
                                                                                      

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  

«ΕΝΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 
 

Ανανεώθηκε για άλλα τέσσερα χρόνια η συμφωνία 
συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου και Ιδρύματος 
Αθανάσιος Κτωρίδης για την παροχή υποτροφιών 
διδακτορικών σπουδών στον τομέα της  ενέργειας 

 
 
Λευκωσία, 12 Νοεμβρίου 2018 – Ανανεώθηκε για άλλα τέσσερα χρόνια η συμφωνία 

συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης 

για την παροχή υποτροφίας σε φοιτητή για διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, του οποίου η διδακτορική έρευνα θα επικεντρώνεται στον τομέα της ενέργειας 

(φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά, ηλιακά υλικά, ανανεώσιμες) στο πλαίσιο της κοινής τους 

πρωτοβουλίας «Ενεργά για την Ενέργεια». 

 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Αθανάσιος Κτωρίδης δήλωσε ότι η πρωτοβουλία 

“Ενεργά για την Ενέργεια” φιλοδοξεί να κτίσει γνώση, αλλά και έργα τα οποία θα 

συνεισφέρουν στην ενεργειακή ανάπτυξη της Κύπρου και υπογράμμισε ότι αποτελεί 

μέρος ενός μεγαλόπνοου οράματος γνώσης στις επόμενες γενεές. 

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

ευχαρίστησε το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης και σημείωσε ότι τέτοιου είδους ενέργειες 

από ιδρύματα και οργανισμούς, συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτέλεση του έργου του 

Πανεπιστημίου. 

 

 

 

 



                                                                                      

 

Στόχος μας είναι, ανέφερε ο Πρύτανης, με την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας με 

το Ίδρυμα είναι να προωθήσουμε έναν τομέα στρατηγικό, σύγχρονο και καινοτόμο, ο 

οποίος έχει μεγάλες προοπτικές σε επίπεδο έρευνας. «Είμαι βέβαιος ότι οι υποτροφίες που 

παρέχονται από το Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης θα αξιοποιηθούν στο έπακρο από άριστους 

φοιτητές και θα κατατεθούν ερευνητικές προτάσεις οι οποίες θα συνδράμουν στην ανάπτυξη 

του τόπου», σημείωσε ο Πρύτανης.  

 

Επιδίωξή μας, κατέληξε, είναι να αναδειχθεί  η Κύπρος σε πράσινη πολιτεία, η οποία θα 

αξιοποιεί, προς όφελος όλων, τις ανανεώσιμες πηγές που διαθέτει σε αφθονία. 

 

Η Συμφωνία προνοεί την παροχή  μιας υποτροφίας, με την ονομασία  «Υποτροφία 

Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης» για ένα διδακτορικό φοιτητή του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Η υποτροφία που θα χορηγήσει το Ίδρυμα θα καλύπτει τα δίδακτρα μέχρι και 

τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. Για την παροχή της υποτροφίας ορίστηκε πενταμελής 

επιτροπή με εκπρόσωπο του Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης. 

 
Η ανανέωση της συμφωνίας - συνεργασίας του Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης με το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του πρωτοβουλίας «Ενεργά για την Ενέργεια» 

εντάσσεται στους εορτασμούς συμπλήρωσης 10 χρόνων λειτουργίας του Ιδρύματος. Με 

την ευκαιρία αυτή το Ίδρυμα προκήρυξε  πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό 

έτος 2018-2019 για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που 

διεξάγονται σε κορυφαία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο 

και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

 

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις επόμενες γενεές, οι οποίες θα αποτελούν τους 

μελλοντικούς μας επιστήμονες, ερευνητές, ηγέτες που τόσο χρειάζεται η κοινωνία μας» 

κατέληξε ο Προέδρος του Ιδρύματος. 

 
 
 
 
 



                                                                                      

 
Επικοινωνία: 

 
Γραφείο Επικοινωνίας 

Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τηλ. 22894304, ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy, 

 www.pr.ucy.ac.cy 
 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 
Ίδρυμα Αθανάσιος Κτωρίδης 

Τηλ: +357 22792177, ηλ. διεύθυνση: masisdp@ktoridesfoundation.org 
www.ktoridesfoundation.org 

mailto:prinfo@ucy.ac.cy
http://www.pr.ucy.ac.cy/
mailto:masisdp@ktoridesfoundation.org
http://www.ktoridesfoundation.org/

