
 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 10ου Ενεργειακού Συμποσίου Κύπρου 

Θεματική Ομιλίας: ΚΥΠΡΟΣ: Ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο 

 

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Αξιότιμη Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων 

Αγαπητή Νατάσσα 

Αγαπητές Κυρίες και Αγαπητοί Κύριοι Σύνεδροι 

Με μεγάλη μου χαρά αποδέχθηκα και φέτος να απευθύνω χαιρετισμό σε ένα 

συνέδριο που έχει μετά από δέκα χρόνια καταστεί κατά κάποιο τρόπο «θεσμός» στα 

ενεργειακά τεκταινόμενα της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής. Λυπούμαι που 

δυστυχώς ανειλημμένες υποχρεώσεις μου εκτός Ελλάδας δεν μου επέτρεψαν να 

βρίσκομαι ανάμεσα σας. 

Η Κύπρος η Ελλάδα και ολόκληρη η Ευρώπη έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μια 

πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που δοκιμάζει τις αντοχές των κοινωνιών και των 

οικονομιών μας. 

Δυστυχώς στην Ευρώπη για πολλά χρόνια πολλές χώρες υποτίμησαν την αύξηση της 

εισαγωγικής μας εξάρτησης από τη Ρωσία υποτιμώντας και υποβαθμίζοντας τη 

δυνητική σημασία της εγχώριας βιομηχανίας υδρογονανθράκων. 

Η κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή της ολικής μας απεξάρτησης από τις 

εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων έως το 2027 μέσω του προγράμματος 

RepowerEU βασίζεται αφενός στην ταχύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ αλλά και την 

υποκατάσταση των εισαγωγών ρωσικού ΦΑ μέσα από την ανάπτυξη νέων αλλά και 

την ενδυνάμωση υφιστάμενων εναλλακτικών της Ρωσίας πηγών εισαγωγής ΦΑ. 

Η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη και 

των δύο βασικών πτυχών της στρατηγικής του RepowerElJ αναδεικνυόμενοι αφενός 

σε παραγωγοί και —γιατί όχι- εξαγωγείς φυσικού αερίου μέσα από την 

εκμετάλλευση των δυνητικών κοιτασμάτων που βρίσκονται στις ζώνες θαλάσσιας 



 
δικαιοδοσίας τους και αφετέρου επιταχύνοντας την ενεργειακή τους μετάβαση μέσα 

από την παραγωγή περισσότερης καθαρής ενέργειας βασική προϋπόθεση για την 

οποία είναι η ύπαρξη ισχυρών ηλεκτρικών διασυνδέσεων. 

Το έργο EuroAsia το οποίο μετά από τη διασφάλιση σχεδόν του μισού του 

κεφαλαιακού του κόστους από χορηγίες και δάνεια της ΕΕ και του κυπριακού 

προγράμματος ανοικοδόμησης μπορεί πλέον να μπει σε τροχιά υλοποίησης. 

Όταν το 2027 θα τεθεί σε λειτουργία θα ενώσει τα απομονωμένα δίκτυα ηλεκτρισμού 

του Ισραήλ και της Κύπρου με το ευρωπαϊκό ενοποιημένο δίκτυο μέσω της Ελλάδας. 

Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

για την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασής της και την αξιοποίηση του 

μεγάλου ηλιακού της δυναμικού. Η Ελλάδα στέκεται αρωγός αυτής της προσπάθειας 

ενώ ο ελληνικός διαχειριστής του δικτύου υψηλής τάσης ΑΔΜΗΕ ήδη συμμετέχει στο 

έργο ως τεχνικός σύμβουλος του EuroAsia Ltd. Ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για εμένα που 

συμμετείχα στην τελετή της φάσης των εγκαινίων του έργου στη Λευκωσία τον 

περασμένο μήνα. 

Στον τομέα του φυσικού αερίου οι προοπτικές είναι επίσης εξαιρετικά ευοίωνες 

καθώς οι ανάγκες διαφοροποίησης της ΕΕ έχουν ήδη επικεντρώσει το ενδιαφέρον 

της στην περιοχη της Ν.Α. Μεσογείου όπως φαίνεται και από το σχετικό 

συνυποσχετικό που υπογράφηκε μεταξύ ΕΕ-Αιγύπτου-Ισραήλ στο Κάιρο τον 

περασμένο Ιούνιο. 

Το συμφωνητικό αυτό μπορεί να διευκολύνει τις διαδικασίες για την παραγωγή και 

εξαγωγή κυπριακού ΦΑ στην ΕΕ μέσω των αιγυπτιακών τερματικών υγροποίησης, 

την κατασκευή νέων πλωτών τερματικών όπως έχει προτείνει η Energean για την 

περιοχή του Βασιλικού αλλά και την υλοποίηση αγωγών μεγάλης δυναμικότητας 

όπως ο αγωγός East Med. 

Ελλάδα και Κύπρος θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το κοινό μας συμφέρον και 

το καλό όλης της Ευρώπης. 

 

Εύχομαι καλή επιτυχία στο συμπόσιο σας. 

 

Κώστας Σκρέκας 

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας  


