
 

 

  

 
 

Υπογραφή αποδέσμευσης της 1ης δόσης δανείου 
μεταξύ της Τράπεζας Αναπτύξεως του ΣτΕ και της 
Κύπρου για την Πανεπιστημιούπολη 
 
Το Σάββατο 17 Ιουνίου, 2017, στις 9:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η τελετή 

υπογραφής αποδέσμευσης της 1ης δόσης δανείου ύψους 16 εκ. ευρώ μεταξύ της Τράπεζας Αναπτύξεως 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ) και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη χρηματοδότηση του έργου που 

αφορά την Β΄ Φάση της Πανεπιστημιούπολης. Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, εκ μέρους της ΤΑΣΕ ο Διοικητής της κ. Rolf 

Wenzel, και ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, εκ μέρους του Πανεπιστημίου.  

Το έργο αφορά την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι 

σχετικές εργασίες θα εκτελεστούν κατά τη χρονική περίοδο 2016-2023, συμπεριλαμβανομένων (i) της 

κατασκευής νέων υποδομών στην Πανεπιστημιούπολη της Αθαλάσσας, (ii) της ανακαίνισης και της 

αναβάθμισης της Πανεπιστημιούπολης του ακαδημαϊκού χώρου και τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης και των αντισεισμικών χαρακτηριστικών της και, (iii) της ανακαίνισης και της αναβάθμισης των 

υφιστάμενων, εκτός Πανεπιστημιούπολης, εγκαταστάσεων του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας. 

Από το έργο αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οικονομικά οφέλη όπως η δυνατότητα για περισσότερα 

ερευνητικά προγράμματα και αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης, η οποία θα ενθαρρύνει την 

καινοτομία και την παραγωγικότητα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, θα ενισχύσει τη 

διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου, τη συνεργασία με άλλα ιδρύματα και θα προωθήσει την ανάπτυξη νέων 

Ερευνητικών Κέντρων, ενώ τα νέα και ανακαινισμένα κτήρια θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

ενέργειας και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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Ο Διοικητής της ΤΑΣΕ, δήλωσε εντυπωσιασμένος από τη δυναμική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε σχέση 

με την τελευταία του επίσκεψη στην Κύπρο, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αγαστή 

συνεργασία της Τράπεζας Αναπτύξεως με το ακαδημαϊκό Ίδρυμα, αλλά και με την Κύπρο εν γένει.  

Ο  Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι οι επενδύσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην Έρευνα είναι οι 

καλύτερες επενδύσεις στις οποίες μπορεί να προβεί μία κοινωνία, ενώ πρόσθεσε ότι το εν λόγω δάνειο θα 

συνεισφέρει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου και στην υλοποίηση του οράματος 

όπως αυτό εξελιχθεί σε ένα από τα πιο μοντέρνα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, με υπερσύγχρονες υποδομές 

και εγκαταστάσεις.   

Τέλος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του  προς την Τράπεζα για την 

εμπιστοσύνη που δείχνει προς το Πανεπιστήμιο, ενώ ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Βέζνελ και τους 

συνεργάτες του, αλλά και  τον Υπουργό Οικονομικών για την πολύτιμη υποστήριξή τους.  

«Η σημερινή υπογραφή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για να κάνουμε το όραμά μας 

πραγματικότητα και να χτίσουμε το Πανεπιστήμιο των 10,000 φοιτητών, 600 ακαδημαϊκών και των 2,000 

νέων ερευνητών μέχρι το 2020» σημείωσε ο Πρύτανης. «Μέσω αυτού του προγράμματος ανάπτυξης που 

χρηματοδοτείται σήμερα, θα υλοποιήσουμε, επίσης, έναν ακόμη σημαντικό στόχο μας» πρόσθεσε ο κ. 

Χριστοφίδης. «Τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την προσέλκυση μεγάλου αριθμού 

φοιτητών από το εξωτερικό σε  νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Εργαζόμαστε 

για να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ακαδημαϊκής αριστείας εγνωσμένου κύρους, με 

πρωτοποριακή έρευνα, το οποίο θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για όλες τις δημιουργικές δυνάμεις 

του νησιού μας» κατέληξε.  

H εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση των 130 εκπροσώπων των χωρών-μελών της ΤΑΣΕ στην 

Πανεπιστημιούπολη, η οποία πραγματοποιήθηκε από φοιτητές του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα “Student Ambassadors”.  

 

 

 


