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Επιχειρήσεων της Ελληνικής Τράπεζας 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

Έντιμε κ. Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων,  

Έντιμε κ. Υπουργέ  

Κυρίες και κύριοι, 

Είναι πραγματικά τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ, προσφωνώντας 

το 7ο συμπόσιο για την Ενέργεια.  

• Μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις για τα ενεργειακά 

δρώμενα της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής.  



• Ένας τομέας με σημαντικές προοπτικές και καθοριστικό ρόλο για 

την οικονομία.  

• Ένας τομέας στον οποίο και εμείς σαν Ελληνική Τράπεζα 

επενδύσαμε και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σημαντικά, 

αρχικά για να γίνουμε σοφότεροι και μετά στηρίζοντας 

χρηματοδοτικά  πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο.  

Είναι γεγονός ότι η οικονομία μας πέρασε πλέον από τη φάση της 

ανάκαμψης στη φάση της ανάπτυξης. Οι εκτιμήσεις είναι με το μέρος 

μας  και η επίτευξη αυξημένων ρυθμών ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα επηρεάζεται αναμφισβήτητα από την αξιοποίηση των 

αποθεμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου. Οι εξελίξεις στον τομέα 



παρακολουθούνται στενά με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση 

των προοπτικών που δημιουργούνται.  

Βέβαια, ο τομέας της Ενέργειας δεν  αφορά μόνο το φυσικό αέριο.  

Τομέας Ενέργειας είναι και το τερματικό απόυγροποιήσης στο 

Βασιλικό, Επενδύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

επενδύσεις για μείωση της εξάρτησης σε ρυπογόνες τεχνολογίες (και 

ορυκτά καύσιμα, αξιοποίηση των αποβλήτων αναβάθμιση των 

υποδομών παραγωγής ενέργειας για καλύτερη ενεργειακή 

αποδοτικότητα, στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στις εναλλακτικές 

λύσεις καυσίμων κίνησης) και πολλά άλλα.  

Οι προοπτικές για να επενδύσουμε και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε το 

αποτύπωμά μας στον πλανήτη είναι τεράστιες.  



Η σημερινή μέρα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να μοιραστούμε 

γνώσεις αλλά και προβληματισμούς καθώς ο ρόλος της Κύπρου είναι 

σημαντικός. 

H Ελληνική Τράπεζα, ενδυναμωμένη και ανανεωμένη, θα συνεχίσει να 

διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη, 

στηρίζοντας έμπρακτα και ολοκληρωμένα του Τομέα της Ενέργειας.  

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα και την 

ταχύτητα των υπηρεσιών μας, γνωρίζοντας και προβλέποντας τις 

ανάγκες των πελατών μας και να ανταποκρινόμαστε με 

επαγγελματισμό και ενθουσιασμό, επειδή για μας, οι επιχειρήσεις σας 

είναι προσωπική υπόθεση!  

  



 



 

 


