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Με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων υπέγραψαν την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021, Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη και 
ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας σε θεματικές ενότητες που αντικατοπτρίζουν τα κοινά 
ενδιαφέροντα των δύο μερών και την αξιοποίηση τυχών χορηγιών ή/και κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλους οργανισμούς.  
 
Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης και εκ μέρους του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας η Διευθύντριά του, κα Παναγιώτα 
Δημητρίου,  παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννη Καρούσου. 
 
Απώτερος σκοπός του Μνημονίου είναι η καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας τόσο στους φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, όσο και στο προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίοι θα 
συνεργαστούν στενά στους τομείς της τεχνολογίας, της επιστήμης, της έρευνας και της εκπαίδευσης.   
 
Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο, όπως ανέφερε, αποτελεί μία 
ακόμα ευκαιρία για συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.  Ο κ. Χριστοφίδης 
σημείωσε ότι οι τομείς συνεργασίας, οι οποίοι προνοούνται στο εν λόγω Μνημόνιο, αποτελούν τομείς 
στους οποίους το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη και επιστημονικό έργο που 
αναγνωρίζεται διεθνώς. 
 
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιάννης Καρούσος δήλωσε ότι το υπογραφέν 
Μνημόνιο αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για προώθηση και διεξαγωγή δραστηριοτήτων από κοινού  σε 
διάφορους τομείς, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει τον σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο που 
διαδραματίζει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και κοινωνικής ζωής 
του τόπου.   
 
Η Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, κα Παναγιώτα Δημητρίου, σημείωσε ότι η 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στο Τμήμα, καθώς υπάρχει η 
ευχέρεια για ανάπτυξη δράσεων σε διάφορα επίπεδα και τομείς. 
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