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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 
Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2016 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Πρύτανης: Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο αθλητισμός έχει μεγάλη σημασία.  Στο πλάνο ανάπτυξης 
της Πανεπιστημιούπολης βρίσκεται η δημιουργία σταδίου Κλασικού Αθλητισμού και 

Ολυμπιακής πισίνας, ενώ το 2017 αναμένεται η διεθνής επιτροπή για τη  
Σχολή Αθλητισμού. 

 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού (ΚΟΑ) με σκοπό την 
προαγωγή και αναβάθμιση της 
συνεργασίας τους στους τομείς 
του Αθλητισμού, της Επιστήμης, 
της Έρευνας και της Εκπαίδευσης 
υπεγράφη την Τετάρτη, 23 
Μαρτίου 2016.  
 
Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ 
μέρους του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ 
μέρους του ΚΟΑ, η Πρόεδρος, Δρ 
Κλέα Χατζηστεφάνου-
Παπαέλληνα. 
 
Κατά την τελετή της υπογραφής 

του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αφού καλωσόρισε την 
αντιπροσωπεία του ΚΟΑ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, έκανε ιδιαίτερη μνεία στη νέα κατάταξη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς.  «Στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου», συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, «ο αθλητισμός έχει μεγάλη σημασία.  Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που 
το Αθλητικό Κέντρο ήταν από τα πρώτα κτήρια  που αναπτύχθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη, ένα κτήριο-
διαμάντι που έδωσε στον αθλητισμό τη θέση που του αρμόζει στην πανεπιστημιακή κοινότητα».  
Παράλληλα, ο Πρύτανης τόνισε τη σημασία του αθλητισμού στην καλλιέργεια της ομαδικότητας, 
προσθέτοντας ότι για αυτό ακριβώς τον λόγο εντάχθηκαν και μαθήματα αθλητισμού στο πρόγραμμα 
σπουδών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Τέλος, ο Πρύτανης ανακοίνωσε ότι στο πλάνο 
ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης βρίσκεται και η δημιουργία σταδίου Κλασικού Αθλητισμού και 
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Ολυμπιακής πισίνας, ενώ το 2017 αναμένεται η διεθνής επιτροπή για την κατάθεση προτάσεων για τη 
λειτουργία της Σχολής Αθλητισμού. 
 
Με τη σειρά της, η Πρόεδρος του ΚΟΑ ανέφερε ότι η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί σημαντική 
εξέλιξη για την ίδια προσωπικά, αφού υλοποιείται ένας από τους στόχους που είχε θέσει από τη μέρα 
που εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:  η σύνδεση του 
αθλητισμού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την κορυφαία βαθμίδα της εκπαίδευσης στην Κύπρο.  «Ο 
αθλητισμός,» σημείωσε η Δρ Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, «δεν είναι απλά πρωταθλητισμός.  Είναι 
παιδεία, αγωγή, τρόπος σκέψης.  Χωρίς την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη όμως, ο αθλητισμός δεν θα 
έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα».  Στη συνέχεια απαρίθμησε τα θέματα που περιλαμβάνονται στο 
Μνημόνιο που είναι η αθλητιατρική, ο μαζικός αθλητισμός και η υγεία, η αθλητική ψυχολογία, η 
κοινωνική ένταξη, η ενσωμάτωση και οι ίσες ευκαιρίες, η καταπολέμηση του ρατσισμού και της βίας στις 
αθλητικές οργανώσεις, η αθλητική διοίκηση, η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό.  Τέλος, η Πρόεδρος 
του ΚΟΑ ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την ετοιμασία του Μνημονίου. 

 
Τέλος ανακοίνωσης 


