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 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ  

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

Έχοντας ως στόχο τη μεταξύ τους συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος προς αμοιβαίο 
όφελος και της κυπριακής κοινωνίας γενικότερα, το Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Κυπριακός 
Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), υπέγραψαν την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020, Μνημόνιο 
Συνεργασίας.  
 
Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης και εκ μέρους του ΚΟΑΓ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάριος 
Πελεκάνος.  Το εν λόγω Μνημόνιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόνοιες για την επιστημονική και 
ερευνητική συνεργασία του ΚΟΑΓ με το ερευνητικό Εργαστήριο «Ενέργεια και Περιβαλλοντικός 
Σχεδιασμός Κτιρίων» (Energy & Environmental Design of Buildings Research Laboratory (E&EDB Lab)) 
στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στους τομείς του ενεργειακού και 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διαχείρισης, αποκατάστασης και αναβάθμισης κτιρίων και οικιστικών 
περιοχών, της δημιουργίας καινοτόμων μοντέλων ανάπτυξης πρότυπων οικιστικών περιοχών, της 
ανάπτυξης κοινωνικοοικονομικών μεθοδολογιών πρόβλεψης και αξιολόγησης των αναγκών των 
μελλοντικών δικαιούχων του Οργανισμού και της παροχής επιστημονικής υποστήριξης από το 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στις δράσεις και στις λειτουργικές ανάγκες του 
ΚΟΑΓ. 
 
Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, αναφέροντας ότι η τελετή υπογραφής 
Μνημονίου Συνεργασίας είναι η πρώτη που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με φυσική παρουσία, 
μετά την έξαρση της νόσου COVID-19. Ο Πρύτανης σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει 
ιδιαίτερη σημασία σε συνεργασίες με αξιόπιστους οργανισμούς όπως ο ΚΟΑΓ, εκφράζοντας τη 
βεβαιότητά του ότι το Μνημόνιο θα θέσει τις βάσεις για μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ των δύο 
φορέων, από την οποία θα προκύψουν σημαντικά αποτελέσματα. Παράλληλα, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου έκανε ιδιαίτερη μνεία στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, το οποίο, όπως σημείωσε, 
παράγει εξαιρετικό ερευνητικό και διδακτικό έργο. «Το έργο του Τμήματος μπορεί να αποδειχθεί 
καθοριστικό για τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της πόλης της Λευκωσίας», κατέληξε.  
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑΓ, κ. Μάριος Πελεκάνος, ευχαρίστησε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για τον ΚΟΑΓ.  Στόχος του ΚΟΑΓ, 
πρόσθεσε, είναι η συνεργασία με οργανισμούς τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο, οι οποίοι 
μπορούν να βοηθήσουν στο έργο του Οργανισμού μέσω της αξιοποίησης της εμπειρογνωμοσύνης 
και τεχνογνωσίας τους. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ανέφερε, η συνεργασία με το Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα δώσει την ευκαιρία στον ΚΟΑΓ να εφαρμόσει 
πολιτικές που έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση χαμηλά αμειβόμενων οικογενειών, όπως για 
παράδειγμα μέσω της διεξαγωγής μελετών για στεγαστικές ανάγκες του πληθυσμού, προσιτά 
ενοίκια κ.λπ.  Στόχος της συνεργασίας, κατάληξε ο κ. Πελεκάνος, είναι η παροχή ενός καλύτερου 
προϊόντος από τον ΚΟΑΓ για τους συμπολίτες μας. 
 
Παράλληλα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, το Εργαστηριο «Ενέργεια και Περιβαλλοντικός 
Σχεδιασμός Κτιρίων» του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο ΚΟΑΓ υπέγραψαν Συμφωνία Ερευνητικής 
Συνεργασίας για τη Δημιουργία Πρότυπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης Έξυπνων Οικοπόλεων 
στις περιοχές Κοκκινοτριμιθίας και Πολεμιδίων.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


