ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας
της EuroAfrica Interconnector με την Elia Grid
ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 26 Μαρτίου 2018 - Το έργο EuroAfrica Interconnector, το
οποίο θα συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου, της Κύπρου και
της Ελλάδας με την Ευρώπη με ένα υποθαλάσσιο καλώδιο μήκους 1707 χλμ,
μετατρέποντας την Αίγυπτο σε κόμβο ηλεκτρικής ενέργειας για την Αφρική, έχει
συνάψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Elia Grid International (EGI),
θυγατρική του ομίλου Elia του Βελγίου, για την ανάπτυξη και υλοποίηση του
έργου EuroAfrica Interconnector.
Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAfrica Interconnector θα συνδέει τα
εθνικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου, της Κύπρου και της ΚρήτηςΑττικής, μέσω του υποθαλάσσιου καλωδίου υψηλής τάσης HVDC μήκους 1.707
χλμ.
Η στρατηγική συνεργασία που έχει υπογραφεί με την Elia Grid International (EGI),
θυγατρική του Ομίλου Elia - του Βελγο-Γερμανικού Διαχειριστή Συστήματος
Μεταφοράς (TSO) - επισημοποιεί τη μεταξύ τους στενή συνεργασία για την
ανάπτυξη και την υλοποίηση του έργου EuroAfrica Interconnector.
Ο Όμιλος Elia αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενσωμάτωση της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, και είναι κάτω από τη νομική οντότητα Elia System Operator,
εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών.
Ο Όμιλος Elia είναι ένας πεπειραμένος συνεργάτης στον τομέα της ανάπτυξης
υποθαλάσσιων ηλεκτρικών διασυνδέσεων και έργων και έχει, μεταξύ άλλων,
προχωρήσει σε κοινοπραξία με τον Βρετανό συνεργάτη του για την ανάπτυξη,
εγκατάσταση και εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής
διασύνδεσης Nemo Link, μεταξύ Βρετανίας και Βελγίου, το οποίο αναμένεται να
τεθεί σε λειτουργία έως το 2019.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ELIA/ ELIA GRID INTERNATIONAL (EGI)
Ο όμιλος Elia είναι οργανωμένος γύρω από δύο διαχειριστές συστημάτων
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (TSOs): την εταιρεία Elia στο Βέλγιο και την
50Hertz στη Γερμανία, ένας από τους τέσσερις διαχειριστές συστημάτων
μεταφοράς της χώρας, με δραστηριότητα στη Βόρεια και Ανατολική Γερμανία.
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Με περισσότερους από 2.100 υπαλλήλους και ένα δίκτυο μεταφοράς περίπου
18.400 χιλιόμετρων συνδέσεων υψηλής τάσης που εξυπηρετεί 30 εκατομμύρια
τελικούς χρήστες, ο Όμιλος Elia είναι ένας από τους πέντε κορυφαίους
διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς στην Ευρώπη.
Εκτός από τις δραστηριότητές του ως διαχειριστής συστήματος μεταφοράς στο
Βέλγιο και τη Γερμανία, ο Όμιλος Elia προσφέρει μια σειρά συμβουλευτικών και
μηχανολογικών υπηρεσιών σε τρίτους σε όλο τον κόσμο μέσω της θυγατρικής της
εταιρείας, Elia Grid International (EGI).
Η Elia Grid International (EGI) συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία των δύο
ευρωπαϊκών διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
ενσωματώνει τις διεθνείς φιλοδοξίες του Ομίλου Elia παρέχοντας συμβουλευτικές
και μηχανολογικές υπηρεσίες σε σχέση με τη διεθνή αγορά ενέργειας.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ EUROAFRICA INTERCONNECTOR:
Το καλώδιο 2,000 μεγαβάτ (MW) θα συνδεθεί από την Αίγυπτο με την ηπειρωτική
Ευρώπη μέσω της Κύπρου, μετατρέποντας την Αίγυπτο σε ενεργειακό κόμβο για την
Αφρική και μεταφορέα ηλεκτρικής ενέργειας για την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Τα δύο στάδια του έργου EuroAfrica Interconnector - που θα συνδέουν το καλώδιο
από την Αίγυπτο προς την Κύπρο, από την Κύπρο στην Κρήτη και από την Κρήτη
στην Αττική στην Ελλάδα – θα έχουν ισχύ 1,000MW η καθεμία.
«Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κος Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρόεδρος της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κος Abdel Fattah al-Sisi, και ο Πρωθυπουργός
της Ελληνικής Δημοκρατίας, κος Αλέξης Τσίπρας σε κοινή τους διακήρυξη με το
πέρας της 5ης Τριμερής Συνάντησης Κύπρου-Αιγύπτου- Ελλάδας στη Λευκωσία στις
21 Νοεμβρίου 2017, εξέφρασαν τη σταθερή τους δέσμευση να ενισχύσουν τη
τριμερή τους συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και χαιρέτησαν το καλώδιο
ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAfrica Interconnector ισχύς 2,000 μέγαβατ, το οποίο
θα συμβάλει στην παροχή ενέργειας και στην ασφάλεια της.
«Ο Πρόεδρος El-Sisi έχει δώσει την αμέριστη του υποστήριξη για την απαραίτητη
και έγκαιρη έγκριση του EuroAfrica Interconnector, του ηλεκτρικού καλωδίου
διασύνδεσης διπλής κατεύθυνσης με ισχύ 2,000 MW που θα καταστήσει την
Αίγυπτο μέρος του Ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο
Διευθύνων Σύμβουλος της EuroAfrica Interconnector Νάσος Κτωρίδης, με το πέρας
της συνάντησης που είχε με τον Αιγύπτιο ηγέτη και κυβερνητικούς αξιωματούχους
του Καΐρου, στη Λευκωσία στις 21 Νοεμβρίου 2017.
Η πρόσφατη ανακάλυψη τεράστιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων στο οικόπεδο
Zohr εντός της Αιγυπτιακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (EEZ) τοποθετεί την
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Αίγυπτο στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη ως ένα κρίσιμης σημασίας κέντρο
παραγωγής και μεταφοράς για τις επόμενες δεκαετίες.
Η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης
EuroAfrica Interconnector θα αξιοποιεί τους τεράστιους πόρους ενέργειας της
Αιγύπτου, που παράγονται από το φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ
http://www.euroafrica-interconnector.com

