
 

 

  

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ 
ΕΝΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΩΝ 
 
Ποδηλατόδρομος θα ενώνει την Πανεπιστημιούπολη με το Γέρι  

 
Υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο προνοεί, μεταξύ άλλων, την προστασία 
του περιβάλλοντος με τη διεξαγωγή μελέτης για αναβάθμιση του ποταμού Αλμυρού, 
ώστε να καταστεί περιβαλλοντικός θησαυρός  
 
Στα σκαριά βρίσκεται η πρώτη φάση ενός φιλόδοξου 
έργου προς όφελος των φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, που διαμένουν στο Γέρι αλλά και των δημοτών 
της περιοχής. Πρόκειται για το ενιαίο δίκτυο 
ποδηλατοδρόμου, έργο για το οποίο υποβλήθηκε 
αίτηση για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία και θα συνδέει την 
Πανεπιστημιούπολη με τον Δήμο Γερίου. Ο 
ποδηλατόδρομος θα ξεκινά από την 
Πανεπιστημιούπολη και θα καταλήγει στο κέντρο του 
Γερίου και ήδη έγινε ο πρώτος σχεδιασμός.  
 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και Δήμος Γερίου υπέγραψαν τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017, Μνημόνιο 
Συνεργασίας, το οποίο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή μελέτης της πανίδας και της χλωρίδας για 
αναβάθμιση του ποταμού Αλμυρού. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε εκ μέρους του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ο Πρύτανης Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Δήμου Γερίου, ο Δήμαρχος κ. Νεόφυτος 
Παπαλαζάρου. 
 
Τη διεξαγωγή της εν λόγω μελέτης θα αναλάβει το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, με πόρους του Δήμου Γερίου και αφού εξασφαλιστούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές.  
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Τα Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί επίσης την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου προς τον Δήμο Γερίου για ανάπτυξη της Λαϊκής Γειτονιάς Γερίου και Εκπαιδευτικού Πάρκου στο 
Γέρι, την προσφορά εκ μέρους του Δήμου Γερίου χρηματικής υποτροφίας ύψους €5.000, καθώς και 
κάλυψη των διδάκτρων σε μεταπτυχιακό φοιτητή του οποίου η διατριβή θα αφορά  τη μελέτη των ίγνων ( 
είδος υπόγειου μανιταριού- τρούφας), τα οποία ευδοκιμούν στην περιοχή Γερίου. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αφού καλωσόρισε με 
ιδιαίτερη χαρά τον Δήμαρχο και την αντιπροσωπεία του 
Δήμου Γερίου στο Πανεπιστήμιο αναφέρθηκε στη 
σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων Δήμου Γερίου και 
Πανεπιστημίου Κύπρο καθότι γείτονες. «Αρκετοί 
φοιτητές μας διαμένουν στην περιοχή Γερίου και ο 
ποδηλατοδρόμος που θα συνδέει το Γέρι με την 
Πανεπιστημιούπολη είναι απαραίτητος και θα 
διευκολύνει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Κύπρου», σημείωσε ο Πρύτανης. 
Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία του Καναδικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λευκωσία, το 
οποίο πιθανόν να ανεγερθεί στην περιοχή Γερίου σε γη που ενδέχεται να παραχωρήσει το κράτος.  
 
Ο Δήμαρχος Γερίου, κ. Νεόφυτος Παπαλαζάρου, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή 
του Μνημονίου Συνεργασίας τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρά το σχετικό νεαρό της ηλικίας του, 
έχει καθιερωθεί και καταξιωθεί στον τόπο μας αλλά και διεθνώς ως ένα ακαδημαϊκό ‘Ίδρυμα υψηλών 
προδιαγραφών που προσφέρει αξιοζήλευτη ακαδημαϊκή γνώση και μόρφωση. «Χαίρομαι ειλικρινά που ως 
Δήμος έχουμε καταφέρει να υπογράψουμε αυτό το Μνημόνιο το οποίο όφελος και μόνο όφελος θα έχει 
για τον Δήμο μας. Προσπάθειά μας λοιπόν είναι να αξιοποιήσουμε την ακαδημαϊκή γνώση αλλά και την 
εμπειρία του Πανεπιστημίου Κύπρου και να βοηθηθούμε σε πολλούς τομείς. Ελπίζουμε σε μια δημιουργική 
συνεργασία , προς όφελος της περιοχής μας», κατέληξε ο Δήμαρχος Γερίου.   
 
Το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί επιπλέον την προώθηση κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνών 
για την κατανόηση ή/και αντιμετώπιση προβλημάτων σε τομείς που ενδιαφέρουν και τα δύο Μέρη, την 
από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και από άλλους φορείς χρηματοδότησης έρευνας, την ανταλλαγή 
πληροφοριών σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία με άλλα αρμόδια επιστημονικά φόρα 
σε θέματα συγκοινωνιών, έργων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την ανταλλαγή πληροφοριών και 
δεδομένων μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών, την προσφορά εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου σε στελέχη του Δήμου Γερίου και την προσφορά πρακτικής εξάσκησης από τον Δήμο Γερίου σε 
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
 
Τέλος ανακοίνωσης 


