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 Λευκωσία, 05 Απριλίου 2012  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ωκεανογραφικού 

Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου (Π.Κ.) και του 

Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

υπογράφηκε στις 2 Απριλίου 2012. Τη Συμφωνία 

υπέγραψαν, εκ μέρους του Π.Κ. ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Διευθυντής του 

Ωκεανογραφικού Κέντρου (Ω.Κ.) Καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου, εκ μέρους του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ο Υπουργός κ. Σοφοκλής Αλετράρης και ο 

Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, κ. Λοΐζος Λοϊζίδης. 

 
Σκοπός της Συμφωνίας είναι η προώθηση της συνεργασίας στους τομείς της επιστημονικής  

έρευνας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της υποστήριξης 

των δραστηριοτήτων μεταξύ των δυο πλευρών. 

 
Κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας, ο κ. Χριστοφίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του 

για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, αναφέροντας ότι αυτή 

εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνεχούς συνεργασίας με δημόσιους φορείς.  Ο κ. Χριστοφίδης 

εξήρε το σημαντικό έργο που παράγει το Ω.Κ. του Π.Κ., ενώ δεν παρέλειψε επίσης να 

αναφερθεί στη μείωση του προϋπολογισμού για το Π.Κ. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι, ενώ το 

Π.Κ. βρίσκεται στη 10η θέση στην Ευρώπη σε χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων (με 
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την ανάληψη 4 ερευνητικών προγραμμάτων ERC), σε επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης για 

την έρευνα η Κύπρος βρίσκεται στην 27η θέση στην Ευρώπη.  «Η μόνη διέξοδος από την 

ανεργία και τις επιπτώσεις της στην κυπριακή κοινωνία», επεσήμανε ο κ. Χριστοφίδης, «είναι 

η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία.» 

 

Ο κ. Αλετράρης ανέφερε ότι το ΤΑΘΕ, μέσα από τις τέσσερεις και πλέον δεκαετίες λειτουργίας 

του έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικό έργο στους τομείς της έρευνας και της συστηματικής 

παρακολούθησης των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  Την 

ίδια στιγμή, το Ω.Κ., παρά τα σχετικά λίγα χρόνια λειτουργίας του ως ερευνητική μονάδα, έχει 

να επιδείξει ένα σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο στον τομέα της ωκεανογραφίας. 

 

Τέλος, τόσο ο κ. Γεωργίου όσο και ο κ. Λοϊζίδης τόνισαν ότι η υπογραφή της Συμφωνίας 

Συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών αποτελεί το επιστέγασμα 17 χρόνων παραγωγικής 

συνεργασίας και ανοίγει το δρόμο για ακόμη στενότερη συνεργασία.  

 

Τέλος ανακοίνωσης 


