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Λευκωσία, 26 Ιουλίου 2016 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ CONCORDIA ΤΟΥ  ΚΑΝΑΔΑ  
 

Πρύτανης: Η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και η μετατροπή της πανεπιστημιούπολης σε μία 
ενεργειακά αυτόνομη πόλη είναι ο στόχος μας ως Πράσινο Πανεπιστήμιο. Η εν λόγω 

συνεργασία, μεταξύ άλλων, θα συντελέσει στην επίτευξή του  
 

Nέα σημαντική συμφωνία συνεργασίας υπέγραψε την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016 στον Καναδά, ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Η συμφωνία προβλέπει τη 
συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Πανεπιστήμιο Concordia (Καναδά) με σκοπό την ανάπτυξη 
της ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας. Κατά την τελετή υπογραφής παρευρέθηκε και ο Ύπατος 
Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά κ. Παύλος Αναστασιάδης.   
 
Τη συμφωνία συνεργασίας  υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Concordia o Dr. Alan Shephard, Πρόεδρος 
και Αντιπρύτανης και ο Dr. Graham Carr, Αντιπρύτανης για την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές. 

 
Οι συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού αποτελούν έναν σημαντικό άξονα δράσης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου αφού μέσω αυτών αξιοποιείται η εμπειρογνωμοσύνη και η τεχνογνωσία των 
συμβαλλόμενων μερών προς όφελός τους, ενώ τα μέλη έκαστης πανεπιστημιακής κοινότητας 
επωφελούνται τα μέγιστα από τις πρόνοιές τους. Η εν λόγω συνεργασία προνοεί την ακαδημαϊκή και 
ερευνητική σύμπραξη στον τομέα της ενέργειας, μέσω μεταξύ άλλων επισκέψεων εργασίας μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και την ανταλλαγή φοιτητών, συγκεκριμένα τεσσάρων φοιτητών ανά 
ακαδημαϊκό έτος.  
 
Κατά την τελετή της υπογραφής της Συμφωνίας Συνεργασίας, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης τόνισε τη σημασία αυτής της υπογραφής, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο με την ανταλλαγή 
ακαδημαϊκών και φοιτητών, όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η ενέργεια. Η μέγιστη 
εξοικονόμηση ενέργειας και η μετατροπή της πανεπιστημιούπολης σε μία ενεργειακά αυτόνομη πόλη 
είναι ο στόχος μας ως Πράσινο Πανεπιστήμιο. Η εν λόγω συνεργασία λοιπόν, μεταξύ άλλων, θα 
συντελέσει στην επίτευξή του, δήλωσε ο Πρύτανης καταλήγοντας ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο 
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πλαίσιο της διεθνοποίησής του έχει συνάψει συνολικά μέχρι σήμερα 109 Συμφωνίες -Συνεργασίες με 
πανεπιστήμια διεθνώς.  
 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρύτανης ξεναγήθηκε σε πολύ σημαντικές ερευνητικές μονάδες της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Concordia, μεταξύ αυτών και στο εργαστήριο του Κύπριου ακαδημαϊκού της 
Διασποράς Αντρέα Αθηαινίτη. Στο εν λόγω εργαστήριο βρίσκεται ένας ηλιακός προσομοιωτής, ο οποίος 
θεωρείται από τους πλέον εξελιγμένους προσομοιωτές που βρίσκονται σήμερα σε ερευνητικά 
εργαστήρια ανά το παγκόσμιο.   
 

Τέλος ανακοίνωσης 


