
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση 
της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης-Αττικής η EuroAsia Interconnector 

 
Υποβολή αιτήματος χορηγίας €355εκ. στον μηχανισμό 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για την διασύνδεση Κρήτη-Αττική 

 

Λευκωσία/Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2019 – Ο φορέας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου 

Κοινού Ενδιαφέροντος EuroAsia Interconnector PCI 3.10 προχώρησε στην υποβολή αίτησης 

χορηγίας (grants) από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή της διασύνδεσης 

Κρήτης-Αττικής, με όφελος (χορηγία) για τους Έλληνες καταναλωτές ποσού €355 εκατ. και με 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής τον Ιούνιο του 2022. 

Η EuroAsia Interconnector Limited, φορέας υλοποίησης του έργου, παραμένει αφοσιωμένη 

στην έγκαιρη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα 

Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης-Αττικής στην ολότητα της. 

Η ηλεκτρική διασύνδεση θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κρήτης, για την 

ηλεκτροδότηση της οποίας επιβαρύνονται οι Ελλαδίτες φορολογούμενοι με εκατομμύρια ευρώ 

ετησίως, και της Κύπρου, η οποία αποτελεί το μοναδικό μη διασυνδεδεμένο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που έχουν 

υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής ολοκληρώνεται τον 

Ιούνιο του 2022 και της Κρήτης-Κύπρου τον Δεκέμβριο του 2023. 

Ως Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector 

είναι επιλέξιμη για χορηγία από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) σε ποσοστό 

που μπορεί να ξεπερνά  το 50% του κόστους κατασκευής για το τμήμα Κύπρου – Κρήτης – 

Αττικής. Ταυτόχρονα, η χαμηλού κόστους χρηματοδότηση του έργου, ως Έργο Κοινού 

Ενδιαφέροντος (PCI),  από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETE) προσδίδει πρόσθετο 

σημαντικό οικονομικό όφελος προς τους Έλληνες καταναλωτές που εκτιμάται ότι συνολικά 

είναι της τάξης των €500 εκατ., σε σύγκριση με την υλοποίηση του νέου ανταγωνιστικού έργου 

ως Εθνικό. 

https://www.euroasia-interconnector.com/


 

 

 

 

Με γνώμονα τα σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη που παρέχει το έργο στους 

πολίτες των εμπλεκόμενων χωρών και της ΕΕ, ο φορέας υλοποίησης EuroAsia Interconnector 

προχώρησε στο αίτημα χορηγίας για την κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ 

Κύπρου, Κρήτης και Αττικής από το Ευρωπαικό μηχανισμό «CEF». Το έργο και το αίτημα 

χορηγίας απολαμβάνει την πλήρη στήριξη της Κυπριακής κυβέρνησης και αναμένεται η  

στήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης .  

 

- ΤΕΛΟΣ - 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

The EuroAsia Interconnector as a Project of Common Interest (PCI) 

https://www.euroasia-interconnector.com/at-glance/the-big-picture/euroasia-eu-status/ 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 

 
Διευθυντής Επικοινωνίας 
κος. Masis der Parthogh 

+35722792200, Ext. 123 
masisdp@euroasia-interconnector.com 
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