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Λευκωσία, 04 Μαΐου 2012 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
 

Ηλεκτρονικά πλέον θα διεκπεραιώνονται οι 
οικονομικές εργασίες του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, αφού το ίδρυμα υπέγραψε συμβόλαιο 
με την εταιρεία KPMG για την εγκατάσταση και 
διαμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος 
οικονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου 
Η-Πανεπιστήμιο. Το συμβόλαιο υπέγραψαν στις 

2 Μαΐου 2012, στην Πανεπιστημιούπολη, εκ μέρους του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, 
Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, και εκ μέρους της εταιρείας KPMG, το 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κ. Γιώργος Τζωρτζής.  Η εταιρεία KPMG 
επιλέγηκε ως ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου αυτού, ύστερα από 
δημόσιο διαγωνισμό που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Στόχος του έργου, η συμβατική αξία του οποίου ανέρχεται σε €845.559,00 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που 
προσφέρονται σήμερα από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, 
στην πανεπιστημιακή κοινότητα και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
Ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, ανέφερε κατά τον 
χαιρετισμό του ότι το ολοκληρωμένο σύστημα οικονομικής διαχείρισης 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για το Πανεπιστήμιο και έναν από τους 
βασικότερους πυλώνες του ευρύτερου στρατηγικού στόχου για δημιουργία του 
ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου. Το Η-Πανεπιστήμιο το οποίο χρηματοδοτείται 



από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το συνολικό ποσό των 
€4.000.000 αναμένεται να προσφέρει στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην 
ευρύτερη κοινωνία, μονοθυρική πρόσβαση σε όλες του τις υπηρεσίες, μείωση 
της γραφειοκρατίας, και αύξηση της παραγωγικότητας.  
 
Την ετοιμότητά τους με στόχο την επιτυχή υλοποίηση του σημαντικού αυτού 
έργου καθώς και την ικανοποίησή τους για την έναρξή του, εξέφρασαν τόσο οι 
εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας, όσο και ο Διευθυντής Διοίκησης και 
Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ανδρέας Χριστοφίδης, η 
προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ανδρούλλα Θεοφάνους, ο 
προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων κ. Αγαθοκλής 
Στυλιανού και ο συντονιστής του έργου Ανώτερος Λειτουργός του 
Πανεπιστημίου, κ. Αλέξανδρος Κωνσταντίνου.  

 
Τέλος ανακοίνωσης 


