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EU countries have agreed on a Commission proposal to invest € 1.037 billion in 5 cross-

border infrastructure projects under the Connecting Europe Facility (CEF) for trans-

European energy networks. CEF will provide financial support to 4 projects for construction 

and 1 study. The largest amount of funding will go to the EuroAsia interconnector project 

(€ 657 million) to support the first electricity interconnection between Cyprus and the 

European grid. 

Kadri Simson, Commissioner for Energy, said: 

Well-integrated energy infrastructure networks are necessary for the energy transition, as 
they facilitate the integration of renewable energy, enhance security of supply and help 
keep energy prices in check. The allocation of CEF funds therefore supports the 
implementation of the European Green Deal. Today’s agreement grants financial aid for the 
construction of 3 projects for electricity transmission and 1 for gas storage, as well as 
supporting a study on CO2 transport: 

https://cinea.ec.europa.eu/connecting-europe-facility_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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EuroAsia interconnector (€657 million) 

 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-invests-over-eu-1-billion-clean-energy-infrastructure-support-

green-deal-2022-jan-26_en 

 

  

.  

 

This electricity project interconnects the 

transmission networks of Cyprus and Greece, 

allowing the transmission of electricity in 

both directions and ending the energy 

isolation of Cyprus. The 898km of undersea 

cables and maximum sea depth of 3000 

meters will set new world records for a 

project of this kind. This investment is a 

continuation of the financial and political 

support of the EuroAsia project. The CEF grant 

comes in addition to the €100 million grant 

awarded in the Recovery and Resilience 

Facility instrument 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-invests-over-eu-1-billion-clean-energy-infrastructure-support-green-deal-2022-jan-26_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-invests-over-eu-1-billion-clean-energy-infrastructure-support-green-deal-2022-jan-26_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
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Δήλωση Φορέα Υλοποίησης – EuroAsia Interconnector 

Ηλεκτρική Διασύνδεση Ισραήλ Κύπρου Ελλάδας – Ευρώπης 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, με την ευκαιρία αυτή θέλει θερμά να ευχαριστήσει   

τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη για την διαχρονική 

στήριξη και την συνεργασία τόσο με τον ίδιο όσο και τα μέλη της Κυβέρνησης του,   

 τους  Πρωθυπουργούς της Ελλάδος και του Ισραήλ για την συνεργασία και 

υποστήριξη τόσο των ιδίων όσο και τα μέλη των κυβερνήσεων τους,   

ειδικότερες ευχαριστίες οφείλονται στην Υπουργό Ενέργειας κα Νατάσα Πειλίδου, η 

οποία αγκάλιασε το έργο από την πρώτη στιγμή και το έθεσε στις πολιτικές 

προτεραιότητες της, τον Γενικό Διευθυντή και τους λειτουργούς του Υπουργείου 

Ενέργειας καθώς και 

στην Επίτροπο Ενέργειας κα Kadri Simson και τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τον Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς της Κύπρου και τους λειτουργούς τους,  

την Εθνική Αρμόδια Αρχή Αδειοδοτήσεων ΕΚΕ και τις εθνικές αρμόδιες αδειοδοτικές 

αρχές,  

τον Υπουργό Οικονομικών, τον Γενικό Διευθυντή ΕΠΣΑ και όλους τους κρατικούς 

αρμόδιους φορείς, για την συνεισφορά τους στην υλοποίηση του έργου. 

Ευχαριστίες οφείλονται στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και όλους τους 

κύπριους Ευρωβουλευτές μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ως επίσης, στον Υπουργό Ενέργειας της Ελλάδος κ. Σκρέκα, το Υπουργείο Ενέργειας 

και τη Γενική Γραμματεία, την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τον Διαχειριστή 

Συστήματος της Ελλάδας, την Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και όλους 

τους αρμόδιους φορείς για την συνεργασία και στήριξη τους, 

Η συνεργασία και συνεχής στήριξης τους στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης 

EuroAsia Interconnector υπήρξε καθοριστική και ουσιαστική αφού ως Eυρωπαϊκό Έργο 

Κοινού Ενδιαφέροντος στοχεύει στην άρση της ενεργειακής της απομόνωσης και την 

σύνδεση της Κύπρου μας με την ενιαία αγορά ενέργειας της Ευρώπης.  

Η έγκριση της Αίτησης Χορηγίας από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό Μηχανισμό «Συνδέοντας 

την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), αποτελεί για τον Φορέα Υλοποίησης το 

σημαντικότερο ορόσημο με το οποίο διασφαλίζεται η έναρξη της κατασκευής της ηλεκτρικής 
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διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδας (Κρήτης) και κατ’ επέκταση η εν συνεχεία ολοκλήρωση του 

ηλεκτρικού διαδρόμου Ισραήλ Κύπρου Ελλάδας Ευρώπης – EuroAsia Interconnector.  

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί τιμή και αναγνώριση των προσπαθειών 

μας, οι οποίες ξεκίνησαν το 2011, με στόχο την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της χώρας 

μας, του τελευταίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθεί να βρίσκεται 

πλήρως ενεργειακά απομονωμένο και την διασφάλιση της ενεργειακής της ασφάλειας.  

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector, αποτελεί ίσως το σημαντικότερο έργο 

ενεργειακής υποδομής για ολόκληρη την Κύπρο, το οποίο διασφαλίζει την επίτευξη των 

ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί στα πλαίσια της μετάβασης στην πράσινη οικονομία, 

συμβάλλει στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και την μείωση των ρύπων διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2 emissions) και προσφέρει σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη στους κύπριους και Ευρωπαίους  καταναλωτές. 

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector είναι κορυφαίο έργο κοινού 

ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται από την ηλεκτρική διασύνδεση 

των συστημάτων Κύπρου – Ελλάδαs (Κρήτης) και Κύπρου - Ισραήλ με υποθαλάσσια καλώδια 

συνεχούς ρεύματος (DC) και με χερσαίους σταθμούς μετατροπής (converter stations) HVDC 

σε κάθε σημείο σύνδεσης και θα έχει συνολική δυναμικότητα στο παρόν στάδιο 1000 MW 

και δυνατότητα επέκτασης στα 2000 MW. Το έργο αποτελεί την ενεργειακή γέφυρα μεταξύ   

Ασίας και Ευρώπης , με συνολικό μήκος διασύνδεσης 1208 χλμ. και δημιουργεί ένα 

αξιόπιστο εναλλακτικό διάδρομο αμφίδρομης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την 

Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.  

Ο Φορέας Υλοποίησης, συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση να εργάζεται για την έναρξη των 

κατασκευαστικών εργασιών το 2022 και ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia 

Interconnector στο τέλος του 2025, με ορίζοντα λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2026. 

Επιπρόσθετα συνεχίζει τις προσπάθειες υλοποίησης της διασύνδεσης Κύπρου – Ισραήλ ΕΚΕ 

3.10.1 σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ενέργειας των αντίστοιχων χωρών.   

 


