
          
 
 

 
 

Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2017 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: 5ο Ενεργειακό Συμπόσιο – Κύπρος: Η Επόμενη Μέρα των  

Ενεργειακών Σχεδιασμών 
 
 

Κυρία/ε, 
 
Το Ενεργειακό Συμπόσιο διοργανώνεται φέτος για 5η φορά την 1η Νοεμβρίου 2017 στο 
ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία. 
 
Το συμπόσιο στοχεύει να δώσει απαντήσεις στα πιο κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το 
ενεργειακό μέλλον της Κύπρου γι’  αυτό και η θεματολογία του περιλαμβάνει πέραν από το 
φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό, το πετρέλαιο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα. 
 
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές στο συμπόσιο έχουν προσκληθεί να μιλήσουν ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αρμόδιοι Υπουργοί Κύπρου και Ελλάδας, 
ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι πετρελαϊκών εταιρειών και άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές. 
 
Το ΚΕΒΕ συνεχίζει την στήριξη του προς το συνέδριο εξασφαλίζοντας ειδική έκπτωση προς 
τα μέλη του.  Για τα μέλη του ΚΕΒΕ η συμμετοχή ανέρχεται σε €150 + ΦΠΑ, για μη μέλη 
ΚΕΒΕ η συμμετοχή είναι €250 +ΦΠΑ. 
 
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες, για δηλώσεις συμμετοχή 
παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τους διοργανωτές στο τηλέφωνο 22-342005. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
/ΜΚ  
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5 1η Nοεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο Hilton, Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ: Η επόμενη μέρα
των ενεργειακών σχεδιασμών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

επικοινωνία - δηµοσιότητα - εκδόσεις - διαφηµίσεις - συνέδρια
fmw financial media way

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΕ



4 επιτυχή Ενεργειακά Συμπόσια

Οι στόχοι και η συμβολή 
του Ενεργειακού Συμποσίου 

Το Ενεργειακό Συμπόσιο από τη γέννηση 
του μέχρι σήμερα έχει συμβάλει τα 
μέγιστα στη γνώση και στην ενημέρωση 
της κοινής γνώμης για τα τεκταινόμενα 
στον τομέα της ενέργειας.
Με κεντρικό στόχο του την προώθηση 
των ενεργειακών σχεδιασμών της 
Κύπρου και την αξιοποίηση των 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου, το 
Ενεργειακό Συμπόσιο δίνει την 
τεχνοκρατική προσέγγιση για τα 
επόμενα βήματα στον τομέα της 
ενέργειας. Με την πλατιά συμμετοχή 
που το χαρακτηρίζει, ανοίγει διαύλους 
αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της 
κυβέρνησης, των ακαδημαϊκών, των 
τεχνοκρατών και ευρύτερα της κοινής 
γνώμης 

Το Ενεργειακό Συμπόσιο για 
4 συνεχή χρόνια ενημερώνει 
και δίνει απαντήσεις στα καυτά 
ερωτήματα που αφορούν το 
ενεργειακό μέλλον της Κύπρου. 
Μέσα από τις εισηγήσεις, τους 
προβληματισμούς, την ανταλλαγή 
απόψεων, αλλά και τα ετήσια 
πορίσματα του, το Ενεργειακό 
Συμπόσιο καθιερώθηκε ως η 
σημαντικότερη σύναξη για τα 

ενεργειακά δρώμενα της Κύπρου. 
Με την καθεχρονική συμμετοχή 
ανώτατων αξιωματούχων της 
Κύπρου, της Ελλάδας και του 
εξωτερικού (ΗΠΑ, Ισραήλ, 

