Συναντήσεις Εργασίας στις Περιφέρειες Κρήτης και
Αττικής για το έργο EuroAsia Interconnector.
Στα πλαίσια της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιήθηκαν
συσκέψεις για το Έργο Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector, στις 5
Δεκεμβρίου, στην Περιφέρεια Αττικής μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ.
Βασιλείου, του Συμβούλου του Παύλου Νικολαΐδη και του Διευθυντή του Έργου
κ. Γιώργου Κίλλα. Ακολούθως στις 7 Δεκεμβρίου, στην Περιφέρεια Κρήτης μεταξύ
του Περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Νίκου
Καλογερή, της Ειδικής Συμβούλου της Περιφέρειας για Θέματα Ενέργειας κ.
Μαρίας Αποστολάκη και του Διευθυντή του Έργου κ. Γιώργου Κίλλα.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας ο Διευθυντής του Έργου κ. Γιώργος
Κίλλας παρουσίασε τη γεωπολιτική σημασία του Έργου και τα βασικά
πλεονεκτήματα που προκύπτουν για την Κρήτη και γενικότερα για την Ελλάδα,
καθώς η Ηλεκτρική Διασύνδεση Euroasia Interconnector τερματίζει το 2020 την
ενεργειακή απομόνωση του νησιού, συνδέοντας το με το Εθνικό σύστημα της
Ελλάδας. Μέσω του Έργου στηρίζεται σημαντικά η ανάπτυξη εναλλακτικών
πηγών ενέργειας, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους της ενέργειας στην Κρήτη,
αποφεύγονται επενδύσεις για αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και ρυπογόνων
μονάδων παραγωγής, δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ μέσω του
ηλεκτρικού διαδρόμου μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος και αναβαθμίζεται
γεωπολιτικά συνεισφέροντας στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.
Ο κύριος Αρναουτάκης ευχαρίστησε για την ενημέρωση και ανέφερε την
υποστήριξή του στο έργο.
Ανέφερε επίσης πως εκτιμά την πρόθεση σωστής ενημέρωσης του κοινού στην
επικράτειά του και πως θα υποστηρίξει τις ενημερωτικές πρωτοβουλίες που θα
πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης.
Το EuroAsia Interconnector αποτελεί κορυφαίο Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διασυνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα του Ισραήλ, της
Κύπρου και της Ελλάδας (Κρήτης-Αττικής) μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων
συνολικής ισχύος 2.000 MW και σταθμών μετατροπής σε κάθε σημείο
διασύνδεσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρώτης φάσης του έργου, που
αφορά την διασύνδεση ισχύος 1.000 MW, ανέρχεται σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το Έργο υλοποιείται από την εταιρεία Euroasia Interconnector, η οποία έχει
οριστεί ως ο επίσημος φορέας υλοποίησης του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Κυπριακής Κυβέρνησης
(ΥΕΕΒΤ) και τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Κυβέρνησης (ΥΠΕΚΑ).
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