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Λευκωσία, 23 Ιουνίου 2016 

 

TO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  

ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ €32 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡIΩΝ 

 

Πρύτανης: «Άλλη μια νέα προοπτική ανοίγεται για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και γενικότερα για την οικονομία και την κοινωνία» 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου χαιρετίζει την 

παραχώρηση νέου δανείου ύψους 32 εκατομμυρίων 

ευρώ προς το ίδρυμα, το οποίο ενέκρινε το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Αναπτύξεως του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ), για 

χρηματοδότηση του έργου που αφορά την Β΄ Φάση 

της Πανεπιστημιούπολης. Πρόκειται για το δεύτερο 

δάνειο προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την ΤΑΣΕ, 

μετά το δάνειο που είχε παραχωρηθεί το 2001, 

ύψους 71.8 εκατ. ευρώ, για την προηγούμενη φάση της Πανεπιστημιούπολης. Η νέα χρηματοδότηση 

αναδεικνύει την εμπιστοσύνη της οποίας τυγχάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου από ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

 

Το δάνειο για τη Β΄ Φάση της Πανεπιστημιούπολης αφορά στην επέκταση και εκσυγχρονισμό των 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα εκτελεστούν την περίοδο 2016-2023, και 

περιλαμβάνει την κατασκευή νέων υποδομών στην Πανεπιστημιούπολη στην Αθαλάσσα, την ανακαίνιση, 

αναβάθμιση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των αντισεισμικών χαρακτηριστικών των 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στην Ακαδημία (πρώην Παιδαγωγική), την ανακαίνιση και 

αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας, αλλά και 
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τη μελέτη νέων κτηρίων για τη στέγαση των  Σχολών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών 

και Επιστήμων της Αγωγής και Φιλοσοφικής, του Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας, των Φοιτητικών 

Εστιών κ.α. 

 

Σημειώνεται δε ότι με την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης για τις Φοιτητικές εστίες θα υπάρχει η δυνατότητα 

φιλοξενίας 300 επιπλέον φοιτητών.  

 

Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

σημείωσε ότι  με την παραχώρηση του δεύτερου 

δανείου από την  ΤΑΣΕ, άλλη μια νέα προοπτική 

ανοίγεται για το Πανεπιστήμιο αλλά και 

γενικότερα για την οικονομία και την κοινωνία, 

με την προώθηση και υλοποίηση ενός 

πολυσύνθετου αναπτυξιακού έργου, το οποίο 

στοχεύει στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 

των εγκαταστάσεων και των υποδομών του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου χαιρετίζει 

την έγκριση του δεύτερου δανείου από την ΤΑΣΕ. Η πολιτεία επενδύει με τον πιο έμπρακτο τρόπο στην 

οικονομία της γνώσης και δίνει ώθηση στην έρευνα και την καινοτομία. Οι δυνατότητες που θα μας 

δοθούν μέσω της έγκρισης του δανείου των 32 εκατομμυρίων ευρώ, θα μας επιτρέψουν να αποκτήσουμε 

υψηλών προδιαγραφών ερευνητικά εργαστήρια ενισχύοντας την έρευνα και την καινοτομία και 

προσελκύοντας νέους ερευνητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Θα προκύψουν αμέσως από το στάδιο 

της εκτέλεσης του έργου σημαντικά οικονομικά οφέλη και οικονομική δραστηριότητα, όπως η δημιουργία 

εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας κατά την κατασκευαστική φάση, πρόσθετων θέσεων εργασίας για 

έρευνα και διδασκαλία, ενώ το έργο θα επιτρέψει σε περισσότερους Κύπριους νέους να παραμείνουν 

στην Κύπρο για την εκπαίδευσή τους, δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία. Θα 

βοηθήσει επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου να επιτύχει και το στόχο της αύξησης του αριθμού των 

φοιτητών που επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο μέσω του προγράμματος Erasmus, και άλλων 

προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών», πρόσθεσε ο Πρύτανης.  

 

Όραμά μου, είπε ο κ. Χριστοφίδης, είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα διεθνούς βεληνεκούς, όσον αφορά την 

ακαδημαϊκή αριστεία και την πρωτοποριακή έρευνα, που θα συγκεντρώσει όλες τις δημιουργικές 

δυνάμεις της Κύπρου για την ανάπτυξη της «πόλης της γνώσης». 

 



Υπενθυμίζεται  ότι, το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παραχώρησε προς το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου δάνειο ύψους €162 εκατ. για 

την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. Τη συμφωνία 

χρηματοδότησης υπέγραψαν στη διάρκεια τελετής 

που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο, ο 

Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Βέρνερ Χόγερ, ο Υπουργός 

Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. 

 

Το έργο, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη τρέχουσα επένδυση της ΕΤΕπ στην Κύπρο, περιλαμβάνει 

την κατασκευή νέων κτιρίων και την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ούτως ώστε όλα τα 

κτήρια του Πανεπιστημίου να ικανοποιούν τις ψηλότερες δυνατές προδιαγραφές λειτουργικότητας, 

κατασκευαστικής ποιότητας και ενεργειακής συμπεριφοράς.  

 

 

 

 


