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Στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής
και Τουρκίας, του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Σχολή
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
ο κος Σόλων Κασίνης*
εμπειρογνώμων της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον σχεδιασμό και την εκμετάλλευση της κυπριακής
ΑΟΖ και σύμβουλος σε ζητήματα ενέργειας του Πρωθυπουργού της Ελλάδος κυρίου Αντώνη Σαμαρά
θα δώσει διάλεξη με θέμα:
“Το ιστορικό της κυπριακής ΑΟΖ, ο εντοπισμός και η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων εντός
αυτής: Προοπτικές και διδάγματα για ένα ελληνικό πρότυπο”
την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, ώρα 11:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ., στο αμφιθέατρο “Ιωάννης Δρακόπουλος”.
Θα ακολουθήσει σχολιασμός από τον συντονιστή της συζητήσεως, Πρόεδρο του Τμήματος Τουρκικών
Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Καθηγητή Ιωάννη Θ. Μάζη, και κατόπιν θα
διατυπωθούν ερωτήσεις από το κοινό προς τον ομιλητή.
Θα προλογίσει ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Καθηγητής κ.
Μιχαήλ Σπουρδαλάκης.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.
* Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Ο Σόλων Κασίνης γεννήθηκε στην Κύπρο το 1952 και είναι παντρεμένος με τρία παιδιά. Σπούδασε Χημικός
Μηχανικός, κατέχει πτυχίο Business Studies και Δίπλωμα Μάρκετινγκ. Για περισσότερα από 33 χρόνια
ασχολήθηκε επισταμένως με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εργάστηκε για την Sasol Ltd και
την Cyprus Petroleum Refinery, ενώ διετέλεσε επικεφαλής της Υπηρεσίας Ενέργειας του υπουργείου Εμπορίου
της Κύπρου και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας και του Ειδικού Ταμείου της Επιτροπής Ενεργειακών
Πόρων. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα για τη διαχείριση του ενεργειακού δυναμικού της
Κύπρου, καθώς επίσης κεντρικό πρόσωπο της «ενεργειακής» διπλωματίας της Κύπρου, καθώς συμμετείχε στις
διεθνείς διαπραγματεύσεις για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων της ΝΑ Μεσογείου και συνέβαλε στο να
οδηγηθεί η χώρα στην οριοθέτηση της ΑΟΖ της με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Ανέλαβε σύμβουλος του
πρωθυπουργού της Ελλάδος επί ενεργειακών θεμάτων.

