
 

 

  

 
 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΛΕΟΝΤΙΔΗ 
 
Ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας Επαμεινώνδας Λεοντίδης εξελέγη 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επιστήμης Κολλοειδών και 
Επιφανειών 
 

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επιστήμης Κολλοειδών και 
Επιφανειών (European Colloid and Interface Science Society – ECIS) 
εξελέγη, μεταξύ αξιόλογων συναδέλφων του απ’ ολόκληρο τον 
κόσμο, ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Επαμεινώνδας Λεοντίδης. 
 
Η ECIS είναι μια εθελοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση 
επιστημόνων, με απώτερο στόχο την προώθηση της επιστήμης 
κολλοειδών και επιφανειών καθώς και την προώθηση της 
συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαίων επιστημόνων. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην υποστήριξη νέων επιστημόνων. Η ECIS 
επιδιώκει να συνεργαστεί με τις υπάρχουσες εθνικές εταιρείες σε 
ευρωπαϊκές χώρες καθώς και με άλλους διεθνείς οργανισμούς. 
 

Η εκλογή του Καθηγητή Λεοντίδη στη θέση του Αντιπροέδρου της ευρωπαϊκής οργάνωσης ECIS έλαβε χώρα, 
το Σεπτέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Επιστήμης Κολλοειδών και Επιφανειών, που διεξήχθη στο πλαίσιο του ετήσιου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της 
ECIS στην πανεπιστημιακή πόλη Λουβέν του Βελγίου, ύστερα από πρόταση αρκετών μελών της ECIS. 
 
Στο σύστημα διακυβέρνησης της ECIS η θητεία του/της Αντιπροέδρου είναι διετής. Στη συνέχεια ο/η 
Αντιπρόεδρος γίνεται Πρόεδρος για μια διετία, μετά το πέρας της οποίας παραμένει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο ως «τέως Πρόεδρος» για ακόμα μια διετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECIS απαρτίζεται από 
τρία άτομα, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον τέως Πρόεδρο, και συνεπώς η εκλογή στη θέση του 
Αντιπροέδρου συνεπάγεται αυτόματα τη συμμετοχή στο Δ.Σ. για έξι συνολικά χρόνια, δύο από τα οποία θα 
βρίσκεται στη θέση του Προέδρου. 
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Το Δ.Σ. συντονίζει τα μεγάλα ετήσια συνέδρια της ECIS, που συνήθως προσελκύουν 600-700 επιστήμονες από 
την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Ωκεανία. Συντονίζει επίσης το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιστήμης 
Κολλοειδών και Επιφανειών για νέους επιστήμονες, που διεξάγεται κάθε δύο έτη και περιλαμβάνει 
παρουσιάσεις από διδακτορικούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς συνεργάτες. Τέλος, το Δ.Σ. διαχειρίζεται 
τα οικονομικά της ECIS,  προκηρύσσει και απονέμει σημαντικά ευρωπαϊκά βραβεία στον τομέα της επιστήμης 
κολλοειδών και επιφανειών. Πιο συγκεκριμένα ο Oργανισμός απονέμει το βραβείο Overbeek που είναι 
βραβείο δια-βίου επιτευγμάτων (lifetime achievement award) και δίνεται σε εξέχοντες Ευρωπαίους 
επιστήμονες στον εν λόγω τομέα για το σύνολο του έργου τους. Απονέμει επίσης το βραβείο Solvay που 
δίνεται σε καταξιωμένους ερευνητές με γνώμονα τα επιστημονικά τους επιτεύγματα για τα τελευταία πέντε 
έτη πριν από τη βράβευση. 
 
Λόγω της ευρωπαϊκής διάστασης της ECIS, η συμμετοχή του Καθηγητή Επαμεινώνδα Λεοντίδη στο Διοικητικό 
Συμβούλιό της, για τα επόμενα έξι έτη, είναι πολύ σημαντική τόσο για το Τμήμα Χημείας όσο και για το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 
Τέλος ανακοίνωσης 

 


