
Προσφώνηση του Κ.Ν. Σταμπολή, Αντιπροέδρου και Εκτελεστικού 

Διευθυντή του ΙΕΝΕ στο 6ο Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου,  

Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2018σ 

 

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητά μέλη του ΙΕΝΕ, 

Εκ μέρους του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης επιθυμώ να σας 

καλωσορίσω στο φετινό, έκτο κατά σειρά Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου, το 

οποίο οργανώνουμε σε συνεργασία με τους εταίρους μας στην Κύπρο, την 

εταιρεία Financial Media Way. Χάρις σε εσάς, τους συμμετέχοντες και τους 

συνεργάτες μας στην Κύπρο,  το Συμπόσιο έχει καθιερωθεί τα τελευταία 

χρόνια ως μία σημαντική εκδήλωση πάνω σε θέματα πολιτικής και 

επιχειρηματικότητας στον ενεργειακό τομέα. 

Η ενέργεια, και όλες οι εκφάνσεις της  έχει αναδειχθεί πλέον ως καθοριστικός 

παράγων στην επίτευξη συνθηκών σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, 

ενώ ή ασφάλεια ενεργειακής προμήθειας ευρίσκεται στο επίκεντρο της 

χάραξης πολιτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο ενώ στην 

περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενέργεια και οι πρωτοβουλίες για την 

αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής οδηγεί τις εξελίξεις. 

Σήμερα το ενεργειακό στίγμα της Κύπρου γίνεται ολοένα πιο έντονο τόσο σε 

περιφερειακό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργώντας εύλογες 

προσδοκίες ότι μεσοπρόθεσμα αυτή θα μπορεί να συμβάλλει στην ενεργειακή 

τροφοδοσία της Ευρώπης μέσω σχεδιασμών που έχουν ήδη δρομολογηθεί. 

Αναφέρομαι τόσο στην διασύνδεση του κοιτάσματος της Αφροδίτης με την 

Αίγυπτο όσο και στην ηλεκτρική διασύνδεση με το Ισραήλ και την  Ελλάδα. 

Αλλά και σε εθνικό επίπεδο προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η ενεργειακή 



θωράκιση της νήσου με την προσδοκώμενη εισαγωγή του φυσικού αερίου στο 

ενεργειακό σύστημα της χώρας όσο και στην περαιτέρω διαφοροποίηση του 

ενεργειακού μίγματος μέσω μιας μεγάλης κλίμακας αξιοποίησης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Τίτλος του φετινού Συμποσίου είναι «Κύπρος: Μπροστά στις Μεγάλες 

Αποφάσεις για την Ενέργεια», επιθυμώντας με αυτό τον τρόπο να 

υπογραμμίσει το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να 

αποφασισθούν και να δρομολογηθούν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί. Τόσο στον 

κλάδο ερευνών υδρογονανθράκων, της εισαγωγής φυσικού αερίου στην 

Μεγαλόνησο, στον ηλεκτρισμό και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ασφαλώς 

στην περαιτέρω διύσδυσης των ΑΠΕ και βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας στα κτίρια και στις μεταφορές. 

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, 

Το Ινστιτούτο μας, ο πρόεδρός μας κ. Ι. Χατζηβασιλειάδης , εγώ προσωπικά 

και οι συνεργάτες μας στο ΙΕΝΕ αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που για μία 

ακόμα φορά ευρισκόμεθα σήμερα στη Κύπρο, όπου μαζί με εκλεκτούς   

συναδέλφους, τόσο από τη Κύπρο όσο και από τις άλλες χώρες, συμμετέχουμε 

στο Ετήσιο Συμπόσιο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα, όπως και των άλλων 

υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης σας, μας εμψυχώνει και μας 

ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για την αναβάθμιση και 

διάχυση της πληροφόρησης, σε μία αντικειμενική βάση, γύρω από τα 

ενεργειακά δρώμενα στη Κύπρο και στην περιφέρεια, γεγονός που πιστεύουμε 

ότι συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος ενεργειακής ασφάλειας ενώ 

παράλληλα ενδυναμώνει τις βάσιμες προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη 

και ασφαλώς στην επίλυση του Κυπριακού, όπου ο παράγων ενέργεια 

υπεισέρχεται ως ένα απόλυτα θετικό στοιχείο. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

 

 


