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Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστημίου Κύπρου
The Faculty of Engineering
at the University of Cyprus
Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής
Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, αποτέλεσμα διεθνούς
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, θα αποτελέσουν για
το Πανεπιστήμιο Κύπρου έναν επιστημονικό και παράλληλα
τεχνολογικό πνεύμονα, εφάμιλλο των πλέον σύγχρονων
ανά την υφήλιο ερευνητικών οργανισμών, ιδιαίτερα στο πεδίο
των καινοτόμων και εφαρμοσμένων τεχνολογιών αιχμής.
Οι εργασίες ανέγερσης του όλου κτηριακού συγκροτήματος
ξεκίνησαν το Ιανουάριο του 2016 και αναμένεται
να ολοκληρωθούν περί τα μέσα του 2019, για να στεγάσουν
τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ), Μηχανικών Μηχανολογίας και
Κατασκευαστικής (ΜΜΚ) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) καθώς και την Κοσμητεία
της Σχολής. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 55 εκατομμύριων ευρώ περίπου.
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Η συνθετική ιδέα του συγκροτήματος διέπεται από
την πρόθεση για σαφή αποτύπωση στο χώρο της ταυτότητας
ενός έκαστου των τριών Τμημάτων. Γι’ αυτό και η καθ’ ύψος
ανάπτυξη εξελίσσεται σε τρείς πύργους που υπερίπτανται
στο γήπεδο, με θέα το ύψωμα του Άρωνα που δεσπόζει
και κυριαρχεί στη περιοχή.

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παράλληλα
με την σε βάθος αξιοποίηση των παραμέτρων ενεργειακής
απόδοσης, εκφράζεται και στο χώρο μέσα από
την έντεχνη στέγαση του κεντρικού αύλειου χώρου
του συγκροτήματος, με επάλληλα ενεργειακά πτερύγια φορείς φωτοβολταϊκών πανέλων.

Επιπλέον, τόσο οι αισθητικές όσο και οι δομικές επιλογές
της πρότασης συνθέτουν ένα δυναμικό χωρικό σημείο
αναφοράς, το οποίο προβάλλει με σαφή τρόπο
το πολυδιάστατο και καινοτόμο έργο, ιδιαίτερα το ερευνητικό,
που χαρακτηρίζει τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό
των τριών Τμημάτων.

Πέραν των παραπάνω, εντάσσονται στο συγκρότημα και
οι πλέον εξελιγμένες μορφές γεωθερμικών συστημάτων,
προς εκμετάλλευση τόσο του ενεργειακού φορτίου
του υπεδάφους όσο και του πλούσιου υδροφόρου
ορίζοντα της Πανεπιστημιούπολης.

Ο κάθε επισκέπτης στην Πανεπιστημιούπολη
θα αντιλαμβάνεται προδήλως, ακόμη και από απόσταση,
τα τρία ακαδημαϊκά Τμήματα ως τις αυτόνομες μονάδες
ενός κτηριακού πλέγματος τολμηρού και ευέλικτου
με ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο, που στεγάζει,
διευκολύνει και προβάλλει τα επιστημονικά δρώμενα
της Πολυτεχνικής Σχολής.

The Faculty of Engineering will be a highly important
and vital scientific and technological component
of the University of Cyprus, qualifying as a modern
research centre and responding to the demands
of such centres engaged in innovation and applied
technologies worldwide.

The design concept of the building complex is governed
by the intention to promote a distinct identity for each
of the three Departments and is expressed in three
blocks which literally grow out of and elevate above
the ground, while taking advantage of the unique view
of Aronas Hill, which dominates the region.

The construction of the entire building complex started
in January 2016 and is expected to be completed
by mid-2019. It will house the Departments of Civil
and Environmental Engineering (CEE), Mechanical
and Manufacturing Engineering (MME) and Electrical
and Computer Engineering (ECE), as well as the Office
of the Faculty Dean. The estimated cost of the project
is €55 million.

Furthermore, the aesthetic and structural choices
compose a dynamic spatial reference point on Campus,
which strongly expresses the Faculty’s multidimensional
and innovative aspects, in particular the research work
which characterises the academic orientation of
the three Departments.

9

Visitors to the Campus will be able to identify from
a distance the three Departments as autonomous units
of a daring and flexible building complex. The design
is expressed in a modern architectural vocabulary which
successfully accommodates, facilitates and projects
the scientific activities of the Faculty.

