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Λευκωσία, 22 Ιουλίου 2016  
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 32 ΕΚ. ΕΥΡΩ  

ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Πρύτανης: Το μέλλον είναι τώρα! 

Tελετή υπογραφής Συμφωνίας Δανείου ύψους 32 εκ. ευρώ μεταξύ της Τράπεζας Αναπτύξεως του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη χρηματοδότηση του έργου που 

αφορά τη Β΄ Φάση Ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016 στις 10:00 π.μ. 

 

Η Συμφωνία υπεγράφη από τον επικεφαλής της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(ΤΑΣΕ), Διοικητή κ. Rolf Wenzel και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, παρουσία του  Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και του Προέδρου του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου, κ. Μάνθο Μαυρομμάτη.  

 Ο κ. Wenzel, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει παρουσιάσει μία δυναμική ανάπτυξη όσον 

αφορά τον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας, ενώ όπως τόνισε χαρακτηριστικά είμαστε πεπεισμένοι 

ότι θα συνεχίσει να διακρίνεται και να ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά στις λίστες κατάταξης των καλύτερων 

πανεπιστημίων ανά το παγκόσμιο Συμμεριζόμαστε το όραμά σας, κατέληξε, απευθυνόμενος προς τον 

Πρύτανη.  

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ανήκει πλέον  στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου και συνεπώς η στήριξη 

προς αυτό θα είναι συνεχής. Είμαι βέβαιος δήλωσε ότι η υπογραφή της σημερινής συμφωνίας θα 

συνεισφέρει στην ακόμη μεγαλύτερη προσέλκυση ακαδημαϊκών και φοιτητών, ενώ θα ενισχύσει τις 

συνεργασίες του Πανεπιστημίου Κύπρου με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και θα συμβάλει στην 

εξασφάλιση νέων ερευνητικών προγραμμάτων. Ο Υπουργός, αναφερόμενος στο δάνειο, τόνισε ότι αυτό 
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δόθηκε με εξαιρετικά ευνοϊκούς οικονομικούς όρους, δυνατότητα αποπληρωμής σε μεγάλο βάθος 

χρόνου και με χαμηλό επιτόκιο. 

Σχετικά με τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, αφού ευχαρίστησε θερμά την Πολιτεία, αλλά και την 

Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, ανέφερε ότι 

στόχος του Πανεπιστημίου είναι να αναδειχθεί στην ευρύτερη περιοχή ως κέντρο αριστείας και 

εκπαίδευσης, κάτι το οποίο άλλωστε επιθυμεί και η Πολιτεία. Ο εν λόγω στόχος, κατέληξε, θα είναι 

εφικτός πλέον χάρη στο νέο νόμο που επιτρέπει το Πανεπιστήμιο να προσφέρει προγράμματα σπουδών 

σε άλλες γλώσσες πλην των επίσημων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τέλος ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι η 

σημερινή υπογραφή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα 

και να χτίσουμε το Πανεπιστήμιο των 10,000 φοιτητών, 600 ακαδημαϊκών, 2,000 νέων ερευνητών και 400 

μελών του διοικητικού προσωπικού μέχρι το 2023. Ο Πρύτανης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του  προς την 

Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπιστοσύνη που δείχνει προς το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Βέζνελ και τους συνεργάτες του για την 

πρακτική βοήθεια που παρείχαν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ο Πρύτανης ευχαρίστησε επίσης 

θερμά τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού για την πολύτιμη υποστήριξή τους. Τέλος συνεχάρη την ομάδα του 

Πανεπιστημίου που εργάστηκε και εργάζεται σκληρά στο πλαίσιο του εν λόγω έργου. 

Με στόχο τη δημιουργία της Πόλης της Γνώσης, είμαστε βέβαιοι σημείωσε ότι θα δημιουργήσουμε μία 

πλατφόρμα εποικοδομητικού διαλόγου με όλους τους Κυπρίους, αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ακαδημαϊκής αριστείας εγνωσμένου 

κύρους, με πρωτοποριακή έρευνα, το οποίο θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για όλες τις δημιουργικές 

δυνάμεις του νησιού μας πρόσθεσε ο Πρύτανης.  

 Το έργο αφορά την επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα 

πραγματοποιηθούν την περίοδο 2016-2023, συμπεριλαμβανομένων (i) του σχεδιασμού και οικοδόμησης 

των Φοιτητικών Εστιών-Φάση Β’ και της κατασκευής νέων υποδομών στην Πανεπιστημιούπολη, (ii) της 

ανακαίνισης και αναβάθμισης της Πανεπιστημιούπολης και της Ακαδημίας και της βελτίωση της 

ενεργειακής τους απόδοσης και των αντισεισμικών χαρακτηριστικών τους και, (iii) της ανακαίνισης και 

αναβάθμισης των υφιστάμενων, εκτός Πανεπιστημιούπολης, εγκαταστάσεων του Σιακόλειου 

Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας. 

Από το έργο αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσα από τη δυνατότητα, μεταξύ 

άλλων, προσέλκυσης ανταγωνιστικών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων ενισχύοντας την 

καινοτομία και την παραγωγικότητα και  δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Η λειτουργία των νέων και 

ανακαινισμένων κτηρίων θα συνάδει, τέλος, πλήρως με το στόχο του Πανεπιστημίου να είναι ένα πράσινο 

πανεπιστήμιο, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. 

Μετά το πέρας της τελετής ο κ. Weznel και η αντιπροσωπεία του, ξεναγήθηκαν στα κτήρια και τα έργα της 

πανεπιστημιούπολης.  

 

Τέλος ανακοίνωσης 


