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Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου 

Είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση που κατά το τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς 
προσέρχομαι για να τιμήσω τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στον 
κλάδο επιλογής τους. 

Η τελετή αποφοίτησης, αποτελεί την επιβράβευση της επίμοχθης προσπάθειας που 
απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και συνιστά μια ξεχωριστή στιγμή 
στη ζωή κάθε σπουδαστή. 

Μία στιγμή ορόσημο και αφετηρία όσον αφορά την περαιτέρω σταδιοδρομία των 
αποφοίτων σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. 

Η ιδιαιτέρως άρτια κατάρτιση και ο εγνωσμένου κύρους τίτλος σπουδών που 
σήμερα θα παραλάβετε αναγνωρίζεται ως σημαντικό εχέγγυο για τη συνεχή πρόοδο 
και καταξίωσή σας. 

Αυτόν άλλωστε τον στόχο είναι που θέτει στο επίκεντρο της αποστολής του το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου: 

Να διαμορφώσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να συνδράμουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας. 

Θα ήθελα στο σημείο αυτό, να κάνω ιδιαίτερη μνεία συγχαίροντας τις Πρυτανικές 
Αρχές για τις έγκαιρες και στοχευμένες αποφάσεις που έλαβαν εν μέσω της 
πανδημίας του κορονωιού. 

Αποφάσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα, τόσο τη φετινή όσο και την προηγούμενη 
χρονιά, να υπάρξει  απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου και  επιτυχής 
ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων διατηρώντας το ίδιο υψηλό 
ποιοτικό επίπεδο εκπαίδευσης. 

Είναι ακριβώς στη βάση αυτού του πολυσήμαντου, διεθνώς αναγνωρισμένου 
έργου του Πανεπιστημίου, που στηρίξαμε  διαχρονικά τη λειτουργία του, 
αναγνωρίζοντας το ως Πολιτεία, ως κέντρο επιστημονικής αριστείας και πηγή 
πνευματικού πλούτου για τη χώρα μας. 

Στήριξη που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,: 

• Την υλοποίηση της Β΄ φάσης της Πανεπιστημιούπολης με έργα που θα 
περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου για την 
περίοδο 2016-2023, και αφορούν: 



(i)     Την κατασκευή νέων υποδομών στην Πανεπιστημιούπολη της 
Αθαλάσσας,  όπως είναι η ανέγερση της Πολυτεχνικής Σχολής, της Ιατρικής Σχολής, 
του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, νέων χώρων διδασκαλίας και του δεύτερου 
Φωτοβολταϊκού Πάρκου. 

(ii)    Την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υφιστάμενων, 
εκτός  Πανεπιστημιούπολης, εγκαταστάσεων του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού 
Κέντρου Υγείας. 

(iii)   Την ανακαίνιση, αντισεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση,  της Πρώην 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας που αποτελεί ιστορικό χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Σημειώνω ότι η υλοποίηση των έργων, είναι αποτέλεσμα των δανειακών 
συμβάσεων ύψους 194 εκ. ευρώ που έχει συνάψει, προς όφελος του 
Πανεπιστημίου και των φοιτητών, το κράτος μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του  Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Επιπλέον, η Κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση για αύξηση του ποσού του 
υφιστάμενου δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κατά 20 
εκατομμύρια ευρώ, για χρηματοδότηση συμπληρωματικών έργων υποδομής. 

Πέραν τούτων, σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες διεθνείς χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς, μελετάται η συνομολόγηση πρόσθετων δανειακών συμβάσεων, 
ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση της δεύτερης φάσης των 
φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου. 

• Επιπλέον, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η θεσμική 
χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία του 
Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ, ως επίσης, το ποσό 
των 15 εκατομμυρίων ευρώ για το Κέντρο Αριστείας Βιοτράπεζας και 
Βιοϊατρικής Έρευνας. 

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ανάλογης στήριξης τυγχάνει το σύνολο των 
Ιδρυμάτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης στον τόπο μας, δημόσιων και ιδιωτικών. 