The use of renewable energy sources, in combination
with the in-depth exploitation of energy efficiency
parameters, is also reflected in the project through
the articulated ‘skin’ of the elongated central court
space, which covers and shades the area
and incorporates photovoltaic cells. Furthermore,
the most sophisticated forms of geothermal systems
will be installed in the complex in order to exploit
the energy loads of the subsoil, as well as the rich
aquifer of the Campus.
It is envisaged that with the completion of the new
facilities of the Faculty of Engineering, the Campus
will be enriched with a building complex which will
constitute a landmark representing in a powerful way
the research activity of the University Cyprus.

Εισαγωγή
Introduction
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Πρόλογος του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καθηγητή Κωνσταντίνου
Χριστοφίδη
Prologue of the Rector
of the University of Cyprus,
Professor Constantinos
Christofides
Αγαπητές αναγνώστριες και αγαπητοί αναγνώστες,
Η παρούσα έκδοση συγκεντρώνει το υλικό που αφορά
στην αποπεράτωση των κτηριακών εγκαταστάσεων
της Πολυτεχνικής Σχολής. Σε αυτήν καταγράφεται το ιστορικό
ανέγερσης και η πρόοδος των εργασιών του μεγαλύτερου
σε μέγεθος συγκροτήματος στο χώρο της εκπαίδευσης και
της έρευνας, το οποίο κτίζεται μέχρι στιγμής στον τόπο.
Παρουσιάζουμε τη μοναδική του αρχιτεκτονική - δίνοντας
έμφαση στους σκοπούς που θα εξυπηρετεί το έργο - καθώς
και τους θεσμούς, τους οργανισμούς και τα πρόσωπα,
με την υποστήριξη των οποίων τοποθετήθηκε ο πρώτος λίθος
τον Απρίλιο του 2016 και κατέστη δυνατή η έναρξη
των οικοδομικών εργασιών.

Προλογίζοντας, μου δίδεται η ευκαιρία να ευχαριστήσω
τους συναδέλφους από τις Τεχνικές Υπηρεσίες,
τους αρχιτέκτονες του έργου και όλους τους συντελεστές
που με ζήλο εργάζονται για την επιτυχή υλοποίησή του.
Είμαι βέβαιος ότι οι νέες υποδομές της Πολυτεχνικής
Σχολής θα επιτρέψουν στους φοιτητές της Σχολής,
τους ερευνητές, τους ακαδημαϊκούς και το διοικητικό
προσωπικό να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ταλέντα τους,
για να δημιουργούν και να ξεχωρίζουν εντός και εκτός
της Κύπρου, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε ένα μοναδικό σε μέγεθος και σχεδιασμό κτήριο.

Στο Πανεπιστήμιό μας αποδεικνύουμε στην πράξη ότι
το γεωγραφικό μέγεθος μιας χώρας δεν καθορίζει
το μέγεθος των επιτευγμάτων της. Σήμερα και μικρές χώρες,
με σωστό προγραμματισμό, με τις κατάλληλες υποδομές και
δημιουργικούς ανθρώπους είναι σε θέση να γίνουν κοινωνοί
του πρωτοποριακού επιστημονικού γίγνεσθαι.
Στα 13 χρόνια λειτουργίας της, τα Τμήματα της Πολυτεχνικής
Σχολής και τα ερευνητικά της κέντρα έχουν να επιδείξουν
πλούσιο έργο. Με την ανάληψη πέραν των 252 ερευνητικών
προγραμμάτων, με 711 φοιτητές, με τη μεγαλύτερη εξωτερική
χρηματοδότηση για το Πανεπιστήμιο, ύψους πέραν των 26
εκατομμυρίων, η Πολυτεχνική Σχολή εργοδοτεί σήμερα 221
ερευνητές και σημαντικό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών.

Dear Readers,
The present publication collects together all
the material concerning the construction of the Faculty
of Engineering’s new complex at the University
of Cyprus. It records the timeline and the schedule of
works of the largest, to date, building project dedicated
to education and research to be erected in Cyprus.
We present the unique architectural design, with
an emphasis on the objectives these premises
will serve, as well as the institutions, the organisation
and the people who made possible the start of
the building works with the laying of the foundation
stone in April 2016.
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Given this opportunity, I would like to thank
my colleagues in the Campus Development Office,
the architects and the other partners,
who with great enthusiasm are working towards
the project’s materialisation.
I am certain that the Faculty of Engineering’s new
premises will provide the opportunity for researchers,
teaching staff and administrators to use their talents
to the fullest in order to innovate and excel,
both within and outside Cyprus and the European
Union,working in an environment that is unique
both in terms of size and design.

