
 

 

  
 

 

Στην Πανεπιστημιούπολη η Δημόσια Διαβούλευση 

Πρόεδρος Αναστασιάδης και Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν  
συνομίλησαν με φοιτητές και ερευνητές 

 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισκέφθηκαν την Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021 το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου 

πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της Έγκρισης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 

Κύπρο. 

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής τους στην Πανεπιστημιούπολη, 

ήταν το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος», 

όπου οι δύο Πρόεδροι  συνομίλησαν με ερευνητές του Κέντρου 

και ενημερώθηκαν για την πρωτοποριακή έρευνα που 

επιτελείται στο Κέντρο, η οποία συμβάλλει προς τους στόχους 

του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. Μεταξύ 

άλλων, οι ερευνητές αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη συστημάτων 

ηλεκτρικής ισχύος της επόμενης γενιάς που είναι πιο αποδοτικά, 

βιώσιμα και ανθεκτικά, και μεγιστοποιούν τη διείσδυση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην ανάπτυξη ευφυών δικτύων 

νερού που επιτρέπουν την παρακολούθηση της ποιότητας του 

νερού σε πραγματικό χρόνο με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων νερού. Στην ανάπτυξη 

ευφυών συστημάτων μεταφορών και στη δημιουργία ενός εργαλείου για την ψηφιοποίηση των οδικών 

υποδομών της Κύπρου με στόχο τη διαχείριση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη μείωση των ρύπων. 

Τέλος, οι ερευνητές έκαναν λόγο και για την ανάπτυξη τεχνολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ομάδες 

άμεσης ανταπόκρισης για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών.  

Ακολούθως παρακολούθησαν ολιγόλεπτο βίντεο, στο 

οποίο Υπουργοί της Κυβέρνησης παρουσίασαν τα έργα 

που αφορούν τις αρμοδιότητες τους και που 

περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν 

αμέσως μετά σε δημόσια διαβούλευση με τη 

συμμετοχή φοιτητών και ερευνητών του 

Πανεπιστημίου. Συμμετείχαν οι ερευνήτριες Δρ Άρτεμις 

Κοντού και Δρ Γιολάντα Εγγλέζου, αλλά και η άριστη 

απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής, Διαμάντω Κασάπη, ο 

άριστος απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής της 
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Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Ανδρέας Τσουλούπας και ο απόφοιτος Ανδρέας Στυλιανού, ο 

οποίος εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη συμμαχία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων YUFE. 

Σε ερώτηση για το πώς η ΕΕ θα 

αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο τέταρτο 

κύμα της πανδημίας, η κα φον ντερ Λάιεν 

είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρώπη είναι 

προετοιμασμένη για ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο μέσα από το πρόγραμμα 

εμβολιασμών, σημειώνοντας ότι τα 

εμβόλια είναι αποτελεσματικά όπως 

αποδεικνύονται από τις κλινικές δοκιμές, 

ενώ παράλληλα σημείωσε πως τα 

εμβόλια προστατεύουν και από τις 

μεταλλάξεις. Ανέφερε επίσης ότι 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η ΕΕ 

έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο με εταιρεία 

παρασκευής εμβολίων και μπορεί να 

αναπτυχθεί νέο εμβόλιο για νέους εμβολισμούς στην περίπτωση που χρειαστεί. Προέτρεψε τέλος τους νέους 

να εμβολιαστούν. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Κύπρος έχει βιώσει μια άνευ προηγουμένου καταστροφή 

με τις πρόσφατες πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι ήδη, οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται σε μέτρα για 

αποτροπή τέτοιων καταστροφών και για ενίσχυση της δυνατότητας μας για άμεση ανταπόκριση. 

Η κα φον ντερ Λάιεν είπε επίσης ότι η ΕΕ έχει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, την 

ψηφιοποίηση και την έξυπνη συνδεσιμότητα, καθώς επίσης και ζητήματα που άπτονται των εναλλακτικών 

πηγών καυσίμων, με στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη. 

Ερωτηθείς για τα κίνητρα που θα προκύψουν μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης για τον τομέα της Έρευνας, ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στα αξιόλογα επιτεύγματα της ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου, 

προσθέτοντας ότι τα Κέντρα Αριστείας έχουν βασικό ρόλο να διαδραματίσουν στους τομείς της έρευνας και της 

καινοτομίας, καθώς και στην υποστήριξη άλλων παραγόντων για συμμετοχή τους στην κοινωνική αλλαγή που 

θα οδηγήσει τη χώρα σε πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία. Πρόσθεσε ότι μέσω του Σχεδίου θα αυξηθούν 

οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και θα δοθεί η ευκαιρία για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

στους τομείς αυτούς. Η κα φον ντερ Λάιεν τόνισε παράλληλα και τη τεράστια σημασία που αποδίδει η ΕΕ στον 

τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας και στη συμμαχία 

ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης, καλωσόρισε την κα φον ντερ Λάιεν στην είσοδο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά το πέρας της δημόσιας 

διαβούλευσης στο Κτήριο Συμβουλίου- Συγκλήτου «Αναστάσιος 

Γ. Λεβέντης» και τη διάσκεψη Τύπου που ακολούθησε στο 

Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», ο κ. 

Χριστοφίδης την συνόδευσε στον 3ο όροφο του Κέντρου, όπου η 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτυχε ενημέρωσης για το 

Κέντρο Πληροφόρησης και είδε τη διαχωριστική γραμμή της 

τελευταίας μοιρασμένης πόλης της Ευρώπης.  



 

 

 

Κατά την αποχώρησή της από τη Βιβλιοθήκη, η κα φον ντερ Λάιεν 

πέρασε μάλιστα από το νεοσύστατο Κέντρο Europe Direct, όπου 

υπέγραψε το Βιβλίο Επισκεπτών, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της για 

την φιλοξενία, αλλά και την εντύπωση που της προκάλεσαν τα όσα 

είδα κι άκουσε στην ολιγόωρη παρουσία της στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου.  

Τέλος Ανακοίνωσης 


