
 

 

  
 

 

Ενίσχυση του Ταμείου Ευημερίας Φοιτητών/Φοιτητριών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου από την εταιρεία Lordos Plastics  
 
Η εταιρεία παρέδωσε στον Πρύτανη επιταγή ύψους €1.300 για ενίσχυση των απόρων 
φοιτητών/τριών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέπτυξε με την Αθλητική Ομάδα 
Καταδύσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, για καθαρισμό των βυθών της Κύπρου από πλαστικά 

 
 

Σε μια αξιέπαινη πράξη προς οικονομική ενίσχυση των απόρων 
φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Κύπρου, προχώρησε η εταιρεία 
Lordos Plastics, ύστερα από πρωτοβουλία που ανέπτυξε σε 
συνεργασία με την αθλητική ομάδα καταδύσεων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, για την ανάσυρση πλαστικών βάρους 150 
Kg από το βυθό της Κύπρου.  
 
Σε μια σεμνή τελετή που έλαβε χώρα την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 
αποδέχθηκε την ευγενική χρηματική χορηγία ύψους €1,300 από τον κ. Κωνσταντίνο Βαφειάδη, Head of Sales 
& Marketing Department της Lordos United εκ μέρους της Lordos Plastics, προς οικονομική ενίσχυση του 
Ταμείου Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Η εταιρεία Lordos Plastics, στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης συνεργάστηκε με την Ομάδα Καταδύσεων 
του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη 
συμμετοχή του κ. Γιάννη Μυλωνά Εκπαιδευτή Καταδύσεων και 
του Υπεύθυνου του Αθλητικού Κέντρου κ. Μιχάλη Κρασιά, για 
τον καθαρισμό των βυθών καταδυτικών σημείων της Κύπρου, 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, με σύνθημα «Because 
Together We Can Make a Difference». Ως αποτέλεσμα της 
κοινής αυτής πρωτοβουλίας, έχουν ανασυρθεί μέχρι σήμερα 
από το βυθό σε βάθος 10 μέτρων από την επιφάνεια της 
θάλασσας, περισσότερα από 150 κιλά πλαστικών μιας χρήσης, 
προς ανακύκλωση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.  
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Η ενέργεια υποστηρίχθηκε επίσης από τις Υπεραγορές 
Άλφα Μέγα όπου τα έσοδα από τις αγορές των Ecobags 
ενίσχυσαν το Ταμείο Ευημερίας Φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Lordos Plastics, είναι η πρώτη 
εταιρεία που λάνσαρε τα φιλικά προς το περιβάλλον 
Ecobags τα οποία είναι από 80% ανακυκλώσιμα υλικά 
πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Διεθνή Οργανισμό 
Blue Angel. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης αφού ευχαρίστησε την εταιρεία 
Lordos Plastics και τον κ. Βαφειάδη για την ευγενή τους 
χορηγία καθώς και την Ομάδα Καταδύσεων του 
Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
σημείωσε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε αποτελεί μια πολύ σημαντική πράξη, η οποία 
αφενός έδρασε προς όφελος του υδάτινου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και της προστασίας του, και 
αφετέρου θα βοηθήσει φοιτήτριες/ές του Πανεπιστημίου να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν. Όπως ανέφερε «Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/Φοιτητριών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
αποτελεί αρωγό σε φοιτήτριες και φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και σας ευχαριστούμε 
για αυτή την ιδιαίτερα ευγενική χειρονομία της ενίσχυσης του Ταμείου. Ευχαριστούμε επίσης και την Ομάδα 
Καταδύσεων του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη συμμετοχή της σε αυτή την αξιέπαινη 
πρωτοβουλία». Ο Πρύτανης πρόσθεσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη διάθεση οργανισμών και 
φορέων για όποιες νέες πρωτοβουλίες προς όφελος του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και των 
φοιτητών/τριών του Ιδρύματος.  
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Γεώργιος Κυριαζής αφού 
ευχαρίστησε την εταιρεία για την οικονομική ενίσχυση των απόρων φοιτητών/τριών, ανέφερε ότι το 
Συμβούλιο Αθλητισμού είναι ανοιχτό για νέες πρωτοβουλίες και νέες συνέργειες στο πλαίσιο της κοινωνικής 
προσφοράς του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Ο κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Lordos United, εκ μέρους της 
Lordos Plastics, σημείωσε ότι για την εταιρεία αποτελεί μεγάλη τιμή η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου για υλοποίηση της εν λόγω πρωτοβουλίας, προσθέτοντας ότι σκοπός είναι η συνέχιση τέτοιων 
πρωτοβουλιών προς όφελος του περιβάλλοντος. «Η εν λόγω πρωτοβουλία με τη σημαντική συνεργασία της 
Ομάδας Καταδύσεων του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Υπεραγορών Άλφα Μέγα 
είχε μεγάλη απήχηση και επιτυχία, και αποσκοπούμε στη συνέχιση τέτοιων σημαντικών συνεργασιών με το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου», κατέληξε ο κ Βαφειάδης.  
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/Φοιτητριών Πανεπιστημίου 
Κύπρου, κ. Άκης Σωφρονίου ευχαρίστησε την εταιρεία για την πρωτοβουλία και την ευγενή χορηγία της για 
οικονομική στήριξη των απόρων φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου.   
 
Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου μόνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει 
ενισχύσει οικονομικά 350 άπορους φοιτητές/τριες με το συνολικό ποσό των €150,000 ευρώ.  
 
Τέλος Ανακοίνωσης  


