
 

 

  

 
 

 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Περισσότερη αυτονομία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εισηγείται ο Άντρος Κυπριανού 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφτηκε αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα, κ. 
Άντρο Κυπριανού, τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης μίλησε για την εξέλιξη, ανάπτυξη και πορεία του 
Ιδρύματος, αλλά και τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει λόγω της πανδημίας. Όπως ανέφερε, 
το Πανεπιστήμιο διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την κρίση της πανδημίας και κατάφερε να ανταπεξέλθει 
και να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του προηγούμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου παρά τις ομολογουμένως 
δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες. Ο Πρύτανης επισήμανε ότι με πολλή προσοχή το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου συνεχίζει την προσπάθεια αναχαίτισης της μετάδοσης του ιού και έχει προβεί στην υιοθέτηση δια 
ζώσης διδασκαλίας με εκ περιτροπής φυσική παρουσία των φοιτητών και ταυτόχρονη διαδικτυακή 
παρακολούθηση, καθώς και σειρά μέτρων που τροποποιούνται συνεχώς ανάλογα με τα ευμετάβλητα 
δεδομένα. Ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε επίσης στον «οικοδομικό οργασμό» στον οποίο βρίσκεται το 
ακαδημαϊκό ίδρυμα, με τα έργα της Πολυτεχνικής Σχολής να προχωρούν σημαντικά, την ανέγερση της 
δεύτερης φάσης των Φοιτητικών Εστιών, αλλά και την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών και της Ιατρικής Σχολής. Έδωσε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, να γίνει πιο προσιτό και εύκολα προσβάσιμο σε φοιτητές από όλο τον κόσμο, στο 
πλαίσιο της διεθνοποίησης, με παροχή περισσότερων αγγλόφωνων προγραμμάτων μετά από έγκριση της 
Βουλής.  
 
Η συνάντηση έγινε στην παρουσία μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Πρυτανείας 
και Κοσμητόρων Σχολών. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γιώργος Δαυίδ 
τόνισε τη σημασία της συνεργασίας της πολιτείας με το Πανεπιστήμιο και εκτίμησε ότι το ίδιο αποτελεί 
πρότυπο καλών πρακτικών και προαγωγής της εκπαίδευσης. Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Ανδρέας 
Παναγιώτου και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Δρ Γιώργος Λαμπριανού, τόνισαν ότι η 
ακαδημαϊκή, οικονομική και διοικητική προσαρμοστικότητα του ιδρύματος αποτελεί προϋπόθεση για 
διεθνοποίηση του και για την υλοποίηση των καινούργιων στόχων που τίθενται διαρκώς.  
 
Στη συνέχεια, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Ιωάννης 
Γιαπιντζάκης έδωσε έμφαση στα θέματα προϋπολογισμού και την πλήρωση νέων θέσεων διοικητικού 
προσωπικού για την κάλυψη ποικίλων αναγκών, αλλά και τη συνέχιση της προόδου και ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου, 
επισήμανε ότι η πανδημία λειτούργησε ως «μοχλός πίεσης για ανάπτυξη» τόσο σε επίπεδο τεχνολογικών 
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υποδομών, όσο και γενικότερα μεθόδων διδασκαλίας. Τόνισε πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 
«μονίμως υπό διαμόρφωση» και στοχεύει στο να βελτιώνεται και να εξελίσσεται.  
 
Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου αναφέρθηκε στην 
επιτυχημένη εδραίωση της σχετικά νεοσύστατης Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου ως η πρώτη στην 
Κύπρο με πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης αλλά και στην ανάγκη για δημιουργία 
Πανεπιστημιακών Κλινικών.  
 
Με τη σειρά του, ο Καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών, μίλησε για τους τρεις βασικούς πυλώνες της επιτυχίας κάθε ακαδημαϊκού 
ιδρύματος: τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό προσωπικό και την οικονομική στήριξη. Ο Καθηγητής Λεοντίδης 
εξέφρασε την ανησυχία του για την επίπτωση της «προοδευτικής φθοράς» στο επίπεδο των γνωστικών 
ικανοτήτων των μαθητών, στη μείωση των εισακτέων φοιτητών αλλά και για τη μείωση των κονδυλίων για 
ερευνητικά προγράμματα.  
 
Η Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, Καθηγήτρια Ελένη Φτιάκα, 
δήλωσε πως υπάρχει ισορροπία στους άξονες ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου, την έρευνα, τη 
διδασκαλία και την κοινωνική προσφορά. Παρόλα αυτά, όπως συμφώνησε μαζί της και ο Κοσμήτορας της 
Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Μάρτιν Χιντερμπέργκερ είναι απαραίτητο να επιλυθούν τα ζητήματα 
στέγασης των επιμέρους Σχολών και Τμημάτων για να διασφαλιστεί το αίσθημα ενότητας και ταυτότητας 
και να διευκολυνθούν οι συνθήκες τόσο για το προσωπικό όσο και για τους φοιτητές και να 
δημιουργηθούν ευκαιρίες διατμηματικών ανταλλαγών απόψεων. 
   
Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, κ. Άντρος Κυπριανού συνεχάρη τις Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου για 
τις επιτυχίες του και το γεγονός ότι συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 1000 καλύτερα πανεπιστήμια του 
κόσμου, βάσει των τελευταίων παγκόσμιων πανεπιστημιακών κατατάξεων. Ο κ. Κυπριανού δήλωσε πως 
«αποδίδουμε τεράστια σημασία στον τομέα της παιδείας και ιδιαίτερα στην Ανώτατη Εκπαίδευση». 
Επαναβεβαιώνοντας το διαχρονικό ενδιαφέρον του για την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, ο Γενικός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ επιφυλάχθηκε να γίνουν πολιτικά διαβήματα στα αρμόδια Υπουργεία για θέματα 
οικονομικής ενίσχυσης και περισσότερης ακαδημαϊκής και διοικητικής ευελιξίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ούτως ώστε να λειτουργεί με περισσότερη αυτονομία. 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 