At our University we continuously prove in practice that
the geographic size of a country does not determine
the level of its achievements. Today, through careful
planning, the correct infrastructure and creative people,
small countries can position themselves on the cutting
edge of the scientific domain.
In its 13 years of operation, the Departments and
research centres of the Faculty have exhibited rich
results. The Faculty has undertaken 252 research
projects, has 711 students currently enrolled and
benefits from the highest outside funding, more than
€26 million, today providing work for 221 researchers
and a significant number of post-graduate students.

Χαιρετισμός Προέδρου
Chairman’s Foreword

Πρόλογος του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη
Prologue of the Rector of the University of Cyprus, Professor Constantinos Christofides

Φίλες και φίλοι,
Η έρευνα αιχμής που συντελείται στις υποδομές που
δημιουργήσαμε αυτά τα λίγα μόλις χρόνια είναι μοναδική,
χάρη στην ποιότητα και το ταλέντο των καθηγητών
και ερευνητών μας. Αναλογιστείτε λοιπόν τις προοπτικές
που ανοίγονται με την ολοκλήρωση των καινούριων
εγκαταστάσεων της Σχολής.

Η πίστη και η επένδυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και της κυπριακής Πολιτείας στα δικά μας
σχέδιά, δίνουν βάση στο όραμά μας ότι μπορούμε
να πρωταγωνιστήσουμε στη διάπλαση του μέλλοντος,
ότι μπορούμε να γίνουμε ένα δημιουργικό κομμάτι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα είναι εγκαταστάσεις πρωτόγνωρες για τα κυπριακά
δεδομένα, τόσο από αρχιτεκτονικής αλλά και στατικής
πλευράς, όσο και από ενεργειακής άποψης. Πρόκειται
για ένα κτήριο που θα εκμεταλλεύεται τον ήλιο αλλά και
τη γεωθερμική ενέργεια σε μεγάλες διαστάσεις και
θα συμπεριλαμβάνει τεχνολογία αιχμής, με 90 και πλέον
εξειδικευμένα εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας,
και ειδικούς χώρους για τεχνοβλαστούς. Οι εγκαταστάσεις
της Πολυτεχνικής Σχολής θα είναι ευέλικτες και εύκολες σε
μελλοντικές προσαρμογές, θα συμφιλιώνουν το περιβάλλον
και τους ανθρώπους με το έργο τους και θα φέρνουν μαζί
την επιστήμη και τους επιστήμονες, τους δασκάλους
με τους φοιτητές, τους ερευνητές με τους επιχειρηματίες.

Αναγνωρίζουμε τη διαχρονική στήριξη της Πολιτείας
στο Πανεπιστήμιο και την αρωγή της ευρύτερης κοινωνίας
σε αυτό. Δεν λησμονούμε ποτέ ότι το Πανεπιστήμιο
χρηματοδοτείται από τον φορολογούμενο πολίτη.
Αυτό το αίσθημα ευθύνης μας ωθεί να επιδιώκουμε
διαρκώς την καλύτερη αξιοποίηση των κρατικών πόρων,
με την καλύτερη οργάνωση και την επαγγελματική διοίκηση.
Θέλω να διαβεβαιώσω την Πολιτεία, άλλα και την κοινωνία
ότι θα ανταποδώσουμε στο μέγιστο την εμπιστοσύνη που
μας έδειξαν και μας δείχνουν.

Κτίζουμε υποδομές για το σήμερα και το αύριο, για
τις επόμενες γενεές. Κάθε καινούρια σχολή που
δημιουργούμε είναι μια γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους
του σήμερα και τους ανθρώπους του αύριο.

Στο στρατηγικό μας σχέδιο 2016-2025 περιγράφουμε
το πανεπιστήμιο της μετά τη λύση εποχής, ως πόλο
συνάντησης όλης της κυπριακής κοινωνίας. Προσωπικά
προσδοκώ τη μέρα όπου όλοι οι νέοι της πατρίδας μας, όλοι οι
φοιτητές μας, θα βρίσκονται στις ίδιες αίθουσες διδασκαλίας,
θα μελετούν στην ίδια βιβλιοθήκη και θα δημιουργούν στα ίδια
επιστημονικά εργαστήρια. Οι υποδομές αυτές είναι για όλους
τους νέους του τόπου. Προσδοκώ τη μέρα που όλοι οι Κύπριοι
μαζί θα χτίσουμε την πατρίδα που μας αξίζει.
Η ουσιαστική συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και της Κυπριακής Δημοκρατίας για
την ανέγερση του συγκροτήματος της Πολυτεχνικής Σχολής
και της Πανεπιστημιούπολης αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης
στην προοπτική και στους ανθρώπους του πανεπιστημίου,
στα νέα παιδιά του τόπου.
Εκ μέρους των φοιτητών μας και όλων των νέων ανθρώπων,
θέλω να τους πω είναι μεγάλο ευχαριστώ. Πρόκειται για μια
γενιά με ποιότητα, μια γενιά που το αξίζει και που δεν έχω
καμία αμφιβολία ότι θα μας το ανταποδώσει στο πολλαπλάσιο!

