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Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector 

Γέφυρα Φιλίας και Ευημερίας Ενοποιώντας Δίκτυα 
 

Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector, προσφέρει στην Ευρώπη μία αξιόπιστη 
εναλλακτική οδό μεταφοράς ενέργειας, επεκτείνοντας την αγορά ενέργειας  πέραν των συνόρων 
της. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο ενεργειακής υποδομής με σκοπό να εδραιωθεί ως ένα από 
τα πιο φιλόδοξα έργα διασύνδεσης. Ως η πρώτη ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, 
ενοποιεί τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στις δύο ηπείρους. Τα ηλεκτρικά δίκτυα των Ισραήλ, 
Κύπρου και Ελλάδας (μέσω Κρήτης) θα διασυνδεθούν με υποθαλάσσια καλώδια υψηλής τάσης 
συνεχούς ρεύματος (HVDC) δυναμικότητας 2000 MW. Σε κάθε τερματικό σταθμό θα 
εγκατασταθούν σταθμοί μετατροπής (VSC) για την μετατροπή του ρεύματος από συνεχές σε 
εναλλασσόμενο. Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου που προκύπτει από το μεγάλο θαλάσσιο 
βάθος και τις μακρινές αποστάσεις θα εφαρμοστούν οι τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες σε 
ότι αφορά τα καλώδια, τις καλωδιώσεις και τις ηλεκτρικές υποδομές.  
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Ιστορικό Έργου και Βασικοί λόγοι δημιουργίας του 

Η αντίληψη της ιδέας  
 

Παρόλο που η περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία πολιτισμών και πληθυσμών, 
είναι ένας χώρος σύγκλισης. Ο ενεργειακός τομέας σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή έχει υψηλό 
βαθμό αλληλεξάρτησης τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το φυσικό αέριο. Είναι 
συνεπώς αδιανόητο για την Κύπρο να παραμείνει ηλεκτρικά απομονωμένη από το υπόλοιπο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενέργειας, όπως επίσης και το Ισραήλ και η Κρήτη. Η οδηγία της ΕΕ για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέτει δεσμευτικό στόχο το 20% της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020 και για το λόγο αυτό κάθε χώρα μέλος πρέπει να 
υιοθετήσει σχέδια δράσης για την επίτευξη των στόχων αυτών. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν 
μερικούς από τους λόγους που οδήγησαν στην υλοποίηση της ιδέας της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης 
EuroAsia. 

 

Οι Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις έχουν αναγνωριστεί ως βασικά εργαλεία για την Ευρω-Μεσογειακή 
περιφερειακή συνεργασία και ευημερία.  

 

Το έργο ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2012 και έκτοτε έχει αναπτυχθεί σε ώριμο σύστημα 
διασύνδεσης, δηλαδή ένα βήμα πριν την υλοποίηση του.  
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Βασικοί Λόγοι - Η Διασύνδεση των Απομονωμένων 
Συστημάτων  
 

Οι Ενεργειακές Διασυνδέσεις είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας Ενεργειακής 
Ένωσης προσβλέποντας την κλιματική πολιτική, μια από τις βασικές προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έχει ορίσει ο Πρόεδρος Γιούνκερ στις πολιτικές κατευθυντήριες 
γραμμές του. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής, η Επιτροπή στοχεύει  να 
πετύχει ηλεκτρική διασύνδεση της τάξεως του 10% σε όλα τα Κράτη Μέλη μέχρι το 2020. Η 
έλλειψη διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών εξακολουθεί να υφίσταται και η Κύπρος είναι το 
τελευταίο μέλος της ΕΕ με απομονωμένο ενεργειακό σύστημα. Η οικοδόμηση αυτών των 
διασυνδέσεων απαιτεί την άμεση κινητοποίηση και προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, για να 
επιτευχθεί ο κοινός στόχος μιας πλήρως λειτουργικής και διασυνδεδεμένης εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς.  
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Προφίλ Χώρας – Κύπρος  

 

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται ως ένα ενεργειακό νησί, πραγματικά απομονωμένο από τις 
ενεργειακές συνδέσεις και δίκτυα της ΕΕ, και παραμένει ως μία από τις πλέον ενεργειακά 
εξαρτώμενες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μοτίβο του ενεργειακού μίγματος εξακολουθεί 
να κυριαρχείται από το πετρέλαιο και τα πετρελαϊκά προϊόντα που αντιπροσωπεύουν περίπου το 
92% της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας. 

 

Ως αποτέλεσμα του ψηλού κόστους εισαγωγής των πετρελαϊκών προϊόντων (το μοναδικό 
διυλιστήριο της χώρας έκλεισε το 2004), οι Κύπριοι καταναλωτές πληρώνουν από τις ψηλότερες 
τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ως 
ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας, φτάνει το 8.5% (στοιχεία κατανάλωσης 2016) 
και ο εθνικός στόχος αναφέρει ότι πρέπει να διαμορφωθεί τουλάχιστον στο 13% της ακαθάριστης 
κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2020. Παρ’ όλα αυτά, οι πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού 
αερίου στην αποκλειστική θαλάσσια οικονομική ζώνη της χώρας, πρόσφεραν ελπίδα 
μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας. Η περιφερειακή αναταραχή στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, και το γεγονός ότι το 1/3 της επικράτειας της Κύπρου εξακολουθεί να 
παραμένει υπό κατοχή, επιβάλλει την περαιτέρω ανάγκη για μια ισχυρή και αξιόπιστη 
ενεργειακή υποδομή, που θα συμβάλει στην ενεργειακή της ασφάλεια. Με την παρουσία της 
Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector, η εξάρτησή της στις εισαγόμενες μορφές 
ενέργειας θα μειωθεί δραστικά.  
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Προφίλ Χώρας – Ισραήλ 

 

Η τοποθεσία του Ισραήλ, και η σχέση του με τις γειτονικές του χώρες, έχουν αναπόφευκτα με την 
πάροδο του χρόνου, συνδέσει την ενεργειακή ασφάλεια και προμήθειά,  με πολιτικούς και 
διπλωματικούς δεσμούς που διατηρεί η χώρα. Μέχρι πρόσφατα το Ισραήλ είχε πολύ μικρή 
εγχώρια παραγωγή ενέργειας και εξαρτιόταν από τις εισαγωγές για να καλύψει τις ανάγκες του 
(το 2012 μόνο 13% του Ισραηλινού ενεργειακού ισοζυγίου παράχθηκε εγχώρια, ενώ οι εισαγωγές 
κατά κύριο λόγο περιλάμβαναν αργό πετρέλαιο και άνθρακα). Οι πρόσφατες σημαντικές 
ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας, προσφέρουν μία 
εναλλακτική και αξιόπιστη πηγή ενέργειας σε μια τεταμένη περιοχή, προσθέτοντας στην 
ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Οι μεγάλες ποσότητες ενεργειακών πόρων που έχουν 
πρόσφατα ανακαλυφθεί, θα επηρεάσουν δραματικά την οικονομία της χώρας, που θα 
διαμορφώσουν σημαντικές στρατηγικές αλλαγές. Οι ποσότητες αερίου που ανακαλύφθηκαν, 
υπερβαίνουν την προβλεπόμενη εγχώρια ζήτηση για τουλάχιστον μισό αιώνα και ως εκ τούτου 
το Ισραήλ θα γίνει καθαρός εξαγωγέας φυσικού αερίου. Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, το φυσικό 
αέριο δεν ανήκει στις αγορές άμεσης παράδοσης και ούτε πωλείται κατευθείαν στον 
καταναλωτή. Το φυσικό αέριο διατιμάται ξεχωριστά σε κάθε συμφωνία, για κάθε χώρα σε κάθε 
περιοχή και δεν διαπραγματεύεται παγκοσμίως ως εμπόρευμα (ενεργειακό προϊόν). Σύμφωνα 
με τα πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της χώρας για εξαγωγή ενέργειας, μπορεί 
εύκολα να λεχθεί ότι το Ισραήλ μπορεί με αξιοπιστία να εξάγει το φυσικό του αέριο υπό τη μορφή 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας τα καλώδια της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης 
EuroAsia Interconnector, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή του ασφάλεια.  

