός λόγω και της ταραχώδους φύσης 
της Α. Μεσογείου και της τουρκικής προκλητικότητας αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία. Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση αναλώνει πολύ χρόνο και ενέργεια στις 



τριμερείς και τετραμερείς συμμαχίες και στην ευθυγράμμιση των 
συμφερόντων της με τις μεγάλες εταιρείες. 