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Πρύτανης

Η έναρξη των εργασιών για την ανέγερση της Πολυτεχνικής
Σχολής αποτελεί ένα ορόσημο για την ανάπτυξη
της Πανεπιστημιούπολης. Σηματοδοτεί την υλοποίηση
της νέας φάσης εργασιών που θα ολοκληρώσει τα κύρια
έργα για το πανεπιστήμιο - πρότυπο του τόπου μας.
Θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της δημιουργίας
του πανεπιστημίου των 10.000 φοιτητών, 600 ακαδημαϊκών
και 2.000 ερευνητών: ενός ανωτάτου εκπαιδευτικού
ιδρύματος υψηλών προδιαγραφών που είναι χρήσιμο για
την κοινωνία και παραγωγικό για την οικονομία.

The initiation of the construction of the new Faculty
of Engineering premises constitutes a landmark in
the development of the University of Cyprus Campus.
It marks the materialisation of a new phase of building
that will conclude the main works of the University.
It contributes towards the achievement of the objectives
of creating the University, with its 10,000 students,
600 academics and 2,000 researchers; an institution
of higher learning of the highest standards, useful to
society and productive for the economy.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Πολυτεχνική Σχολή
θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου
στην προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας και
την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών. Πάνω από όλα όμως
θα μας δώσει νέες δυνατότητες άντλησης σημαντικών
ευρωπαϊκών κονδυλίων, που θα εργοδοτήσουν νέους
επιστήμονες ως ερευνητές και θα διευρύνουν τους ορίζοντες
της επιστήμης και της δημιουργίας.

There is no doubt that the Faculty of Engineering will
become the flagship of the University of Cyprus
in promoting research and innovation. Above all,
it will open up new possibilities for attracting significant
European funding that will in turn provide work for
scientists and researchers, thus widening the horizons
of science and creativity.

Για το λόγο αυτό ανυπομονούμε για την ολοκλήρωση
της ανέγερσης της Πολυτεχνικής Σχολής το συντομότερο
δυνατό για να μπορέσει να επιτελέσει την αποστολή της.
Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μας, συγχαίρει όλους όσοι
δούλεψαν για να φθάσουμε μέχρις εδώ και δηλώνει έτοιμο
να πράξει ό,τι χρειάζεται για να στηρίξει την όλη προσπάθεια.

Μάνθος Μαυρομάτης
Πρόεδρος
Dear Friends,
The progressive research currently conducted in
the existing infrastructure, created within just a small
timeframe, is unique, thanks to the talent and the ample
quality of our researchers and teaching staff. Consider,
therefore, the prospects opened up by the completion
of the new facilities.
The new premises are, by Cypriot standards,
unprecedented both architecturally and structurally,
as well as in terms of energy efficiency. This building
complex, with its more than 90 specialised laboratories
and spaces dedicated to the development of spin-offs,
will take advantage of solar and geothermic energy
on a large scale and incorporate the latest advances
in technology. The new Faculty has been designed
to allow flexibility to accommodate future alterations,
to reconcile people with their environment and work
and to strengthen the bond between scientists
and science, teachers and students, researchers
and the business community.
We are building the infrastructure for today and
for tomorrow, for generations to come. Each new school
we establish constitutes a bridge between the people
of today and the people of the future.
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The fact that the European Investment Bank and
the Cypriot State have shown us great trust and have
invested in our plans reinforces our vision that we can
be leaders in formulating the future and becoming
a creative part of the European Union.
We recognise the enduring support the State has
provided to the University, but also the backing
we enjoy from society at large. We never forget that it is
through the citizens’ taxes that the University is funded.
We feel the burden of responsibility and continuously
strive to use State funds in the optimum way through
ever-better organisation and professional management.
I wish to assure the State and the general public that
we reciprocate the faith they have shown us in the past
and which we continue to enjoy.

