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Λευκωσία, 08 Απριλίου 2015

ΘΕΜΕΛΙΩΘΗΚΕ Η ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, και του
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κ. Βέρνερ Χόγερ,
θεμελιώθηκε σήμερα Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016, στην
Πανεπιστημιούπολη, το μεγαλύτερο κτήριο που σχετίζεται με την έρευνα
και την εκπαίδευση. Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου θα
αποτελέσει για το Ίδρυμα, τον επιστημονικό και παράλληλα τεχνολογικό
πνεύμονα, εφάμιλλο των πλέον σύγχρονων ανά την υφήλιο ερευνητικών
οργανισμών, ιδιαίτερα στο πεδίο των καινοτόμων και εφαρμοσμένων
τεχνολογιών αιχμής. Το όλο κτηριακό συγκρότημα θα στεγάσει την
Κοσμητεία της Σχολής, καθώς και τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών
Περιβάλλοντος,
Μηχανικών
Μηχανολογίας
και
Κατασκευαστικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών.
Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Βέρνερ Χόγερ, τόνισε ότι η σκληρή
προσπάθεια αποδίδει καρπούς και ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο
Κύπρου αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ο κ. Χόγερ δήλωσε ότι
προτεραιότητα της ETEπ αποτελεί η επένδυση στην έρευνα και την
καινοτομία, ενώ αναφερόμενος στο έργο δήλωσε ότι εκτός από
εκατοντάδες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, θα
βοηθήσει στο να παραμείνουν περισσότεροι Κύπριοι νέοι στην Κύπρο.
Περαιτέρω, το έργο θα συνεισφέρει στην προσέλκυση ταλαντούχων
νέων κάτι το οποίο θα επιφέρει αντικειμενικά και πολύπλευρα οφέλη
στην κοινωνία και οικονομία του νησιού. Με την επένδυση στην
οικονομία της γνώσης και της τεχνολογίας, σημείωσε, προκύπτουν
σημαντικά επενδυτικά οφέλη, αλλά και οφέλη για την κοινωνία από
την καινοτομία.

Ως λαμπρό παράδειγμα συνεχούς βελτίωσης των
υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών του, χρηστής
διοίκησης και παραγωγικής ανάπτυξης παρουσίασε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ένας από τους θεσμούς της
χώρας που μας κάνουν να νιώθουμε ειλικρινά
υπερήφανοι και ταυτόχρονα μας τοποθετεί επί ίσοις
όροις στον ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό χάρτη
σημείωσε ο κ. Αναστασιάδης, τονίζοντας ότι αισθάνεται
υπερήφανος που το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 25 μόλις
χρόνια από την ίδρυσή του, έχει κατακτήσει σημαντικές
διακρίσεις και συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ερευνητικό γίγνεσθαι, με σαφή
προσανατολισμό προς την αριστεία και χωρίς να εφησυχάζεται. Με την τοποθέτηση του θεμελίου
λίθου της Πολυτεχνικής Σχολής επιβεβαιώνουμε τη στήριξη, την αγάπη και εμπιστοσύνη μας
απέναντι στο πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας αλλά παράλληλα, υπενθυμίζουμε τις προσδοκίες
μας για ακόμα περισσότερα, ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, ακόμα μεγαλύτερη προβολή τους
πνευματικού πλούτου της χώρας μας, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό κατέληξε.
O Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου κ.
Μάνθος Μαυρομμάτης συνεχάρη τους ακαδημαϊκούς και τους
ερευνητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της πανεπιστημιακής
κοινότητας στο σύνολό της και εξέφρασε εμπιστοσύνη στο
ταλέντο τους. Δημιουργούμε, πρόσθεσε, ατενίζοντας το αύριο, τις
ανάγκες, τις προσδοκίες και τα όνειρα των νέων μας. Είμαστε
υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας. Γνωρίζουμε από πρώτο
χέρι το πάθος με το οποίο εργάζονται και είναι για αυτό που
είμαστε βέβαιοι ότι η ολοκλήρωση του κτιρίου θα αποδώσει τα
μέγιστα στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της
καινοτομίας. Τέλος, ο κ. Μαυρομμάτης, αφού ανέφερε ότι ο
αριθμός των επιστημονικών επιτευγμάτων μιας χώρας και η
αποφασιστικότητα των ανθρώπων της να προσαρμοστούν στις
αλλαγές θα καθορίσει το μέλλον της, εξέφρασε τις θερμές
ευχαριστίες του Συμβουλίου και της πανεπιστημιακής κοινότητας
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που συνέβαλαν στο να γίνει
το όνειρο μας πραγματικότητα.
Ως μία ημέρα που περιμέναμε χρόνια χαρακτήρισε τη σημερινή ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου είναι ένα μικρό,
αλλά σημαντικό βήμα για να δώσουμε, σε λίγα χρόνια, στους φοιτητές της Σχολής, τους ερευνητές,
τους ακαδημαϊκούς και το διοικητικό προσωπικό, τα εφόδια που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν
στο έπακρο τα ταλέντα τους, σε ένα μοναδικό σε μέγεθος και σχεδιασμό κτήριο. Για να δημιουργούν
και να ξεχωρίζουν εντός και εκτός της Κύπρου, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και
αλλιώς η επιστήμη δεν έχει σύνορα! ανέφερε ο Πρύτανης.
Αναφερόμενος στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, τόνισε ότι με 90 και πλέον
εξειδικευμένα εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, και ειδικούς χώρους για τεχνοβλαστούς, θα είναι
ένα κτίριο ευέλικτο και εύκολο σε μελλοντικές προσαρμογές, συμφιλιώνοντας το περιβάλλον και
τους ανθρώπους με το έργο τους και φέρνοντας μαζί την επιστήμη και τους επιστήμονες, τους
δασκάλους με τους φοιτητές, τους ερευνητές με τους επιχειρηματίες. Τίποτε δεν μπορεί να

