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 Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2012  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υπογράφηκε στις 20 Νοεμβρίου 2012, Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Νομικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) και της Νομικής 

Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Τη 

Συμφωνία υπέγραψαν, εκ μέρους του ΠΚ ο 

Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και 

ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής, Καθηγητής 

Αντρέας Καπαρδής.  Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, το Μνημόνιο υπέγραψε ο Γενικός 

Εισαγγελέας κ. Πέτρος Κληρίδης. 

 

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στη θεσμοθέτηση της σχέσης των δυο Συμβαλλομένων Μερών και 

στην ενίσχυση της συχνότητας και έντασης της συνεργασίας τους στο πλαίσιο της κοινής τους 

προσπάθειας για δημιουργία μιας επωφελούς συνέργιας, αποσκοπούσας στον εκσυγχρονισμό 

του Κυπριακού Δικαίου. 

 

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου, ο κ. Χριστοφίδης καλωσόρισε στο ΠΚ το Γενικό 

Εισαγγελέα εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συνεργασία μεταξύ του ΠΚ 

και της Νομικής Υπηρεσίας πλέον επισημοποιείται.  Εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητά του 
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ότι με το Μνημόνιο αυτό, θα εμβαθυνθεί ακόμη περισσότερο η προώθηση ανταλλαγής 

εμπειρογνωμοσύνης, αλλά και η διεύρυνση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς.   Ο κ. 

Χριστοφίδης τόνισε επίσης το ότι, παρά το γεγονός ότι το Τμήμα Νομικής του ΠΚ είναι μικρό σε 

ηλικία, είναι ένα πολλά υποσχόμενο Τμήμα στο οποίο γίνεται ποιοτική έρευνα και το οποίο 

κάθε χρόνο δέχεται τους φοιτητές με τη ψηλότερη βαθμολογία στις Παγκύπριες Εξετάσεις.   

 

Με τη σειρά του, ο Γενικός Εισαγγελέας εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά καθότι, όπως ο ίδιος 

ανέφερε, η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί «το τελικό στάδιο μιας προσπάθειας που 

άρχισε εδώ και καιρό».  Ο κ. Κληρίδης σημείωσε ότι η συνεργασία που θεσμοθετείται με το 

Μνημόνιο αυτό, είναι προς όφελος και των δυο πλευρών, ιδιαίτερα για τη Νομική Υπηρεσία, 

καθώς το ΠΚ θα τη βοηθήσει να καλύψει όποια κενά και αδυναμίες έχει στον τομέα της 

έρευνας.  Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, θα ωφεληθεί σημαντικά και η Νομική 

Επιστήμη, στην ανάπτυξη της οποίας η συνεισφορά του ΠΚ είναι ανεκτίμητη. 

 

O Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης αναφέρθηκε στο 

πόσο δυναμικό και δραστήριο είναι το Τμήμα Νομικής, ενώ ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής, 

Καθηγητής Αντρέας Καπαρδής, εξέφρασε την προσδοκία του για τις προοπτικές που ανοίγονται 

με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δικαίου στην 

Κύπρο. 

 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