Our strategic plan for 2016-2025 visualises that
the University of the post-solution era will be a beacon
that will attract all of Cypriot society. Personally, I look
forward to the time when the youth of our homeland,
all of our students, will be using the same classrooms,
studying in the same library and creating in the same
laboratories. Our infrastructure is dedicated to
the youth of the entire country. I anticipate the day
when all Cypriots together will build the homeland
that we deserve.
The decisive contribution of the European Investment
Bank and the Republic of Cyprus in erecting
the Faculty of Engineering’s new complex is also a vote
of confidence in the prospects of the University staff
and the youth of this country.
On behalf of our students, and young people in general,
I want to express my appreciation to them.
This is a generation of quality, a generation that
deserves such support - and I have no doubt that this
investment will be returned many times over!

Professor Constantinos Christofides
Rector
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For this reason, we are eagerly anticipating
the completion of the new Faculty, so that it will soon
be enabled to accomplish its mission. The University
Council congratulates all the people who have
contributed to the project and stands prepared to
do whatever is necessary to support this effort.

Manthos Mavrommatis
Chairman

Μελέτη και σχεδιασμός
Research and design
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Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις
της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κύπρου
The new buildings of the Faculty of
Engineering of the University of Cyprus
Χρυσάνθου - Παπαχρίστου - Κωτσιόπουλος, Αρχιτέκτονες
Chrysanthou - Papachristou - Kotsiopoulos, Architects

Εισαγωγή

Η κεντρική ιδέα της πρότασης

Ο σχεδιασμός των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων,
ήταν αποτέλεσμα διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού,
που διεξήχθη το 2010. Από τις 18 συνολικά συμμετοχές,
προερχόμενες από πολλές Ευρωπαικές χώρες,
το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην πρόταση
της Ομάδας Αρχιτεκτόνων:

Η οργάνωση των νέων πανεπιστημίων έχει διαφοροποιηθεί
σήμερα σε σχέση με την κρατούσα άποψη της δεκαετίας
του ’60 μετακινούμενη από την ιδέα του campus-μηχανή
με τα όμοια και απρόσωπα κτήρια, προς την αντίληψη ότι
ένα πανεπιστήμιο είναι ένα σύνολο επωνύμων και σημαντικών
κτηρίων. Έτσι, οι πανεπιστημιουπόλεις γίνονται πεδία
συνύπαρξης κτηρίων που μπορεί να εκφράζουν διαφορετικές
αρχιτεκτονικές αντιλήψεις, να συνδέονται ή όχι με κάποιου
είδους ιστό ή να εντάσσονται σε αυτόνομες νησίδες.

Χρύσανθος Η. Χρυσάνθου και συνεργάτες (Κύπρος),
Ηρακλής Παπαχρίστου αρχιτέκτονες (Κύπρος),
Αναστάσιος Μ. Κωτσιόπουλος και συνεργάτες
αρχιτέκτονες (Ελλάς).
Η μελετητική ομάδα του 1ου βραβείου, εκπόνησε
τα σχέδια εφαρμογής και ανέλαβε την επίβλεψη
της κατασκευής του έργου.

Στην περίπτωση της πανεπιστημιούπολης στην περιοχή
Αθαλάσσα, υπάρχει συνδετήριος ιστός. Τον ρόλο αυτό
και, κατ’ επέκταση, τον ρόλο της σπονδυλικής στήλης
του συνολικού campus παίζει το λεγόμενο belvedere,
ένας κεντρικός δηλαδή πεζόδρομος από τον οποίον
εξαρτώνται οι λειτουργικώς και μορφολογικώς αυτόνομες
κτηριακές μονάδες του Πανεπιστημίου.

Introduction

The Basic Principle of the Project

The design of the new buildings of the Faculty
of Engineering was the result of an international
architectural competition completed in 2010.
Eighteen entries were submitted to the jury, the majority
from European countries. The first prize was awarded
to the collaboration of three architectural firms:

The design philosophy characterising contemporary
university projects has shifted from the 1960s’ dominant
philosophy of the ‘campus-machine’ towards the idea
that a university should be composed of a series of
distinctive buildings of high architectural value, linked
by some kind of connecting tissue or disassociated
from each other, belonging to autonomous ‘islands’.

Chrysanthos E. Chrysanthou & Associates (Cyprus)
Eraclis Papachristou Architects (Cyprus)
A. M. Kotsiopoulos and Partners Architects (Greece)
The collaborative, including consulting engineering
groups, submitted the final design for the project in
2015 and is currently supervising construction on site.
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In the case of the Athalassa Campus, there is
a connecting backbone represented by the so-called
‘belvedere’, a central longitudinal pedestrian avenue,
to which all the functionally and morphologically
independent units of the Campus are connected.

