
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Την υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης για την 
προώθηση της EuroAfrica Interconnector επιβεβαίωσαν 

οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας 
 

Συναντήθηκαν στο πλαίσιο της 8ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής  
Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στη Λευκωσία 

Ο Δρ. Ιωάννης Κασουλίδης, Πρόεδρος του Στρατηγικού Συμβουλίου Διασύνδεσης EuroAfrica, η κα Νατάσα 
Πηλείδου, Υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Κύπρου και ο κ. Κωστής Χατζιδάκις, Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας της Ελλάδας. 
 

Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου, 2020 – Η EuroAfrica Interconnector, φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής 

διασύνδεσης που ενώνει τα ηλεκτρικά δίκτυα της Αιγύπτου με την Ευρώπη, μέσω της Κύπρου, 

χαιρετίζει την συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας στη Λευκωσία. 

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κα Νατάσα Πηλείδου και ο Έλληνας 

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν στο 

Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της 8ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και 

Αιγύπτου, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. 

 



 

Σελ 2 από 2 
 

 

 

Οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης 

μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής 

διασύνδεσης EuroAfrica Interconnector. 

Κατά την ίδια συνάντηση, οι δύο Υπουργοί είχαν μία εποικοδομητική συζήτηση γύρω από τα 

θέματα ενέργειας, όπως τη συμμετοχή των δύο χωρών στο East Mediterranean Gas Forum, 

καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) EuroAsia 

Interconnector και ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed. 

Η EuroAfrica Interconnector είναι η «ηλεκτρική λεωφόρος» που διασυνδέει την Αίγυπτο με την 

Ευρώπη, μέσω της Κύπρου, και εδραιώνει την Αίγυπτο ως έναν ενεργειακό κόμβο για την 

Αφρική και τον αραβικό κόσμο. 

«Ευχαριστούμε τους δύο υπουργούς, αρμόδιους για θέμετα ενέργειας, που συνεχίζουν να 

στηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο το ορόσημο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης 498χλμ μεταξύ 

Αιγύπτου και Κύπρου που θα λειτουργήσει τον Δεκέμβριο του 2023 και το Ευρωπαϊκό έργο 

ΕΚΕ3.10 EuroAsia Interconnector που επίσης θα λειτουργήσει τον Δεκέμβριο του 2023», 

δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EuroAfrica Interconnector, Νάσος Κτωρίδης. 

Η EuroAfrica Interconnector, η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας 2.000 MW, παραμένει 

δεσμευμένη ως μέρος του οράματος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der 

Leyen για την «Πράσινη Συμφωνία» για καθαρότερη ενέργεια, μείωση των εκπομπών και πιό 

αποτελεσματική χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
 

- ΤΕΛΟΣ   - 
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε: 
Διευθυντής Επικοινωνίας 
κος. Masis der Parthogh 
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