Source: http://www.vidiani.com/road-and-physical-map-of-israel/ 
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Προφίλ Χώρας – Ελλάδα / Κρήτη  

 

Η θέση της ανάμεσα στα σταυροδρόμια της ανατολής και της δύσης και η περαιτέρω 
γεωγραφική της σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθιστούν την Ελλάδα ως ένα βασικό 
πυλώνα στην ενεργειακή διασύνδεση για την προμήθεια από την Ανατολική Μεσόγειο στο 
υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Επιπλέον, οι άφθονες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, μπορούν 
να αξιοποιηθούν  με την υλοποίηση της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector. Ο 
ελληνικός ενεργειακός τομέας, χαρακτηρίζεται από περιορισμένους εγχώριους πόρους (εκτός 
του λιγνίτη που έχει ψηλές εκπομπές CO2) με αποτέλεσμα την ψηλή εξάρτηση από εξωτερικούς 
ενεργειακούς προμηθευτές. Αυτό αυξάνει την ανάγκη για ενεργειακό μείγμα και εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας (καθαρής κα αξιόπιστης ενέργειας). Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
φυσικό αέριο και άνθρακα (% του συνόλου) στην Ελλάδα ήταν 74,57 το 2014, και περίπου 22% 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

 

Το σύστημα ενέργειας στην Κρήτη, αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο απομονωμένο ηλεκτρικό 
σύστημα στην Ελλάδα. Όπως σε παρόμοια νησιώτικα συστήματα, αντιμετωπίζει αυξημένο 
κόστος ηλεκτρικής παραγωγής σε σχέση με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, λόγω αυξημένου 
κόστους λειτουργίας των μονάδων παραγωγής (κυρίως πεπαλαιωμένες γεννήτριες πετρελαίου 
και βενζίνης) και κόστους εισαγωγής και μεταφοράς καυσίμων (που θα χρησιμοποιηθούν στην 
παραγωγή).  

 

Source: www.worldofmaps.net 

 



8 

 

Το πετρέλαιο ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, με βάση τα στοιχεία 
ενεργειακών πληροφοριών του Ιουνίου 2015 (Source: ourfiniteword.com) 
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Βασικοί Λόγοι –Παραθαλάσσια Ευρήματα 
Υδρογονανθράκων Ανατολικής Μεσογείου  
 

Από την οπτική γωνία ενός ωκεανογράφου, η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, αποτελείται 
από ηφαιστειακή λάσπη που αποβάλλει αέριο και πετρέλαιο. Από την οπτική γωνία ενός 
γεωλόγου, αποτελείται από στήλες ιζημάτων πάχους 12χμ που.  

Και οι δύο απόψεις αναπόφευκτα οδηγούν στην πεποίθηση ότι όλη αυτή η περιοχή που 
περιλαμβάνει τις πολιτικά άστατες περιοχές της Ελλάδας, Τουρκίας, Συρίας, Λιβάνου, Ισραήλ και 
της Κύπρου, ενδεχομένως να περιέχει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και αερίου παγιδευμένες 
στον πετρώδη βυθό της Μεσογείου. 

Η θεωρία αυτή, επικυρώνεται θριαμβευτικά  μετά από την μια σειρά θαλάσσιων ερευνών στο 
Ισραήλ, στην Κύπρο και στην Αίγυπτο.  

οι πρόσφατες έρευνες με την ανακάλυψη μαμούθ από την Ιταλική ΕΝΙ στη θαλάσσια περιοχή της 
Αιγύπτου, στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Το θαλάσσιο οικόπεδο φυσικού αερίου Zohr, όπως 
έχει ονομαστεί, εκτιμάται να έχει πέραν των 30 τ.κ.π (τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια) αερίου που 
ισοδυναμούν με 5.5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.  

Το 2010 , η υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS) αξιολόγησε πρώτη την περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, γνωστή σαν «Λεκάνη Λεβάντα» η οποία εκτείνεται από την Αίγυπτο στα 
νότια μέχρι την Τουρκία στα βόρεια, εκτιμώντας τεχνικά ανακτήσιμους πόρους 122 τ.κ.π αερίου 
και 1.7 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν αναθεωρημένες 
εκτιμήσεις της τάξεις των 345 τ.κ.π  αέριο και 3.8 δις βαρέλια πετρελαίου. 
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Κύπρος 

Ερευνητικές Δραστηριότητες 

 

• Τεμάχιο 2 : Η έκταση που καλύπτει το τεμάχιο είναι ίση με 4,736 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Μέχρι σήμερα εντός του τεμαχίου έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες εργασίες: 

- 2013/2014 - Απόκτηση/επεξεργασία/ερμηνεία δισδιάστατων σεισμικών 
δεδομένων συνολικού μήκους 2,956 χιλιομέτρων. 

- 2013/2014 - Απόκτηση/επεξεργασία/ερμηνεία τρισδιάστατων σεισμικών 
δεδομένων συνολικής έκτασης 1,355 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

• Τεμάχιο 3 : Η έκταση που καλύπτει το τεμάχιο είναι ίση με 3,510 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Μέχρι σήμερα εντός του τεμαχίου έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες εργασίες: 

- 2013/2014 - Απόκτηση/επεξεργασία/ερμηνεία δισδιάστατων σεισμικών 
δεδομένων συνολικού μήκους 2,045 χιλιομέτρων. 

- 2013/2014 - Απόκτηση/επεξεργασία/ερμηνεία τρισδιάστατων σεισμικών 
δεδομένων συνολικής έκτασης 655 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

• Τεμάχιο 9 : Η έκταση που καλύπτει το τεμάχιο είναι ίση με 4.277 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Μέχρι σήμερα εντός του τεμαχίου έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες εργασίες: 

- 2013/2014 - Απόκτηση/επεξεργασία/ερμηνεία δισδιάστατων σεισμικών 
δεδομένων συνολικού μήκους 1.999 χιλιομέτρων. 

- 2013/2014 - Απόκτηση/επεξεργασία/ερμηνεία τρισδιάστατων σεισμικών 
δεδομένων συνολικής έκτασης 2.690 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

- 2014 - Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης συνολικού βάθους 5.800 μέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας (γεώτρηση «Ονασαγόρας»). Τα αποτελέσματα της 
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γεώτρησης κατέδειξαν την μη ύπαρξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμης 
συγκέντρωσης υδρογονανθράκων.  

- 2015 - Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης συνολικού βάθους 5.485 μέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας (γεώτρηση «Αμαθούσα»). Τα αποτελέσματα της 
γεώτρησης κατέδειξαν την μη ύπαρξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμης 
συγκέντρωσης υδρογονανθράκων.  

• Τεμάχιο 11 : Η έκταση που καλύπτει το τεμάχιο είναι ίση με 2,958 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα. Μέχρι σήμερα εντός του τεμαχίου έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες 
εργασίες: 

- 2013/2014- Επεξεργασία/ερμηνεία τρισδιάστατων σεισμικών δεδομένων 
συνολικής έκτασης 2,280 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

- 2013/2014 - Γεωχημική έρευνα και πυρηνοληψία στον πυθμένα της θάλασσας. 

• Τεμάχιο 12 : Η έκταση που καλύπτει το τεμάχιο είναι ίση με 2,684 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα. Μέχρι σήμερα εντός του τεμαχίου έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες 
εργασίες: 

- 2009/2010 - Απόκτηση/επεξεργασία/ερμηνεία τρισδιάστατων σεισμικών 
δεδομένων συνολικής έκτασης 469 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

- 2011/2012 - Απόκτηση/επεξεργασία/ερμηνεία δισδιάστατων σεισμικών 
δεδομένων συνολικού μήκους 4,081 χιλιομέτρων. 

- 2011 - Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης συνολικού βάθους 5,860 μέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας τα αποτελέσματα της οποίας κατέδειξαν την ύπαρξη 
κοιτάσματος φυσικού αερίου («Αφροδίτη»). 

- 2013/2014 - Απόκτηση/επεξεργασία/ερμηνεία τρισδιάστατων σεισμικών 
δεδομένων συνολικής έκτασης 2,835 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 

- 2013 - Ανόρυξη γεώτρησης αξιολόγησης συνολικού βάθους 5,750 μέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας. 

- 2013 - Δοκιμή παραγωγής (Drill Stem Test) της γεώτρησης. 

- 2015 - Ανακοινώθηκε ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη» είναι 
εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. 