Η Πολυτεχνική Σχολή, σχεδιαζόμενη με βάση
το κτηριολογικό πρόγραμμά της, έχει υβριδικό χαρακτήρα:
αποτελείται αφ’ ενός από τρεις σχετικώς όμοιες μεταξύ τους
ακαδημαϊκές μονάδες, δηλαδή τα Τμήματα που στεγάζονται
σε τυποποιημένες πτέρυγες, και αφ’ ετέρου από μια
κεντρική ζώνη ελεύθερης γεωμετρίας που περιέχει κυρίως
κοινόχρηστες λειτουργίες και τη διοίκηση της Σχολής.
Με την έννοια αυτή, το συγκρότημα της Πολυτεχνικής
Σχολής, συνολικής επιφάνειας περίπου 35.000 μ2,
είναι ένα campus σε μικρογραφία, το οποίο εντάσσεται
σε ένα μεγαλύτερο.

The essential characteristic of the Faculty, according
to the building design brief issued by the University
authorities, is its ‘hybrid’ nature. It is composed,
on the one hand, of a compound cluster of repeated
elements of a similar tectonic nature, but varied
in their academic and functional identity (the three
Departments), and, on the other hand, of the central
core which contains elements commonly used by
all Faculty users and visitors.
Because of this, the new building complex of
the Faculty, with a total area of approximately
35,000 sq. m, constitutes a micro-campus,
which is in turn incorporated into a larger one.

Οι νέες κτηριακές εγκαταστασεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου
The new buildings of the Faculty of Engineering of the University of Cyprus

Η κεντρική ιδέα της σύνθεσης
The central concept of the design

Οι πτέρυγες
Στην Πολυτεχνική Σχολή στεγάζονται 3 Τμήματα, με προοπτική
μελλοντικής επέκτασης: Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ), Μηχανικών Μηχανολογίας και
Κατασκευαστικής (ΜΜΚ) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) που καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα ερευνητικών πεδίων, όπως η στατική και δυναμική
των κατασκευών (με μεγάλη σεισμική τράπεζα και τοίχο
αντίδρασης), η υδραυλική, η ρομποτική, η νανοτεχνολογία,
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα ευφυή συστήματα,
η περιβαλλοντική έρευνα κ.ά. Στεγάζονται επίσης μια σειρά
από ερευνητικά κέντρα του Πανεπιστημίου που έχουν ήδη
σημαντική διεθνή δραστηριότητα.

Το σύνολο των χώρων των Τμημάτων οργανώνεται σε
σύστημα πτερύγων, σε πολλές στάθμες. Στις στάθμες αυτές
εντάσσονται τα περισσότερα ερευνητικά εργαστήρια,
οι αυλές μεταξύ των πτερύγων, η πλειονότητα των χώρων
των μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτικά εργαστήρια και
λοιποί χώροι διδασκαλίας, χώροι υποδοχής και διοίκησης
των Τμημάτων και τα γραφεία των διδασκόντων.
Οι χώροι των πτερύγων συγκροτούν ένα ορθογωνικό
σύστημα σε κάναβο περίπου 10x10μ., οργανωμένο έτσι
ώστε οι χώροι να είναι προσανατολισμένοι προς το νότο
και τον βορρά και ώστε τα κτήρια να είναι προσαρμοσμένα
στην υψομετρική διαφορά του οικοπέδου.

Το σύστημα κανάβου, ως επαναληπτικού εμβάτη και
οι εσωτερικοί διαχωρισμοί με ελαφρά υλικά διευκολύνουν
μακροπρόθεσμες αναπροσαρμογές, στοιχείο πολύ σημαντικό
για ένα εκπαιδευτικό κτηριακό συγκρότημα.
Οι χώροι των γραφείων των διδασκόντων παράγουν τρείς
αναγνωρίσιμους όγκους, έναν για κάθε Τμήμα. Οι όγκοι
αυτοί απελευθερώνονται γεωμετρικά ώστε να «διεισδύσουν»
στην κεντρική ζώνη του συγκροτήματος, διαμορφώνοντας,
παράλληλα, και τις εισόδους των τριών Τμημάτων στο επίπεδο
της κύριας ημιυπαίθριας κίνησης των πεζών.

