Short CV
Γιώργος Γεωργίου

Ο Γιώργος Γεωργίου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1974, Εξειδικεύτηκε στην Ηλεκτρολογία και απέκτησε
πτυχία Bachelor και Master of Business Administration. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1999 με την
εταιρεία GGAM Electrical Services Ltd που είχε σαν βασικό αντικείμενο δραστηριότητας ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις, αυτοματισμούς κτιρίων και Φωτοβολταϊκά συστήματα. Το όραμά του για διαφοροποίηση
στον τομέα των «έξυπνων κτιρίων» και ως εξελίξεις στην ευρύτερη αγορά της ενέργειας, τον οδήγησε
στη συνεργασία με τη Γερμανική εταιρεία, κολοσσό στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, Conergy,
ιδρύοντας το 2005 την Conergy Cyprus,μια από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο στην Κύπρο με πολύ
μεγάλες επιτυχίες και πρώτα έργα φωτοβολταϊκών στην Κυπριακή αγορά. Επόμενο βήμα. Το 2011,
εξαγόρασε την Conergy Cyprus και στην συνέχεια σε συνεργασία με τον όμιλο εταιρειών Λανίτης ίδρυσε
τον όμιλο εταιρειών Lanitis Green Energy Group, του οποίου ήταν μέτοχος και κατείχε τη θέση του
Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή.
Το 2014 δημιούργησε το πρώτο εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην Κύπρο με άδεια
περισυλλογής , διαχείρισης και ανακύκλωσης επικίνδυνων αποβλήτων .
Τον Ιανουάριο του 2016 με κύριο γνώμονα την εξέλιξη και την προσαρμογή στις αλλαγές της αγοράς
της ενέργειας, δημιουργεί τον νέο όμιλο GDL Green Energy Group, ένα ευέλικτο σχήμα αποτελούμενο
από εξειδικευμένες εταιρείες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με ΑΠΕ και ΕΞΕ με στόχο
την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του τομέα της πράσινης ενέργειας στην Κύπρο. Τον όμιλο
αποτελούν ένα δυναμικό και ευέλικτο συγκρότημα εταιρειών το οποίο δραστηριοποιείται και προσφέρει
λύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας,
Θέρμανσης/Κλιματισμού και Ενεργειακών Υπηρεσιών.
Το 2018 δημιούργησε μια στρατηγική συμμαχία με ομάδα επενδυτών και η ιδρύει την εταιρείας CY PV
Energy Ltd, στην οποία είναι διευθυντής και μέτοχος και η οποία σχεδιάζει, εκτελεί και επενδύει στην
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων ενώ συμβάλει ενεργά στη διαδικασία προσέλκυσης ξένων
επενδυτών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του τομέα της πράσινης ενέργειας στην
Κύπρο.
Με την ολοκλήρωση των τριών έργων της συνολικής ισχύος 7.4MW,η CY PV Energy LTD καθίσταται
η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα στην Κύπρο μέχρι
σήμερα . Κάνει πράξη το όραμα της για μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις στην Κύπρο με χρήση
φωτοβολταϊκών και ενισχύει την δέσμευση της στην αγορά τροχοδρομώντας ακόμη μεγαλύτερες
επενδύσεις αρχές του 2019 συνολικής ισχύος 26MW στα πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς
Ηλεκτρισμού επεκτείνοντας και το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της σε 33,4MW.
Αυτή την περίοδο συμμετέχει στην δημιουργία του Cyprus Energy Fund, ενός ειδικού επενδυτικού
ταμείου για χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ, του οποίου είναι Executive Director.
Ο Γ.Γ ασχολείται τα τελευταία 15 χρόνια αποκλειστικά με τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Διετέλεσε για 12 χρόνια Πρόεδρος του Συνδέσμου εταιρειών

Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (ΣΕΑΠΕΚ). Επίσης διετέλεσε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ).
Σήμερα είναι:
•

Προέδρος Συνδέσμου Συμμετεχόντων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΣΣΑΑΗ),
Σκοπός του οποίου είναι η προώθηση των συμφερόντων των μελών του, που κυρίως είναι η
διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας μιας πραγματικά απελευθερωμένης Ανταγωνιστικής
Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ). Ο νεοσυσταθείς Σύνδεσμος εκπροσωπεί επιχειρήσεις που θα
συμμετέχουν στην ΑΑΗ και οι οποίες έχουν αναλάβει επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων.

•

Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ)
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας ιδρύθηκε το 2013 και σήμερα
απαριθμεί 25 μέλη επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας και
στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.
•
•
•
•
•

Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)
Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας της (ΟΕΒ)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών (CEA)
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Cyprus Institute of Marketing (CIM)

Είναι νυμφευμένος με την Κατερίνα και πατέρας του Ανδρέα (5 ετών).

