
 

 

  
 

 
 

 

ΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ  
ΩΣ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Με την ευκαιρία των εορτασμών των 10 χρόνων λειτουργίας της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου, πραγματοποιήθηκε 

εκδήλωση αφιερωμένη σε πολύτιμους συνεργάτες της, οι οποίοι διαχρονικά στηρίζουν το έργο της 

κυρίως στην περισυλλογή και ανακύκλωση μπαταριών. Χαιρετισμό στην εκδήλωση που έλαβε χώρα 

την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, στο Lemon Park στη Λευκωσία, απηύθυνε ο αξιότιμος Υπουργός 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής και ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Οργανισμού κ. Κρις Χριστοδούλου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν συνολικά 17 βραβεία μέσα από 10 κατηγορίες. Το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου βραβεύθηκε ως η «Καλύτερη Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης», η οποία έχει 

περισυλλέξει από το 2009, 1816 κιλά μπαταριών.  

Στην Τελετή προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, η κα Άντρη 

Γιάγκου, Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, ο κ. Πιερής Μηνά, Ανώτερος Τεχνικός και 

οι φοιτητές Αλέξης Χαραλάμπους και Άλκηστις Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος και Ταμίας αντίστοιχα του 

Περιβαλλοντικού και Φιλοζωϊκού Ομίλου. 

Το βραβείο απένειμε ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Χαράλαμπος Πετρίδης, όπου εκ μέρους του Πρύτανη, 

Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη, παρέλαβε η Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, κα 

Άντρη Γιάγκου. Η κα Γιάγκου, συγχάρηκε την Α.Φ.Η.Σ για τα 10 χρόνια λειτουργίας της και 

ευχαρίστησε για την άρτια συνεργασία τόσων χρόνων, τονίζοντας ότι «το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο 

πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής του προσφοράς και ευθύνης, θα συνεχίσει να στηρίζει το 

έργο που επιτελείται και θα στέκεται αρωγός στις ενέργειες και δράσεις που αποσκοπούν στην 

προστασία του περιβάλλοντος».  

Παράλληλα, η κα Γιάγκου ανέφερε ότι, η «βράβευση του Πανεπιστημίου Κύπρου, μας τιμά ως 

οργανισμό και αποδεικνύει ότι εκτός από εκπαιδευτικό ίδρυμα, η προστασία του περιβάλλοντος έχει 

ενταχθεί στην κουλτούρα μας ως οργανισμός, καθότι για να βραβευτεί το Πανεπιστήμιό μας και για 

να συλλεχθεί η μεγαλύτερη ποσότητα μπαταριών, έχει συμβάλει ολόκληρη η πανεπιστημιακή 

κοινότητα (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό).  

Τέλος Ανακοίνωσης 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης και 
Προβολής 
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