The Wing System
The Faculty of Engineering houses three Departments,
with the prospective of future expansion: Civil
and Environmental Engineering, Mechanical and
Manufacturing Engineering and Electrical and Computer
Engineering. It covers a wide range of research fields,
including structural dynamics (with a large seismic bank
and reaction wall), hydraulics, robotics, nanotechnology,
computers, artificial intelligence, environmental
research, etc. The new buildings will also house the
currently functioning University research centres, which
already have significant on-going research activity.
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All the departmental spaces are organised into
a system of wings, which have courtyards between
them. The wings include research laboratories, teaching
laboratories and other teaching spaces, offices for
graduate students, reception and administration areas
and offices for teaching staff.
The wings stem from a square grid system of
approximately 10x10m, which is adjusted to the height
difference variations in the topography of the site.
The majority of the spaces are oriented to face
north or south.

The interiors of the buildings are mostly partitioned
with removable drywall construction in order to allow
for future changes.
The staff offices are organised in three distinguishable
tall blocks, which also function as landmarks of each
Department. These blocks are introduced into the
central area of the
 complex at the pedestrian movement
level in order to provide covered access to people
walking under the cover of the centrally located ‘Climo’.

Μελέτη και σχεδιασμός
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Το “climo”
The “climo”

Ο κεντρικός δημόσιος χώρος

The Central Public Space

Στην κεντρική ζώνη εντάσσεται η ημιυπαίθρια κίνηση
των πεζών από το belvedere μέχρι την μεγάλη ράμπα
στο νότιο τμήμα της κεντρικής ζώνης. Το επίπεδο αυτό
επικοινωνεί με τα δώματα των πτερύγων ώστε να είναι βατό
στο σύνολο του συγκροτήματος ενώ είναι ευδιάκριτες
οι είσοδοι και οι χώροι υποδοχής και διοίκησης των Τμημάτων.

Στην κεντρική ζώνη στεγάζονται επίσης οι χώροι διοίκησης
της Σχολής, οι οποίοι αποτελούν ένα ευδιάκριτο γεωμετρικό
μόρφωμα που χαρακτηρίζεται από την ξύλινη επένδυσή του.
Στην κεντρική ζώνη εντάσσονται, τέλος, βοηθητικοί χώροι
ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων.

Στην ίδια ζώνη σε μιά στάθμη χαμηλότερα, εντάσσεται,
επίσης, η κύρια στεγασμένη κίνηση των πεζών που συνδέει
με κλειστό δημόσιο χώρο όλα τα Τμήματα. Στον ίδιο δημόσιο
χώρο στεγάζονται κοινόχρηστες λειτουργίες, αίθουσες
σεμιναρίων, κ.λπ. σε εναλλαγή με χώρο πρασίνου.

Βασικό χαρακτηριστικό της κεντρικής ζώνης είναι
ότι καλύπτεται στο σύνολό της από έναν ενιαίο «φλοιό»
που ελέγχει το μικροκλίμα της περιοχής με φυσικό τρόπο.
Ο φλοιός αυτός έχει αποκληθεί από τους μελετητές “climo”
(από τις αρχικές συλλαβές των λέξεων “climatic modifier”,
δηλαδή «κλιματικός μετατροπέας») και αποτελείται
από μεγάλες περσίδες, σε ύψος περίπου 12 μ. από
το δάπεδο της πλατείας.
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Οι περσίδες αυτές επιτρέπουν τον σκιασμό των διαφόρων
περιοχών του κεντρικού δημόσιου χώρου και την απαγωγή
του θερμού αέρα. Εκτός από μετατροπέας του κλίματος,
ο φλοιός αυτός λειτουργεί και ως ενεργειακός συλλέκτης
με φωτοβολταϊκά στοιχεία.
Παράλληλα με τη βιοκλιματική του αξία, το “climo” αναμένεται
να αποτελέσει και μιαν ενδιαφέρουσα χωρική εμπειρία για
τον περιπατητή. Οι εποχιακές εναλλαγές φωτός και σκιάς
αναμένεται να επηρεάζουν αντίστοιχα και τις δραστηριότητες
κίνησης και στάσης των χρηστών του συγκροτήματος.

Μελέτη και σχεδιασμός
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The central zone incorporates the covered outdoor
pedestrian traffic area from the belvedere to the large
ramp in the southern part of the central zone. This
level links the roofs over the laboratories, so that
the whole complex becomes accessible to pedestrians.
As a result the entrances, the reception areas
and the administration offices of the Departments
are always clearly visible.
At a lower level within the same zone, a public space
connects all the Departments with public facilities,
seminar rooms, etc., alternating with open green
spaces.
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This zone also includes the central Faculty
administration, which constitutes a distinct volume
characterised by its timber cladding. The central zone
also contains utility rooms for electromechanical
installations and car parking.

