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ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΣΠΙΔΑ» 
 

Στόχος η ευαισθητοποίηση και δράση για περιβαλλοντικά θέματα 
 

Με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα και στο πλαίσιο της 
κοινωνικής του ευθύνης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019, Μνημόνιο 
Συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Περιβαλλοντική Οργάνωση «Πράσινη Ασπίδα». Το Μνημόνιο υπέγραψαν, 
εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους της 
Ανεξάρτητης Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Πράσινη Ασπίδα», ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. 
Κυριάκος Ανδρέου. 
 

Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, την προσφορά εμπειρογνωμοσύνης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε 
διάφορα θέματα με τα οποία καταπιάνεται η «Πράσινη Ασπίδα», την ανοικτή πρόσβαση σε μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας στις εκδηλώσεις της Πράσινης Ασπίδας, καθώς και την από κοινού 
διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την 
επιστήμη και τον ανοικτό διάλογο. 
 

Κατά την υπογραφή, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή τη 
συνεργασία, καθώς, όπως τόνισε, το Πανεπιστήμιο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε περιβαλλοντικά θέματα.  
«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου», σημείωσε ο κ. Χριστοφίδης, «πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε 
οποιαδήποτε θέματα αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του κι αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις 
καθημερινές του δράσεις»  Ο Πρύτανης τόνισε ότι μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας με την «Πράσινη 
Ασπίδα», θα δημιουργηθούν και αναπτυχθούν νέες ευκαιρίες για κοινές δράσεις, οι οποίες θα είναι 
ιδιαίτερα επωφελείς για το περιβάλλον.  
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πράσινης Ασπίδας», κ. Κυριάκος Ανδρέου ανέφερε ότι το 
παρόν Μνημόνιο, αποτελεί το πρώτο που υπογράφει η «Πράσινη Ασπίδα» με κάποιο Οργανισμό, και 
ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την τιμή αυτή.  «Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου», 
σημείωσε ο κ. Ανδρέου, «αποτελεί ηλιαχτίδα φωτός για την Πράσινη Ασπίδα, καθώς μέσα από αυτήν θα 
καταστεί εφικτή η διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν το 
περιβάλλον».  
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