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Λευκωσία, 16 Mαρτίου 2016 

Έτοιμο το Πανεπιστήμιο Κύπρου να δεχθεί τους επιπλέον φοιτητές που θα 

απολυθούν από την Ε.Φ. τον Ιανουάριο του 2017, διαβεβαίωσε ο Πρύτανης  

Την ετοιμότητα του  Πανεπιστημίου  

Κύπρου σε σχέση με τη  δυνατότητά του να 

υποδεχθεί νέους φοιτητές που έχουν 

εξασφαλίσει θέση στο Ίδρυμα και που θα 

ολοκληρώσουν τη θητεία τους τον 

Ιανουάριο του 2017, μετά την απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου για μείωση της 

στρατιωτικής θητείας στους 14 μήνες,  

επιβεβαίωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου στον Υπουργό Άμυνας. Ο Υπουργός 

Άμυνας, κ. Χριστόφορος Φωκαϊδης, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του Υπουργείου, 

επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016 το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου 

πραγματοποίησε συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές, Κοσμήτορες, Προέδρους Τμημάτων και τη 

Διοίκηση του Ιδρύματος, τις οποίες ενημέρωσε για τη απόφαση για μείωση της στρατιωτικής 

θητείας.  

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

με στόχο την ομαλή εισδοχή και την μη απώλεια πολύτιμου χρόνου σπουδών προβαίνει σε όλες 
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τις απαραίτητες προετοιμασίες, ενώ εξετάζει και τη δυνατότητα παροχής μαθημάτων επιλογής 

κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ώστε να είναι σε θέση να δεχθεί τους στρατιώτες που θα 

απολυθούν τον Ιανουάριο του 2017, στο εαρινό εξάμηνο σπουδών. 

Ο Υπουργός Άμυνας, κ. Χριστόφορος 

Φωκαϊδης, αφού ευχαρίστησε το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για την άμεση 

ανταπόκρισή του σε σχέση με το νέο σχέδιο 

για μείωση της στρατιωτικής θητείας στους 

14 μήνες καθώς και για την μέχρι σήμερα 

συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των 

δύο μερών, σημείωσε ότι η απόφαση της 

Κυβέρνησης για μείωση της στρατιωτικής θητείας θα αποτελέσει αναβάθμιση του αξιόμαχου 

της Εθνικής Φρουράς λόγω της αντικατάστασης ίσου αριθμού κληρωτών οπλιτών με 

επαγγελματίες. Πρόσθεσε ότι εγκαινίασε συναντήσεις με όλα τα δημόσια και ιδιωτικά 

Πανεπιστήμια της Κύπρου για να ακολουθήσουν, όπως τόνισε, το παράδειγμα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για προσαρμογή των προγραμμάτων του και τη παροχή δυνατότητας 

παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, με στόχο την 

ομαλή απορρόφηση των στρατιωτών που θα απολυθούν τον Ιανουάριο του 2017.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν επίσης διάφορες δράσεις συνεργασίας μεταξύ 

Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπουργείου Άμυνας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας, η 

συνεργασία του Υπουργείου του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου «εδράζεται στην πεποίθησή ότι η 

επένδυση στα Πανεπιστήμια και την επιστημονική γνώση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

τον εκσυγχρονισμό μιας κοινωνίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο». 

Ο Υπουργός ευχαρίστησε επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα το Τμήμα 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για την παραχώρηση της πρώτης υποτροφίας στη μνήμη 

του αείμνηστου Τάσου Μητσόπουλου, σε μέλος του μόνιμου προσωπικού της Εθνικής 

Φρουράς, ο οποίος επιλέγηκε με διαγωνιστική διαδικασία.  

Τέλος Ανακοίνωσης 


