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 Ο ρόλος της Κύπρου στον ενεργειακό διάδρομο της Ν.Α. Μεσογείου 
 
 Επίσημο δείπνο με ομιλητή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Ν. 

Αναστασιάδη 
 

  ΠΠάάννωω  ααππόό  2255  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοοιι  οομμιιλληηττέέςς  κκααιι  χχααιιρρεεττιισσμμοοίί  

ΑΑρρχχηηγγώώνν  κκοομμμμάάττωωνν,,  ΥΥπποουυρργγώώνν  κκααιι  αακκααδδηημμααϊϊκκώώνν  
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Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και η Εταιρεία 
Δημοσιότητας, Επικοινωνίας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων fmw 
financial media way, εξαγγέλλουν τη διοργάνωση του 2ου Ενεργειακού 
Συμποσίου για το 2013. 
 
Μετά τη μεγάλη επιτυχία του 1ου Ενεργειακού Συμποσίου το 2012, η νέα 
διοργάνωση θα διαρκέσει δύο μέρες και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14-15 
Μαρτίου 2013 στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. 
 
Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει επίσημο δείπνο με ομιλητή 
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ενώ τη 
δεύτερη μέρα θα διεξαχθεί το τεχνοκρατικό μέρος 
 
Τίτλος του Συμποσίου θα είναι "Ο Ρόλος της Κύπρου στον Ενεργειακό 
Διάδρομο της Ν.Α. Μεσογείου" και θα καλύψει την ενεργειακή στρατηγική 
στον τομέα της έρευνας και αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, την αγορά 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, την αγορά ηλεκτρισμού, τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). 
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Ειδικότερα, το 2ο Ενεργειακό Συμπόσιο που είναι υπό την αιγίδα του 
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), θα καλύψει 
ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας ως εξής: 
 

 Νέα ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ενεργειακής πολιτικής για το 2020. 

 Έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Κύπρο, το νέο 
ενεργειακό μίγμα και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις στην περιοχή. 

 Παρουσίαση των νέων εταιρειών που εξασφάλισαν άδεια για έρευνες 
σε οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ. 

 Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. 
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), συμπαραγωγή και εξοικονόμηση 

ενέργειας. 
 
Στο Συμπόσιο εκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα 
παρευρεθούν και θα χαιρετίσουν οι Αρχηγοί ή Εκπρόσωποι των 
Κοινοβουλευτικών κομμάτων της Κύπρου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γ. Λακκοτρύπης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας κ. Ευάγγελος Λιβιεράτος, 
εκπρόσωποι κρατικών και ημικρατικών οργανισμών της Κύπρου, της Ελλάδας 
και του Ισραήλ και εταιρειών ενέργειας του εξωτερικού, ακαδημαϊκοί στα 
θέματα ενέργειας και εκπρόσωποι επιχειρήσεων του τομέα της ενέργειας. 
 
Συνολικά στο Συμπόσιο θα συμμετάσχουν και θα μιλήσουν πέραν των 30 
ομιλητών από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα 
καλύψουν όλο το φάσμα των ενεργειακών πόρων και εφαρμογών. 
 
Το Ενεργειακό Συμπόσιο που αποτελεί τη σημαντικότερη ενεργειακή 
εκδήλωση στην Κύπρο, προσδοκούμε να αποτελέσει σημείο αναφοράς στα 
ενεργειακά πράγματα της Κύπρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της 
Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Το Συμπόσιο που είναι υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ, έχει ως Χορηγούς το 
Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, τη Δημόσια Εταιρεία Παροχής Αερίου της 
Ελλάδας (ΔΕΠΑ), ως Υποστηρικτές την ΑΗΚ, τη ΚΡΕΤΥΚ και τη ΡΑΕΚ, Επίσημο 
Αερομεταφορέα τις Κυπριακές Αερογραμμές, Χορηγούς Επικοινωνίας το ΡΙΚ 
και το "Φιλελεύθερο" και τη Διαδικτυακή Στήριξη των ιστοσελίδων 
www.energia.gr και www.nomisma.com.cy.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συμποσίου 
μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο: 00357-2234 2005 και e-mail: 
info@fmw.com.cy 
 

http://www.energia.gr/
http://www.nomisma.com.cy/