• Κοίτασμα Φυσικού Αερίου «Αφροδίτη»  : Τον Ιούνιο του 2015 ο αδειούχος του τεμαχίου 
12 ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη του κοιτάσματος «Αφροδίτη», η αξιολόγηση του οποίου 
καταδεικνύει ποσότητες φυσικού αερίου 4,5 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, είναι 
οικονομικά βιώσιμη και ακολούθως υπέβαλε Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής.  

Λαμβάνοντας υπόψη το παρόν οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον στην αγορά του 
φυσικού αερίου, ο αδειούχος του τεμαχίου 12, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ), κατέληξε ότι η πιο οικονομικά βιώσιμη 
επιλογή αξιοποίησης του κοιτάσματος «Αφροδίτη» είναι η σύνδεσή του με τις 
περιφερειακές αγορές της Κύπρου και της Αιγύπτου μέσω υποθαλάσσιων αγωγών. 

Οι συζητήσεις μεταξύ του αδειούχου του τεμαχίου 12 και του ΥΕΕΒΤ αναφορικά με τη 
συμφωνία επί του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής, βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι 
επαφές με δυνητικούς αγοραστές φυσικού αερίου σε Κύπρο και Αίγυπτο συνεχίζονται με 
σκοπό τη σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων πωλήσεων. Επιπλέον, εντός του 2015 
ολοκληρώθηκε από τις εταιρείες EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company) και ΕΥΚ 
(Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου) η τεχνοοικονομική μελέτη σύνδεσης αγωγού 
φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη» στην Αίγυπτο. 
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License Blocks Offshore Cyprus (www.chc.cy) 

Ισραήλ  

 
Η ενεργειακή ερευνητική δραστηριότητα του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, έδειξε σημαντικά 
αποθέματα φυσικού αερίου, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Τέλη του 2015, το 
Ισραήλ έδειξε αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου της τάξεως των 7 τ.κ.π..  

Το τεμάχιο Mari-B που ανακαλύφθηκε το 2000 έδωσε τις πρώτες σημαντικές ποσότητες (1 
τ.κ.π.) της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου. Ωστόσο το 2012, η παραγωγή μειώθηκε και 
το 2013 το Mari-B σταμάτησε να παράγει φυσικό αέριο. Τα προηγούμενα χρόνια η παραγωγή 
του τεμαχίου αυτού κάλυπτε το 40% της εγχώριας ζήτησης φυσικού αερίου.  

 

Το τεμάχιο Tamar ανακαλύφθηκε κοντά στη Χάιφα το 2009 (10 τ.κ.π.). Το Ισραήλ άρχισε την 
εμπορική παραγωγή από αυτό το τεμάχιο στα τέλη του Μαρτίου 2013. Περισσότερο από το 
ήμισυ των απαιτήσεων του Ισραήλ στην παραγωγή ηλεκτρισμού και σχεδόν όλες οι 
βιομηχανικές ανάγκες του, καλύπτονται από την παραγωγή του Tamar. Το φυσικό αέριο που 
παράγεται από το Tamar, μεταφέρεται μέσω των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ξηράς στο 
Ashdod μέσω αγωγού που συνδέει την υφιστάμενη υποδομή με το Mari-B. 

 

Το 2013, το τεμάχιο Tamar Southwest ανακαλύφτηκε 8 μίλια νοτιοδυτικά του Tamar. Αυτό είναι 
ένα μικρότερο, ξεχωριστό τεμάχιο, που εκτιμάται ότι περιέχει 700 δ.κ.π. φυσικού αερίου. 
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Διαπραγματεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη του Tamar Southwest πραγματοποιούνται μεταξύ 
της Ισραηλινής κυβέρνησης και των εταιρειών φυσικού αερίου που ανακάλυψαν τα κοιτάσματα.  

 

Η σημαντικότερη εξόρυξη στο Ισραήλ, είναι το τεμάχιο Leviathan, που βρίσκεται περίπου 80 
μίλια από την ακτή σε περισσότερο από 5,000 πόδια βάθος. Εκτιμάται ότι στο τεμάχιο Leviathan  
υπάρχουν περίπου 22 τ.κ.π ανακτήσιμου φυσικού αερίου. Το Μάιο του 2016, η Ισραηλινή 
κυβέρνηση ενέκρινε συμφωνία που επιτρέπει στην κοινοπραξία του Leviathan να ξεκινήσουν 
την ανάπτυξη του τεμαχίου.  

 

Το 2014, το τεμάχιο Royee ανακαλύφθηκε σχεδόν 100 μίλια από την ακτή. Οι καλύτερες 
εκτιμήσεις, δείχνουν αποθέματα ύψους 3.2 τ.κ.π. 

Πιο πρόσφατα, τα τεμάχια Daniel East και Daniel West ανακαλύφθηκαν στις ακτές του Ισραήλ. Οι 
προκαταρτικές εκτιμήσεις δείχνουν συνολικά αποθέματα 9 τ.κ.π, που είναι σχεδόν το μέγεθος 
του τεμαχίου Tamar. Βρίσκονται σε εξέλιξη διερευνητικές εργασίες για την επιβεβαίωση των 
εκτιμήσεων αλλά δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την ανάπτυξή τους.  

 

Μεταξύ άλλων υπάρχουν και άλλα τεμάχια όπως τα Tanin, Karish, Noa και Dalit. Αξιοσημείωτο 
στην περίπτωση του Ισραήλ είναι το γεγονός ότι τα μεγάλα ευρήματα υδρογονανθράκων 
υπαγορεύουν την ανάγκη για εξαγωγές για το πλεόνασμα ενέργειας. Η Ηλεκτρική Διασύνδεση 
EuroAsia Interconnector, προσφέρει πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά και παράλληλα 
προσφέρει μια εναλλακτική μορφή  εισαγωγής ενεργειας σε μια χώρα που είναι 
περιτριγυρισμένη από πολιτική αστάθεια. 

  

https://www.2b1stconsulting.com/ 
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Βασικοί Λόγοι – Μείωση εκπομπών ρύπων διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) και ανάπτυξη Εναλλακτικών Πηγών 
Ενέργειας.  
 

Ένα καλά διασυνδεδεμένο δίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη στο 
ενεργειακό μίγμα, καθώς επιτρέπει στο δίκτυο να αυξάνει την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο. Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργειακού μίγματος, συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ, μειώνοντας τις εκπομπές CO2, και επιπλέον αυξάνει την ασφάλεια εφοδιασμού. 
Περισσότερες διασυνδέσεις είναι επίσης απαραίτητες για να εκπληρώσουν την προσδοκία της ΕΕ 
ως παγκόσμιος πρωτοπόρος στο τομέα  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ένα ζήτημα τόσο 
υπεύθυνης κλιματικής πολιτικής όσο και βιομηχανικής πολιτικής. Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τεχνολογίας είναι από τους σημαντικότερους «αιμοδότες» στο 
τομέα απασχόλησης με περίπου 1.2 εκατομμύρια εργοδοτούμενους το 2012, δημιουργώντας 
σταθερές θέσεις εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην βιώσιμη 
ανάπτυξη.  

 

Εν ολίγοις, περισσότερες διασυνδέσεις θα συνεισφέρουν μακροχρόνια σε πιο προσιτές τιμές 
ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω υψηλότερης αποδοτικότητας της αγοράς, μεγαλύτερης ασφάλειας 
του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, με αξιοπιστία και ποιότητα, που είναι απαραίτητες για τις 
κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας παράλληλα, ψηλά επίπεδα 
περιβαλλοντικής προστασίας. Αυτές οι εξελίξεις θα συμβάλουν επίσης στην μείωση της 
εξάρτησης σε εισαγόμενα καύσιμα (πετρέλαιο και παράγωγα) και θα διευκολύνουν νέες 
επενδύσεις στην Ευρώπη λόγω πιο ανταγωνιστικών τιμών ηλεκτρισμού και θα βελτιώσουν τα 
επίπεδα ανταγωνισμού των Ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Περισσότερες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, 
θα μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (λιγότερους έως καθόλου ηλεκτροπαραγωγικούς 
σταθμούς), μείωση των εκπομπών ρύπων CO2 και θα αυξάνουν την ενσωμάτωση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας,  αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
δημιουργώντας καινούργιες θέσεις απασχόλησης.  

