
 

 

  

 
 

Το βραβείο «Excellence in Student Leadership» του 
διεθνούς δικτύου ISCN στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει κερδίσει το βραβείο «Excellence in Student Leadership» του 
διεθνούς δικτύου ISCN (International Sustainable Campus Network). Το ISCN αποτελεί δίκτυο κορυφαίων 
Πανεπιστήμιων από όλο τον κόσμο για την ενσωμάτωση της αειφορίας στις δραστηριότητες διδασκαλίας, 
έρευνας, καινοτομίας και λειτουργικών θεμάτων των εγκαταστάσεων. 
 
Κάθε χρόνο, το συνέδριο του ISCN συγκεντρώνει ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου για μια 
μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και σχηματισμό παγκόσμιων συνεργασιών για την επιδίωξη της 
βιώσιμης ανάπτυξης. Φέτος το συνέδριο, φιλοξενήθηκε από το Royal Institute of Technology (ΚΤΗ) στη 
Στοκχόλμη και σε αυτό μετείχαν σύνεδροι από 120 διαφορετικά πανεπιστήμια και οργανισμούς 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν έναν μοναδικό ρόλο να διαδραματίσουν και ευθύνη για το 
μέλλον και για την προώθηση της ανάπτυξης μιας βιώσιμης κοινωνίας. Είναι επιφορτισμένα με την 
προώθηση της βιωσιμότητας στους ηγέτες του αύριο, την ανάπτυξη λύσεων και μεθόδων για την 
αντιμετώπιση ενός βιώσιμου μέλλοντος και την εξασφάλιση της συμβολής της γνώσης στην κοινωνία. 
Πρέπει, επίσης, να διασφαλίζουν ότι οι καθημερινές λειτουργίες και πρακτικές είναι συνεπείς με ένα 
βιώσιμο μέλλον και πρέπει να εργάζονται για την ολιστική ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην αποστολή 
τους. 
 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής βραβείων αριστείας ISCN, τα οποία  
αναγνωρίζουν τα πανεπιστήμια για εξαιρετικές προσπάθειες σε τέσσερις ξεχωριστές κατηγορίες. Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Excellence in Student Leadership», το οποίο  
απονέμεται για προγράμματα ή εκστρατείες που συμβάλλουν στην αειφορία και ενθαρρύνουν τους 
φοιτητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε αυτήν. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέβαλε το 
πρόγραμμα SAVES που αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης στους φοιτητές με 
διοργάνωση διαγωνισμών εξοικονόμησης ενέργειας και άλλες δραστηριότητες επιμόρφωσης σε θέματα 
ορθολογικής χρήσης ενέργειας. Το Έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό 
συμμετέχουν 14 πανεπιστήμια από 7 ευρωπαϊκές χώρες, έχει ξεκινήσει το 2014 με πολύ καλά 
αποτελέσματα.  
 
«Ήταν τιμή για εμάς να βραβεύσουμε αυτές τις προσπάθειες και να προσφέρουμε παγκόσμια αναγνώριση 
που δείχνει ηγετικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη. Τα έργα που υποβλήθηκαν φέτος ήταν καινοτόμα, 
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δημιουργικά και παρείχαν πολυάριθμα παραδείγματα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αειφορία 
στα πανεπιστήμια», δήλωσε η κα. Zena Harris, εκτελεστική διευθυντής του ISCN. 
 
Ο κος Κώστας Χαραλάμπους παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του Πανεπιστήμιου Κύπρου και απένειμε 
συγχαρητήρια σε όλους τους εταίρους του προγράμματος SAVES, ειδικότερα στους φοιτητές που έχουν 
αγκαλιάσει με θέρμη το έργο. Ευχήθηκε όπως το βραβείο λειτουργήσει ως εργαλείο για ενίσχυση των 
προσπαθειών του Πανεπιστήμιου Κύπρου, για την επίτευξη του στόχου του πράσινου πανεπιστημίου. 
 
Βραβεύτηκαν επίσης τα ακόλουθα πανεπιστήμια στις κατηγορίες: 

 Building and Innovative Infrastructure Award: University of Copenhagen, Denmark 
 Campus Planning and Management Systems Award: Stanford University, United States 
 Innovative Collaboration Award: Freie Universität of Berlin, Germany 
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