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EΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε στις 
12 Ιουνίου 2012 αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ 
με επικεφαλής τον Γ.Γ  του κόμματος Άντρο 
Κυπριανού. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, 
μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Χάρης 
Χαραλάμπους, ο Αντιπρύτανης Διεθνών 
Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 

Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών κ. 
Ανδρέας Χριστοφίδης.  
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καλωσόρισε και ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία για 
την επίσκεψή της, κατά την οποία έγινε μία παρουσίαση των βασικών 
δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, της ραγδαίας ανάπτυξής του, καθώς και της 
έντονης ερευνητικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών του Ιδρύματος.   
 
Ο Πρύτανης αναφερόμενος σε έρευνα του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Πανεπιστημίων 
(EUA) έδωσε έμφαση στην ανάγκη για ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία του 
Πανεπιστημίου, ενώ σημείωσε ότι, εν μέσω οικονομικής κρίσης, γίνονται 
συντονισμένες προσπάθειες για προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο Κύπρου εργοδοτεί ήδη περίπου 500 νέους 
επιστήμονες με εξωτερική χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, κάτι που 
αναδεικνύει το πόσο σημαντική είναι η έρευνα που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο 
για την κυπριακή κοινωνία. Με τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής, πρόσθεσε, εκτός 
από την ακόμη μεγαλύτερη άνοδο του Πανεπιστημίου στις διεθνείς κατατάξεις το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές 
χρηματοδοτήσεις. Εστίασε επίσης στην υποχρέωση του Πανεπιστημίου Κύπρου να 
προσφέρει μόρφωση που να προσεγγίζει τη μόρφωση των καλύτερων 
Πανεπιστημίων του κόσμου, για να είναι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου 
κατάλληλα οχυρωμένοι στην αναζήτηση εργασίας. Όσον αφορά το θέμα των 
ενοικίων των φοιτητικών εστιών τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τον 
άνθρωπο στο επίκεντρο, ωστόσο τα ενοίκια των φοιτητικών εστιών πρέπει να 



συντηρούν και τις εστίες, σε μία περίοδο που ο προϋπολογισμός του 
Πανεπιστημίου είναι μειωμένος.  Τέλος, ο Πρύτανης σημείωσε ότι μπροστά στις 
τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις η Πολιτεία πρέπει να συμβουλεύεται τους 
καταξιωμένους επιστήμονες του τόπου. 
 
Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του όσον αφορά τη λειτουργία της 
Ιατρικής Σχολής, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια αξιοποίησης των 
ακαδημαϊκών σε συμβουλευτικά και άλλα σώματα της πολιτείας. Ο κ. Κυπριανού 
ενημερώθηκε ακόμη και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το γεγονός ότι ενώ  το 
2010 το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρισκόταν στη θέση 1060 βάσει του γνωστού δείκτη 
της Σαγκάης, για το έτος 2012 βρίσκεται στη θέση 540. Παράλληλα εξέφρασε τη 
στήριξή του στην προσπάθεια προώθησης της δεύτερης και της τρίτης φάσης των 
φοιτητικών εστιών.  
 
Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Καθηγητής Μάριος 
Μαυρονικόλας επιβεβαίωσε τη δέσμευση για αγαστή συνεργασία, καθώς και 
ενίσχυση της αμφίδρομης σχέσης Πολιτείας και Πανεπιστημίου. Ευχαρίστησε, 
επίσης, την πολιτεία για τη στήριξη προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου από τη στιγμή 
της ίδρυσής του μέχρι και σήμερα. 
 

 
 