 

Η προκαταρτική ανάλυση της ΕΕ από την Ανάλυση Κόστους Οφέλους σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές ENTSO-Ε, αναφέρει μείωση των εκπομπών ρύπων του CO2 από τη 
δημιουργία της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector σε περίπου 0,36 
κιλοτόνους/χρόνο. Στη συνέχεια, ολοκληρώνοντας την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, το δυναμικό της διασύνδεσης θα φτάσει τα 2000  MW.  
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Επισκόπηση Έργου EuroAsia Interconnector 
 

Το ζεύγος υποβρύχιων καλώδιων HVDC θα προσεγγίσουν την ακτή, στο σημείο πόντισής τους 
(joint pit), όπου θα γίνεται η σύνδεση τους με τα υπόγεια καλώδια. Έπειτα, η όδευση θα συνεχίσει 
υπογείως (στην Κρήτη εξετάζεται και η εναέρια όδευση) στη στεριά μέχρι και το σημείο του 
σταθμού μετατροπής στην κάθε περιοχή. Στον σταθμό μετατροπής HVDC θα γίνεται η 
μετατροπή συνεχούς ρεύματος (DC) σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και στη συνέχεια θα 
τροφοδοτείται στο δίκτυο. Περαιτέρω, καλώδια μέσης τάσης συνεχούς ρεύματος (MVDC) θα 
συνδέσουν το σταθμό μετατροπής με το θαλάσσιο ηλεκτρόδιο για να χρησιμοποιηθεί ως δίοδος 
επιστροφής του ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνεται ότι το όλο σύστημα μπορεί να λειτουργεί 
αμφίδρομα.  

Damasta 
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Δομή Έργου  

Φορέας Υλοποίησης Έργου  EuroAsia Interconnector Ltd   
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Κυπριακής Κυβέρνησης, και τη σύμφωνο γνώμη 
της Ελληνικής Κυβέρνησης, έχει ορίσει ως φορέα υλοποίησης του έργου την εταιρεία EuroAsia 
Interconnector Limited. 

 

Στο κομμάτι επίσης της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, η εταιρεία EuroAsia Interconnector 
Limited παραμένει ως φορέας υλοποίησης σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) της Ελλάδας.. 

 

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες και τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
347/2013 και σε συνεργασία με: 

• Τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς των εμπλεκόμενων χωρών, Ισραήλ (IEC), 
Κύπρου (ΔΣΜΚ) και Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) αλλά και σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ENTSO-E) 

• Την Ισραηλινή Κρατική Εταιρεία ηλεκτρισμού (IEC) η οποία συμμετέχει ενεργά και με 
ιδιαίτερο συμφέρον στο έργο και με την οποία έχει υπογραφεί σχετικό μνημόνιο 
συνεργασίας,  

• Την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με την οποία έχει υπογραφεί σχετικό μνημόνιο 
συνεργασίας,  

• Τις ρυθμιστικές αρχές σε τοπικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (ACER),  

• Διεθνής εξειδικευμένους   συμβούλους με εμπειρίες στα συστήματα HVDC και στις 
υποθαλάσσιες διασυνδέσεις στην περιοχή της  Μεσογείου,  

• Άλλους φορείς. 
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Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 347/2013 
 

Το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο εξέδωσαν και υιοθέτησαν τον  Κανονισμό 347/2013 
για ενδυνάμωση της Κοινής Ηλεκτρικής Αγοράς, σχετικά με τις κατευθυντήριες  γραμμές  για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές που καλύπτει την περίοδο από το 2020 και μετέπειτα. Το 
έργο τυγχάνει θετικής αξιολόγησης αφού εμπίπτει στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εμπλεκομένων κρατών και συνεισφέρει στους ενεργειακούς στόχους που έχουν 
τεθεί όπως την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τον τερματισμό της ενεργειακής 
απομόνωσης, την ανάπτυξη των Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας και μείωση των εκπομπών 
ρύπων του μονοξειδίου του άνθρακα.   

 

Στις 14 Οκτωβρίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον πρώτο κατάλογο με τα Έργα 
Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ – Projects of Common Interest : PCI) στον οποίο περιλαμβάνεται και 
το έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector.  

 

Στις 18 Νοεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον επικυρωμένο δεύτερο κατάλογο με 
195 Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, στον οποίο και πάλι συμπεριλαμβάνεται το έργο EuroAsia 
Interconnector.  

 

Επιπλέον, μετά την τελευταία διαπεριφερειακή συνάντηση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 26-28 Ιουνίου 2017 σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης της 3ης 
λίστας Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (3η λίστα PCI), η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia 
Interconnector έχει λάβει πολύ θετική αξιολόγηση και παραμένει έργο κορυφαίας 
προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Σαν Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, απολαμβάνει: 

• Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για έγκαιρη υλοποίηση των ΕΚΕ. 

•  Ενθαρρύνεται η παροχή κινήτρων από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές για την υλοποίηση 
των έργων αυτών και προβλέπονται κανόνες και καθοδήγηση για τον διασυνοριακό 
επιμερισμό του κόστους.  

• Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για χρηματοδοτική στήριξη μέσω της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank) αλλά και μέσω χορηγιών (για 
μελέτες και έργα) μέσω του κανονισμού Connecting Europe Facility (CEF).  
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Οφέλη από την υλοποίηση του έργου EuroAsia 
Interconnector  

 
Το έργο εμπίπτει στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τυγχάνει θετικής 
αξιολόγησης αφού συνεισφέρει στους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί, μεταξύ άλλων:  

• Τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά και αυτής της Κρήτης και του Ισραήλ. Ο τερματισμός της ενεργειακής 
απομόνωσης όλων των κρατών μελών αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα της 
ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Δημιουργεί διάδρομο ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ - Κύπρο - Κρήτη - Ελλάδα 
(Ευρώπη) , μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με ασφάλεια να εφοδιάζεται 
με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κύπρο, το 
Ισραήλ και Ελλάδα αλλά και από τις διαθέσιμες ανανεώσιμες ενέργειας, συμβάλλοντας 
την ίδια στιγμή στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς 

• Συνεισφέρει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού  των τριών χωρών και του 
συστήματος της ΕΕ συνολικά, με την ενσωμάτωση των απομονωμένων μικρών 
συστημάτων Κύπρου και Κρήτης με το Ισραηλινό και Ευρωπαϊκό Ηπειρωτικό δίκτυο για 
αδιάλειπτη ροή ενέργειας. 

• Υποβοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ και μείωση 
των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2 Emissions). 

• Προσφέρει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στα εμπλεκόμενα κράτη 
προωθώντας την μεταξύ τους συνεργασία αλλά και την συνεργασία μεταξύ άλλων 
γειτονικών χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Συνεισφέρει στο στόχο  του 10% της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Παρέχει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη 
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Η  Ευρωπαϊκή Διάσταση 

Αξιολόγηση του έργου EuroAsia Interconnector από τον 
ENTSO-E 
 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) 
είναι η ένωση των ευρωπαϊκών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
(TSO). Το  ENTSO-E λαμβάνει υπόψη την άποψη των TSO σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δημιουργεί 
οφέλη για την κοινωνία γενικότερα. Το ENTSO-E ορίζει επίσης τον τεχνικό σύμβουλο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Το ENTSO-E είναι υπεύθυνο για την παράδοση ενός Ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης δικτύου το 
οποίο βασίζεται σε εθνικά περιφερειακά επενδυτικά σχέδια, γνωστό ως Δεκαετές Σχέδιο 
Ανάπτυξης Δικτύων (Ten-Year Network Development Plan – TYNDP). To TYNDP 2014 εξηγεί τον 
τρόπο με τον οποίο το ENTSO-E προτείνει να ενσωματώσει μέχρι το 2030 έως και 60% των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σεβασμό στην οικονομική αποδοτικότητα και την ασφάλεια 
μέσω της προγραμματισμένης ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Το 
κάθε TYNDP διαρκεί δύο χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή του.  

 

Το έργο EuroAsia Interconnector έτυχε αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διαχειριστών 
Δικτύων με βάση την προκαθορισμένη μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-οφέλους (Cost Benefit 
Analysis) με προκαταρτικά, θετικά αποτελέσματα, βάση των οποίων το έργο έχει ενταχθεί στο 
Ευρωπαϊκό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2014-2020 (TYNDP 2014-2020). 

 

Επιπλέον, η σημασία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector περιγράφεται 
περαιτέρω με την ένταξη των έργων στο TYNDP 2016. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 το ENTSO-E 
έχει στείλει επιστολή αποδοχής. 

