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ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Ε. 
 

ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

 

Τον ενεργό ρόλο των μικρϊν κρατϊν ςτθν πορεία για προϊκθςθ τθσ 

κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ, κακϊσ και τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνοχισ,  

επιδιϊκει το νεοϊδρυκζν δίκτυο Κρατικϊν Πανεπιςτθμίων Μικρών 

Κρατών τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςφμφωνα με δθλώςεισ του 

εκλεγζντα Προζδρου τθσ επταμελοφσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ του 

Δικτφου και Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου Κακθγθτι  Κώςτα 

Χριςτοφίδθ.  Ο Πρφτανθσ ανζφερε επίςθσ ότι πρζπει να λθφκεί 

υπόψθ ο επιςτθμονικόσ, ανκρωπιςτικόσ, πολιτιςτικόσ και 

γεωγραφικόσ ρόλοσ που διαδραματίηουν τα πανεπιςτιμια των 

μικρϊν κρατϊν ςτθν Ευρϊπθ αλλά και ςτον Ευρωπαϊκό χϊρο γενικότερα.  Το Δίκτυο, πρόςκεςε 

θ ςφςταςθ του οποίου αποτελεί πρωτοβουλία του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, κζλει να πείςει τθν 

Ε.Ε. ότι τα μικρά κράτθ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ουςιαςτικά και αναμζνει από τθν Ε.Ε. να 

επενδφςει ανάλογα ςε ειδικά προγράμματα και ςε δθμιουργία κινιτρων και υποςτιριξθσ ϊςτε 

οι μικρζσ χϊρεσ να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ.  

 

Η πρώτθ γενικι ςυνζλευςθ του δικτφου που φζρει το 

ακρώνυμο EU²S² πραγματοποιικθκε ςτο 

Πανεπιςτιμιο Κφπρου μεταξφ 16-17 Ιουνίου 2011 θ 

Ιδρυτικι υνζλευςθ του Δικτφου Κρατικών 

Πανεπιςτθμίων Μικρών Κρατών τθσ Ε.Ε.  τθ 

υνζλευςθ, ςτθν οποία ζλαβαν μζροσ 20 Πρυτάνεισ 

και εκπρόςωποí τουσ από Κρατικά Πανεπιςτιμια τθσ 

Κφπρου, τθσ λοβενίασ, τθσ Λικουανίασ, τθσ Λετονίασ, 

τθσ Εςκονίασ, του Λουξεμβοφργου και τθσ Μάλτασ, 



 

ςυηθτικθκαν τρόποι για ςυνειςφορά του Δικτφου ςτθν προώκθςθ των ςτόχων τθσ Ε.Ε. για τθν 

κοινωνία τθσ γνώςθσ και τθσ καινοτομίασ ςτο πλαίςιο ΕΤΡΩΠΗ 2020, αλλά και για τθν 

αντιμετώπιςθ των μειονεκτθμάτων που αντιμετωπίηουν τα Πανεπιςτιμια αυτά λόγω του μικροφ 

μεγζκουσ των κρατών ςτα οποία ανικουν και τθσ ελλιποφσ υποδομισ.  Καταρτίςτθκε επίςθσ 

πλάνο ενεργειών για τουσ επόμενουσ μινεσ, για τθν προώκθςθ των ςτόχων του Δικτφου. 

 

τθ υνζλευςθ απθφκυνε  χαιρετιςμό ο Τπουργόσ 

Παιδείασ και Πολιτιςμοφ κ. Αντρζασ Δθμθτρίου, ενώ 

ςυμμετείχαν οι Ευρωβουλευτζσ κ. Ιωάννθσ Καςουλίδθσ, 

κ. Σάκθσ Χατηθγεωργίου, κ. Κυριάκοσ Σριανταφυλλίδθσ, 

κ. Αντιγόνθ Παπαδοποφλου και κ. Κυριάκοσ 

Μαυρονικόλασ.  Με ομιλίεσ/παρουςιάςεισ ςυμμετείχαν 

επίςθσ ο πρώθν Τπουργόσ Οικονομικών κ. Μιχάλθσ 

αρρισ, ο Επικεφαλισ τθσ Γραμματείασ τθσ Κυπριακισ 

Προεδρίασ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κ. Ανδρζασ Μολζςκθσ, θ Εκπρόςωποσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν Κφπρο, κ. Αντροφλα Καμιναρά και ο κ. Κώςτασ Ιακώβου, 

Διευκυντισ ςτο Γραφείο Προγραμματιςμοφ. 

 

 

Σζλοσ ανακοίνωςθσ 


