
 

 

  

 
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΟΜΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ-
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΑΠΟ 23 ΧΩΡΕΣ 
 
Εποικοδομητική και περιεκτική συζήτηση με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας 
 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε την Τετάρτη, 13 
Μαρτίου 2019, 45μελής ομάδα ξένων διπλωματών – 
εμπορικών ακολούθων σε Πρεσβείες 23 χωρών με 
διαπίστευση στην Ελλάδα και Κύπρο ταυτόχρονα, και με 
έδρα την Αθήνα.  Η αντιπροσωπεία φιλοξενήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο τετραήμερης 
επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κύπρο. Η επίσκεψη 
οργανώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και τον Οργανισμό 
Enterprise Greece, με στόχο την τόνωση της εξωστρέφειας 

και την προώθηση και προβολή των οικονομικών, επιχειρηματικών, επενδυτικών ευκαιριών και υπηρεσιών 
της χώρας μας στο εξωτερικό.  
 
Η πολυμελής αποστολή με διπλωμάτες από το Βέλγιο, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, 
ΗΠΑ, Ιορδανία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λιθουανία, Λετονία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νότιο Αφρική, 
Ουγγαρία, Ουζμπεκιστάν, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία και τη Φινλανδία, ξεναγήθηκε στο νέο, 
σύγχρονο Κέντρο Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά 
το σπάνιο υλικό που φιλοξενεί. Οι διπλωμάτες δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τις υποδομές τόσο της νέας 
Βιβλιοθήκης, όσο και της Πανεπιστημιούπολης.  
 
Τα μέλη των ξένων διπλωματικών αποστολών υποδέχτηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Ειρήνη- Άννα 
Διακίδου και ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Ιωάννης 
Γιαπιντζάκης. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Συμβουλίου-Συγκλήτου 
η διπλωματική αποστολή ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές για την πρόοδο και την αναπτυξιακή 
πορεία του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
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Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 

15 Μαρτίου 2019 ΣΥΝΤΑΞΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΗ 

  

mailto:prinfo@ucy.ac.cy


 

 

Καλωσορίζοντας την πολυμελή ομάδα ξένων 
διπλωματών-εμπορικών ακολούθων, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης, αναφέρθηκε στο όραμα του 
Πανεπιστημίου Κύπρου να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο 
και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο που να προσφέρει 
εκπαίδευση και να εκπονεί έρευνα υψηλού επιπέδου.  
Στη συνέχεια, προέβη σε μία σύντομη παρουσίαση για 
την ιστορική διαδρομή του Πανεπιστημίου, την 
ανάπτυξη και το σημαντικό έργο που επιτελεί, 
τονίζοντας τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας 
και την παροχή προγραμμάτων σπουδών υψηλής 
ποιότητας στους φοιτητές του και καθώς και τις διεθνείς συνεργασίες και διακρίσεις του Ιδρύματος. 
 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
ενημερώνοντας τους ξένους διπλωμάτες για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην κοινοπραξία 
YUFE (Young Universities for the Future of Europe Alliance) με στόχο τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού 
πανεπιστημίου που θα αποτελείται από 8 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, βασισμένο στην αριστεία και την 
ευρωπαϊκή συνεργασία. «Είμαστε πολύ περήφανοι για τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην 
σύμπραξη με κορυφαία ιδρύματα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου, που θα προσφέρει 
νέες ευκαιρίες τόσο στους φοιτητές όσο και στους καθηγητές», τόνισε ο Πρύτανης.  
 
Ακολούθησε ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση για το πολύπλευρο ρόλο και έργο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, για θέματα έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, για πιθανούς τομείς μελλοντικής 
συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και των χωρών των ξένων διπλωματών, καθώς και για άλλα θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος. Στις παρεμβάσεις τους, οι παριστάμενοι ευχαρίστησαν τις Πρυτανικές Αρχές για τη 
φιλοξενία και εξέφρασαν τη θέλησή τους να ενθαρρύνουν την έλευση περισσοτέρων ξένων φοιτητών στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


