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Αγαπητοί Προσκεκλημένοι,
Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στο σημαντικό αυτό συνέδριο
για θέματα ενέργειας στην περιοχή μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
διοργανωτές για την πρόσκληση που μου απεύθυναν.
Ο κλάδος της ενέργειας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα στην Ευρωπαϊκή αλλά
και στην παγκόσμια προσπάθεια για την προώθηση ενός νέου, βιώσιμου
μοντέλου ανάπτυξης. Ενός μοντέλου που θα καλύπτει τις ανάγκες της
σημερινής γενιάς αλλά θα λειτουργεί υπεύθυνα σε σχέση με το περιβάλλον
και τις ανάγκες των επόμενων γενεών.
Το Συνέδριο έχει ελκύσει το ενδιαφέρον του τοπικού και ξένου τύπου της
περιοχής, των παραγόντων του πολιτικού και ενεργειακού τομέα, των ειδικών
της

ενεργειακής βιομηχανίας,

μηχανικών, οικονομολόγων,

επενδυτών,

ακαδημαϊκών, καθώς και εταιρειών εξόρυξης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Αναμένουμε ότι το Συνέδριο θα λειτουργήσει ως καταλυτικός παράγοντας στη
μεταφορά γνώσεων για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και την
προώθηση των ΑΠΕ και των βέλτιστων πρακτικών από τις αναπτυσσόμενες
αγορές ενέργειας της περιοχής.
Η επιβεβαίωση το Δεκέμβρη του 2011 της ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικού
αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, σηματοδότησε την
έναρξη μιας νέας εποχής για τη χώρα. Δημιουργούνται κρίσιμες στρατηγικές
προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν
καλύτερα προς όφελος των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.
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Η χώρα μας, στο σταυροδρόμι των μεγάλων διεθνών ενεργειακών δρόμων
φυσικού αερίου και πετρελαίου, διαθέτει ένα πλαίσιο ελκυστικό για την
προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας με στόχο τον ασφαλή ενεργειακό
εφοδιασμό, τη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας και την
ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση της γεωστρατηγικής της θέσης με τη
μετατροπή της σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο με τη δημιουργία
τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ως ανεξάρτητος φορέας, θεωρεί ότι η σύνεση,
η συναίνεση και η συλλογικότητα, ο επαγγελματισμός και η διαφάνεια στη
διαχείριση του μείζονος αυτού εθνικού θέματος αποτελούν μονόδρομο για την
αξιοποίηση της σημαντικής αυτής ευκαιρίας από την Κυπριακή Δημοκρατία, η
οποία βοηθά στο να βλέπουμε με αισιοδοξία το ενεργειακό μέλλον του τόπου
και της περιοχής γενικότερα.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε,
επίσης, τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου για τα ενεργειακά έργα που
βρίσκονται υπό μελέτη και αναμένεται να γίνουν στην Κύπρο στα επόμενα
χρόνια τα οποία θα δημιουργήσουν και κάποιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Η στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στα ενεργειακά θέματα και η
περαιτέρω ανάπτυξη της ενεργειακής συνεργασίας με το Ισραήλ, την Αίγυπτο
και τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με σκοπό την αξιοποίηση
του φυσικού πλούτου, μπορεί να μετατρέψει την Κύπρο σε μια αξιόπιστη
ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής που θα συμβάλει
στην ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και τη
βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και ευημερίας των λαών της περιοχής.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να συγχαρώ τον Δρα
Αντρέα Πουλλικκά που εργάστηκε σκληρά για να καταστεί δυνατή η επιτυχής
διοργάνωση του σημαντικού αυτού συνεδρίου.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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