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 Λευκωςία, 15 Σεπτεμβρίου 2011  

ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ «ΕΝΕΡΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ- 

ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΣΩΡΙΔΗ 

 

Υπογράφθκε ςτισ 15 Σεπτεμβρίου 2011, Συμφωνία 

Συνεργαςίασ μεταξφ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου και του 

Ιδρφματοσ Ακανάςιοσ Κτωρίδθσ, ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ 

τουσ πρωτοβουλίασ «Ενεργά για τθν Ενζργεια».  Τθ 

Συμφωνία υπζγραψαν, εκ μζρουσ του Πανεπιςτθμίου ο 

Πρφτανθσ, Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδθσ και εκ 

μζρουσ του ανκρωπιςτικοφ, μθ κερδοςκοπικοφ Ιδρφματοσ Ακανάςιοσ Κτωρίδθσ ο Πρόεδρόσ 

του, κ. Νάςοσ Κτωρίδθσ. 
 

Η Συμφωνία προνοεί τθν παροχι μιασ υποτροφίασ, με τθν ονομαςία «Υποτροφία Ιδρφματοσ 

Ακανάςιοσ Κτωρίδθσ» για ζνα διδακτορικό φοιτθτι του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, του οποίου θ 

ζρευνα κα εςτιάηεται ςτθν θλιακι ενζργεια (φωτοβολταϊκά, θλιοκερμικά, θλιακά υλικά).  Η 

υποτροφία που χορθγεί το Ίδρυμα Ακανάςιοσ Κτωρίδθσ κα καλφπτει τα δίδακτρα μζχρι και 

τζςςερα ακαδθμαϊκά ζτθ.  
 

Ο κ. Κτωρίδθσ διλωςε ότι θ πρωτοβουλία “Ενεργά για τθν Ενζργεια” φιλοδοξεί να κτίςει γνώςθ, 

αλλά και ζργα τα οποία κα ςυνειςφζρουν ςτθν ενεργειακι ανάπτυξθ τθσ Κφπρου και 

υπογράμμιςε ότι θ υποτροφία δεν είναι παρά μόνο το πρϊτο βιμα προσ τθν πραγματοποίθςθ 

ενόσ μεγαλόπνοου οράματοσ. 
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Ο Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου Κακθγθτισ 

Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδθσ ευχαρίςτθςε το Ίδρυμα 

Ακανάςιοσ Κτωρίδθσ και ςθμείωςε ότι τζτοιου είδουσ 

χειρονομίεσ από ιδρφματα, οργανιςμοφσ, εταιρίεσ και 

ιδιϊτεσ, ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθν επιτζλεςθ του ζργου 

του Πανεπιςτθμίου. Στόχοσ μασ είναι ανζφερε ο Πρφτανθσ, 

με τθ ςυνεργαςία που εγκαινιάηουμε ςιμερα, να προωκιςουμε ζναν τομζα ςτρατθγικό, 

ςφγχρονο και καινοτόμο ο οποίοσ ζχει μεγάλεσ προοπτικζσ ςε επίπεδο ζρευνασ. Είμαι βζβαιοσ 

ότι θ υποτροφία που παρζχεται από το Ίδρυμα Ακανάςιοσ Κτωρίδθσ κα αξιοποιθκεί ςτο ζπακρο 

από άριςτουσ φοιτθτζσ και μζςα από αυτι κα κατατεκοφν ερευνθτικζσ προτάςεισ οι οποίεσ κα 

ςυνδράμουν ςτθν ανάπτυξθ του τόπου.  Επιδίωξι μασ κατζλθξε είναι να αναχκεί θ Κφπροσ ςε 

ζνα πράςινο νθςί, το οποίο κα εκμεταλλευτεί, προσ όφελοσ όλων, τον άνεμο και ειδικά τον ιλιο 

που διακζτει ςε αφκονία.  

 
Τέλος ανακοίνωσης 