Αιγύπτου κ.ά.), αλλά και 
ακαδημαϊκών, τεχνοκρατών 
και εκπροσώπων διεθνών 
πετρελαϊκών εταιρειών, δίνει το 
στίγμα του ενεργειακού ταξιδιού 
της χώρας μας και χαράσσει την 
πορεία των επόμενων κινήσεων 
μας.
Η τεράστια προβολή που 
τυγχάνει από όλα τα ΜΜΕ της 
Κύπρου, της Ελλάδας αλλά και 
του εξωτερικού, μεταφέρει με 
ξεκάθαρο τρόπο τα μηνύματα 
που αφορούν τα ενεργειακά 
θέματα της Κύπρου.
Όσοι παρακολούθησαν τις 
προηγούμενες εργασίες του 
Ενεργειακού Συμποσίου, 
που οργανώνουν από κοινού 
το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και η FMW Fi-
nancial Media Way, δηλώνουν 
ότι αποτελεί το κεντρικό σημείο 
αναφοράς για τα ενεργειακά 
δρώμενα της Κύπρου.

Με διακεκριμένους 
ομιλητές από
την Κύπρο, 
την Ελλάδα
και το εξωτερικό 



Φέτος, λόγω των σοβαρών εξελίξεων στους ενεργειακούς 
σχεδιασμούς της Κύπρου, το Ενεργειακό Συμπόσιο αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία, αφού αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε 
καίρια ερωτήματα, όπως:

• Τα επόμενα βήματα της Κύπρου στον τομέα της έρευνας 
και της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων.

• Η ενεργειακή συνεργασία των κρατών της περιοχής.
• Οι επενδύσεις ενεργειακών εταιρειών στη ΝΑ Μεσόγειο 

τόσο στους υδρογονάνθρακες όσο και στον ηλεκτρισμό.
• Ο σχεδιασμός αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου από τη 

Μεσόγειο στην Ευρώπη.
• Η αξιοποίηση του φυσικού αερίου για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας.
• Οι ηλεκτρικές διασυνοριακές διασυνδέσεις.
• Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κύπρο.
• Η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της Κύπρου.
• Η δημιουργία νομικού και διοικητικού πλαισίου, με στόχο 

τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των Κυπρίων.

Στο επίκεντρο της θεματολογίας του Συμποσίου είναι το 
φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, ο ηλεκτρισμός, οι Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και η Ενεργειακή Αποδοτικότητα.

5ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 1η Νοεμβρίου 2017

Στο φετινό Ενεργειακό Συμπόσιο, όπως και κάθε χρόνο έχουν 
προσκληθεί για να παρευρεθούν και να μιλήσουν ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο 
Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος 
Λακκοτρύπης, ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας κ Γιώργος 
Σταθάκης, εκπρόσωποι εταιρειών που έχουν εμπλακεί 
στην κυπριακή ΑΟΣ, ανώτατα στελέχη διεθνών εταιρειών 
ενέργειας, ακαδημαϊκοί και διακεκριμένες προσωπικότητες 
από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο της Κύπρου, της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Χορηγοί και οι 
Υποστηρικτές του Ενεργειακού Συμποσίου θα τύχουν πολύ 
μεγάλης προβολής από τα ΜΜΕ της Κύπρου, της Ελλάδας 
και του εξωτερικού.
Πέραν των Χορηγών Επικοινωνίας που είναι το Συγκρότημα 
«Φιλελεύθερος», η τηλεόραση του «Αντένα», η οικονομική 
ιστοσελίδα www.nomisma.com.cy και η ελλαδική ενεργειακή 
πύλη www.energia.gr, οι εργασίες του Ενεργειακού 
Συμποσίου θα προβληθούν από όλα τα ΜΜΕ. 

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Οι οργανισμοί και επιχειρήσεις ανάλογα με τη Χορηγία που 
θα επιλέξουν θα έχουν σημαντικά οφέλη, όπως:

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:

• Παραχώρηση χώρου για στήσιμο περιπτέρου (booth) στο foyer 
των αιθουσών, μέσα στο οποίο μπορούν να έχουν τηλεόραση, 
φυλλάδια και οτιδήποτε άλλο υλικό επιθυμούν. 

• Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και το είδος της 
Χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία και ενημερωτικό 
υλικό που αφορά το Συμπόσιο. 

