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6ο Ενεργειακό Συμπόσιο Κύπρου 

Χαιρετισμός του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
κ. Γιώργου Σταθάκη 

 
 

Φίλες και φίλοι, 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να απευθύνω 

θερμούς χαιρετισμούς και ευχές για καλή επιτυχία στο 6ο Ενεργειακό 

Συμπόσιο Κύπρου. Δυστυχώς, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, δεν 

μπόρεσα να παρευρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, όπως θα το ήθελα 

πολύ, για να συζητήσουμε το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα του Συμποσίου 

που αφορά στις ενεργειακές εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.  

Από γεωγραφική σκοπιά, η ανατολική Μεσόγειος είναι μια σημαντική  

πύλη μεταφοράς ενέργειας στην Ευρώπη. Οι ανακαλύψεις σημαντικών 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή διανοίγουν 

μεγάλες προοπτικές και οι ενδείξεις από τις έρευνες, που βρίσκονται σε 

εξέλιξη, για αξιοποίηση αυτού του φυσικού πλούτου, μάς επιτρέπουν να 

αισιοδοξούμε ότι η ανατολική Μεσόγειος μπορεί να αποτελέσει 

εναλλακτική πηγή εφοδιασμού φυσικού αερίου για την Ευρώπη.  

East Med 

Ένα έργο στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ευρώπη όσο και για την 

Ελλάδα και την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής 

Μεσογείου, είναι ο αγωγός φυσικού αερίου East Med.  

Οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών προκειμένου να 

προχωρήσει η υλοποίηση αυτού του εμβληματικού ενεργειακού έργου, 

που θα ενώνει το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την υπόλοιπη 

Ευρώπη, έχουν, πλέον, ωριμάσει. Οι εργασίες των τεχνικών ομάδων για 

τη διαμόρφωση του κειμένου της διακυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ 
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Ιταλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και φιλοδοξούμε η συμφωνία να υπογραφεί το 

α’ τρίμηνο του 2019. Βεβαίως, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι προκαταρκτικές τεχνικές µελέτες 

υλοποιούνται ήδη µε συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι, μέσα από την ολοκλήρωση της 

περιφερειακής αγοράς ενέργειας, μπορεί να επιτευχθεί η ενίσχυση της 

συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή, έτσι ώστε να 

βελτιστοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει η λεκάνη της ανατολικής 

Μεσογείου. Η Ελλάδα επιδιώκει στενή συνεργασία µε χώρες οι οποίες 

σέβονται το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και, προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόµαστε 

για ουσιαστική συνεργασία, ισορροπηµένη και επωφελή για όλους, χωρίς 

περιχαρακώσεις.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ 


