ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η EuroAfrica Interconnector χαιρετίζει την κοινή
δήλωση στήριξης της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής
από τους ηγέτες της Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας

Ο Προέδρος της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης

Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου, 2020 – Η EuroAfrica Interconnector, φορέας υλοποίησης της
ηλεκτρικής διασύνδεσης που ενώνει το ηλεκτρικό δίκτυο της Αιγύπτου με την Ευρώπη, μέσω
της Κύπρου, χαιρετίζει την Κοινή Διακήρυξη της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής από τους
Προέδρους της Κύπρου, της Αιγύπτου και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας με την οποία
εκφράζουν την πλήρη στήριξη τους στο έργο EuroAfrica Interconnector.
Η Κοινή Διακήρυξη, που εκδόθηκε στη Λευκωσία μετά τη συνάντηση του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, του Προέδρου της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και
του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, λέει:
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«Επαναβεβαιώσαμε τη σημασία της δημιουργίας του έργου EuroAfrica Interconnector, ως
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δικτύων της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας,
που προωθεί την τριμερή συνεργασία και ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, όχι
μόνο των εμπλεκόμενων χωρών αλλά και της Ευρώπης, καθώς θα δημιουργήσει την ηλεκτρική
λεωφόρο για τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από
φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου αλλά και από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

«Το EuroAfrica Interconnector αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής για την επιτάχυνση της
ανάπτυξης του «ενεργειακού διαδρόμου» της ανατολικής Μεσογείου ως μια νέα εναλλακτική πηγή
ενεργειακού εφοδιασμού από την περιοχή προς την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και αντίστροφα. Από αυτήν
την άποψη, προσβλέπουμε στην ταχεία υπογραφή από τους αντίστοιχους υπουργούς μας, ενός
μνημονίου συνεννόησης που καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας για την έγκαιρη υλοποίηση του
έργου, αντικατοπτρίζοντας την κοινή μας δέσμευση για αυτόν τον στόχο.»
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 ηγέτες της Κύπρου, της Αιγύπρου και της Ελλάδας για την πλήρη στήριξη
στη EuroAfrica Interconnector κατά τη διάρκεια της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής στη
Λευκωσίας, μια πραγματικά ιστορική συνάντηση που διασφαλίζει ότι οι τρεις χώρες θα να
επιτύχουν ενεργειακή ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο και θα βγάλουν την Κύπρο από την
ενεργειακή της απομόνωση», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EuroAfrica Interconnector,
Νάσος Κτωρίδης.
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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.
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ΤΕΛΟΣ -

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:
Διευθυντής Επικοινωνίας
κος. Masis der Parthogh
+35722792100
masisdp@euroafrica-interconnector.com

Σελ 3 από 3