 

Η θετική αξιολόγηση του έργου αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την περαιτέρω στήριξη της 
υλοποίησης του από την ΕΕ αφού παρουσιάζονται σημαντικά οφέλη από την υλοποίηση του. 
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Σχέδιο Γιούνκερ – Επενδυτικό Σχέδιο  
 

Το έργο EuroAsia Interconnector προτάθηκε να περιληφθεί στο σχέδιο JunckerΓιούνκερ από τις 
κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, θα είναι μια δέσμη 
μέτρων για την απελευθέρωση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην πραγματική 
οικονομία, ύψους τουλάχιστον € 315 δισεκατομμυρίων για την τριετία 2015-2017. 

 

 

Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

Τον Οκτώβριο του 2014, κατόπιν αιτήσεως του Φορέα Υλοποίησης, το έργο Ηλεκτρικής 
Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector ως Ευρωπαϊκό ‘Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), 
εξασφάλισε χορηγία του ποσού των 1.325 εκατομμυρίων Ευρώ από το χρηματοοικονομικό 
ινστιτούτο του CEF, για την υλοποίηση τριών μελετών των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός 
ήταν 2.65 εκατομμύρια ευρώ. Δόθηκαν χορηγίες ύψους 647 εκατομμυρίων ευρώ σε 34 έργα  για 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, εκ των οποίων 18 αφορούσαν έργα ενεργειακών 
υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας – συμπεριλαμβανομένου και της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης 
EuroAsia Interconnector. 

 

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε συγχρηματοδότηση για μελέτες που σχετίζονται με το έργο με συνολικό 
κόστος 29 εκατομμυρίων ευρώ, και το CEF έγκρινε άλλα 5,85 δισεκατομμύρια για τις 
διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές για την περίοδο 2014 – 2020.  

 

Οι μελέτες που έχουν χρηματοδοτηθεί είναι:  



• Τεχνική / Τεχνολογική Μελέτη (Technical/Technological Study)  

•  Έρευνα Αναγνώρισης Βυθού (Reconnaissance Survey)  

• Περιβαλλοντικές Μελέτες / ΜΠΕ (Environmental Studies / EIA)  
 

• Τεχνική Προμελέτη Εφαρμογής και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Front-End Engineering 
Design and Support Services)  

• Μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού Χερσαίων Έργων (Territorial Civil Works Studies)  

• Λεπτομερής γεωφυσική και γεωτεχνική αποτύπωση όδευσης (Detailed Geophysical and 
Geotechnical Route Study)  

• Μελέτη τοποθέτησης υποθαλάσσιου καλωδίου (Submarine Power Cable Laying Study)  
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Διπλή Επισήμανση – Λεωφόροι  Ηλεκτρικής Ενέργειας  
2050 – e-Highway 2050 
 

Μακροπρόθεσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμάσει την υποδομή της για την 
περαιτέρω απεξάρτηση του ενεργειακού συστήματος από τον άνθρακα μέχρι το 2050 και για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα .  

 

Το έργο e-Highway 2050 του ENTSO-E, το οποίο διαρκεί μέχρι το 2050, ασχολείται με την 
μετάβαση για όλο το σύστημα ηλεκτροδότησης, με επίκεντρο το δίκτυο μεταφοράς 
υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.  

 

Το έργο Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector, έχει χαρακτηριστεί ως έργο 
ηλεκτρικού διαδρόμου, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον το έργο είναι 
ένα ευφυές δίκτυο το οποίο είναι ικανό:  

• Να διοχετεύει το συνεχώς αυξανόμενο πλεόνασμα ηλεκτρισμού που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  

• Να συνδέει τους νέους κόμβους ηλεκτροπαραγωγής με τις εγκαταστάσεις μεγάλης 
δυναμικότητας αποθήκευσης  

• Να αντεπεξέρχεται στον όλο και πιο μεταβλητό και αποκεντρωμένο εφοδιασμό 
ηλεκτρικής ενέργειας και στην ευέλικτη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

 

Πολιτική υποστήριξη του έργου Ηλεκτρικής Διασύνδεσης 
EuroAsia Interconnector 

 

Η πολιτική υποστήριξη που δέχεται το έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεδομένη. Οι 
κυβερνήσεις των εμπλεκόμενων χωρών, μέσω των αρμοδίων Υπουργείων τους, υπέγραψαν στις 
8 Αυγούστου 2013 Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας το οποίο επαληθεύει την 
υποστήριξή τους σε αυτό το έργο ενεργειακής υποδομής.  
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Ένταξη του έργου Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia 
Interconnector στα έργα Στρατηγικής Σημασίας της 

Ελληνικής Κυβέρνησης.  
 

Στις 2 Ιουνίου 2014, με απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, με τη 
συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη, 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού 
Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. 
Νότη Μηταράκη, το έργο EuroAsia Interconnector εντάχθηκε στις διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων η οποία προβλέπει την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων περί ένταξης 
των «Ευρωπαϊκών Ενεργειακών έργων Κοινού Ενδιαφέροντος που αφορούν την Ελλάδα, όπως 
αυτά ορίζονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 της 
Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2013, στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.  

 

Στην ίδια συνεδρία αναγνωρίστηκε η σημασία του έργου:  

• για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας,  

• για την ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς ενέργειας με την ανάπτυξη των 
διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες,  

•  για την γεωπολιτική της αναβάθμιση ως σημαντικού «περιφερειακού παίκτη» για την 
ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ,  

• για την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων στον τομέα ενέργειας αλλά και σε άλλους 
κλάδους της οικονομίας (λόγω της διασφάλισης της επάρκειας ενέργειας σε 
ανταγωνιστικές τιμές)  

• για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης τόσο κατά τη φάση κατασκευής τους όσο και 
λειτουργίας τους. 
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Χρονοδιάγραμμα Έργου 

Ένα Ρυθμιστικό Έργο με ταχεία Διαδικασία Επιχορήγησης 
Άδειας  
 

Ο κανονισμός την Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας Ηλεκτρισμού (TEN-E) καθορίζει  τα Έργα 
Κοινού Ενδιαφέροντος αναγκαία για την προώθηση των ενεργειακών πολιτικών της ΕΕ και 
πρέπει να τυγχάνουν της ταχύτερης νομικά εφικτής μεταχείρισης. Για να εξασφαλιστεί η ταχεία 
επεξεργασία, ο κανονισμός TEN-E καθορίζει συνολικό χρονοδιάγραμμα 3,5 χρόνων για τη 
διαδικασία χορήγησης αδειών και αποτελείται από δύο διαδικασίες:  

 

• Η διαδικασία που προηγείται της αίτησης, που καλύπτει την περίοδο μεταξύ της έναρξης 
της διαδικασίας χορήγησης άδειας και της αποδοχής των υποβληθέντων εγγράφων του 
φακέλου της αίτησης από την αρμόδια αρχή, ολοκληρώνεται εντός ενδεικτικής περιόδου 
δύο ετών. Η διαδικασία αυτή, περιλαμβάνει την προπαρασκευή ενδεχομένων 
περιβαλλοντικών εκθέσεων.  

• Η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία χορήγησης άδειας, που καλύπτει την περίοδο 
από την ημερομηνία αποδοχής της υποβληθείσας αίτησης, έως την έκδοση 
εμπεριστατωμένης απόφασης, δεν υπερβαίνει το ένα έτος και έξι μήνες.  

 

Συνεπώς, για την κατοχύρωση της έναρξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας, ο φορέας 
υλοποίησης του έργου - η EuroAsia Interconnector Ltd - κοινοποίησε εγγράφως το έργο στις 
αρμόδιες Εθνικές αρχές της Κύπρου (26 Απριλίου 2016), της Ελλάδας (09 Μάϊου 2016), και του 
Ισραήλ (06 Μάϊου 2016), περιλαμβάνοντας μια σύντομη παρουσίαση του έργου. 

Το αργότερο τρεις μήνες μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, οι αρμόδιες Εθνικές Αρχές, 
μεταξύ άλλων εξ ονόματος άλλων εμπλεκόμενων αρχών, την αποδέχεται εάν θεωρεί ότι το έργο 
έχει φτάσει σε αρκετό βαθμό ωριμότητας για να περάσει στη διαδικασία χορήγησης άδειας.  