Απώτερος σκοπός της στοχευμένης αυτής στρατηγικής, θέτοντας στο επίκεντρο τη 
συνεχή προαγωγή και συνολική αναβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 
στον τόπο μας, είναι να καταστήσουμε την πατρίδα μας περιφερειακό κέντρο 
εκπαίδευσης, έρευνας και αριστείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι νέοι μας αποκτούν πλέον τη δυνατότητα φοίτησης στον τόπο 
τους σε υψηλών προδιαγραφών εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφάμιλλα του εξωτερικού. 

Ταυτόχρονα, περιορίζοντας τη διαρροή αξιόλογων επιστημόνων στο εξωτερικό, η 
πατρίδα μας αναδεικνύεται σε πόλο έλξης φοιτητών αλλά και διεθνούς φήμης 
ακαδημαϊκών και ερευνητών. 

Προς επίτευξητης διεθνοποίησης της προσφερόμενης εκπαίδευσης, προχωρήσαμε 
σε μια σειρά στοχευμένων αποφάσεων όπως: 

• Η προσφορά ποιοτικών ευκαιριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Διά 
Βίου Μάθησης σε τομείς αιχμής. 



• Η διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση. 
• Η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση για όλους. 
• Η σύναψη Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών και 

Μνημονίων Συναντίληψης με άλλα κράτη στον τομέα της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης. 

Ιδιαίτερης σημασίας και απτή επιβεβαίωση της πολιτικής που υιοθετήσαμε είναι οι 
καταγεγραμμένες διακρίσεις και υψηλές θέσεις που λαμβάνουν τα Ιδρύματα 
Ανώτερης Εκπαίδευσης της πατρίδας μας στα συστήματα κατάταξης Πανεπιστημίων 
από έγκριτους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 

Σαν ένδειξη, αλλά και σαν επιβράβευση θεωρώ τα πιο πρόσφατα  στατιστικά 
στοιχεία της Χαρτογράφησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης, που διενεργεί το 
Υπουργείο Παιδείας, που όπως καταγράφεται από το σύνολο των 53.262 
φοιτητών/τριών που σπούδαζαν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, 
κατά το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, 22.949 είναι 
Κύπριοι πολίτες (ποσοστό 43,08%), 18.863 είναι πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών 
(35,42%), ενώ 11.450 είναι πολίτες τρίτων χωρών (21,5%). 

Είναι σημαντικό να σημειώσω, ως ενδεικτικό της αυξητικής τάσης, ότι κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από το σύνολο των 32 χιλιάδων φοιτητών που 
φοίτησαν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, οκτώ χιλιάδες ήταν 
πολίτες άλλων ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών. 

Την ίδια στιγμή, εργαζόμαστε με συνέπεια για τη δημιουργία όλων εκείνων των 
συνθηκών και των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους αποφοίτους να 
αξιοποιήσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις, να αναδείξουν το μέγιστο των 
ικανοτήτων τους και να καταξιωθούν επαγγελματικά. 

Καθοριστικής σημασίας προς την κατεύθυνση αυτή είναι η πολιτική που 
υιοθετούμε, στη βάση της οποίας επιδιώξαμε ως κύρια προτεραιότητα τη 
δημιουργία προοπτικών απασχόλησης για τους νέους μας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, εστιάσαμε στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομίας, στη σύνδεση της γνώσης με την 
έρευνα και την επιχειρηματική καινοτομία. 

Στο πλαίσιο αυτό, προωθήσαμε την αλληλεπίδραση  με τον παραγωγικό ιστό της 
χώρας, επιτυγχάνοντας συνέργειες με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, επωφελείς 
τόσο για τους φοιτητές όσο και την κοινωνία. 

Αξίζει να σημειώσω: 

• Πως για την περίοδο 2014-2020 διατέθηκε ποσό ύψους 16 εκατομμυρίων 
ευρώ, ενώ την τρέχουσα επταετία 2021-2027, το ποσό θα διπλασιαστεί 
φτάνοντας τα 30 εκατομμύρια ευρώ. 

• Ενώ μια άλλη δράση είναι η στήριξη του έργου «Γραφεία Διασύνδεσης 
Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας». Το εν λόγω έργο, χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κι από εθνικούς πόρους, με συνολική 
χρηματοδότηση  που ανέρχονται στα €7,1 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά την 
τοποθέτηση φοιτητών σε επιχειρήσεις, ως μέρος του προγράμματος 



σπουδών τους, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, λαμβάνοντας 
παράλληλα επίδομα για την κάλυψη βασικών τους εξόδων. 

