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Λευκωσία, 24 Ιουλίου 2014 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 03 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Στις 22 Ιουλίου 2014, υπογράφηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και της Ομάδας των Μελετητών η ανάθεση του έργου για τη Μελέτη και 

Επίβλεψη των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών 

Επιστημών και των Χώρων Διδασκαλίας 03, στην Πανεπιστημιούπολη 

στη Λευκωσία. Το Έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο 

εξάμηνο του 2019, έχει συνολικό προϋπολογισμό €25.000.000 (είκοσι 

πέντε εκατομμύρια Ευρώ). Περιλαμβάνει τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις 

του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, οι οποίες θα διαθέτουν διδακτικά 

και ερευνητικά εργαστήρια, γραφειακούς χώρους, χώρους υποδοχής 

και κοινόχρηστους χώρους, χώρους κυκλοφορίας και υποστήριξης, και εξωτερικές διαμορφώσεις συνολικού 

μικτού εμβαδού της τάξης των 7.200 τμ. και τις Κτηριακές 

Εγκαταστάσεις των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας 03, οι 

οποίες θα διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες 

σεμιναρίων και αμφιθέατρα διαφόρων μεγεθών και 

χωρητικότητας, κυλικείο, κοινόχρηστους και βοηθητικούς 

χώρους και εξωτερικές διαμορφώσεις, συνολικού μικτού 

εμβαδού της τάξης των 6000 τμ.   

Η ανάθεση έγινε στους Αρχιτέκτονες που έλαβαν το πρώτο βραβείο στο 

σχετικό Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε τον Ιούνιο 

και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012. 

H ομάδα των Αρχιτεκτόνων Μελετητών του Έργου αποτελείται από τους 

Μιλτιάδη Κατσαρό, Νικόλαο Θεοτόκη, Γεώργιο Παπαγιαννόπουλο, 

Δημήτριο Χριστοβασίλη, Απόστολο Γιούλα. 

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης το κτήριο αυτό έχει καίρια σημασία, τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

Τμήματος, όσο και για τη συνέργεια που αυτό θα έχει με την Ιατρική Σχολή.   
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Οι Βιοεπιστήμες αποτελούν τις επιστήμες του 21ου αιώνα που είναι απόλυτα συνυφασμένες με την 

Καινοτομία πρόσθεσε, αναφέροντας ότι με την αποπεράτωση του εν λόγω κτηρίου το Τμήμα Βιολογικών 

Επιστημών θα είναι σε θέση να απορροφήσει ακόμη περισσότερες ερευνητικές χρηματοδοτήσεις και να 

εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του ακόμη περισσότερους νέους επιστήμονες οι οποίοι θα συμβάλουν 

δυναμικά στη διεξαγωγή έρευνας αιχμής που ήδη διεξάγεται με επιτυχία στο Τμήμα. Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου είναι ήδη σε επαφή με πιθανούς δωρητές και ευεργέτες οι οποίοι αναγνωρίζουν τη σημασία του 

έργου που επιτελεί το Ίδρυμα και την προσφορά του στην κυπριακή κοινωνία και προτίθενται όπως 

συνδράμουν ουσιαστικά στην κάλυψη του κόστους ανέγερσης του εν λόγω έργου.  

Τέλος ανακοίνωσης 