 

Η Εθνική Αρχή Κύπρου, που έχει οριστεί το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, έχει αποδεχτεί την κοινοποίηση για να περάσει το Έργο στη διαδικασία χορήγησης 
άδειας, στις 26 Ιουλίου 2016. Το ίδιο έχει πράξει και η Ελληνική Κυβέρνηση μέσω της Γενικής 
Γραμματείας Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις 
19 Ιουλίου 2017. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013, η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας 
χορήγησης άδειας, είναι η 19η Ιουλίου 2017.  
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Χρονοδιάγραμμα Έργου και Σημαντικά γεγονότα  
2012 
23 Ιανουαρίου 2012 

Ανακοίνωση Έργου - Λευκωσία 

 

Σε μια συγκέντρωση τεχνοκρατών, κρατικών αξιωματούχων και εκπροσώπων τύπου 
ανακοινώθηκε το έργο EuroAsia Interconnector. Ένα έργο το οποίο θα σταματήσει την 
ενεργειακή απομόνωση και θα ανοίξει το δρόμο σε καθαρή και ποικίλη ενέργεια για το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο.  

 

4 Μαρτίου 2012 

Επίσημη Δέσμευση του Ισραήλ – Ιερουσαλήμ  

 

Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ παρουσία Ισραηλινών Υπουργών και 
αξιωματούχων της Ηλεκτρικής Εταιρείας του Ισραήλ (IEC), σφράγισε την προθυμία του Ισραήλ 
να συμμετέχει στην πραγματοποίηση του έργου το οποίο θα ωφελήσει σημαντικά τις 
ενεργειακές εξαγωγές της χώρας καθώς και τα συμφέροντα ενεργειακής ασφάλειας. 

 

23 Μαρτίου 2012 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου επισημοποίησε τη συμμετοχή της στη διαδικασία των τριών εθνών 
για τη πόντιση του υποβρύχιου ηλεκτρικού καλωδίου EuroAsia Interconnector.  

 

Σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, 
υπογράφηκε η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Αρχής και του προέδρου της EuroAsia 
Interconnector Ltd, K. Νάσου Κτωρίδη.  



26 

 

 

2 Απριλίου 2012 

Συνέδριο ‘’Ενεργειακή Ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση΄΄ 

 

 

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κύπρου και 
Ελλάδας, και από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου. Σε 
ομιλία του ο κ. Γιώργος Κίλλας – Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της EuroAsia Interconnector Ltd 
τόνισε τη σημαντικότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης των χωρών, για τον τερματισμό της 
ενεργειακής απομόνωσης.  

 

23 Απριλίου 2012 

1η Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής – Λευκωσία 

 

Το κύριο αποτέλεσμα αυτής της συνεδρίασης ήταν η σύσταση των ομάδων εργασίας και η 
ανάληψη  των ευθυνών τους κάτω από ένα συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα. Επίσης 
παρουσιάστηκε η πρόοδος της τεχνικής και της οικονομικής μελέτης και επιβεβαιώθηκε το 
γεγονός ότι προχωρούν βάση σχεδίου. Ακόμα ένα σημείο αναφοράς ήταν ο ορισμός του 
περιεχομένου της μελέτης σκοπιμότητας. 

 

18 Μαΐου 2012  

Οι Ρυθμιστές Ενέργειας της Κύπρου και της Ελλάδας ενημερώθηκαν για την πρόοδο των 
εργασιών 

 

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Νάσος Κτωρίδης στην ομιλία του αναφέρθηκε στις 
κύριες παραμέτρους του έργου καθώς και στην πρόοδό του. Τις θετικές τους απόψεις και την 
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στήριξη τους εξέφρασαν οι Ρυθμιστικές Αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας. Η ενημέρωση αυτή 
ήταν μέρος του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε μεταξύ των ρυθμιστών ενέργειας 
Κύπρου και Ελλάδας. 

 

30 Μαΐου 2012  

Εγγραφή της “EuroAsia Interconnector” σαν επίσημη εμπορική ονομασία 

 

 

13 Ιουνίου 2012 

Οριστικοποίηση της Συντονιστικής Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας – Τελ Αβίβ 

 

Σε αυτή τη συνάντηση ο κ. Κτωρίδης ενημέρωσε τη Συντονιστική Επιτροπή ότι η κυβέρνηση της 
Κύπρου κατάθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αίτημα για εξέταση και έγκριση του έργου  ως 
διασυνοριακό έργο κοινού ενδιαφέροντος.  

 

30 Ιουλίου 2012 

Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής – Αναφορά Ομάδων Εργασίας 

 

Πραγματοποιήθηκε μια ανασκόπηση για την πρόοδο των προκαταρκτικών μελετών. Επίσης 
συζητήθηκαν οι επόμενες μελέτες που θα αναλάβουν οι ομάδες εργασίας σχετικά με τα καλώδια 
υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος και εναλλακτικές τεχνολογίες για τους σταθμούς μετατροπής 
λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Εταιρείας Ηλεκτρισμού του Ισραήλ (IEC). 

 

13 Σεπτεμβρίου 2012  

Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής – Αναφορά Ομάδων Εργασίας 
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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος της EuroAsia Interconnector Ltd ανακοίνωσε την 
ανερχόμενη συνάντηση των Υπουργών  των τριών χωρών και ότι σε αυτήν θα παρουσιαστεί 
επίσης και η τρέχουσα κατάσταση του έργου. Επίσης η συντονιστική επιτροπή ενημερώθηκε για 
τις σκέψεις που γίνονται να συμπεριληφθεί στο έργο η Ιταλική CESI  σαν σύμβουλος. 

 

8 Νοεμβρίου 2012 

“Επιχειρηματικές Σχέσεις με το Ισραήλ”, Συνέδριο – Ξενοδοχείο Hilton Park Λευκωσία 

 

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector ήταν ένα από τα θέματα συζήτησης 
του συνεδρίου, στο οποίο η οικονομία και το επενδυτικό περιβάλλον του Ισραήλ ήταν το 
κυρίαρχο θέμα. 

 

2013 
30 Απριλίου 2013 

Στην CESI  ανατέθηκε η εκτέλεση και η οριστικοποίηση της Μελέτης Σκοπιμότητας (Prefeasibility 
study) 

 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία παρουσία του Εκτελεστικού Αντιπρόεδρου 
της EuroAsia Interconnector Ltd, αντιπροσώπων της CESI και αξιωματούχους της Εταιρείας 
Ηλεκτρισμού του Ισραήλ (IEC) ανατέθηκε στην CESI η ευθύνη ολοκλήρωσης της Μελέτης 
Σκοπιμότητας (Prefeasibility study).  
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10 Μαΐου 2013 

Παρουσίαση του Έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector στο Γενικό Διευθυντή 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 

Η παρουσίαση έγινε από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας όπου περιέγραψε τη τρέχουσα 
κατάσταση του έργου,  τη γενική του φιλοσοφία και την αναμενόμενη έκβαση. 

 

17 Μαΐου 2013 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού επίσημα ονομάζει την EuroAsia 
Interconnector Ltd, Φορέα Υλοποίησης του έργου “EuroAsia Interconnector”  

 

 

 

19 - 20 Ιουνίου 2013 

Οι μελέτες ανατέθηκαν στην CESI στα γραφεία της EuroAsia Interconnector Ltd στην Κύπρο 

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης στη Λευκωσία, ανακοινώθηκε η ανάθεση της CESI ως 
ανάδοχος έργου για την εκτέλεση των μελετών. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στη παρουσία 
αντιπροσώπων και των τριών εμπλεκομένων χωρών καθώς και από τον Ευρωπαϊκό Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) καθώς και των εθνικών Διαχειριστών Μεταφοράς 
Ηλεκτρισμού..  

 

8 Αυγούστου 2013 

Συνάντηση μεταξύ των τριών Υπουργών Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας στην Κύπρο. 

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία αξιωματούχων της EuroAsia Interconnector 
όπου δόθηκαν παρουσιάσεις και ομιλίες. 

 

19 Σεπτεμβρίου 2013 
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Συνάντηση για τον συντονισμό των μελετών μεταξύ EuroAsia Interconnector Ltd και CESI – 
Μιλάνο 

 

 

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της CESI στο Μιλάνο όπου και 
συζητήθηκε η πρόοδος της μελέτης.  

