
Μήνυμα – Επικεφαλής Γραφείου Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Τελετών 

Αξιολογώντας την κοινωνική προσφορά ως προτεραιότητα της πορείας του, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου προβαίνει σε τακτική διοργάνωση εξειδικευμένων διαλέξεων, επίκαιρων 

συζητήσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων τέχνης και άλλων δραστηριοτήτων, 

ανοικτές στο κοινό για παρακολούθηση και συμμετοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Τελετών, σε συνεργασία 

με τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλαμβάνει την οργάνωση και 

συνδιοργάνωση πληθώρας δημοσίων δρωμένων, σε ένα ευρύ φάσμα τόσο εξειδικευμένου 

επιστημονικού ενδιαφέροντος όσο και εκλαϊκευμένου πλαισίου. 

Δρώμενα όπως βιβλιοπαρουσιάσεις και προβολές ταινιών από τον ελληνικό, τον ευρωπαϊκό 

και ευρύτερο διεθνή χώρο, εμπλουτίζουν κατά την εκάστοτε ακαδημαϊκή περίοδο, τον 

ανεξάντλητο κατάλογο εκδηλώσεων. Το Γραφείο είναι αρμόδιο για την διοργάνωση των 

Τελετών κατάθεσης θεμέλιων λίθων, αλλά και τα Eγκαίνια των νέων κτηριακών 

εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Υπουργούς, ή/και άλλους αξιωματούχους του κράτους. Την τελευταία 

δεκαετία το Πανεπιστήμιο Κύπρου γνώρισε την μεγαλύτερη κτηριακή του ανάπτυξη. 

Το δίκτυο συνεργασιών του Γραφείου εφάπτεται τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική 

σφαίρα, ενώ μερικές από τις πολλές συνέργειες που διατηρεί, αφορούν τις ξένες 

διπλωματικές αποστολές στην Κύπρο, την Πολιτεία, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα 

Υπουργεία και τις Κρατικές Υπηρεσίες. Αφ’ ετέρου, συντονίζει και μεριμνά ανελλιπώς για τη 

διεξαγωγή και προβολή όλων των κεντρικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως 

τις Ετήσιες Διαλέξεις εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη και Γιώργου Παρασκευαΐδη, τη Γιορτή των 

Γραμμάτων, τις Αναγορεύσεις των Επίτιμων Διδακτόρων και τις Τελετές Αποφοίτησης 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

Επιπρόσθετα, το Γραφείο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για τη φιλοξενία εγνωσμένου κύρους 

προσωπικοτήτων και διανοουμένων, υψηλά ιστάμενων πολιτειακών και πολιτικών 

αξιωματούχων, διπλωματών και αντιπροσωπειών ξένων χωρών, που εμπλέκονται με την 

Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι, Υπουργοί και Βουλευτές από την 

Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο, προσκαλούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αφήνοντας το 

δικό τους αποτύπωμα και εμπλουτίζοντας με την εμπειρογνωμοσύνη τους την κυπριακή 

κουλτούρα και επιστήμη. 

Στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας, το Γραφείο διενεργεί συνεργασίες με Δήμους και άλλους 

τοπικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, όπου έχει εδραιωθεί ο θεσμός των 

Ελεύθερων Πανεπιστημίων. Αφορά σειρά διαλέξεων από ακαδημαϊκούς και καταξιωμένους 

επιστήμονες, οι οποίες παρέχουν την ευκαιρία στα κατά τόπους κοινωνικά σύνολα ή 

κοινωνικές ομάδες, να ενημερώνονται και να επιμορφώνονται, μέσα από ποικιλία θεμάτων, 

που εμπίπτουν σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

Βασικός πυλώνας της δράσης των στελεχών του Γραφείου και των προσώπων από τα οποία 

στελεχώνεται, είναι η διαρκής επικοινωνία και ουσιαστική διαδραστική σχέση της 

ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ώστε να συμβάλλει στις συνθήκες 

ανάπτυξης του κοινωνικού γίγνεσθαι και στην πολιτισμική άνοδο της κυπριακής κοινωνίας.  

Εν κατακλείδι, σημειώνεται ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, οργανισμοί και φορείς για τις 

επικείμενες εκδηλώσεις του Γραφείου που είναι όλες ανοικτές στο κοινό, μπορούν να 



ενημερώνονται μέσω των ανακοινώσεων ή ενημερωτικών δελτίων που αναρτώνται στον 

ιστότοπο του Πανεπιστημίου Κύπρου https://www.ucy.ac.cy/events/el/official-

events/diafores-ekdiloseis/ekdiloseis-2022 και δημοσιεύονται ή ανακοινώνονται στα μέσα 

ενημέρωσης. 

Δόξα Κωμοδρόμου 

 

https://www.ucy.ac.cy/events/el/official-events/diafores-ekdiloseis/ekdiloseis-2022
https://www.ucy.ac.cy/events/el/official-events/diafores-ekdiloseis/ekdiloseis-2022

