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ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙAU), Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
 

Ως Αναπληρωματικό Μέλος του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ένωσης 
Πανεπιστημίων (International Association of 
Universities - ΙΑU) για τα έτη 2016-2020, εξελέγη 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.  
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εκλογής του στο 
ΔΣ της IAU ο Πρύτανης θα συμμετέχει στην 83η 
συνεδρία του ΔΣ τον ερχόμενο Απρίλιο στο 
Παρίσι, ενώ θα εκπροσωπήσει την Ένωση στην 
Υπουργική Διάσκεψη με θέμα «Διασφάλιση της 
δημοκρατίας μέσα από την εκπαίδευση» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 22-23 Μαρτίου 2017, στη 

Λευκωσία.  
 
Το νέο ΔΣ της IAU, με τετραετή θητεία, διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν  κατά την 
τελευταία ημέρα του 15ου Διεθνούς Συνέδριου της Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων (International 
Association of Universities / IAU), το οποίο έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Chulalongkorn, στη Μπανγκόκ 
της Ταϋλάνδης, όπου συμμετείχε και ο Πρύτανης.  Το θέμα του Διεθνούς Συνεδρίου ήταν «Η Ανώτατη 
εκπαίδευση: Ένας καταλύτης για καινοτόμες και βιώσιμες κοινωνίες». 
 
Υπό την προεδρία του Προέδρου της IAU, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 20 εκλελεγμένα μέλη 
και δύο ex officio μέλη. 
 
Στο Διεθνές Συνέδριο συμμετείχαν με συνολικά 485 εκπροσώπους τους περισσότερα από 120 Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από 82 χώρες καθώς και οργανισμοί από όλο τον κόσμο,  όπως η UNESCO, ο ΟΑΣΑ, 
το Αμερικανικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης (ACE), κ.ά. 
 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή  
με πολλούς συνέδρους-μέλη της ΙΑU και από τις πέντε ηπείρους. 
 

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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Σε δήλωσή του ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
ως ενεργό μέλος της IAU, ενισχύει και εμπλουτίζει τη συνεργασία με νέα ιδρύματα-εταίρους. «Η παρουσία 
του Ιδρύματος σε έναν διεθνή σύνδεσμο και οι επαφές με σημαντικότατους εκπροσώπους της 
εκπαιδευτικής και επιστημονικής ζωής ενός μεγάλου αριθμού χωρών, επιβεβαιώνει τον εξωστρεφή 
χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ενεργό δράση όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο 
επίπεδο», τόνισε. Το συνέδριο του IAU, όπως ανέφερε ο Πρύτανης είναι πάντα μεγάλο γεγονός, καθώς 
συγκεντρώνει πανεπιστήμια από όλες τις χώρες του κόσμου, δημόσια και ιδιωτικά, μικρά και μεγάλα. Είναι, 
όπως είπε ο Πρύτανης, η μεγάλη συνάντηση των πανεπιστημίων του κόσμου και συμπλήρωσε: «Για όσους 
συμμετέχουν τακτικά στα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα πανεπιστημιακά φόρα, αυτό το συνέδριο είναι 
διαφορετικό, καθώς συμμετέχει μαζικά ο λεγόμενος 3ος κόσμος. Περιθωριοποιημένες και ξεχασμένες χώρες 
που παλεύουν να βγουν από τη φτώχια και την εξαθλίωση, που αγωνίζονται να αλλάξουν τη μοίρα τους. Η 
αγωνία αυτών των πανεπιστήμιων να επιβιώσουν και να προοδεύσουν είναι καθημερινή, αφού διαθέτουν 
περιορισμένους πόρους και μέσα. Είναι σημαντικό για το πανεπιστήμιό μας να κτίσει συνεργασίες μαζί τους 
για πολλούς λόγους. Θέλουμε να βοηθήσουμε την προσπάθεια τους. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι στο τέλος 
πολλά από τα πανεπιστήμια των χωρών αυτών θα τα καταφέρουν και θα ξεχωρίσουν, γιατί η λειτουργία 
τους εδράζεται στην πεποίθηση ότι ο εκσυγχρονισμός είναι προϊόν της γνώσης». Δεν είμαστε πλέον μόνοι, 
πρόσθεσε, «αυτό πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους και στις Βρυξέλλες, στα ευρωπαϊκά κέντρα εξουσίας. 
Υπάρχει μια ήπειρος που αναγεννιέται. Το κέντρο των επιστημονικών εξελίξεων μετακινείται από τη δύση 
προς την ανατολή. Η στρατηγική τους είναι απλή: έξυπνη και ευτυχισμένη κοινωνία, πράσινη ανάπτυξη, 
οικονομική άνθιση και καλός και σοφός κόσμος. Κι όλα αυτά σχεδιασμένα στην Ασία στη βάση της 
πανεπιστημιακής αυτονομίας και της επιχειρηματικότητας. Είναι φανερό ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιθυμεί και επιδιώκει να παραμείνει πρωταγωνιστής της νέας εποχής που διαμορφώνεται, πρέπει να 
αλλάξει κατευθύνσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα την προσπεράσει η Ιστορία και θα παραμείνει η 
ήπειρος της παλιάς δόξας και των μουσείων». 
 
Παγκόσμια Ένωση Πανεπιστημίων 
 
Η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (International Association of Universities - ΙΑU), ιδρύθηκε το 1950 υπό την 
αιγίδα της UNESCO και έχει ως μέλη της 600 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από 130 χώρες του κόσμου.  
Πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμοί και ενώσεις Πανεπιστημίων από περίπου 150 χώρες συμμετέχουν στην  
Ένωση αυτή.  Η IAU συμπράττει και συνεργάζεται με διάφορους διεθνείς, τοπικούς και εθνικούς φορείς 
ενεργούς στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, προωθώντας τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των 
Πανεπιστημίων, οργανισμών και αρχών, διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρίας και ιδεών ενώ 
συμβάλλει, μέσω της έρευνας και των συναντήσεων που οργανώνει, στον διάλογο για την εκπαιδευτική 
πολιτική των ΑΕΙ σε διεθνές επίπεδο. Οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στα μέλη της αλλά και σε 
οργανισμούς, ιδρύματα και Αρχές που ασχολούνται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε ειδικούς 
σε θέματα λήψης πολιτικών και αποφάσεων, σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές. Συνεργάζεται με 
διάφορους διεθνείς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και στοχεύει στη διεθνοποίηση της γνώσης, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στον 
διαπολιτισμικό διάλογο, κ.ά.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενεργό μέλος της IAU  
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο της χώρας που συμμετέχει ενεργά από το 2009 
στην ΙΑU.  
 
Μεταξύ των πανεπιστημίων-μελών του ΙAU είναι και τα ακόλουθα: 
 
Πανεπιστήμιο Ghent Βρυξελλών 
Πανεπιστήμιο Οττάβας, Καναδάς 
Πανεπιστήμιο Μοντρεάλ, Καναδάς 
Πανεπιστήμιο Concordia, Καναδάς 
Πανεπιστήμιο Καρόλου, Τσεχία 
Πανεπιστήμιο Humboldt, Βερολίνο 
Πανεπιστήμιο του Τόκυο, Ιαπωνία 
Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου 
Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 
Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών 
Πανεπιστήμιο Λισαβώνας 
Κρατικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης  
New York Institute of Technology  
 
Τέλος ανακοίνωσης 
 


