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Λευκωσία, 30 Νοεμβρίου 2016  
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ KYΠΡΟΥ  

 
Με στόχο την από κοινού ανάληψη δράσεων για την ενδυνάμωση των νέων και την 

αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του Πανεπιστημίου Κύπρου  
στον καταρτισμό πολιτικών για τη νεολαία  

 
Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη 
μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και του Οργανισμού Νεολαίας 
Κύπρου (ΟΝΕΚ), την Τρίτη, 29 
Νοεμβρίου 2016, με στόχο την από 
κοινού ανάληψη δράσεων για την 
ενδυνάμωση των νέων καθώς και 
την αξιοποίηση της 
εμπειρογνωμοσύνης του 
Πανεπιστημίου στον καταρτισμό 
πολιτικών για τους νέους.  
 
Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ 
μέρους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού, κ. Παναγιώτης Σεντώνας.  
 
Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης τόνισε ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα για ένα τόπο από τη 
δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων. «Ο διαχρονικός χρυσός μιας χώρας είναι τα μυαλά 
των νέων ανθρώπων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου άρχισε ήδη μια σημαντική συνεργασία με 
τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, η οποία σήμερα επισημοποιείται με την υπογραφή του 
Μνημονίου. Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα νέα παιδιά ζητούν τη συνεργασία 
του Πανεπιστημίου και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς. Οι νέοι επιστρέφουν και 
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πάλι στο «σπίτι» τους, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου», σημείωσε. Ο Πρύτανης επεσήμανε 
ακόμη ότι οι δυνατότητες ανάληψης κοινών δράσεων μεταξύ των δύο μερών είναι 
τεράστιες.  
 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κ. Παναγιώτης Σεντώνας, αφού 
ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο για τη θετική ανταπόκρισή του στην υπογραφή του εν λόγω 
Μνημονίου τόνισε ότι «τα πανεπιστήμια αποτελούν «εργοτάξιο» παραγωγής νέας γνώσης 
και νέων ιδεών και θα πρέπει αυτή η γνώση να μπολιάζει τις πολιτικές που το κράτος 
καταρτίζει. Τέτοιες συνεργασίες είναι πολύ σημαντικές, καθότι, αφενός συμβάλλουν στην 
ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων και αφετέρου ανοίγουν τον δρόμο για το μπόλιασμα των 
πολιτικών του κράτους με τη γνώση και τις ιδέες που παράγονται στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου».  
 

Πιο συγκεκριμένα, το Μνημόνιο 
Συνεργασίας προνοεί την από 
κοινού ανάληψη δράσεων για την 
ενδυνάμωση των φοιτητών και τη 
συνεργασία για βελτίωση της 
απασχολησιμότητάς τους μέσω 
τοποθετήσεων για πρακτική 
άσκηση. Περαιτέρω, στο Μνημόνιο 
εμπεριέχονται πρόνοιες για την από 
κοινού υλοποίηση δράσεων σε 
θέματα που αφορούν στους 
βασικούς τομείς που επηρεάζουν τη 

ζωή των νέων, όπως η απασχόληση, η κινητικότητα, η διαχείριση σταδιοδρομίας και η 
ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση.  
 
Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη των μελών του 
ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου στις διαδικασίες 
και τους μηχανισμούς καταρτισμού προτάσεων πολιτικής για τους νέους, καθώς και στην 
υλοποίηση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, που ο 
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου καταρτίζει. Το Μνημόνιο προνοεί επίσης την από κοινού 
συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Οργανισμού Νεολαίας σε ευρωπαϊκά και 
άλλα προγράμματα.  
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