
Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω 
από την εξόρυξη φυσικού 
αερίου από τα ισραηλινά 

οικόπεδα καθώς το θέµα της 
συµµετοχής της ισραηλινής εται-
ρείας Delek στα δικαιώµατα της 
εταιρείας Noble στο «Οικόπεδο 
12», συζήτησαν µεταξύ άλλων 
την Τρίτη, ο υπουργός Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού, Νε-
οκλής Συλικιώτης και αντιπρο-
σωπεία της Delek.

Σε δηλώσεις του µετά τη συ-
νάντηση, η οποία διευθετήθηκε 
µετά από αίτηµα της Delek και 
πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο 
του υπουργού, ο Νεοκλής Συ-
λικιώτης έκανε αρχικά αναφο-
ρά  στο αίτηµα που υπέβαλαν 
από κοινού η Delek και η Noble 
Energy, για να µπορέσει η Delek, 
µέσα από συµφωνία µε το κράτος 
και την ίδια τη Noble Energy, να 
συµµετάσχει µε ποσοστό 30% 
στα δικαιώµατα της αµερικανικής 
εταιρείας στο «Οικόπεδο 12».

Όπως είπε ο κ. Συλικιώτης, το 
θέµα βρίσκεται ήδη ενώπιον της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής. «Έγι-
ναν όλες οι µελέτες και αναµένω 

ότι σύντοµα θα µπορούµε να πά-
ρουµε εισήγηση στο Υπουργικό 
Συµβούλιο για να λάβουµε τη 
σχετική απόφαση», πρόσθεσε.  

Αναφερόµενος στο περιεχόµε-
νο της συνάντησης, ο κ. Συλικι-
ώτης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ση-
µαντικό να υπάρχει ενηµέρωση 
από τις ίδιες τις εταιρείες για τις 
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. 
Όπως είπε, η αντιπροσωπεία της 
Delek, τον ενηµέρωσε ότι έχουν 
ήδη έτοιµες τις πλατφόρµες για 
να µπορέσουν να εξορύξουν 
και να παρέχουν φυσικό αέριο 
στο Ισραήλ από τον Απρίλιο του 
2013. Σηµείωσε πως πρόκειται 
για µια θετική εξέλιξη, η οποία 
συνδέεται και µε το αίτηµά της 
Κύπρου για την εισαγωγή φυ-
σικού αερίου από το Ισραήλ. 
«Αλλά, αντιλαµβάνεστε, ότι αυτό 
έχει να κάνει και µε τις ευρύτε-
ρες συνέργειες και τη συνεργασία 
που θέλουµε να κτίσουµε µε το 
Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο κ. Συλικιώτης χαρακτήρισε 
ακόµη θετικό το γεγονός πως η 
αντιπροσωπεία της Delek εκφρά-
στηκε µε τα καλύτερα λόγια για τα 

πολλά πλεονεκτήµατα που έχει 
η Κύπρος ως προς τη µετατροπή 
της σε ενεργειακό κέντρο και την 
αξιοποίησή της για µεταφορά του 
φυσικού αερίου διεθνώς.

«Καταλαβαίνουν, και αυτό φαί-
νεται µέσα από τη συζήτηση µαζί 
τους, ότι η Κύπρος ως κράτος-µέ-
λος της ΕΕ παρέχει ασφάλεια, ότι 
η Κύπρος έχει εξεύρει το χώρο, 
στον οποίο θα προχωρήσουµε 
για να δηµιουργήσουµε τερµατι-
κό υγροποίησης φυσικού αερίου. 
Όλα αυτά δηµιουργούν εκείνο το 
υπόβαθρο για να µπορεί να αξι-
οποιηθεί η Κύπρος», σηµείωσε.

Ο Νεοκλής Συλικιώτης υπο-
γράµµισε παράλληλα ότι ο διά-
λογος και η συνεργασία µε την 
Delek, µόνο όφελος µπορεί να 
αποφέρει, επισηµαίνοντας ότι το 
Ισραήλ βρίσκεται σήµερα στο τε-
λικό στάδιο λήψης των αποφάσε-
ών του αναφορικά µε την εξαγω-
γή των ισραηλινών κοιτασµάτων 
φυσικού αερίου.

Η ισραηλινή εταιρεία Delek 
είναι, µαζί µε την Noble Energy, 
οι βασικοί µέτοχοι στα ισραηλινά 
κοιτάσµατα φυσικού αερίου.
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Η Ιερά Σύνοδος, η οποία συ-
νήλθε την Τρίτη σε τακτική 
συνεδρίαση υπό την προε-

δρία του Αρχιεπισκόπου Κύπρου 
Χρυσοστόµου, αποφάσισε οµόφω-
να την περικοπή, επί του παρόντος, 
ποσοστού 25% από τους µισθούς 
των µελών της Συνόδου, καθώς 

και περικοπή του δέκατου τρίτου 
µισθού. Ανακοινώνοντας την από-
φαση, ο Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος ανέφερε ότι από τους 
λαϊκούς υπαλλήλους της Αρχιεπι-
σκοπής, των Μητροπόλεων και 
των Μονών θα περικοπεί ποσοστό 
15% στους µισθούς όσων υπερ-

βαίνουν τα 1.000 ευρώ. Είπε ακό-
µη ότι λήφθηκαν αποφάσεις για 
περικοπές στους µισθούς ιερέων 
µε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2013, οι 
οποίες και θα ανακοινωθούν σύ-
ντοµα. Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε 
ακόµη να παγώσουν οι προσλή-
ψεις σε Θρόνους και Μονές.

«Ψαλίδι» στους µισθούς βάζει και η Ιερά Σύνοδος
25% ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟ∆ΙΚΟΥΣ, 15% ΣΤΟΥΣ ΛΑΪΚΟΥΣ

Τις εξελίξεις στα θέματα φυσικού αερίου, 
συζήτησαν Συλικιώτης και Delek 

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 30% ΣΤΟ «ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 12»

Η αντιπροσωπεία της Delek, ενηµέρωσε τον κ. Συλικιώτη ότι έχουν ήδη έτοιµες τις πλατφόρµες για να µπορέσουν 
να εξορύξουν και να παρέχουν φυσικό αέριο στο Ισραήλ από τον Απρίλιο του 2013.


