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ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2015 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ € 1.012.173 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ «ΦΩΣ» 

Με στόχο την ενίσχυση της αριστείας και της ικανότητας καινοτομίας της Μονάδας στον τομέα των 
φωτοβολταϊκών και υποστηρικτικών τεχνολογιών για την ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

με το ενοποιημένο έξυπνο δίκτυο 

 

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του 

Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει να διακρίνεται και να λαμβάνει 

σημαντικές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 

διεξαγωγή του ερευνητικού της έργου. Τα αποτελέσματα της 

ανταγωνιστικής πρόσκλησης του εργαλείου Twinning 

ανακοινώθηκαν πριν από μερικές μέρες και η Μονάδα  «ΦΩΣ» 

εξασφάλισε με υψηλή βαθμολογία χρηματοδότηση συνολικού 

ύψους  € 1.012.173. 

Το πρόγραμμα Twinning στοχεύει στην αριστεία μέσα από τη συνεργασία με παγκοσμίου φήμης 

ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης.  Η πρόταση της Ερευνητικής Μονάδας , που εξασφάλισε τη σημαντική 

αυτή  χρηματοδότηση, στοχεύει στην  ενίσχυση της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με 

στοχευόμενες ενέργειες αδελφοποίησης με δύο διεθνώς κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, το  Austrian 

Institute of Technology (AIT) και το Technical University of Denmark (DTU). Συγκεκριμένα, κύριος στόχος θα 

είναι η ενίσχυση της αριστείας και της ικανότητας καινοτομίας στην Ερευνητική Μονάδα «ΦΩΣ», κυρίως στον 

τομέα των φωτοβολταϊκών και υποστηρικτικών τεχνολογιών για την ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) με το ενοποιημένο έξυπνο δίκτυο. Οι δραστηριότητες αδελφοποίησης θα περιλαμβάνουν τη 

μεταφορά και ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τριών οργανισμών με σημαντικά 

οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος είναι η βιώσιμη σχέση στηριγμένη σε κοινά 

προγράμματα και δράσεις ερευνητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

Προβλέπεται ότι με την αδελφοποίηση με τους οργανισμούς της Αυστρίας (ΑΙΤ) και της Δανίας (DTU), η 

Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» θα ενισχύσει το διεθνές κύρος της και θα τοποθετήσει 

την Κύπρο στο χάρτη της ερευνητικής αριστείας και τεχνολογικής ανάπτυξης, τομείς που στο νησί μας δεν 

αναπτύσσονται   σε ικανοποιητικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα 
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αποτελέσει τη βάση δημιουργίας γνώσεων για τον καθορισμό των κατάλληλων μηχανισμών για ενίσχυση των 

καινοτόμων πρακτικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στον ακαδημαϊκό χώρο του νησιού γενικότερα. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

foss@ucy.ac.cy  

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

Tel. 22894329 

 

 

 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 
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