επισκεφθείτε

την

ιστοσελίδα:

ΩΦΕΛΗ από το μεγάλο αυτό έργο
To έργο EuroAfrica Interconnector εμπίπτει στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και
συμβάλλει στην εκπλήρωση των πιο κάτω ενεργειακών στόχων:
• Θέτει τέρμα στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου ως κράτος μέλος της ΕΕ. Η
Κύπρος είναι το τελευταίο μέλος της ΕΕ που παραμένει εντελώς απομονωμένη
χωρίς καμία διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου. Ο τερματισμός
της ενεργειακής απομόνωσης είναι ένας σημαντικός στόχος της ΕΕ.
• Το καλώδιο EuroAfrica Interconnector δημιουργεί μια «ηλεκτρική λεωφόρο»
μεταξύ Αιγύπτου, Κύπρου, Κρήτης-Αττικής, Ελλάδας (Ευρώπης) μέσω της οποίας η
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με ασφάλεια να προμηθεύεται ηλεκτρισμό που θα
παράγεται από τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κύπρο και την Αίγυπτο, καθώς
και από τις διαθέσιμες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), συμβάλλοντας
ταυτόχρονα στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς.
• To καλώδιο EuroAfrica Interconnector διασφαλίζει την ασφάλεια της παροχής
ενέργειας των τριών εμπλεκομένων χωρών και του συστήματος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνολικά, μέσω της ενοποίησης των απομονωμένων μικρών συστημάτων
της Κύπρου και της Κρήτης με τα δίκτυα της Αιγύπτου και της Ευρώπης, καθώς και
την δυνατότητα απρόσκοπτης – διπλής κατεύθυνσης ροής ενέργειας.
• Προωθεί την ουσιαστική ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών CO2.
• Προσφέρει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη στις εμπλεκόμενες
χώρες.

Page 3 of 6

• Συμβάλει στην εκπλήρωση του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ηλεκτρική
διασύνδεση του 10% μεταξύ των Κρατών Μελών.
• Εξασφαλίζει σημαντικά κοινωνικό-οικονομικά οφέλη.

Ο Διευθυντής Έργου της EuroAfrica Interconnector, κ. Γιώργος Κίλλας (κέντρο) με τον
Chris Peeters Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου Elia (δεξιά) και τον Markus Berger,
Διεθύνων Σύμβουλο Υποδομής του Ομίλου Elia.
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Ο Διευθυντής Έργου της EuroAfrica Interconnector, κ. Γιώργος Κίλλας (αριστερά) με
τον Didier Wiot, Διευθύνων Σύμβουλο Επίλυσης και Υπηρεσιών του Ομίλου Elia.
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ΤΕΛΟΣ–

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Media & PR Dept.
Mr. Masis der Parthogh
++35722792100, Ext. 123
masisdp@euroafrica-interconnector.com
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