
 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι Υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου 
εκφράζουν  πλήρη στήριξη  στην Ηλεκτρική Διασύνδεση 

 EuroAsia Interconnector 
 

Λευκωσία, 7 Ιουνίου 2020 – Η EuroAsia Interconnector, ο επίσημος φορέας υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΚΕ-PCI 3.10 Ισραήλ Κύπρος Ελλάδα-Κρήτη, εκφράζει  

θερμές  ευχαριστίες προς τους υπουργούς ενέργειας του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου  για την 

πλήρη στήριξη τους στο Ευρωπαϊκό Έργο  Ηλεκτρικής Διασύνδεσης 1208km EuroAsia Interconnector 

που  άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου  τον Δεκέμβριο του 2023. 

Μιλώντας κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού συνεδρίου που οργάνωσε το Ελληνο-Αμερικάνικο 

Εμπορικό Επιμελητήριο (Hellenic American Chamber of Commerce), με θέμα «ο East Med, η τριμερής 

συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ο ρόλος της στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και 

οικονομική συνεργασία την εποχή του COVID-19 και εφεξής» οι τρεις υπουργοί υπογράμμισαν την 

σημασία της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης  EuroAsia Interconnector στην εξασφάλιση ενεργειακής 

ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της τριμερής συνεργασίας των τριών χωρών. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Δρ Yuval Steinitz -Υπουργός Ενέργειας, Ισραήλ: «Έχουμε τομείς συνεργασίας, όπως η Διασύνδεση 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, που έχουμε ήδη συζητήσει στο παρελθόν με την Κύπρο, οι οποίοι θα 

επιτρέψουν στο Ισραήλ και την Κύπρο και επίσης το νησί της Κρήτης να έχουν ηλεκτρική διασύνδεση 

μεταξύ τους, και τελικά  με την ηπειρωτική Ευρώπη.» 

Κωστής Χατζηδάκης - Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Ελλάδα: «Το ενεργειακό συστατικό 

είναι σίγουρα ο πυρήνας της συνεργασίας μας μεταξύ των τριών χωρών - Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου 

- μια σχέση που χρονολογείται από το 2011-2012 και πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία είναι 

επικεντρωμένη σε δύο εμβληματικά έργα που σχετίζονται με τη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου. Αναφέρομαι στο EuroAsia Interconnector του οποίου συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε 

τη συμπερίληψη του στα μελλοντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

επίσης τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed.» 

Γεώργιος Λακκοτρύπης - Υπουργός Ενέργειας και Εμπορίου, Κύπρος: «Αυτή η συνεργασία, και πιο 

πρόσφατα η προσθήκη των ΗΠΑ, μας έδωσε την πλατφόρμα όπου μπορούμε να συζητήσουμε κοινά 

θέματα, κοινές προκλήσεις, κοινές λύσεις. Όσον αφορά τη στρατηγική, οι συνάδελφοί μου ανέφεραν 

τον αγωγό EastMed, και φυσικά την ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector, τα οποία 

υποστηρίζονται αμφότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

Ο επίσημος Φορέας Υλοποίησης εργάζεται εντατικά στην υλοποίηση της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της 

Κύπρου με την Ελλάδα μέσω Κρήτης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Με τον συντονισμό και πλήρη 

πολιτική στήριξη στις 27 Μαίου, 2020, από τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, 

Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργο Λακκοτρύπη. 

Η EuroAsia Interconnector παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη υλοποίηση της υποθαλάσσιας 

διασύνδεσης 1208km που συνδέει τα Ηλεκτρικά Δίκτυα της Κύπρου και της Ελλάδας μέσω Κρήτης που 

θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.  Άρει την Ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, 

του τελευταίου κράτους μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παραμένει σε Ενεργειακή απομόνωση. 

Η EuroAsia Interconnector, ως κορυφαίο ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), είναι επιλέξιμο 

για χρηματοδότηση από τον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) που 

χρηματοδοτεί έργα ύψους 8,7 δισ. Ευρώ. 

- ΤΕΛΟΣ - 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 

Διευθυντής Επικοινωνίας 
κος. Masis der Parthogh 

+35722792200 
masisdp@euroasia-interconnector.com 

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