
∆ευτέρα
4 Απριλίου 2016
16:00-17:00

Tο Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 
του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, σας 
προσκαλεί σε διάλεξη µε θέµα:

Κυπριακό ∆ιυλιστήριο Πετρελαίου/Κυπριακή 
Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών τέλος µιας 
εποχής

Οµιλητής: 

Γλαύκος Θεοδότου
Προϊστάµενος Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος
Κυπριακό ∆ιυλιστήριο Πετρελαίου Λτδ
  

Αίθουσα 2 
Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο 
Κύπρου
Θέµιδος και Ιφιγενείας γώνια, 
Λεµεσός

πρόσκληση

Πληροφορίες:
25002178
www.cut.ac.cy/events



Περιγραφή:

Η διάλεξη θα περιγράψει την ιστορία του Κυπριακού 
∆ιυλιστηρίου Πετρελαίου Λτδ, τις επιδράσεις που είχε η 
λειτουργία του στο περιβάλλον της περιοχής και κυρίως µε την 
εφαρµογή του νόµου « Ο Περί Αντιµετώπισης Των Κινδύνων 
Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας Σχετιζοµένων Με Επικίνδυνες 
Ουσίες Κανονισµοί Του 2001 και 2006». Την απόφαση για το 
κλείσιµο του και την µετατροπή αυτού σε προσωρινό 
τερµατικό σταθµό αποθήκευσης πετρελαϊκών προϊόντων. Θα 
αναφερθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που 
παρουσιάστηκαν κατά την αποξήλωση του εργοστασίου 
διύλισης και κατά την λειτουργία του τερµατικού.  
Τελειώνοντας θα γίνει αναφορά στο κλείσιµο του τερµατικού 
και στα προβλήµατα που θα παρουσιαστούν κατά την 
αποξήλωση των δεξαµενών και του υπόλοιπου εξοπλισµού 
όπως και στην απορρύπανση του χώρου.

Βιογραφικό:

Ο Γλαύκος Θεοδότου είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός, απόφοιτος του Τεχνικού Πανεπιστηµίου του 
Άαχεν (RWTH Aachen) της Γερµανίας. Μετά τις σπουδές του 
παρακολούθησε µεταπτυχιακό κύκλο µαθηµάτων στα θέµατα 
Εργατική Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία Περιβάλλοντος. Το 
1992 άρχισε να εργάζεται στο Κυπριακό ∆ιυλιστήριο 
Πετρελαίου Λτδ ως Προϊστάµενος Ασφάλειας Υγείας και 
Περιβάλλοντος. Το 2004 µε το κλείσιµο του διυλιστηρίου 
µετατέθηκε µε τα ίδια καθήκοντα στην Κυπριακή Εταιρεία 
Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ.  Κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδροµίας του παρακολούθησε σεµινάρια τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για θέµατα Πυρόσβεσης και 
Πυροπροστασίας στα Πετρελαιοειδή, καταπολέµησης 
πετρελαιοκηλίδας στη θάλασσα και στεριά. Είναι ο 
συντονιστής του Σχεδίου Καταπολέµησης Πετρελαιοκηλίδας 
στον κόλπο της Λάρνακας που µπορεί να προκύψει από τη 
λειτουργία των Εταιρειών Πετρελαιοειδών στην περιοχή όπως 
και των δράσεων των εταιρειών πετρελαιοειδών για 
αντιµετώπιση Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας γνωστό ως 
Σέβεζο. 


