
 

 

  
 

 

 

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 
Φλέγοντα ζητήματα στο επίκεντρο συνάντησης με τις Πρυτανικές Αρχές και συζήτηση 
διαφόρων θεμάτων με Κοσμήτορες και Αναπληρωτές Κοσμήτορες Σχολών καθώς και για το 
πολυσχιδές έργο που επιτελείται στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα  

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε, την 
Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021, αντιπροσωπεία 
του ΑΚΕΛ, με επικεφαλής τον Βουλευτή και 
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του κόμματος κ. 
Γιώργο Λουκαΐδη, αποτελούμενη από τους 
Βουλευτές και Μέλη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Χρίστο 
Χριστοφίδη και κ. Αντρέα Καυκαλιά, καθώς και 
εκπροσώπων της Προοδευτικής Κίνησης 
Φοιτητών, προκειμένου να ενημερωθεί για τα 
ζητήματα που απασχολούν το Πανεπιστήμιο, 
την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα από 
το Πρυτανικό Συμβούλιο και για συζήτηση 
διαφόρων θεμάτων με τις/τους Κοσμήτορες 
και Αναπληρωτές Κοσμήτορες των Σχολών του 
Πανεπιστημίου. 

 
Εκ μέρους του Πανεπιστημίου στην Αίθουσα της Συγκλήτου, όπου διεξήχθη η συζήτηση, παρέστησαν ο 
Πρύτανης Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγήτρια Ειρήνη - 
Άννα Διακίδου, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Καθηγητής Ιωάννης 
Γιαπιντζάκης, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοίκησης και Οικονομικών κα Ανδρούλλα Θεοφάνους και εκ 
μέρους των Σχολών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος παρέστησαν οι, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της 
Ιατρικής Σχολής Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών Καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
και Επιστημών Αγωγής Καθηγήτρια Ελένη Φτιάκα, Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Καθηγητής Χαράλαμπος Δ. 
Χαραλάμπους και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδωνας 
Τζούνακας.  

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 

06 Σεπτεμβρίου 2021 ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτεινή Παναγή, Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων  
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Κατά την εποικοδομητική συνάντηση και το διάλογο που αναπτύχθηκε, τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης οι 
προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και φλέγοντα ζητήματα 
όπως, μεταξύ άλλων, η εξέλιξη της Ιατρικής Σχολής, η δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών στα δημόσια 
νοσηλευτήρια που θα στελεχώνουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί - ιατροί της Σχολής και έμπειροι 
νοσοκομειακοί ιατροί, αναπτυξιακά ζητήματα του Πανεπιστημίου, το ζήτημα έγκρισης αγγλόφωνων 
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο δημόσιο Πανεπιστήμιο, η αναβάθμιση των Ανθρωπιστικών και 
Φιλοσοφικών Σπουδών στην Κύπρο, η απάλειψη προβλημάτων και απλούστευση διαδικασιών εισδοχής 
ξένων φοιτητών/τριών από χώρες μη μέλη της Ε.Ε. στο δημόσιο Πανεπιστήμιο, η προσέλκυση φοιτητών από 
το διεθνή χώρο, η Ειδική Εκπαίδευση, το θέμα των διδάκτρων των μεταπτυχιακών σπουδών, το θέμα 
μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και θέματα τεχνοβλαστών. 
  
Εκ μέρους της Αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ, ο 
Βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης εξέφρασε τη 
διαχρονική  στήριξη του ΑΚΕΛ από ιδρύσεως του 
Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι και σήμερα ώστε να 
μπορέσει να προσφέρει και να εκπληρώσει τις 
προσδοκίες του κυπριακού λαού. «Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εκπληρώσει, αν όχι στο 
ακέραιο, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις 
προσδοκίες όσων οραματίστηκαν τη δημιουργία 
του και πραγματικά αποτέλεσε και αποτελεί ένα 
φωτεινό φάρο πνευματικής, πολιτιστικής, 
κοινωνικής, οικονομικής ανάπτυξης και 
δημιουργίας για την χώρα με καθοριστική 
συμβολή. Επιθυμούμε αυτό το ρόλο να 
εξελίσσεται και να ενδυναμώνεται ιδιαίτερα σε μια εποχή γεμάτη με προκλήσεις. Θεωρούμε αναγκαίο το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου να πρωταγωνιστήσει στο ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της χώρας μας». Ο κ 
Λουκαΐδης χαρακτήρισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως φωτεινό παράδειγμα και υπόδειγμα και διαβεβαίωσε 
συνέχιση της διαχρονικής στήριξης και της στενής συνεργασίας.  
 
Ο Πρύτανης Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης ευχαρίστησε την Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ για την επίσκεψη στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και την πολύ ουσιαστική και χρήσιμη συνάντηση, για το διαχρονικό ενδιαφέρον καθώς 
και για την προθυμία των μελών της αντιπροσωπείας να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων που 
απασχολούν το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η συνεργασία με φορείς που συναποτελούν την πολιτεία, 
είπε, και η διατήρηση διαύλων επικοινωνίας μαζί τους είναι απαραίτητη για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και 
προσβλέπουμε ότι η αυτή η συνεργασία και η επικοινωνία θα συνεχιστεί.  
 
 
 
Τέλος ανακοίνωσης 

 


