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Λευκωσία, 04 Μαρτίου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο κ. Νεοφύτου εξήρε τις επιδόσεις και τις δράσεις του Πανεπιστημίου ενώ δήλωσε 

υπέρμαχος της αυτονομίας του 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

επισκέφθηκε ο Πρόεδρος 

του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ 

Νεοφύτου συνοδευόμενος 

από αντιπροσωπεία 

βουλευτών, την 

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 

2016. Στη συνάντηση 

παρευρέθηκαν, μεταξύ 

άλλων, οι Πρυτανικές 

Αρχές, οι Κοσμήτορες και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, οι οποίοι και έθεσαν 

θέματα τα οποία απασχολούν έντονα το Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα, τονίστηκε η ανάγκη 

αυτονομίας ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος προκειμένου να αναπτυχθεί και να διακριθεί, 

άποψη που βρήκε σύμφωνο τον κ. Νεοφύτου, δεδομένου ωστόσο, όπως ανέφερε, ότι 

υπάρχουν και οι ανάλογοι μηχανισμοί. Όσον αφορά την ανάγκη να δοθεί έμφαση στον τομέα 

της επιχειρηματικότητας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη καινοτομίας και η 
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ανάγκη να αναπτύσσει το ίδιο το Πανεπιστήμιο επιχειρηματική δράση, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ 

ανέφερε ότι η ο Συναγερμός είναι υπέρμαχος. 

Κατά την εποικοδομητική 

συνάντηση και το 

διάλογο που 

αναπτύχθηκε τονίστηκε 

ότι ο ΔΗΣΥ είναι υπέρ της 

θέσης ότι τα 

Πανεπιστήμια πρέπει να 

έχουν την επιλογή να 

καθορίζουν τα ποιοτικά 

κριτήρια για την εισδοχή 

φοιτητών στους κόλπους 

τους.  Ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης τόνισε ότι ο Νόμος που διέπει τη 

λειτουργία του Πανεπιστημίου είναι καθόλα αναχρονιστικός και υπογράμμισε ότι το ίδρυμα 

χρειάζεται έναν καινούριο Νόμο που θα επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να ανοίξει τα 

φτερά του. Υπάρχουν, τόνισε, παραδείγματα νόμων που διέπουν τη λειτουργία Σκανδιναβικών 

πανεπιστημίων τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ως βάση. Σημείωσε δε ότι στόχος του 

Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η απόλυτη διαφάνεια και ότι ο κρατικός προϋπολογισμός  του 

Ιδρύματος θα είναι απόλυτα συνυφασμένος με τις αποδόσεις του.  

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξήρε τις επιδόσεις και τις δράσεις του Πανεπιστήμιου Κύπρου, ενώ ο 

Πρύτανης έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο δεν συμβιβάζεται και είναι ανοιχτό 

σε καινοτόμες μεταρρυθμίσεις. Στην ερώτηση του Πρύτανη, αν ο κ. Νεοφύτου είναι έτοιμος να 

προβεί σε μεταρρυθμίσεις σε διάφορα κακώς έχοντα τα οποία χρήζουν άμεσης αλλαγής, 

απάντησε χαρακτηριστικά ότι δεν ισχύει η επικρατούσα άποψη ότι υπάρχει πολιτικό κόστος 

«Κανείς δεν χάνει με το να βγαίνει μπροστά και να στηρίζει μεταρρυθμίσεις».  
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