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Λευκωσία, 9 Αυγούστου 2016 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 

Στο μοναδικό μεταλλείο χαλκού της Κύπρου, όπου από το 2000 το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

διεξάγει αρχαιολογική έρευνα, εργάζεται και αριθμός αποφοίτων  του Ιδρύματος 

 

Το μεταλλείο χαλκού της Σκουριώτισσας, 

επισκέφθηκε την Τετάρτη, 3 Αυγούστου 

2016, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κωσταντίνος 

Χριστοφίδης, μετά από πρόσκληση του κ. 

Κωσταντίνου Ξυδά, Διευθύνοντα 

Συμβούλου της εταιρείας Hellenic Copper 

Mines, η οποία έχει την άδεια 

εκμετάλλευσης της Σκουριώτισσας. Τον Πρύτανη συνόδευε η Διευθύντρια της Ερευνητικής Μονάδας 

Αρχαιολογίας, Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου, η οποία  με την άδεια του Τμήματος Αρχαιοτήτων 

και στο πλαίσιο διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων διεξάγει αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή 

του μεταλλείου της Σκουριώτισσας από το 2000. Την έρευνα έχει στηρίξει ποικιλοτρόπως η εταιρεία 

Hellenic Copper Mines με την οποία η κα Κασσιανίδου έχει μια στενή συνεργασία. Το μεταλλείο της 
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Σκουρίωτισσας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ιστορία τ ης Κύπρου 

εφόσον η εκμετάλλευσή του ξεκίνησε ήδη από την 2η χιλιετία π.Χ.  
 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο Πρύτανης είχε την ευκαιρία να δει το 

μοναδικό μεταλλείο χαλκού της Κύπρου που λειτουργεί σήμερα και το 

οποίο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια παράγει μεταξύ 1.000 και 5.000 

χιλιάδες τόνους χαλκού τον χρόνο και έχει ετήσιο ύψος εξαγωγών της 

τάξης των €20-30 εκατ. Ο κος Ξυδάς ξενάγησε τον Πρύτανη στις 

εγκαταστάσεις του μεταλλείου και του εξήγησε την καινοτόμο τεχνολογία 

που αναπτύχθηκε από την εταιρεία για την παραγωγή εξαιρετικής 

καθαρότητας χαλκού με την μέθοδο της υδρομεταλλουργίας. Ο Πρύτανης είχε επίσης την ευκαιρία 

να γνωρίσει ομάδα αποφοίτων από διάφορα τμήματα 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι εργοδοτούνται 

από την Hellenic Copper Mines. Τόσο ο κος Ξυδάς όσο 

και ο Πρύτανης εξέφρασαν την επιθυμία τους για πιο 

στενή συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με την 

Hellenic Copper Mines και δεσμεύτηκαν να ετοιμάσουν 

και να υπογράψουν το προσεχές φθινόπωρο μνημόνιο 

συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. 

 
Τέλος ανακοίνωσης 


