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Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας,  Αξιότιµοι Κύριοι Αρχηγοί των 
Κοµµάτων, Αξιότιµοι Κύριοι και Κυρίες Υπουργοί 
από την Κύπρο και Την Ελλάδα, Κύριε Πρόεδρε της 
ΡΑΕΚ, Κύριοι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι και Στελέχη 
Εταιριών, 
 
Κύριοι και Κυρίες Συνάδελφοι 
 
Εκ µέρους όλων των Εταίρων του Ινστιτούτου 
Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης και της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής σας καλοσωρίζω σε αυτό το το Πρώτο 
Ενεργειακό Συµπόσιο που το ΙΕΝΕ συνδιοργανώνει 
στην Κύπρο.  
 
Η παρουσία σας αποτελεί µεγάλη τιµή για το 
Ινστιτούτο, και θέλω να σας  διαβεβαιώσω ότι το 
Ινστιτούτο µε όλες του τις δυνάµεις είναι στη 
διάθεση των think tanks της Κύπρου προκειµένου 
να συνδράµει επιστηµονικά και επικοινωνιακά στις 
εθνικές προσπάθειες βέλτιστης αξιοποίησης των 
νέων µεγάλων ενεργειακών πόρων, οι οποίες, µε 
όλα τα σηµερινά δεδοµένα, αναπόφευκτα 
επηρεάζουν συνολικά τους σχεδιασµούς στη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 
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Στο πλαίσιο αυτών των εξαιρετικά ενδιαφερόντων 
εξελίξεων ο ρόλος του ΙΕΝΕ, ως συλλογικό και 
διαφανές µέσο διαβουλεύσεων, αναλύσεων και 
πληροφόρησης, είµαστε βέβαιοι ότι θα είναι πολύ 
χρήσιµος όπως στάθηκε χρήσιµος κατά τα 
τελευταία δεκαέξι συναπτά χρόνια σε όλη την 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.  
 
Το ΙΕΝΕ παρέχει το βήµα σε όλα τα στελέχη της 
αγοράς για τη σύνθεση των απόψεων. 
 
Ο επιστηµονικός και τεχνικός κόσµος της ενέργειας 
στην περιοχή µας  έχει επιστηµονική και κοινωνική 
διαύγεια µε αποτέλεσµα οι δηµόσιες διαβουλεύσεις 
του στο Ινστιτούτο Ενέργειας να είναι υψηλού 
επιπέδου και να αναγνωρίζονται από µεγάλους 
διεθνείς φορείς οι οποίοι ανελλιπώς συµµετέχουν 
και συνδράµουν.  
 
Κύριοι υπουργοί, κύριοι του εθνικού κοινοβουλίου, 
κυρίες και κύριοι, εµείς πιστεύουµε ότι αυτό το 
ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί το µεγάλο εθνικό 
µας κεφάλαιο για την επόµενη µέρα, τη µέρα της 
ανάπτυξης. Αρκεί εµείς οι ίδιοι να πιστέψουµε σε 
αυτό.  
 
Είναι γνωστό ότι  η δεκαετία που διανύουµε, στον 
ενεργειακό τοµέα, δίνει έµφαση  σε πολλά επίπεδα 
ενεργειακής παραγωγικής ενασχόλησης 
ταυτόχρονα, µε στόχο την ενοποίηση των αγορών, 
που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις τόσο στις 
επενδύσεις όσο και στην ανάπτυξη. 
 
Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες που έρχονται 
επιτακτικά στο προσκήνιο, κυρίως µετά τις 
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εξαιρετικές επιδόσεις της Κύπρου,  η πίεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απελευθέρωση και 
ενοποίηση των αγορών ηλεκτρισµού και αερίου σε 
κοινοτικό επίπεδο πλέον, οι νέες προτεινόµενες 
επενδύσεις σε αγωγούς και υπόγειες αποθήκες, θα 
είναι στο προσκήνιο της παραγωγικής ενασχόλησης 
των ενεργειακών στελεχών. 
 
Εµείς στο Ινστιτούτο Ενέργειας προσπαθήσαµε να 
ενισχύσουµε και να ενθαρρύνουµε  τον κρατικό 
µηχανισµό στην Ελλάδα και την εκάστοτε πολιτική 
ηγεσία να προχωρήσει στην κατεύθυνση που έχει 
σήµερα. ∆ιοργανώσαµε ειδικές ηµερίδες τον Ιούνιο 
του 2005, επανήλθαµε τον Ιούλιο του 2006, µε την 
τελευταία τον Ιούλιο του 2010 µε την 
ενθαρρυντική παρουσία του Υφυπουργού κ. 
Μανιάτη. Τα πρακτικά των Ηµερίδων αυτών 
πάντοτε εκοινοποιούντο στο Υπουργείο, και 
εκτιµούµε ότι απετέλεσαν µία επαρκή τεχνική βάση 
για τις αξιέπαινες και αποτελεσµατικές  πολιτικές 
του  προσπάθειες.  
 
Ως Ινστιτούτο, κάναµε πράγµατι ό,τι µπορούσαµε , 
προκειµένου να ακουστούν οι απόψεις και τα 
στοιχεία τα οποία διαθέτει ο τεχνικός και 
επιστηµονικός κόσµος της Ελλάδας, να 
επιτελέσουµε το έργο µας ως πλατφόρµα ευρέως 
διαλόγου µεταξύ Φορέων και στελεχών.  
 
Οι επιστηµονικές µας επιτροπές, και ιδιαίτερα η 
Επιτροπή Υποδοµών, ήταν και είναι στη διάθεση 
αυτών που λαµβάνουν αποφάσεις αλλά και όλων 
των ενδιαφεροµένων, και θα εξηγήσουν τις 
απόψεις τους στη συνέχεια. 
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Είµαι βέβαιος ότι αυτό το Συµπόσιο και τα 
αποτελέσµατά του θα βοηθήσουν στη διαµόρφωση 
έγκυρων προτάσεων και απόψεων. 
 
Σας ευχαριστώ όλες και όλους για τη συµµετοχή 
σας, σας εύχοµαι καλό και παραγωγικό διάλογο, και 
περιµένω την ουσιαστική συνδροµή σας σε αυτό το 
συµπόσιο.  
 


