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Μνημόνιο  Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και του Δήμου Στροβόλου 
 

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018, μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και του Δήμου Στροβόλου. Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Δήμου Στροβόλου, ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους.  Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς μεταξύ της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου, την αναβάθμιση του 
Πεδιαίου ποταμού μέσα από ενδεχόμενη μελέτη της πανίδας και χλωρίδας από το ακαδημαϊκό προσωπικό 
του Πανεπιστημίου, τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της κοινωνικής και πνευματικής δράσης του 
Πολιτιστικού Κέντρου μέσω διαφόρων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου, μεταξύ αυτών του Ερευνητικού 
Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών και του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 

Κατά την τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, καλωσόρισε τον Δήμαρχο και τη Διευθύντρια του Δήμου 
Στροβόλου, σημειώνοντας ότι η συνεργασία που θα προκύψει από την υπογραφή του Μνημονίου θα είναι 
επωφελής για τους νέους ανθρώπους.  Ο Πρύτανης εξέφρασε την ετοιμότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου 
να επεκτείνει τη συνεργασία με το Δήμο Στροβόλου και σε άλλους τομείς, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην 
ανάγκη για δημιουργία Τραμ στην περιοχή Λευκωσίας, για το οποίο η συμβολή του Δήμου, όπως τόνισε, 
είναι ουσιώδης.  
 
Ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους αφού ευχαρίστησε τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου τόνισε ότι η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
αποτελεί τιμή για τον Δήμο.  Αυτό που απομένει τώρα, σημείωσε ο Δήμαρχος, είναι η υλοποίηση των 
προνοιών του Μνημονίου καθώς και η εμβάθυνση της συνεργασίας και σε άλλους τομείς.  Καταλήγοντας ο 
Δήμαρχος Στροβόλου συμφώνησε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ανάγκη 
δημιουργίας του Τραμ στη Λευκωσία.  
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