
 

 

  
 

 
Ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στο 

 Πανεπιστήμιο Κύπρου και Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  

 
Υπογραφή Γενικού Μνημονίου Συνεργασίας  

 
Με τη δέσμευση ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά, αξιοποιώντας την επιστημονική 
γνώση προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα 
Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπέγραψαν την 
Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022, Γενικό Μνημόνιο Συνεργασίας.  Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ 
μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ 
μέρους του Τμήματος Δημοσίων Έργων η Διευθύντρια, κα Ελένη Κασκίρη. 
 
Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία του Τμήματος Δημοσίων Έργων κυρίως 
με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για την προώθηση κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνών για την κατανόηση 
ή/και αντιμετώπιση προβλημάτων στους τομείς των χερσαίων, παράκτιων και υπεράκτιων 
έργων υποδομής, των ανανεώσιμών πηγών ενέργειας, των συγκοινωνιών, καθώς και των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη και στην ολοκληρωμένη διαχείρισή 
της, τη συν-ανάπτυξη και χρήση νέων εργαστηριακών υποδομών, νέων μεθόδων 
προσομοίωσης και πρόγνωσης, νεών προσεγγίσεων κυκλικής οικονομίας και νέων 
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, καλωσορίζοντας 
τους εκπροσώπους του Τμήματος Δημοσίων Έργων, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας 
μεταξύ των δύο Μερών, από την οποία θα προκύψουν σημαντικές συνέργειες τόσο για τα 
ίδια τα Μέρη αλλά κυρίως, για την κυπριακή κοινωνία στο σύνολό της.  Ο κύριος Χριστοφίδης 
έκανε ειδική αναφορά στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Κύπρου – με πρωτοβουλία του οποίου προέκυψε η εν λόγω συνεργασία -  
κάνοντας λόγο για ένα δυναμικό Τμήμα το οποίο τα τελευταία χρόνια αφήνει έντονα το 
στίγμα του στα δημόσια δρώμενα του τόπου. 
 
Με τη σειρά της, η Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων, κα Ελένη Κασκίρη, δήλωσε 
περήφανη για τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στόχος της 
οποίας είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα δύο Μέρη, αλλά και η 
Κύπρος γενικότερα.  

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 

17 Νοεμβρίου 2022 ΣΥΝΤΑΞΗ: Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου 
 

  Γραφείο Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 
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Τέλος, η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
Καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου, στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόθεση, στο πλαίσιο του  
Μνημονίου, για συνεργασία σε θέματα παράκτιας μηχανικής και θαλασσίων έργων.  Μέσα 
από την τεχνογνωσία που κατέχει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέληξε η κα Νεοφύτου, και σε συνεργασία με 
το Τμήμα Δημοσίων Έργων, θα αναπτυχθούν δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων  
που υπάρχουν στον τομέα αυτό. 

 
 
 
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


