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ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΣΕΓΚΡΑΤ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 
Άκρως ενδιαφέρον ήταν το συνέδριο με θέμα τις προοπτικές 
ενεργειακής συνεργασίας των χωρών Βίσεγκραντ (Ουγγαρία, 
Τσεχία, Σλοβακία και Πολωνία) με την Ανατολική Μεσόγειο. Το 
συνέδριο πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014, στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Χαιρετισμούς απηύθυναν  ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο 
Πρέσβης της Ουγγαρίας Δρ Balázs Botos και ο Δρ Στέλιος 
Νικολαΐδης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων στο 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
 

Σημαντικοί ομιλητές εξέτασαν το ζήτημα της ενεργειακής 
ασφάλειας στην ενοποιημένη αγορά των χωρών Βίσεγκραντ. Στο 
πρώτο πάνελ η Πρέσβης για την Ενεργειακή Ασφάλεια του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Δρ Anita Orbán, ανέπτυξε 
το θέμα «Γιατί οι χώρες Βίσεγκραντ είναι  ιδανικός προορισμός για 
τους νεοεισερχόμενους στην αγορά LNG». H Δρ Orbán παρουσίασε, 
μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά της αγοράς ενέργειας στην 
Κεντρική Ευρώπη και τις φιλοδοξίες των χωρών Βίσεγκραντ, όσον 
αφορά τη διαφοροποίηση και την ενοποίηση της αγοράς με στόχο 
τη μείωση της εξάρτησης της περιοχής. Η κ. Orbán ανέλυσε επίσης 
γιατί Visegrad 4 είναι ένας ιδανικός προορισμός για τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η 
κ. Jitka Holubcova, Σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών της 
Τσεχίας μίλησε για την ενεργειακή ασφάλεια στην Κεντρική 
Ευρώπη από την οπτική της Τσεχίας και ο κ. Dariuz Bugajski, από 
την LOTOS Petrobaltic S.A παρουσίασε τη δραστηριότητα του 
LOTOS group στην Πολωνία, τη Νορβηγία και τη Λιθουανία και τον 
Σύνδεσμο των ενεργειακών Εταίρων της Κεντρικής Ευρώπης (CEEP 
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– Central Europe Energy Partners), ο οποίος εκπροσωπεί τον ενεργειακό τομέα της Κεντρικής Ευρώπης στην 
ευρεία του διάσταση. Το πρώτο μέρος του συνεδρίου συντόνισε ο Δρ Κωνσταντίνος Χατζηστάσου, διδακτικό 
προσωπικό του Προγράμματος Μηχανικής Πετρελαίων του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου επικεντρώθηκε στις προοπτικές και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Ο Δρ Στέλιος Νικολαΐδης, Διευθυντής της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού εστίασε στις εξελίξεις στον τομέα των Υδρογονανθράκων στην Κύπρο, όσον 
αφορά τις αδειοδοτήσεις για την εξερεύνηση για φυσικό αέριο στην κυπριακής ΑΟΖ. Παρουσίασε δε τις 

επιλογές εξαγωγής του Κυπριακού Φυσικού Αερίου, 
προκρίνοντας την επιλογή LNG. Ο κ. Άντης Βαρωσιώτης, 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Υ δρογονανθράκων Κύπρου,  
ανέπτυξε το θέμα «Οι κυπριακοί Υδρογονάθρακες και οι 
προοπτικές για την Κύπρο» σημειώνοντας ότι μία ενεργειακά 
βασισμένη οικονομική ανάπτυξη πρέπει να εστιάζει στην 
ενεργειακή ασφάλεια, την επαρκή προμήθεια και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Ο Πρέσβης Τάσος Τζιωνής, 
εστίασε σε  ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με επίκεντρο την  
ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου και τη 
γεωστρατηγική θέση του νησιού στην περιοχή. Τη δεύτερη 

ενότητα έκλεισε ο Καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου,  ο οποίος συντόνισε και το δεύτερο μέρος του 
συνεδρίου. Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής 
παρουσίασε το θέμα της οικονομικής αξιοποίησης του 
φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Στο συνέδριο αναδείχθηκε η σημασία της ενεργειακής 
διασύνδεσης των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης και η 
προθυμία εξέτασης εναλλακτικών επιλογών προμήθειας 
φυσικού αερίου με τρόπο που να διασφαλίζει την ενεργειακή 
ασφάλεια και να είναι οικονομικά βιώσιμη και συμφέρουσα, 
καθώς η τιμή προμήθειας του φυσικού αερίου διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο.  
 

Δείτε τις παρουσιάσεις εδώ 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 
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