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Συζητώντας ‘Το μέλλον του Φυσικού Αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο’
Το PRIO διοργανώνει στις 21 Νοεμβρίου το ετήσιο διεθνές συνέδριό του
για την Ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο
Το PRIO Cyprus Centre, σε συνεργασία με το Atlantic Council, το Friedrich-Ebert-Stiftung στην
Κύπρο, το Istituto Affari Internazionali και το Strata Insight, διοργανώνει το τέταρτο ετήσιο
διεθνές συνέδριό του για την Ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Το συνέδριο, με τον τίτλο
‘Το Μέλλον του Φυσικού Αερίου στην Μεσόγειο’, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στο
Chateau Status στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία, από τις 9 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα μιλήσουν διεθνώς αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες
του τομέα της ενέργειας με εις βάθος γνώση των δεδομένων της περιοχής. Θα αποτελέσει
καθ’ αυτό τον τρόπο ένα φόρουμ για συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων και ανάλυση των
προοπτικών της βιομηχανίας υδρογονανθράκων στη περιοχή.
Το συνέδριο θα περιλαμβάνει τρία διαφορετικά πάνελ τα οποία θα συζητήσουν τις τάσεις
στον τομέα της ενέργειας σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, διερευνώντας την επίδραση
τους στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο στο παρόν
και στο μέλλον. Κάθε πάνελ θα ξεκινά με κεντρική ομιλία ενώ θα ακολουθούν τρεις
παρουσιάσεις. Στο πρώτο πάνελ, ο Χαράλαμπος Έλληνας, Senior Fellow του Atlantic Council
και Εκτελεστικός Διευθυντής της E-C Natural Hydrocarbons Company, θα δώσει τη δική του
απάντηση στο κατά πόσο είναι «καιρός για ρεαλισμό» όσον αφορά το φυσικό αέριο της
Ανατολικής Μεσογείου. Εν συνεχεία το δεύτερο πάνελ θα επικεντρωθεί στο θέμα της
ενεργειακής ασφάλειας, με κεντρική ομιλήτρια τη Νάταλι Τότσι, Αναπληρώτρια Διευθύντρια
του Istituto Affari Internazionali. Τέλος, στο τρίτο πάνελ θα παρουσιαστούν διαφορετικές
οπτικές από άτομα προερχόμενα από τη βιομηχανία της ενέργειας όσον αφορά το Φυσικό
Αέριο της Ανατολικής Μεσογείου, με τον/ην ………………………. να κάνει την κεντρική ομιλία.
Από το 2011 και εντεύθεν το PRIO Cyprus Centre συνεργάζεται με το Friedrich-Ebert-Stiftung
στην Κύπρο για τη διοργάνωση συνεδρίων για την Ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Η
διοργάνωση αυτή, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα ετήσιο φόρουμ που δίνει την ευκαιρία στο
κοινό να έρθει σε επαφή και να ακούσει τις απόψεις ειδικών και εμπειρογνωμόνων του τομέα
της Ενέργεια για τα εκάστοτε δεδομένα αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι όσον αφορά την
εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου.
Για εγγραφές παρακαλώ επικοινωνήστε: Guido Bonino στο guido@prio.org
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