• Δικαίωμα ομιλίας στελέχους του στο Συμπόσιο.
• Ανάρτηση 2 εσωτερικών banners στο χώρο του Συμποσίου.
• Παροχή 10 δωρεάν προσκλήσεων για παρακολούθηση του 

Συνεδριακού μέρους από αρμόδιους της εταιρείας Χορηγού.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

• Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και το είδος της 
Χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία και ενημερωτικό 
υλικό που αφορά το Συμπόσιο. 

• Δικαίωμα ομιλίας στελέχους του στο Συμπόσιο.
• Ανάρτηση 2 εσωτερικών banners στο χώρο του Συμποσίου
• Παροχή 5 δωρεάν προσκλήσεων για παρακολούθηση του 

Συνεδριακού μέρους από αρμόδιους της εταιρείας Χορηγού

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: 
 
• Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και το είδος της 

Χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία και ενημερωτικό 
υλικό που αφορά το Συμπόσιο. 

• Ανάρτηση 2 εσωτερικών banners στο χώρο του Συμποσίου.
• Παροχή 3 δωρεάν προσκλήσεων για παρακολούθηση του 

Συνεδριακού μέρους από αρμόδιους της εταιρείας Χορηγού

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ / ΓΕΥΜΑΤΟΣ:

• Αναγραφή του ονόματος, του λογοτύπου και το είδος της 
Χορηγίας σ’ όλη την έντυπη αλληλογραφία και ενημερωτικό 
υλικό που αφορά το Συμπόσιο. 

• Ανάρτηση banner στο χώρο του Δείπνου/Γεύματος.
• Τοποθέτηση placemats στα τραπέζια με αναγραφή του 

ονόματος του χορηγού. 

€10.000

€5.000

€3.000

€4.000

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το κόστος για ατομική συμμετοχή στο Συμπόσιο που 
περιλαμβάνει την παρακολούθηση του Συμποσίου καθώς 
και όλα τα γεύματα, ανέρχεται ποσό των €150 + Φ.Π.Α. για 
τα μέλη του ΙΕΝΕ και στο ποσό των €250 + ΦΠΑ για τα μη 
μέλη του ΙΕΝΕ. Το κόστος για φοιτητές Πανεπιστημίου θα 
ανέρχεται στην ειδική τιμή των €50+Φ.Π.Α κατ’ άτομο. Το 
κόστος συμμετοχής θα πρέπει να προπληρωθεί πριν την 
ημερομηνία διεξαγωγής του Συμποσίου.



Οι διοργανωτές

επικοινωνία - δηµοσιότητα - εκδόσεις - διαφηµίσεις - συνέδρια
fmw financial media way

1η Nοεμβρίου 2017
Ξενοδοχείο Hilton, Λευκωσία

Περισσότερες 
πληροφορίες

Τηλ: +357 22342005
www.fmw.com.cy 

www.iene.gr

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) εδρεύει στην Αθήνα και είναι ο κύριος μη κερδοσκοπικός φορέας 
έγκυρης τεχνοκρατικής ανάλυσης των ενεργειακών θεμάτων της Ελλάδας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης. Με 
δεκάδες επιστημονικά συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις στο ενεργητικό του, το ΙΕΝΕ 
αναλύει σε καθημερινή βάση τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες της 
περιοχής.

Η Εταιρεία FMW Financial Media Way ασχολείται με την επικοινωνία, τη δημοσιότητα, τις εκδόσεις, τη διαφήμιση 
και τα συνέδρια. Με μεγάλο και ποιοτικό πελατολόγιο από τον κόσμο των επιχειρήσεων και πολλές δικές της 
εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές) προσφέρει αξιόπιστες επαγγελματικές υπηρεσίες τόσο στην Κύπρο, όσο και 
στην Ελλάδα, όπου διαθέτει έδρα. Στον τομέα των Συνεδρίων, πέραν του Ενεργειακού Συνεδρίου, έχει οργανώσει 
εξειδικευμένα συνέδρια τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα για την οικονομία, τις επενδύσεις, την ανεργία, 
το καζίνο και άλλα.  

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Χορηγοί Επικοινωνίας Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας 

5 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΧΟΡΗΓΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

nomisma.com.cy
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