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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η EuroAsia Interconnector χαιρετίζει την στήριξη της 

ενεργειακής ασφάλειας από Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ-ΗΠΑ           

Ιερουσαλήμ, 20 Μαρτίου 2019            

Λευκωσία, 21 Μαρτίου 2019 - Η EuroAsia Interconnector, εκφράζει τη θερμή της 

ευγνωμοσύνη στους ηγέτες της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ για τη δέσμευση τους για 

την περιφερειακή συνεργασία και την ενεργειακή ασφάλεια, όπως εκφράστηκε στην τριμερή 

σύνοδο κορυφής στην Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ, στις 20 Μαρτίου 2019, με τη συμμετοχή του 

Yπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.  

Η EuroAsia Interconnector, ο Επίσημος Φορέας Υλοποίησης του εμβληματικού Ευρωπαϊκού 

Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) έχει αναλάβει την διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων 

του Ισραήλ, της Κύπρου, της Κρήτης και της Αττικής στην Ελλάδα με το ευρωπαϊκό σύστημα. 

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος 

Αναστασιάδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσαν στην κοινή τους 

δήλωση: 

"Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας 

και της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ για να επιβεβαιώσουν 

την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της 

ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ 

Πομπέο,  υπογράμμισε την υποστήριξη των ΗΠΑ στον τριμερή μηχανισμό που θέσπισαν το Ισραήλ, 

η Ελλάδα και η Κύπρος, σημειώνοντας τη σημασία της αυξανόμενης συνεργασίας. " 

 «Οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την περιφερειακή συνεργασία, να στηρίξουν την 

ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, και να αμυνθούν ενάντια σε εξωτερικές κακές επιρροές 

στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Χαιρέτισαν τις πρόσφατες 

ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προοπτικές τους στη συμβολή στην 

ενεργειακή ασφάλεια και τις εναλλακτικές πηγές». 

Η EuroAsia Interconnector παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Ο 

Φορέας Υλοποίησης προχωρά με την κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου (Στάδιο 1, 

1.000MW) και ειδικότερα με τα στάδια διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης και Κρήτης-Αττικής όπως 

εγκρίθηκαν από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας καθώς και από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού TEN E 

(ΔΕΔ) για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (κανονισμός ΕΚ 347/2013) και παράλληλα με τη 

διαδικασία διευκόλυνσης που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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Σχετικά με τη EuroAsia Interconnector: 

O Φορέας Υλοποίησης παραμένει προσηλωμένος στα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα για την 

υλοποίηση της γραμμής διασύνδεσης EuroAsia: 

• ΕΚΕ 3.10.3-Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς, Κρήτης και Αττικής - Ιούνιος 2022 

• ΕΚΕ 3.10.2 - Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου (ΚΔ) και Κορακιάς, Κρήτης - Δεκέμβριος 2023 

Η Ηλεκτρική Διασύνδεση EuroAsia Interconnector παρέχει σημαντικά κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη στους πολίτες των εμπλεκόμενων χωρών, τερματίζει την απομόνωση της 

Κύπρου (το τελευταίο ενεργειακά απομονωμένο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και 

το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, την Κρήτη, και εξασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδιασμού, 

δημιουργώντας έναν εναλλακτικό ηλεκτρικό διάδρομο που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο 

με την Ευρώπη. 

Το EuroAsia Interconnector ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ είναι επιλέξιμο για να λάβει 

επιχορηγήσεις ύψους μέχρι 50% του συνολικού κόστους κατασκευής (συμπεριλαμβανομένου 

της διασύνδεσης Κρήτης-Αττική) από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και 

άλλα όργανα θεσμικά όργανα της ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων.  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας Υλοποίησης του έργου έχει ετοιμάσει την απαραίτητη 

αίτηση προς υποβολή στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), που 

είναι ένα από τα κρίσιμα στάδια για την πρόοδο του έργου. 

Η απρόσκοπτη εφαρμογή των συμφωνιών από την πλευρά μας, επιβεβαιώνει την 

αποφασιστική δέσμευση της Εταιρείας EuroAsia Interconnector για την έγκαιρη υλοποίηση 

του έργου προς όφελος των πολιτών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. 
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- ΤΕΛΟΣ - 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Διευθυντής Τμήματος Επικοινωνίας 

Masis der Parthogh 

+35722792200, Ext. 123 

masisdp@euroasia-interconnector.com 
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