 

4 Οκτωβρίου 2013  

Συνάντηση Αναφοράς Προόδου στη Λευκωσία 

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της EuroAsia Interconnector Ltd, της Εταιρείας 
Ηλεκτρισμού του Ισραήλ (IEC), των εθνικών Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Κύπρου και Ελλάδας, τον Ευρωπαϊκό Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) 
και της CESI. Έγινε συζήτηση για την πρόοδο των μελετών καθώς και μια ανασκόπηση για την 
Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Αυτή η συνάντηση ζητήθηκε από τον  ENTSO-E για να 
συμπεριληφθεί το έργο της ηλεκτρικής καλωδίωσης EuroAsia Interconnector στο Δεκάχρονο 
Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πλάνο (TYNDP) του Ευρωπαϊκού Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ENTSO-E). 
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14 Οκτωβρίου 2013 

Συμπερίληψη του έργου EuroAsia Interconnector στη λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) 
υπό τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) No. 347/2013 

 

Κατά τη διάρκεια της αποκάλυψης της λίστας των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας λέχθηκε ότι το έργο ηλεκτρικής καλωδίωσης EuroAsia 
Interconnector πληρούσε τα κριτήρια και ήταν υποψήφιο  για χρηματοδότηση μέσα από το 
συνολικό ποσόν των 5,85 δισεκατομμυρίων ευρώ.  

 

23 Οκτωβρίου 2013 

Καθορισμός της Εθνικής Αρμόδιας Αρχής Αδειοδοτήσεων Κύπρου (one stop shop) 

 

Ο καθορισμός μίας Αρχής ως “one stop shop” εξυπηρετεί στην επιτάχυνση όλων των 
διαδικασιών για πιο αποδοτική και ξεκάθαρη διαδικασία αδειοδότησης, όπου όλα τα σχετικά 
σώματα συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. 

 

2014 
31 Μαρτίου 2014 

Ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας από την CESI (Στάδιο 1) 

 

2 Μαΐου 2014 

Η ολοκλήρωση της Ανάλυσης Κόστους - Οφέλους και η μελέτη δικτύου ανατέθηκαν στην CESI 

 

16 Μαΐου 2014 

Έκδοση εγχειριδίου διαδικασιών αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος από τις 
κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας 

 

Η έκδοση των εγχειριδίων ήταν απαίτηση του Ευρωπαϊκού κανονισμού EU 347/2013. Τα 
εγχειρίδια βρίσκονται στο διαδίχτυο, στις ιστοσελίδες των σχετικών υπουργείων. 

 

2 Ιουνίου 2014 

Συνάντηση Διυπουργικής Επιτροπής για στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα  

 

Οι Υπουργοί και αξιωματούχοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Οικονομικών 
πραγματοποίησαν σύσκεψη για το «Καθεστώς προτεραιότητάς» του Έργου.  
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27 Αυγούστου 2014 

Η εκτέλεση του επιχειρηματικού πλάνου του έργου ανατέθηκε στην PWC 

 

Μια ομάδα με υψηλά προσόντα και εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα ενέργειας, σε όλους τους 
τεχνικούς επιχειρηματικούς και χρηματοδοτικούς τομείς ενός έργου συντάχθηκε από την PWC 
Ελλάδας για να διαχειρίζεται αποκλειστικά την επιχειρηματική πτυχή του έργου. 

 

29 Οκτωβρίου 2014 

Ανακοινώθηκε η έγκριση ευρωπαϊκής  χρηματοδότησης για τις 3 μελέτες του έργου. 
Ονομαστικά: Technical / Technological Study, Reconnaissance Survey, Environmental Impact 
Assessment Studies – CEF 2014 

 

Οι τρείς προαναφερθείσες μελέτες πήραν χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό όργανο της 
CEF καλύπτοντας το μισό κόστος ολοκλήρωσης τους. Μετά την διεκπεραίωση των μελετών 
αυτών θα επιλεχθεί μια προκαταρκτική διαδρομή, θα αξιολογηθούν όλες οι τεχνολογίες 
υποδομής και τέλος όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα μέτρα μετριασμού τους θα 
γνωστοποιηθούν.   
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Τέλη του 2014 

Το έργο EuroAsia Interconnector συμπεριλήφθηκε στο δεκάχρονο ευρωπαϊκό ενεργειακό πλάνο 
(TYNDP) του Ευρωπαϊκού Διαχειριστή Ηλεκτρισμού (ENTSO-E). 

 

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού κανονισμού EU 347/2013 το δεκάχρονο ευρωπαϊκό 
ενεργειακό πλάνο (TYNDP) του Ευρωπαϊκού Διαχειριστή (ENTSO-E) ορίζεται ως το αποκλειστικό 
εργαλείο για την επιλογή των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ). Το TYNDP 2014 εξηγεί πως ο 
ENTSO-E προτείνει να ενσωματώσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 60% του συνόλου 
μέχρι το 2030 λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή ασφάλεια και την αποδοτικότητα κόστους 
μέσω της ενδυνάμωσης του Ευρωπαϊκού ηλεκτρικού δικτύου.   

 

2015 
25 Ιανουαρίου 2015 

Προκήρυξη των προκαταρκτικών μελετών 
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Προκηρύχθηκαν οι ακόλουθες μελέτες:  

- Τεχνική / Τεχνολογική Μελέτη  

- Βυθομετρική Μελέτη 

- Περιβαλλοντική Μελέτη  

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής 

 

14 Φεβρουαρίου 2015 

Παράταση της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

 

05-06 Μαΐου 2015 

Συνάντηση για την πρόοδο της υλοποίησης του έργου EuroAsia Interconnector μεταξύ της 
EuroAsia Interconnector Ltd και της Εταιρείας Ηλεκτρισμού του Ισραήλ (IEC) - Χάιφα  

 

Παρουσιάστηκε η γενική πρόοδος του έργου καθώς και τα οφέλη που θα έχουν οι χώρες από την 
υλοποίηση του έργου. Επίσης συζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν εναλλακτικά σημεία πόντισης.  

 

7 Μαΐου 2015 

Επιπλέον οικονομική στήριξη για την υλοποίηση της Τεχνικής / Τεχνολογικής Μελέτης  

 

Ένας μεγάλος αριθμός οικονομικών φορέων, μερικοί εξ ’αυτών μεγάλοι διεθνής οργανισμοί, 
επίδειξαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στη διαδικασία υποστήριξης της υλοποίησης του έργου. Η 
προεπιλογή των οικονομικών φορέων  ολοκληρώθηκε και η προθεσμία για υποβολή 
προσφορών ήταν την 22η Μαΐου 2015. 

 

13 Μαΐου 2015 

Υπογραφή της Συμφωνίας Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Περιβαλλοντική 
Μελέτη και τις μελέτες Σχεδιασμού και Εφαρμογής του έργου. 

 

Μετά την επιτυχή αίτηση για επιχορήγηση στη CEF, υπογράφηκε η συμφωνία επιχορήγησης 
μεταξύ του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της EuroAsia Interconnector Ltd και της Innovation and 
Networks Executive Agency (INEA). Οι τρείς μελέτες που εγκρίθηκαν για επιχορήγηση είναι οι 
Περιβαλλοντική και Τεχνολογική μελέτες, και η Reconnaissance όπου εκείνη την περίοδο ήταν 
στο τελευταίο στάδιο προκήρυξης τους. 

 

14 Μαΐου 2015 

Μελέτη Reconnaissance – Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των οικονομικών φορέων, και η 
προθεσμία για υποβολή προσφορών ήταν την 3η Ιουνίου 2015. 

 

 

19 Μαΐου 2015 
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Περιβαλλοντική Μελέτη /EIA - Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των οικονομικών φορέων  και η 
προθεσμία για υποβολή προσφορών ήταν την 15η Ιουνίου 2015. 

 

Ιούνιος 2015 

Διαδικασία Προ-Αδειοδότησης – Περιβαλλοντική Διαδικασία για την Κύπρο 

 

Οκτώβριος 2015 

Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να έχει διπλή ταυτότητα και ως «Ηλεκτρικός Διάδρομος» (Electricity Highway)  

  

 

 

 

18 Νοεμβρίου 2015 

Εξασφαλίστηκε η συμπερίληψη του έργου EuroAsia Interconnector στη 2η λίστα των Έργων 
Κοινού Ενδιαφέροντος. 

 

18 Δεκεμβρίου 2015 

Έναρξη εφαρμογής των τριών μελετών πριν το τέλος του 2015  

 

Το έργο μπήκε στο τελευταίο στάδιο πριν την υλοποίηση του σε μια τελετή που 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία όπου οι τρείς μελέτες ανατέθηκαν στις Ιταλικές εταιρείες CESI 
και G.A.S. S.r.l..  



