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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 
Διευρύνουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική τους συνεργασία 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συμφώνησαν να 
διευρύνουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και 
πολιτιστική τους συνεργασία με την υπογραφή 
Μνημονίου Συνεργασίας. Το Μνημόνιο, το οποίο προνοεί 
μεταξύ άλλων την τοποθέτηση φοιτητών και νέων 
αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για πρακτική άσκηση, 
υπεγράφη την Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Πρύτανη, Καθηγητή 

Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από τον 
Γενικό Διευθυντή, κ. Αλέκο Μιχαηλίδη για τον Υπουργό. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου καλωσόρισε την αντιπροσωπεία από το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων και έδωσε τον λόγο στον Γενικό Διευθυντή.  Ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε τη χαρά 

και την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου, σημειώνοντας παράλληλα τον καταλυτικό 

ρόλο της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της κοινωνίας και του κράτους γενικότερα. «Οι τεχνολογικοί φορείς 

είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα», πρόσθεσε ο κ. Μιχαηλίδης, «μπορούν να είναι φορείς της 

αλλαγής προς το καλύτερο, αλλά και φορείς της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης».  Ο Γενικός 

Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η νέα γενιά σε σχέση με την επαγγελματική της αποκατάσταση, 

προκλήσεις που καθιστούν ακόμα πιο σημαντική τη συνεργασία μεταξύ του Τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Πανεπιστημίου Κύπρου.  «Η συνεργασία μεταξύ των δύο 

μερών  φέρνει κοντά τη δεξαμενή ακαδημαϊκής γνώσης και το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό που 

διαθέτει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη δεξαμενή εργασιακής και επαγγελματικής γνώσης και το έμπειρο 
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επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Αυτός ο 

συνδυασμός, ο οποίος καλύπτει τη θεωρητική και την πρακτική γνώση της επιστήμης της μηχανικής, 

μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα», σημείωσε ο κ. Μιχαηλίδης.  

Ο κ. Μιχαηλίδης συνεχάρη επίσης θερμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο, όπως ανέφερε, παρά το 

νεαρό της ηλικίας του, μέσα στα 26 χρόνια λειτουργίας του, κατατάχθηκε 52ο ανάμεσα στα 200 καλύτερα 

νέα πανεπιστήμια διεθνώς.  

Χαιρετισμό στην τελετή υπογραφής του 

Μνημονίου απηύθυνε ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. 

Μάνθος Μαυρομμάτης ο οποίος, ως γνώστης του 

ιδιαίτερου ρόλου που διαδραματίζει το Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, εξέφρασε τη 

βεβαιότητα ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο 

μερών θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο 

στην αναβάθμιση των Υπηρεσιών όσο και στην 

εκπαίδευση των φοιτητών. 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών κ. Μάρκος Μάρκου ανέφερε ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών είναι από τους λίγους φορείς στην Κύπρο το οποίο κατέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε 

θέματα Μηχανικής, και η υπογραφή του Μνημονίου, πρόσθεσε, αποτελεί πρόκληση, καθώς, μέσω της 

συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προκύπτουν ευκαιρίες ανάπτυξης και βελτίωσης αυτής της 

τεχνογνωσίας, προς όφελος των δυο μερών, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου σημείωσε ότι η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων εξελίσσεται σε ένα “success story” κατά την 

έκφρασή του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχία εξασφάλισης του Προγράμματος Teaming, στο 

οποίο εμπλέκεται το Υπουργείο και το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπαιδεύονται πολλοί 

Μηχανολόγοι οι οποίοι, μέσω της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν 

τι πραγματικά γίνεται στον εργασιακό χώρο.  Χαρακτήρισε δε το Μνημόνιο ως γέφυρα μεταξύ 

ακαδημαϊκού και εργασιακού περιβάλλοντος.  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου στάθηκε, τέλος, 

στη σημασία που πρέπει να δώσει η κοινωνία στη νέα γενιά, η οποία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχει 

αδικηθεί. «Οφείλουμε να δώσουμε πίσω σε αυτή τη νέα γενιά, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες 

συνθήκες για να μην ωθήσουμε τα λαμπρά μυαλά αυτού του τόπου να αναζητήσουν ευκαιρίες στο 

εξωτερικό», κατέληξε ο Πρύτανης.  

 

 
 
Τέλος ανακοίνωσης 
 


