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Λευκωσία, 07  Νοέμβριος 2016  
 
ΜΕ ΔΥΟ ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

Πρύτανης: Eμπνευσμένοι άνθρωποι και οργανισμοί γνωρίζουν ότι η έκπληξη, η 
δημιουργικότητα και η εξέλιξη βρίσκονται στη σύνθεση, τη συνέργεια και την ώσμωση των 

επιστημονικών πεδίων! 

«Κτίριο Βιολογικών Επιστημών Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη» Όπως είχε σημειώσει ο  
Πρόεδρος του Ιδρύματος, Αναστάσιος Π. Λεβέντης αναφερόμενος στην αξία των 
βιολογικών επιστημών «οι επιμέρους τομείς της Βιολογίας περικλείουν το μέλλον του 
φυσικού μας κόσμου». Στις 18 Φεβρουαρίου 2016,  ο κ. Λεβέντης προχώρησε σε μία 
σημαντική δωρεά  6.000.000,00 Ευρώ για το Κτήριο του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 
το οποίο θα ονομαστεί «Κτήριο Βιολογικών Επιστημών Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη». H Πλατεία 
μεταξύ του Κτηρίου και των Χώρων Διδασκαλίας 03 θα ονομαστεί Πλατεία «Πέτρα», 
ονομασία που παραπέμπει στον τόπο καταγωγής του Δωρητή, εκφράζοντας την 
ευγνωμοσύνη των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας προς την οικογένεια Λεβέντη. 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πρόκειται να διενεργήσει καλλιτεχνικό διαγωνισμό προς 
φιλοτέχνηση γλυπτού έργου που θα κοσμήσει την εν λόγω Πλατεία, το κόστος του οποίου 
θα καλύψει ο Δωρεοδόχος.  
 
«Κτήριο Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής» 
Μία επίσης κομβικής σημασίας δωρεά για την πορεία ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ήταν η δωρεά ύψους 3.000.000,00 ευρώ που παραχώρησε στις 5 Οκτωβρίου 2015, 
ο Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής για την ανέγερση του κτηρίου όπου θα στεγάζονται οι χώροι 
διδασκαλίας ΧΟΔ03.  

Τα δύο νέα κτήρια που αναμένεται να εμπλουτίσουν  το τοπίο της Πανεπιστημιούπολης 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο του σχεδιασμού τους. Η μελέτη του σχεδιασμού τους 
ανατέθηκε έπειτα από αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στην ομάδα των μελετητών που 
εξασφάλισε το πρώτο βραβείο - ομάδα KTPCG collective architects με επικεφαλής τον 
αρχιτέκτονα κύριο Μιλτιάδη Κατσαρό από την Αθήνα. 

Πρόκειται για ένα απλό και  μοντέρνο σύμπλεγμα κτιρίων με λιτές αρχιτεκτονικές  γραμμές. 
Ο σχεδιασμός και η οργάνωσή τους, ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες λειτουργικές 
ανάγκες και προσδοκούν στη δημιουργία μιας σύγχρονης κτηριακής ανάπτυξης σε ένα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αποτελούν αρχιτεκτονικό δείγμα έκφρασης της στέγασης της 
γνώσης και της επιστήμης με τεχνολογικά σύγχρονο τρόπο. 
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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιλογή των υλικών του έργου, στο σχεδιασμό και τη χρήση 
έξυπνων συστημάτων ψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και ένταξης ανανεώσιμων 
πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο και των δύο κτηρίων. Τα δύο συμπλέγματα έχουν 
μελετηθεί ώστε να χαρακτηρίζονται ως κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. Η μελέτη 
περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, καθώς και άλλα 
ενεργητικά συστήματα όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, συστήματα ανάκτησης θερμότητας 
και φυτεμένα δώματα. Το περσιδωτό κάθετο πέτασμα υπό μορφή κελύφους επένδυσης 
των κτηρίων έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να ενισχύεται η παθητική προστασία τους.   

Τα δύο κτήρια καταλαμβάνουν έκταση γύρω στις 15.000τμ και έχουν προϋπολογισμό 
κατασκευής  25.500.000,00 ευρώ (συν ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το δάνειο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων , το δάνειο της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, της Κρατικής Χορηγίας και από τα ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου 
μέσω δύο Δωρεών. 

Ολόκληρο το σύμπλεγμα των κτηριακών εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι τις αρχές του 2020 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