36 

 

 

 

 

2016 
11 Ιανουαρίου 2016 

Επίσκεψη του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefcovič στην Κύπρο 

 

Ο κ. Šefcovič συζήτησε με τον Υπουργό Ενέργειας της Κύπρου κ. Γιώργο Λακκοτρύπη  μεταξύ 
άλλων για τις επιλογές εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου καθώς και για την πρόοδο του έργου 
EuroAsia Interconnector.  

20 Ιανουαρίου 2016 

Αρχίζει η υλοποίηση του έργου και ανοίγει το δρόμο για παγκόσμια ενεργειακή διασύνδεση 
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Η ιταλική ερευνητική εταιρεία G.A.S. S.r.l. άρχισε τις μελέτες προετοιμασίας για το υποθαλάσσιο 
καλώδιο μήκους 1518 χιλιομέτρων. Σε μια ιστορική τελετή στο λιμάνι της Λεμεσού το Ιταλικό 
ερευνητικό σκάφος Odin Finder και το 25μελές πλήρωμα του συστήθηκαν στην κυβέρνηση της 
Κύπρου και σε Αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσία των Πρεσβευτών της 
Ιταλίας, της Ελλάδας και του Ισραήλ. Το σκάφος ξεκίνησε από το λιμάνι της Λεμεσού και 
χρειάστηκε 100 περίπου ημέρες να ολοκληρώσει την έρευνα. 

 

28 Ιανουαρίου 2016 

Τριμερής Συνάντηση στη Λευκωσία 

 

Οι ηγέτες των Κυβερνήσεων της Κύπρου της Ελλάδας και του Ισραήλ σε μια τριμερής συνάντηση 
στη Λευκωσία, επιβεβαίωσαν εκ νέου την πλήρη στήριξη τους προς το έργο EuroAsia 
Interconnector.  Όπως ειπώθηκε από τους Ηγέτες, η Ηλεκτρική Διασύνδεση θα συμβάλει 
σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας 
των τριών χωρών.  

 

 

 

22 Απριλίου 2016 

Ενεργειακό Συνέδριο Ηράκλειο - Κρήτη 

 

Η EuroAsia Interconnector συμμετείχε στο συνέδριο αυτό όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 
για το έργο και την παρούσα κατάσταση του. 

 

30 Μαΐου 2016 

Τριμερής Συνάντηση στο Ισραήλ 
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Κατά τη διάρκεια τριμερής συνάντησης στην Ιερουσαλήμ οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων 
Ενέργειας του Ισραήλ και της Κύπρου και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας της 
Ελλάδας ανακοίνωσαν την ανεπιφύλακτη υποστήριξη τους προς την Ηλεκτρική Διασύνδεση 
EuroAsia Interconnector. 

 

20 Ιουλίου 2016 

Πρόσκληση υποβολής Προσφορών  

 

Δημοσιευθήκαν προσκλήσεις για συμμετοχή  στη διαδικασία διαπραγμάτευσης υποβολής 
προσφορών για τις ακόλουθες μελέτες: 

• Τεχνική Προμελέτη Εφαρμογής και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Front-End Engineering 
Design and Support Services)  

• Μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού Χερσαίων Έργων (Territorial Civil Works Studies)  

• Λεπτομερής γεωφυσική και γεωτεχνική αποτύπωση όδευσης (Detailed Geophysical and 
Geotechnical Route Study)  

• Μελέτη τοποθέτησης υποθαλάσσιου καλωδίου (Submarine Power Cable Laying Study)  
 

26 Ιουλίου 2016 

Η εθνική αρμόδια αρχή της Κύπρου αποδέχτηκε την κοινοποίηση του έργου 

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου ως η εθνική αρμόδια 
αρχή αναγνώρισε και υπέγραψε την κοινοποίηση του έργου για την έναρξη της διαδικασίας 
αδειοδότησης.  

 

2 Σεπτεμβρίου 2016 

Απάντηση ερωτήσεων των Οικονομικών Φορέων 

 

Απαντήθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τις ακόλουθες μελέτες: 

• Τεχνική Προμελέτη Εφαρμογής και Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Front-End Engineering 
Design and Support Services)  

• Μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού Χερσαίων Έργων (Territorial Civil Works Studies)  

• Λεπτομερής γεωφυσική και γεωτεχνική αποτύπωση όδευσης (Detailed Geophysical and 
Geotechnical Route Study)  

• Μελέτη τοποθέτησης υποθαλάσσιου καλωδίου (Submarine Power Cable Laying Study)  
  

8 Δεκεμβρίου 2016 

Τριμερής Συνάντηση στην Ιερουσαλήμ. Οι τρείς ηγέτες επιβεβαίωσαν εκ νέου την πλήρη στήριξη 
τους προς το έργο. 
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Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Benjamin Netanyahu, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης 
και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσαν εκ νέου την πλήρη στήριξη 
τους προς το έργο όπως και στην προηγούμενη συνάντησή τους  τον Ιανουάριο στη Λευκωσία. H 
EuroAsia Interconnector ευχαρίστησε τους τρείς ηγέτες για την υποστήριξη τους. 

 
 

2017 
24 Ιανουαρίου 2017 

Front-End Engineering Design (FEED) Υπηρεσίες Μελέτης και Υποστήριξης 

 

Η μελέτη FEED είναι η μελέτη που θα ολοκληρώσει τον λεπτομερή σχεδιασμό της διασύνδεσης. 
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης της μελέτης είναι €3.000.000. Πρόσκληση 
συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών για την αναδοχή της σύμβασης της Μελέτης 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πολλές Διεθνείς Εταιρείες 
υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής.  

Οι πέντε πρώτοι Οικονομικοί Φορείς έχουν προ-επιλεγεί και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην 
διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού.  

 

10 Φεβρουαρίου 2017 

Μελέτη Εγκατάστασης Υποβρυχίων Ηλεκτρικών Καλωδίων . 

 

Οι πέντε πρώτοι Οικονομικοί Φορείς έχουν προ-επιλεγεί και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην 
διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού.  

 

23 Φεβρουαρίου 2017 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει πλήρη υποστήριξη στην Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia 
Interconnector.  

 

Το έργο Ηλεκτρικής Διασύνδεσης EuroAsia Interconnector έχει εγκριθεί να λάβει €14.5 
εκατομμύρια για τις τελικές λεπτομερή μελέτες πριν την υλοποίηση του Έργου.  

 

5 Απριλίου 2017 

Συμφωνία επιχορήγησης για την οριστικοποίηση των μελετών προ-κατασκευής της ηλεκτρικής 
EuroAsia interconnector υπογράφηκε με την ΙΝΕΑ 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INEA, Dirk Beckers και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του έργου 
‘’EuroAsia Interconnector Ltd’’ Γιώργος Κίλλας υπέγραψαν την Συμφωνία Επιχορήγησης.  

 

 
 

 

 

19 Ιουλίου 2017 

Η αρμόδια Εθνική Αρχή της Ελλάδας αποδέχθηκε την κοινοποίηση του έργου.  

 

Η Ελληνική Κυβέρνηση μέσω της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει κάνει δεκτή την κοινοποίηση του Έργου, για να αρχίσει η 
διαδικασία χορήγησης άδειας 

 

5 Σεπτεμβρίου 2017 

Υποβολή της Περιβαλλοντικής Μελέτης για την Κύπρο (Environmental Impact Assessment 
Cyprus)  για την ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector  
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Ο φορέας υλοποίησης υπέβαλε την Περιβαλλοντική Μελέτη για την Κύπρο (Environmental 
Impact Assessment Cyprus) στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

 

16 Οκτωβρίου 2017 

Απόφαση Ρυθμιστικών Αρχών Κύπρου και Ελλάδας για την Ηλεκτρική Διασύνδεση μεταξύ 
Κύπρου και Ελλάδας.  

 

Οι Ρυθμιστικές Αρχές Κύπρου και Ελλάδας αποφάσισαν και συμφώνησαν για τον Διασυνοριακό 
Επιμερισμό Κόστους της ηλεκτρική διασύνδεσης EuroAsia Interconnector. Η EuroAsia 
Interconnector Ltd, ως ο φορέας υλοποίησης του Έργου εκφράζει ευγνωμοσύνη για τις 
εμπλεκόμενες αρχές στην Κύπρο και στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Ρυθμιστικές 
Αρχές Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