• Επιπλέον των στοχευμένων δράσεων που αφορούν την ενίσχυση των 
νεοφυών επιχειρήσεων (start- ups), εγκρίθηκε η σύσταση ή η συμμετοχή των 
Δημόσιων Πανεπιστημίων σε εταιρείες (University spin-offs), με απώτερο 
στόχο οι δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών να προάγουν τη 
διασύνδεση της έρευνας με την καινοτομία. 

Τα εν λόγω μέτρα, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που παρέχει 
στους φοιτητές ο τίτλος σπουδών που αποκτούν, αυξάνουν τις πιθανότητες 
απασχόλησής τους στο ομολογουμένως ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας που 
καλούνται να ανταπεξέλθουν. 

Αγαπητοί απόφοιτοι, 

Η δική σας ιδιαίτερη στιγμή της αποφοίτησης, συνδέεται άμεσα με τις νέες 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία. 

Τα δύο τελευταία χρόνια των σπουδών σας κληθήκατε να εργαστείτε με ακόμη 
περισσότερο ζήλο, επιμονή, υπομονή και αφοσίωση προκειμένου να καταφέρετε να 
ολοκληρώσετε τις απαιτητικές σπουδές σας. 

Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει για εσάς πρόσθετο κίνητρο ώστε να καταστείτε οι 
φορείς της αλλαγής και της προόδου που θα διεκδικήσουν το βέλτιστο για τον τόπο 
μας. 

Η εργατικότητα που επιδείξατε θα πρέπει να καταστεί ο οδηγός της πορείας που 
διανοίγεται μπροστά σας, προκειμένου να δημιουργήσετε ευκαιρίες που θα 
λειτουργήσουν προς όφελός σας και θα σας επιτρέψουν να καταξιωθείτε. 

Στη νέα αυτή πορεία, να θυμάστε ότι κάθε δική σας επιτυχία θα είναι επιτυχία τόσο 
για το Πανεπιστήμιο σας όσο και για την πατρίδα μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα πορευθείτε με ήθος, δράση και 
δημιουργικότητα έχοντας ως γνώμονα τις αξίες που σας μεταλαμπάδευσαν οι 
γονείς σας και τα εφόδια που σας έδωσαν οι καθηγητές σας.  

Είναι σ’ αυτές τις αρετές, την εμπιστοσύνη αλλά και την κοινωνική ευθύνη που 
διακρίνει κάθε επιστήμονα που θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρέκκλιση από 
την τελετή αλλά και μια παράκληση. 

Σας απευθύνω έκκληση να μετατραπείτε σε πρωτοπόρους στο εμβολιαστικό 
πρόγραμμα για αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Αναλάβετε εσείς την εκστρατεία εμβολιασμού μεταξύ των νέων της πατρίδας μας. 

Μην επιτρέψετε να υπάρξει οπισθοδρόμηση σε αυτό που με τις θυσίες όλων 
ανακτήσαμε τις ελευθερίες που μας αποστέρησε η πανδημία. 

Συγχαίροντας σας για ακόμη μια φορά, θέλω να ευχηθώ εκ βάθους καρδίας στην 
καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά καλή σταδιοδρομία. 

Καταλήγοντας θα ήθελα να συγχαρώ εκ νέου θερμά το Συμβούλιο και τις 
Πρυτανικές Αρχές, αλλά και το Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό του 



Πανεπιστημίου Κύπρου, για το πλούσιο και επωφελές έργο που παράγουν, ως 
προανέφερα, με επωφελές αντίκτυπο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 

Δεν έχω αμφιβολία ότι στο μέλλον το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από την 
αφοσίωσή του, τη συλλογική δράση και την ανάληψη ακόμη περισσότερων 
πρωτοβουλιών, θα καταξιωθεί ακόμη περισσότερων επιτυχιών και επιτευγμάτων, 
που θα συμβάλουν στην πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισμού και της κοινωνίας. 

(ΡΜ/ΣΧ) 

 


