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ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Λευκωσία, 21 Οκτωβρίου 2016 

 

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΦΩΣ  

TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ,  

ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ EUREC 

Εξασφάλισε το δεύτερο διεθνές βραβείο για την καλύτερη προπτυχιακή εργασία  

με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

 

Διεθνές βραβείο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUREC (The 

Association of European Renewable Energy Research Centres,  

http://www.eurec.be/en/) κατέλαβε ο κ. Σπύρος Θεοχαρίδης, 

προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι το 2016 

και τώρα Μεταπτυχιακός Συνεργάτης στην Ερευνητική Μονάδα 

Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Θεοχαρίδης έλαβε το δεύτερο βραβείο στο 

διαγωνισμό με τίτλο «EUREC Awards: Promoting excellence in 

Renewable Energy education»,  που διοργανώνει κάθε χρόνο ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUREC, για τις τρείς καλύτερες πτυχιακές 

εργασίες από προπτυχιακούς φοιτητές, με θέμα τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας.  
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Στόχος των συγκεκριμένων βραβείων είναι να προωθήσει την αριστεία στη μελέτη των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, να ανταμείψει το ταλέντο και να ενθαρρύνει τις αναφορές στις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας σε όλο τον κόσμο.  

Η πτυχιακή εργασία του κ. Θεοχαρίδη είχε τίτλο «PV Prediction and Live Monitoring Tool for PV Systems 

in Cyprus». Σκοπός της πτυχιακής ήταν η υλοποίηση, σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, 

ενός εργαλείου για την πρόβλεψη της παραγωγής των φωτοβολταϊκών συστημάτων της Κύπρου για την 

επόμενη μέρα, έτσι ώστε αυτά τα δεδομένα να 

αποστέλλονται στο διαχειριστή δικτύου για να 

ρυθμίζουν την παραγωγή από τους 

ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.  

Η τελετή βράβευσης έγινε στις Βρυξέλλες, στις 7 

Οκτωβρίου 2016, σε μια κατάμεστη αίθουσα με 

νεοεισερχόμενους φοιτητές του Προγράμματος 

Μάστερ της EUREC, φοιτητές και καθηγητές από τα 

διάφορα πανεπιστήμια που συνεργάζεται η EUREC 

για διεξαγωγή των προγραμμάτων της. Στη 

συγκέντρωση, οι τρείς νικητές του διαγωνισμού  

παρουσίασαν τα προγράμματα που ανέπτυξαν και 

αμέσως μετά έγινε η απονομή των βραβείων.  

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Σπύρος Θεοχαρίδης 

theocharidis.spyros@ucy.ac.cy  

Τηλ. 99191741 

http://www.master.eurec.be/en  

http://www.foss.ucy.ac.cy 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 
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