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Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου και η Σχολή ∆ιοίκησης 
και Οικονοµίας του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, 
σας προσκαλούν σε διάλεξη µε θέµα:

«Η Πορεία των Υδρογονανθράκων στην Κύπρο 
και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου – 
Το Παρόν, το Μέλλον και οι Προοπτικές» 

Οµιλητής: κ. Σόλων Κασίνης

Περιγραφή ∆ιάλεξης: 

Η διάλεξη θα ασχοληθεί µε παρουσίαση γενικών θεµάτων που 
αφορούν τους υδρογονάνθρακες, µε επίκεντρο τις τελευταίες 
εξελίξεις στην έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων 
στην Κύπρο καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 
Έπειτα θα γίνει παρουσίαση τεχνικών θεµάτων περί πετρελαίου 
και φυσικού αερίου σε ότι αφορά τη γεωλογία και χηµεία των 
υδρογονανθράκων καθώς και αναφορικά µε τους τοµείς 
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Θα ακολουθήσει σύντοµη 
παρουσίαση-αναφορά στο βιβλίο του κ. Σόλωνα Κασίνη µε τίτλο 
‘Περί Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου’, το οποίο κυκλοφόρησε 
αρχές του περασµένου έτους.

Πολυχώρος Κτίσις,
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο 
Κύπρου
Οδός Ανδρέα ∆ρουσιώτη,
Πλατεία Ηρώων, 3040 Λεµεσός 

πρόσκληση

Πληροφορίες:
25002277
www.cut.ac.cy



Σύντοµο Βιογραφικό:

Σόλων Κασίνης
Ο Σόλων Κασίνης γεννήθηκε στην κατεχοµένη Ζώδια το 1952. Ασχολείται 
από θέσεις ευθύνης µε τη βιοµηχανία του πετρελαίου και φυσικού αερίου 
εδώ και σχεδόν 40 έτη. Είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε και οργάνωσε τις 
ενέργειες ανακάλυψης και εκµετάλλευσης του φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Σπούδασε Χηµικός Μηχανικός στο University of Surrey στη Μεγάλη 
Βρετανία, έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο 
Philips College of Higher Education στην Κύπρο και Μάρκετινγκ στο 
Chartered Institute of Marketing στο Λονδίνο.

∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας, Πρόεδρος του Ιδρύµατος 
Ενέργειας Κύπρου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κυπριακής 
Εταρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕτΑΠ), Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου 
(ΚΡΕΤΥΚ), καθώς και σύµβουλος για θέµατα ενέργειας του πρώην 
Πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά.

Ο Σόλων Κασίνης είναι σήµερα Βουλευτής, Επίτιµος ∆ιδάκτορας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ειδικός σύµβουλος 
επί ενεργειακών θεµάτων µε ειδίκευση στον τοµέα του πετρελαίου και 
φυσικού αερίου µέσω της εταιρείας που ίδρυσε µε την επωνυµία KASSINIS 
INTERNATIONAL CONSULTING LTD, καθώς και ο συγγραφέας του 
βιβλίου µε τίτλο «ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Χηµεία του 
Πετρελαίου, Τοµείς Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου».


