
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του  
EuroAsia Interconnector 

Εκρίθηκε η πολεοδομική άδεια για τον σταθμό μετατροπής 
 

Λευκωσία, 20 Νοεμβρίου 2019 – Το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της 

Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εγκρίνει την πολεοδομική άδεια για την οποία είχε αιτηθεί η 

EuroAsia Interconnector Limited, επίσημος φορέας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Κοινού 

Ενδιαφέροντος EuroAsia Interconnector PCI 3.10 Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, ανοίγοντας τον 

δρόμο για την κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC στην Κοφίνου. 

 

Η πολεοδομική άδεια αφορά τα κατασκευαστικά έργα για τον σταθμό μετατροπής υψηλής 

τάσης (HVDC Converter Station) με μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς 2,000 μεγαβάτ, ως επίσης 

και τα σημεία προσαιγιάλωσης του υποθαλάσσιου καλωδίου που συνδέει τα δίκτυα 

ηλεκτρισμού του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδος. 

 

Ο επίσημος Φορέας Υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης PCI 3.10 

EuroAsia Interconnector παραμένει αφοσιωμένος και εργάζεται εντατικά για την έγκαιρη 

υλοποίηση του συνολικού έργου κοινού ενδιαφέροντος εντός του πλαισίου του Κανονισμού 

TEN-E και όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη Κύπρου, Ελλάδας 

και Ισραήλ. 

 

Τον Ιούνιο υπογράφηκε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Λευκωσία, η 

σύμβαση παραχώρησης γης για την κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC στην Κοφίνου. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 33 χρόνια, με τον Φορέα Υλοποίησης του έργου να έχει το 

δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για άλλες δύο περιόδους 33 χρόνων, ενώ έχουν ήδη 

εκπονηθεί οι απαραίτητες περιβαλλοντικές, τεχνικές και άλλες μελέτες, και παράλληλα έχουν 

εξασφαλισθεί οι αναγκαίες άδειες από τις κυπριακές αρχές. 
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Το κόστος κατασκευής της πρώτης φάσης της διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος με 

δυνατότητα μεταφοράς 1000MW, ανέρχεται σε 2,5 δις ευρώ, με σημαντικά 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τις εμπλεκόμενες στο έργο χώρες. Η διασύνδεση Κύπρου-

Ελλάδας PCI 3.10.1 αναμένεται να λειτουργήσει τον Δεκέμβριο του 2023 και παράλληλα μέχρι 

τον Δεκέμβριο του 2023 αναμένεται να λειτουργήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ 

PCI 3.10.2. 

 

Το έργο EuroAsia Interconnector είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα εμπλεκόμενα κράτη και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αφού εμπίπτει στην ενεργειακή πολιτική της και συμβάλλει στην επίτευξη 

των ενεργειακών της στόχων τερματίζοντας την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, του 

τελευταίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραμένει πλήρως απομονωμένο 

χωρίς καμία διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, 

η οποία αποτελεί το μοναδικό μη διασυνδεδεμένο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

 

Ως κορυφαίο Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, η ηλεκτρική 

διασύνδεση EuroAsia Interconnector PCI 3.10 Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας είναι 

επιλέξιμη για χορηγία από το ταμείο ύψους €8.7 δις του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF). 

-ΤΕΛΟΣ- 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 

 
Διευθυντής Επικοινωνίας 
κος. Masis der Parthogh 

+35722792200 
masisdp@euroasia-interconnector.com 

 
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/ 
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