αντικαταστήσει την ευφυΐα, τη φαντασία και την εφευρετικότητα των νέων δημιουργικών
ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός πλούτος μιας χώρας! πρόσθεσε. Η πίστη και η επένδυση
της ΕΤΕπ και της Πολιτείας στα δικά μας σχέδια δίνουν, ανέφερε, βάση στο όραμά μας ότι μπορούμε
να πρωταγωνιστήσουμε στη διάπλαση του μέλλοντος! Ότι μπορούμε να γίνουμε ένα «start-up
nation».
Ο Πρύτανης απευθυνόμενος στον κ. Χόγερ ανέφερε ότι ευελπιστεί στη στήριξή του σε σχέση με τα
έργα, «Πανεπιστήμιο της Διασποράς» και «Προσέλκυση Διακεκριμένων Επιστημόνων», για να
διδάξουν, να ερευνήσουν και να καινοτομήσουν στην «Πόλη της Γνώσης». Αναγνωρίζουμε,
σημείωσε, τη διαχρονική στήριξη της Πολιτείας στο Πανεπιστήμιο και την αρωγή της ευρύτερης
κοινωνίας σε αυτό. Δεν λησμονούμε ποτέ ότι το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από τον
φορολογούμενο πολίτη. Αυτό το αίσθημα ευθύνης μας ωθεί να επιδιώκουμε διαρκώς την καλύτερη
αξιοποίηση των κρατικών πόρων, με την καλύτερη οργάνωση και την επαγγελματική διοίκηση. Θέλω
να διαβεβαιώσω την Πολιτεία, άλλα και την κοινωνία ότι θα ανταποδώσουμε στο μέγιστο την
εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και μας δείχνουν.
Tις
κτηριακές
εγκαταστάσεις
της
Πολυτεχνικής Σχολής παρουσίασε ο κ.
Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, εκ μέρους της
αρχιτεκτονικής ομάδας με αρχιτέκτονες τον
ίδιο, τον κ. Χρύσανθο Χρυσάνθου και τον κ.
Ηρακλή Παπαχρήστου.
Στο πλαίσιο της τελετής θεμελίωσης της
Πολυτεχνικής Σχολής η αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Επενδύσεων
επισκέφθηκε
το
Ερευνητικό
Κέντρο
Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και
Δικτύων - Κοίος, ενώ ο Αντιπρόεδρός, της κ. Jonathan Taylor, προέβη σε σύντομη ομιλία,
εστιάζοντας στη μεγάλη σημασία της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας: Οι
ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ανταγωνίζονται ισάξια σε διεθνές επίπεδο,
αυξάνοντας έτσι τη συνεισφορά τους στις προσπάθειες της Ευρώπης να αντιμετωπίσει συλλογικά
σημαντικές προκλήσεις. Βασιζόμενοι στα ερευνητικά τους αποτελέσματα, ορισμένοι από τους
ερευνητές πιθανόν να προχωρήσουν στη δημιουργία start up εταιρειών. Η δημιουργικότητα, η
καινοτομία, τα προσόντα και οι δεξιότητες είναι σημαντικά συστατικά για την επίτευξη βιώσιμης
αειφόρου ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με υψηλή αξία. Αυτά τα συστατικά
αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΤΕπ.

Τέλος ανακοίνωσης

