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Λευκωςία, 14 Οκτωβρίου 2011  

Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΗ UNICΑ  ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 

O Καθηγητήσ Σταφροσ Α. Ζζνιοσ επανεξελζγη Πρόεδροσ τησ Συνόδου των Πρυτάνεων των 
Πανεπιςτημίων των Ευρωπαϊκϊν Πρωτευουςϊν 

 
Πρόεδροσ των Πρυτάνεων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουςών εξελζγθ ομόφωνα για δεφτερθ τετραετι 
κθτεία ο τζωσ Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, Κακθγθτισ ταφροσ Α. Ζζνιοσ. Η εκλογι του κ. 
Ζζνιου ανακοινώκθκε ςιμερα, 14 Οκτωβρίου 2011 μετά από τισ εκλογζσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ του 
υνδζςμου των Πανεπιςτθμίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουςών (Network of Universities from the 
Capitals of Europe, UNICA) που πραγματοποιείται ςτο Σαλίν τθσ Εςκονίασ.  
 
το φνδεςμο ςυμμετζχουν 42 Πανεπιςτιμια από 30 ευρωπαϊκζσ πρωτεφουςεσ που εκτείνονται 
από το Όςλο, το Λονδίνο, τθ Μαδρίτθ, τθ Ρώμθ και τθν Ακινα. Ο φνδεςμοσ εκπροςωπεί 1,5 
εκατομμφρια φοιτθτζσ και 200.000 προςωπικό. Σα μζλθ του ανταλλάςουν τεχνογνωςία, 
ςυμμετζχουν ςε κοινά προγράμματα και εργάηονται από κοινοφ, υποβάλλοντασ προτάςεισ για 
κζματα ευρωπαϊκισ πολιτικισ ςτον Σομζα τθσ Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ. Σο δίκτυο ςυνεργάηεται, 
επίςθσ, ςτενά με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  
 
Όπωσ ανζφερε ο κ. Ζζνιοσ, Μια μικρή χϊρα όπωσ η Κφπροσ, ζνα μόνο πράγμα ζχει να προςφζρει 
ςτην ευρωπαϊκή οικογζνεια, το ανθρϊπινο δυναμικό τησ. Σε ςυνδυαςμό με τη ςτρατηγική μασ 
τοποθεςία και με προςεκτικό προγραμματιςμό μποροφμε να παίρνουμε πρωτοβουλίεσ, 
αξιοποιϊντασ το κάθε δυναμικό ςτοιχείο που διαθζτουμε. Με αυτό τον τρόπο δουλζψαμε ςτην 
προεδρία του Συνδζςμου και ζτςι θα ςυνεχίςουμε την επόμενη τετραετία. Η επανεκλογή μου με 
τιμά και χαίρομαι ιδιαίτερα που εκτιμάται η προςφορά τησ Κφπρου από τα ευρωπαϊκά 
πανεπιςτήμια.   
 
Ο Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδθσ ςθμείωςε ότι θ 
επανεκλογι του τζωσ Πρφτανθ ωσ Προζδρου του δικτφου UNICA αποτελεί ςθμαντικι επιτυχία για 
το Ίδρυμα. Το Πανεπιςτήμιο Κφπρου ςυμμετζχει ενεργά από το 1994 ςτισ εργαςίεσ του Συνδζςμου, 
ενϊ η ςυμμετοχή του  ακαδημαϊκοφ και διοικητικοφ προςωπικοφ του ςε ομάδεσ εργαςίασ για την 
προϊθηςη θεμάτων που απαςχολοφν τα ςφγχρονα Πανεπιςτήμια, ενιςχφει ουςιαςτικά  τη ςυμβολή 
μασ ςτα ευρωπαϊκά δρϊμενα. 
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