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ΠΡΟΣ  ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Ενίσχυση της στήριξης της Βουλής ζήτησαν Πρυτανεία, Κοσμήτορες και φοιτητές 
 

Επίσημη επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, Γιαννάκης Ομήρου, την Τρίτη, 1η 

Νοεμβρίου 2011. 

 

Κατά τη συνάντηση του κ. Ομήρου με τα μέλη της 

Πρυτανείας, Κοσμήτορες των Σχολών και εκπροσώπους των φοιτητικών οργανώσεων, 

τέθηκαν ερωτήματα και από τις δύο πλευρές και 

διατυπώθηκαν τα κύρια θέματα που απασχολούν 

σήμερα την πανεπιστημιακή κοινότητα, ειδικότερα εν 

όψει της οικονομικής περισυλλογής του κράτους.  

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, αφού καλωσόρισε θερμά τον Πρόεδρο και ευχαρίστησε το 

σύνολο της Βουλής για την συνεχιζόμενη έμπρακτη υποστήριξη που παρέχουν στο 

Πανεπιστήμιο από ίδρυσής του, διατύπωσε την ευχή και πεποίθηση ότι αυτή η στήριξη θα 

Πρύτανης: Το κόστος της 
ανέγερσης της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου αντιστοιχεί 
σε 4χλμ αυτοκινητόδρομου 

mailto:prinfo@ucy.ac.cy
http://www.pr.ucy.ac.cy/


 2 

ενταθεί στο μέλλον, ιδιαίτερα για θέματα που αφορούν την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής αλλά 

και γενικότερα θέματα προϋπολογισμών του ιδρύματος. Στη συνέχεια, ο Πρύτανης τόνισε την 

εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία του ιδρύματος και δήλωσε πως στόχος του Πανεπιστημίου 

Κύπρου για το 2020 είναι να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 500 καλύτερα ανώτατα 

ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, δήλωσε ο κ. Χριστοφίδης, 

τίμησε την υπόσχεση που είχε δώσει στην Πολιτεία για αύξηση του αριθμού των φοιτητών. 

Παράλληλα, εξασφάλισε κονδύλια ύψους 35 εκ. € από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 

με αποτέλεσμα να είναι σήμερα σε θέση να εργοδοτεί 500 νέους ερευνητές, όντας ένας από 

τους μεγαλύτερους εργοδότες της Κύπρου.  

 

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 

Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης, εκφράζοντας την 

άποψη πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει να 

ενισχυθεί περαιτέρω από την Πολιτεία, εξήγησε πως οι 

πανεπιστημιακοί κάνουν γνωστή τη χώρα μας στα 

πέρατα του κόσμου και παράλληλα, προσφέρουν 

εργασία σε εκατοντάδες νέους μέσω των ερευνητικών 

τους προγραμμάτων. Επαυξάνοντας, ο 

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 

Διοίκησης, Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, 

τόνισε ότι είναι υψίστης σημασίας η διατήρηση του 

υφιστάμενου υψηλού δείκτη ποιότητας σπουδών και έρευνας του ιδρύματος. 

 

Όπως εξήγησε ο Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης, υπάρχουν δείκτες που αποδεικνύουν την ποιότητα του έργου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι γεγονός πως η εκπαίδευση στοιχίζει και αν η Πολιτεία επιθυμεί 

να δημιουργήσει μια οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας, πρέπει να στηρίξει την έρευνα.  

 

Ο Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, διατύπωσε εν 

κατακλείδι, τη άποψη ότι τα πανεπιστήμια είναι 

πολλαπλασιαστές ισχύος, που επιτρέπου σε μια χώρα 

να κινηθεί σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από εκείνα στα 

οποία παραπέμπει το μέγεθός της και ο πλούτος της.  

 

Ομήρου: Η Κύπρος δεν μπορεί να 
έχει βαριά βιομηχανία. Συνεπώς, 

οφείλουμε να στραφούμε προς την 
επένδυση στην υψηλή τεχνολογία 

και την έρευνα 

Η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με 
μια χρυσή ευκαιρία, υπογράμμισε ο 

Καθηγητής Άγγελος Ευσταθίου, 
Αναπληρωτής Κοσμήτορας της 

Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών, και πρότεινε στον 

Πρόεδρο της Βουλής τη θέσπιση 
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου για τη δημιουργία ενός 
πρότυπου ενεργειακού κέντρου για 

το φυσικό αέριο. 
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Ο κ. Ομήρου στο τέλος της συνάντησης δήλωσε πως επιθυμεί να ενταθεί η συνεργασία της 

Βουλής των Αντιπροσώπων με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αναμένει επί τούτου έγγραφη 

πρόταση για τη διοργάνωση από κοινού δραστηριοτήτων για διάφορα θέματα που 

απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.  

 

Στο τέλος τη συνάντησης ο κ. Ομήρου ξεναγήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη.  

 

Τέλος ανακοίνωσης 


