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2ο  Ενεργειακό Συμπόσιο 
«Ο Ρόλος Της Κύπρου στον ενεργειακό διάδρομο της Ν.Α. Μεσογείου» 
Ξενοδοχείο  Hilton,  Λευκωσία, 14-15 Μαρτίου 2013. 
 
Ι.Ν. Δεσύπρης, Πρόεδρος ΙΕΝΕ 
 
 
 

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,  
Αξιότιμοι Κύριοι Αρχηγοί των Κομμάτων, Αξιότιμοι Κύριοι και 
Κυρίες Υπουργοί , Κύριε Πρόεδρε της ΡΑΕΚ, Κύριοι 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Στελέχη Εταιριών, 
 
Κύριοι και Κυρίες Συνάδελφοι 
 
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να  σας καλωσορίσω, εκ 
μέρους του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, σε αυτό το 
δεύτερο Ενεργειακό Συμπόσιο το οποίο συνδιοργανώνεται με 
τη γνωστή σε όλους  εταιρία  fmw financial media way. 
 
Η παρουσία σας αποτελεί μεγάλη τιμή για το Ινστιτούτο, και 
θέλω να σας  διαβεβαιώσω ότι παραμένουμε στη διάθεση των 
think tanks της Κύπρου προκειμένου να συνδράμουμε 
επιστημονικά και επικοινωνιακά στις εθνικές προσπάθειες 
βέλτιστης αξιοποίησης των νέων μεγάλων ενεργειακών πόρων. 
 
Με όλα τα σημερινά δεδομένα, οι προσπάθειες αυτές 
αναπόφευκτα επηρεάζουν συνολικά τους σχεδιασμούς όχι 
μόνο στην  Κύπρο ή το Ισραήλ,  αλλά σε όλη την ευρύτερη 
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και  της νότιας Ευρώπης. 
 
Δημιουργούνται καινούργια πολιτικά, γεωπολιτικά και 
επιχειρηματικά δεδομένα, τα οποία σαφώς  και ορθώς 
απασχολούν όλους με γνώμονα την καλύτερη δυνατή 
αξιοποίηση και το εθνικό συμφέρον. 
 
Όμως ένα πράγμα είναι βέβαιο. 
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Οι νέοι αυτοί ενεργειακοί πόροι σε ευρωπαϊκές θάλασσες, 
αποτελούν  πόρους ενσωματωμένους στο  ευρωπαϊκό δίκαιο, 
προς χρήσιν από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. 
 
Ήδη αυτές τις μέρες, όπου συζητείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο το Energy Roadmap 2050, σημειώνεται το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά με την έρευνα για κοιτάσματα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο,  για τη 
δημιουργία ενός συμπληρωματικού διαδρόμου μεταφοράς 
φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, που θα 
λειτουργήσει ως ευέλικτη πηγή ενέργειας και ως κίνητρο 
αύξησης του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς. Το Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να πάρει 
ξεκάθαρη θέση σε πολιτικά και νομικά ζητήματα που αφορούν 
στους ενεργειακούς πόρους της Ένωσης. Οι ενεργειακοί πόροι 
που έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή αποτελούν  πλέον 
αναπόσπαστο κομμάτι των πολιτικών και επιχειρηματικών  
σχεδιασμών. 
Το  Ινστιτούτο, όπως γνωρίζετε, στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του, προμηθεύει τα μέλη του σχεδόν 
καθημερινά, με όλες τις σημαντικές ενεργειακές πληροφορίες 
και αναλύσεις που αφορούν στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, τις 
οποίες συνθέτει ανά χώρα. Το υπόβαρθρο αυτής της 
προσέγγισης είναι ότι τα ζητήματα της ενέργειας έχουν 
πάντοτε περιφερειακή διάσταση, οι αγορές πλέον έχουν λάβει 
διαστάσεις που ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά εθνικά όρια, 
πολύ δε περισσότερο στα σύγχρονα πλαίσια της 
επιδιωκόμενης ενιαίας αγοράς ενέργειας.  
 
Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μελέτες και εργασίες, μερικές για 
λογαριασμό της ΡΑΕ άλλες για λογαριασμό επιχειρήσεων όπως 
η ΔΕΠΑ,  οι οποίες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των 
διασυνδέσεων ηλεκτρισμού και αερίου, καθώς και στις 
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γεωπολιτικές απαιτήσεις, οι οποίες διαμορφώνονται στην 
περιοχή του νότιου Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου. 
 
Οι μελέτες αυτές υπέδειξαν την αναγκαιότητα των ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων της Κρήτης με την  ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς 
και την αναγκαιότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, 
Ισραήλ και Κρήτης. Οι διασυνδέσεις αυτές πρέπει να 
ενταχθούν στο  ευρωπαϊκό δίκτυο, να αποτελέσουν τμήμα των 
ευρωπαϊκών υποδομών, με πολιτική, οικονομική και 
επιχειρηματική υποστήριξη βεβαίως, προσβλέποντας και 
στους αναμενόμενους στόχους για το 2050. 
 
Η εμπορική αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Κύπρου και του 
Ισραήλ και, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να προστεθούν σε 
αυτά ευρήματα της νότιας Ελλάδας, ήδη έχουν κινητοποιήσει 
κατάλληλους πολιτικούς και επιχειρηματικούς σχεδιασμούς 
και πρωτοβουλίες, για τις οποίες θα μιλήσουν εξειδικευμένοι 
ομιλητές στη διάρκεια αυτού του Συμποσίου. 
 
Από την πλευρά του ΙΕΝΕ, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι  
τα μέλη μας, οι επιστημονικές μας επιτροπές, και ιδιαίτερα η 
Επιτροπή Υποδομών, ήταν και είναι στη διάθεση αυτών που 
λαμβάνουν αποφάσεις αλλά και όλων των ενδιαφερομένων. 
 
Είμαι βέβαιος ότι αυτό το Συμπόσιο και τα αποτελέσματά του 
θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση έγκυρων προτάσεων και 
απόψεων. 
 
Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας και τη  
συμμετοχή σας, και σας εύχομαι καλό και παραγωγικό 
διάλογο.  
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