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Λευκωσία, 21 Δεκεμβρίου 2011  

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΡΩΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 10 ΜW  

Από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα  Αθανάσιος Κτωρίδης 

 

Tη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 10 

MW στην Πανεπιστημιούπολη ανακοίνωσαν στις 21 

Δεκεμβρίου 2011, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 

ανθρωπιστικό, μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Αθανάσιος 

Κτωρίδης, το οποίο και αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση 

του πάρκου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ενεργά για την 

Ενέργεια. H χρηματοδότηση αφορά το ποσό των €14.000.000 το οποίο θα καταβάλει το Ίδρυμα 

για την εγκαθίδρυση του πάρκου και σημαντικό μέρος του οποίου θα δοθεί ως δωρεά, όταν 

εξασφαλισθούν τα έγγραφα ολοκλήρωσης. Το υπόλοιπο ποσό θα είναι υπό τη μορφή 

οικονομικής στήριξης για την υλοποίηση της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου. 

 

Ενδεικτικό μέτρο της εμβέλειας του πάρκου είναι η 

δυνατότητα του να ικανοποιεί πλήρως τις ενεργειακές 

ανάγκες τις Πανεπιστημιούπολης και μάλιστα χωρίς ίχνος 

ρύπων.   

Σε μια εποχή όπου αναζητούνται λύσεις απεξάρτησης της 

Κύπρου από τα ρυπογόνα και δαπανηρά καύσιμα, η 
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αξιοποίηση του πλούτου που μας κληροδότησε η φύση είναι πέρα από αναγκαία για την 

ευημερία μας. Είναι ζωτική για την υγεία και ευτυχία εμάς και των παιδιών μας, σημείωσε ο κ. 

Κτωρίδης.          

 

Έσοδα από την παραγωγή και διάθεση της ενέργειας θα διατίθενται ως ακολούθως: 

Α) Υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για έναρξη, συνέχιση ή 

ολοκλήρωση των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι υποτροφίες θα προσφέρονται 

κατά προτεραιότητα σε παιδιά ανθρώπων που θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα μας.  

Περαιτέρω, θα διατίθενται για τη χρηματοδότηση μεταδιδακτορικών ερευνητών. 

Β) Χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Προχωρημένων Σπουδών, με ποσό έως και 500.000,00 Ευρώ 

(πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) ετησίως. 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε 

θερμά το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης για την ουσιαστική συμβολή του στην υλοποίηση του 

έργου. Ο κ. Χριστοφίδης τόνισε ότι ο ήλιος αποτελεί την πιο αξιόπιστη ενεργειακή πηγή την 

οποία διαθέτει σε αφθονία η Κύπρος. Το πάρκο αυτό, με την ενεργειακή του απόδοση θα 

αναδείξει το γεγονός ότι ο ήλιος αποτελεί μία ορθή επιλογή ενεργειακής πολιτικής, καθώς 

επίσης θα αναδείξει και την ανάγκη για την αξιοποίηση των εμπειρογνωμόνων από την 

Πολιτεία, ώστε να λαμβάνονται οι ορθές αποφάσεις κατά τη χάραξη πολιτικής.  Χαρακτηριστικά 

σημείωσε ότι 0,1% του κυπριακού εδάφους είναι αρκετό για να μας καλύψει ενεργειακά σε 

ποσοστό 100%. Το φωτοβολταϊκό πάρκο ηρώων του Πανεπιστημίου Κύπρου, πρόσθεσε, είναι 

μόνο η αρχή, ενώ θα ακολουθήσουν πολλές δράσεις μέσω των οποίων το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου θα πρωτοστατήσει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως ίδρυμα που σέβεται το περιβάλλον και 

αναπτύσσει πράσινες πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο της δράσης του ως πράσινο Πανεπιστήμιο 

(green university) θα είναι επίσης σε θέση να προσελκύσει χρηματοδότηση από σχετικά 

ευρωπαϊκά κονδύλια.  Κλείνοντας, ο Πρύτανης ανέφερε ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο θα 

αποτελεί ορόσημο για την κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου στον τομέα της 

αξιοποίησης των ενεργειακών μας πόρων και της  παράλληλης εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


