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 Λευκωσία, 30 Ιουνίου 2015 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και του Υπουργείου Εσωτερικών υπέγραψαν 
τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015, ο Πρύτανης, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Υπουργός 
Εσωτερικών, κ. Σωκράτης Χάσικος. 
 
Το Μνημόνιο έχει ως στόχο την αξιοποίηση της 
επιστημονικής γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης που 
παράγεται από την ακαδημαϊκή και ερευνητική 
κοινότητα, προς όφελος της κοινωνίας και της 

πραγματικής οικονομίας και την καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας. 
 

Ειδικότερα, το Μνημόνιο στοχεύει στην από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά ή/και εκπαιδευτικά 
προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή/και συγχρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης ή/και από άλλους διεθνείς ή/και 
εθνικούς φορείς χρηματοδότησης. Επίσης, προβλέπει την προσφορά εκπαίδευσης από το ΠΚ σε 
στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και οργανισμών που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό, 
περιλαμβανομένων και αιρετών αξιωματούχων όπως επίσης την πρακτική άσκηση, χωρίς αμοιβή, 
και φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε οργανισμούς που 
υπάγονται σε αυτό, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα 
Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμούς.   
 
Κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας, ο Πρύτανης καλωσόρισε με ιδιαίτερη χαρά τον 
Υπουργό, σημειώνοντας ότι η υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου ανοίγει το δρόμο για 
περαιτέρω αξιοποίηση της ακαδημαϊκής εμπειρογνωμοσύνης, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την απαρχή της συνεργασίας του Πανεπιστημίου με ένα ιδιαίτερα δυναμικό Υπουργείο, 
η ηγεσία του οποίου, όπως τόνισε,  είναι αποφασιστική ως προς το να λαμβάνει αποφάσεις με 
στόχο τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο. Ο Πρύτανης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το 
Πανεπιστήμιο μπορεί να στηρίξει το Υπουργείο Εσωτερικών σε θέματα πολιτικής άμυνας και 
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ψηφιοποίησης αρχείων, ενώ ζήτησε από τον 
Υπουργό να λάβει υπόψη το πάγιο αίτημα του 
Πανεπιστημίου για απόκτηση της γης όπου 
στεγάζεται η Πανεπιστημιούπολη, καθώς επίσης 
και των κτηρίων του Πανεπιστημίου στη 
Λεωφόρο  Καλλιπόλεως. 
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, κ. Μάνθος Μαυρομάττης τόνισε την 
ετοιμότητα του Πανεπιστημίου να στηρίξει με 

την τεχνογνωσία του το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να εκσυγχρονιστεί  και να προσαρμοστεί 
περαιτέρω η Δημόσια Διοίκηση στα νέα δεδομένα, κάτι που θα συμβάλει εκ των πραγμάτων 
και στην οικονομική  ανάπτυξη του τόπου.   
 
Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Σωκράτης Χάσικος ευχαρίστησε τον Πρύτανη για την υποδοχή και 
εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και την 
εις βάθος επιστημονική, αλλά ανεξάρτητη, από συμφέροντα, μελέτη που θα τυγχάνει πλειάδα 
θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Υπουργός 
παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σύντομη ταινία όπου παρουσιάζεται το ερευνητικό 
έργο του Πανεπιστημίου και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το μέλλον προβλέπεται λαμπρό για το 
Ίδρυμα στον τομέα της έρευνας, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη της επιστήμης ωφελεί αναντίρρητα 
τους νέους ανθρώπους και την Κύπρο εν γένει.   
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


