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ΠΡΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Λευκωσία, 4 Απριλίου 2014 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΚ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως 

(ΕΤΕπ),  κ. Βέρνερ Χόγερ,  συζήτησε με τους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, την Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014. Ο 

ανοικτός διάλογος έλαβε χώρα στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων Συμβουλίου- Συγκλήτου, στο Κτήριο 

Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». 

 

Ο στόχος της συνάντησης, για την οποία την πρωτοβουλία 

ανέλαβε ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, επιτεύχθηκε καθώς 

αναπτύχθηκε μια γόνιμη συζήτηση γύρω από θέματα που 

προβληματίζουν τους νέους και επηρεάζουν το μέλλον τους. Ο κ. Χόγερ αναφέρθηκε στους τέσσερις 

βασικούς τομείς που εστιάζει η ΕΤΕπ: τις υποδομές, (όπως οι τερματικοί υγροποιημένου φυσικού αερίου), 

την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την οικονομία της γνώσης, την 

καινοτομία και ως εκ τούτου το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τόνισε δε ότι η ΕΤΕπ πρόκειται να χρηματοδοτήσει 

την ανέγερση της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς συγκαταλέγεται στους πυλώνες που στηρίζει η Τράπεζα. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες 

του προς την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση το 2002 της 

Πόλης της Γνώσης, δηλαδή τη νέα Πανεπιστημιούπολη 

του Ιδρύματος, καθώς και την ελπίδα ότι αυτή η σχέση 

εμπιστοσύνης και δημιουργίας θα συνεχιστεί στο άμεσο 

μέλλον.  

Τον ανοικτό διάλογο χαιρέτισε και ο Αντιπρόεδρος της 

ΕΤΕπ, κ. Μίχαϊ Τανασέσκου, ο οποίος σημείωσε ότι η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως έχει χρηματοδοτήσει 

την Κύπρο με €3δις και ότι μέρος αυτής της χρηματοδότησης έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
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πράγμα που τους χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς οι υποδομές της Πανεπιστημιούπολης φανερώνουν ότι τα 

χρήματα έχουν αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. 

Μεταξύ των ερωτήσεων που υπέβαλαν οι φοιτητές 

στον κ. Χόγερ ήταν κατά πόσο η ΕΤΕπ είναι έτοιμη να 

στηρίξει την Κύπρο με τη λύση του Κυπριακού 

προβλήματος. Ο φοιτητής αναφερόταν στα μέτρα 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης και σε ενδεχόμενη 

επιστροφή της Αμμοχώστου. Ο κ. Χόγερ εξέφρασε την 

ευαρέσκειά του για την επανέναρξη των συνομιλιών 

και  ανέφερε ότι η συνεισφορά της ΕΤΕπ είναι πιθανή. 

Σημείωσε δε ότι η Αμμόχωστος είναι ένα σύμβολο και 

η επανένωση του νησιού θα καταστήσει την Κύπρο 

έναν τουριστικό παράδεισο.  

Μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στον ενεργειακό τομέα και στη σημασία που δίδει σε αυτόν η 

ΕΤΕπ, με έμφαση τις ενεργειακές προοπτικές στην Κύπρο. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος τόνισαν ότι η 

ενεργειακή επάρκεια, ασφάλεια και η τιμή της ενέργειας αποτελούν προτεραιότητα, ενώ επικεντρώθηκαν 

στις προσπάθειες των κυπριακών αρχών για επιτάχυνση των διαδικασιών  για την εξεύρεση των τεχνικών και 

άλλων λύσεων που θα συμβάλουν στην ταχύτερη αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας. Ο κ. Χόγερ 

επικεντρώθηκε ακόμα στην επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης εκείνων των λύσεων που θα συμβάλουν στη 

μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Απαντώντας στις ανησυχίες των νέων παιδιών, ένεκα της οικονομικής κρίσης και της αυξανόμενης ανεργίας, 

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι λύση να τα βάζουμε κάτω. Αναγνωρίζοντας ότι τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια αποτελούν τροχοπέδη για την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο, είπε ότι πρέπει να 

δώσουμε έμφαση στις προτεραιότητες της Ευρώπης, που πρέπει να είναι η νέα γενιά, η καινοτομία και η 

επένδυση στη δημιουργικότητα. Πρέπει να δοθεί ενθάρρυνση στις τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν αυτές 

τις προτεραιότητες, τόνισε, καθώς ο κόσμος μας συνεχώς μεταβάλλεται και απαραίτητη είναι η άμεση δράση 

και όχι η μετά την κρίση στήριξη των προτεραιοτήτων που θέτουμε. 

Μπορείτε να βρείτε το σχετικό φιλμάκι στο YouTube του Πανεπιστημίου.   

Τέλος Ανακοίνωσης   

 


