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Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

To Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε 

σήμερα, 10 Ιουλίου 2014 ο Υπουργός 

Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης. Κατά την 

εκτενή συζήτηση του Υπουργού με τις 

Πρυτανικές Αρχές, τους φοιτητές και με 

άλλους αξιωματούχους του Ιδρύματος, 

μεταξύ αυτών και τους Κοσμήτορες των 

Σχολών, αναπτύχθηκαν θέματα που 

απασχολούν το Ίδρυμα. 

Ο Πρύτανης προέβη σε μία σύντομη παρουσίαση της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, το 

οποίο, μεταξύ άλλων, βρίσκεται στην 4η θέση ανάμεσα σε 550 Πανεπιστήμια  των 13 νέων 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσέλκυση Ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτήσεων. Σχετικά με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, αλλά και την επιτυχή 

προσπάθεια προσέλκυσης άλλων πόρων, πλην του κρατικού προϋπολογισμού ο Υπουργός 

Οικονομικών συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ υπογράμμισε ότι σαφώς το έργο που 

επιτελείται από ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα πρέπει να υποστηρίζεται, καθώς είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τους οικονομικούς τομείς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό και συγκεκριμένα 

όσον αφορά την αποπαγοποίηση των ανελίξεων των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, 

σημείωσε ότι θα φροντίσει να υπερτονίσει την ιδιαιτερότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας 

και την ανάγκη απελευθέρωσης των θέσεων, δεδομένου ότι αυτή δεν θα έχει καμία 

οικονομική επιβάρυνση, ενώ παράλληλα ενδέχεται να αποφέρει και έσοδα μέσω 

απορρόφησης της χρηματοδότησης για την έρευνα. Όσον αφορά την αποπαγοποίηση των 

θέσεων, σημειώθηκε ότι παρόλο που το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλείται να καλύψει τις 

διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες μίας κοινότητας των 7.500 φοιτητών με το υφιστάμενο 

αριθμό ακαδημαϊκού προσωπικό, δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τη γενικότερη πολιτική 

παγοποίησης θέσεων. Ωστόσο όπως συνέβη και με την Ιατρική Σχολή, οι ειδικές 

περιπτώσεις που υποβάλλονται προς έγκριση, θα εξετάζονται με τη δέουσα προσοχή. 
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Πρόσθεσε ότι η εισήγηση του Υπουργείου 

Οικονομικών για απελευθέρωση των 21 

θέσεων του ΠΚ βρίσκεται ήδη για έγκριση 

στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.   

Ο Υπουργός Οικονομικών, όπως 

προαναφέρθηκε, αντιμετωπίζει θετικά την 

πρόθεση του Πανεπιστημίου να αντλήσει 

εξωτερικές χρηματοδοτήσεις, αλλά και να 

λάβει δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα με 

την κτηριακή του ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, 

εξέφρασε τη θετική πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να συμβάλει, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του, στην άμεση και οριστική διευθέτηση κρίσιμων ζητημάτων, όπως η 

απελευθέρωση του ΠΚ για δημιουργία εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, η διεθνοποίηση του 

ΠΚ με δικαίωμα προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό, η Ιατροφαρμακευτική 

Περίθαλψη και το συνταξιοδοτικό, για τα οποία το Πανεπιστήμιο έχει ήδη προωθήσει 

προτάσεις στα αρμόδια σώματα μέσω του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  

Ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώθηκε, επίσης για την απόφαση αρκετών διεθνώς 

αναγνωρισμένων επιστημόνων, μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, να αποχωρήσουν 

από το ίδρυμα. Στους ακαδημαϊκούς αυτούς προσφέρθηκε, όπως σημειώθηκε, εργασία σε 

πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού όπου τους δίνεται μεγαλύτερη 

ευελιξία στην ανάπτυξη της έρευνάς τους, καθώς και μεγαλύτερα περιθώρια 

επαγγελματικής ανέλιξης.  Είναι πολύ σημαντικό, τόνισαν Πρύτανης και Κοσμήτορες, να 

είμαστε σε θέση να κρατήσουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ανθρώπινο κεφάλαιο το 

οποίο θα μας βοηθήσει, ως Κύπρος πλέον, να μετατραπούμε σε μία ανταγωνιστική 

οικονομία της γνώσης.   

 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 

Φωτ. «Ο Πρύτανης προσφέρει στον Υπουργό 
Οικονομικών  βιβλία ακαδημαϊκών από τη σειρά των 
Πανεπιστημιακών Εκδόσεων  Κύπρου 


