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ΕΝΤΟΝΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

Βέρνερ Χόγιερ:  «Βλέπουμε μία ομάδα που επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο και είναι έτοιμη να προσφέρει το 

καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου»  

 

Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ. 

Βέρνερ Χόγιερ πραγματοποίησε ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης έπειτα από τη 

Διάσκεψη Τύπου που παρέθεσε ο κ. Χόγιερ 

την Δευτέρα,  03 Νοεμβρίου στη Λευκωσία. Ο 

Πρύτανης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει 

τον κ. Χόγιερ για την πρόοδο των εργασιών 

που έχει σημειωθεί στα έργα της 

Πανεπιστημιούπολης που είχαν ενταχθεί για 

χρηματοδότηση στη Συμφωνία 

δανειοδότησης που υπεγράφη στις 12 

Δεκεμβρίου 2014, διαβεβαιώνοντάς τον 

παράλληλα ότι το Πανεπιστήμιο εργάζεται με 

επιμονή προκειμένου οι εργασίες να 

προχωρούν   σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα  που προβλέπεται στην εν λόγω Συμφωνία. Επιπλέον, ο κ. Χριστοφίδης  

παρουσίασε στον κ. Χόγιερ και το επιτελείο του τα νέα έργα που θέτει προς υλοποίηση το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έργα που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το Χαρουπόδασος και το 

Πανεπιστήμιο της Διασποράς. 

Ο κ. Χόγιερ δήλωσε εντυπωσιασμένος για ακόμη μία φορά με τα προγραμματιζόμενα αναπτυξιακά έργα του Ιδρύματος 

και εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον για να μελετήσει τις εκθέσεις βιωσιμότητάς τους, οι οποίες ετοιμάζουν οι εκάστοτε 
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διαχειριστές έργων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα εν λόγω έργα, τα οποία αποτελούν μέρος του στρατηγικού στόχου 

του Πανεπιστημίου Κύπρου για σταδιακή οικονομική αυτονόμηση, είναι τα εξής: 

 Solar assisted desalination plant 

 Pumped Hydroelectric Storage 

 Tamasos Solar PV Park 

 Cyprus Cyclotron Centre 

 Carob Production Processing 

 Infrastructure for conflict transformation 

 Museum quality Archaeological reproduction facility) 

Κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Χόγιερ στην εφημερίδα Η Καθημερινή και συγκεκριμένα όταν ερωτήθηκε για 

τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Χόγιερ ανέφερε τα εξής: 

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την άριστη συνεργασία που έχουμε με το ΠΚ και εκφράζουμε τη χαρά μας 

για το γεγονός ότι θα λάβουμε μέρος και στη επόμενη επενδυτική φάση του ΠΚ. Είμαστε, ακόμα, σε αρχικό 

στάδιο, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία ομάδα που επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο και είναι έτοιμη να 

προσφέρει το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για τους φοιτητές του ΠΚ.  Τα επόμενα τέσσερα με πέντε 

χρόνια αυτό θα επιφέρει-μεταξύ άλλων-επέκταση της φοιτητικής εστίας στο Πανεπιστήμιο, 

συμπεριλαμβανομένων και των κτηριολογικών εγκαταστάσεων για το τμήμα της Μηχανολογίας, των 

Βιολογικών Επιστημών και της Ιατρικής. Αξίζει να αναφέρουμε πως η χρηματοδότηση του φωτοβολταΪκού 

πάρκου των 10MW θα καταστήσει το ΠΚ ενεργειακά αυτάρκες με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Αυτό το 

σχέδιο θα είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για την κυπριακή οικονομία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τα 

θεμέλιά της, με στόχο στο μέλλον η χώρα να προσφέρει πολύ καλύτερη μόρφωση στους νέους του τόπου». 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