The louvres provide shading to the various regions
of the central public space and facilitate the extraction
of warm air. Besides its function as a climatic modifier,
this skin will also function as an energy collector with
the integration of photovoltaic cells.

A key feature of the central public space is that
it is entirely covered by a ‘skin’ that controls
the microclimate of the area. This skin has been
named ‘climo’, stemming from the first letters of
the words climatic modifier, and consists of large
louvres at a height of about 12 m above the floor
of the pedestrian traffic zone.

Alongside its bioclimatic value, ‘climo’ will also create
an interesting spatial experience for the pedestrian,
due to the seasonal variations of light and shadow,
which will possibly inform and affect their movement.

Οι νέες κτηριακές εγκαταστασεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Υλικά
Στο συγκρότημα έχουν χρησιμοποιηθεί βασικά υλικά,
όπως το εμφανές, επεξεργασμένο ή μη, σκυρόδεμα,
ο χάλυβας, το γυαλί σε διάφορους τύπους και επίπεδα
διαφάνειας (από καθαρό γυαλί μέχρι U-glass), οι πλάκες
επένδυσης τοίχων, δαπέδων και άλλων στοιχείων,
αποτελούμενες από ξύλο, από φυσικό μάρμαρο και από
φυσικό ή τεχνητό γρανίτη, τα συμπαγή ή διάτρητα απλά
ή σύνθετα φύλλα αλουμινίου, ορειχάλκου κ.ά.

Στατικό σύστημα, ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις και ενεργειακά θέματα
Το σύνολο του συγκροτήματος στηρίζεται με σκελετό
οπλισμένου σκυροδέματος και, σε ορισμένες
κτηριακές μονάδες, με μεικτό σύστημα σκυροδέματος
και μεταλλικού φέροντος οργανισμού.

Οι πλάκες θεμελίωσης, εκεί όπου απαιτείται, εδράζονται
επί πασσάλων, και στους «πύργους» των γραφειακών χώρων
των Τμημάτων, γίνεται χρήση εφεδράνων για απορρόφηση
της σεισμικής ενέργειας.
Το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης ελαχιστοποιεί
τις ανάγκες σε ενέργεια. Προβλέπεται πλήρης κλιματισμός,
με ανανέωση αέρα στούς χώρους συγκέντρωσης, και
κλιματισμός με σύστημα fan coil units στους μικρότερους
χώρους. Το σύστημα κλιματισμού συνδέεται με το κεντρικό
σύστημα της πανεπιστημιούπολης και χρησιμοποιεί σύγχρονες
μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας, υποβοηθούμενο
και από το σύστημα γεωθερμίας που αναπτύσσεται, κυρίως,
κάτω από την πλάκα θεμελίωσης.

Από ενεργειακή άποψη, η πλειονότητα των κτηρίων
επιτυγχάνει την κατηγορία Α και, υπό προϋποθέσεις,
την κατηγορία Α+, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της συμμετοχής
των διαθέσιμων για τα κτήρια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δομή των “πύργων” των γραφείων
The structure of the office “towers”

Επίλογος
Συνοψίζοντας, πρόθεση των μελετητών ήταν,
χρησιμοποιώντας ένα δυναμικό αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο,
να αναδείξουν στον χώρο τον διπλό χαρακτήρα
του πανεπιστημίου, δηλαδή αφ’ ενός την αυστηρότητα
στην οργάνωση, ταξινόμηση και μετάδοση της γνώσης
και αφ΄ετέρου την ελευθερία στην διατύπωση και
ανταλλαγή των ιδεών.

The Materials
A series of basic materials have been used, such as
concrete (locally crafted or coated), steel, glass
in different forms (from fully transparent panes
to translucent U-shaped channel glass), wall cladding
and floor finishes of wood, marble, natural or artificial
granite, perforated or solid or composite sheeting of
aluminium or brass, and more.

The Structural System, Electrical and Mechanical
Installations and Energy Saving
The structural system is comprised of a combination
of reinforced concrete and metal structures on
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raft foundations, piles or a combination of the two.
Particularly in the case of the three ‘towers’, seismic
vibration isolator technologies are utilised in
the foundation design.
The central heating/cooling water system is designed
to minimise initial power requirements and achieve
the lowest possible energy consumption. The offices
and other small spaces will be air-conditioned with
fan coil units, while the larger rooms will have dedicated
air handling units. The system is connected to
the central system of the Campus and to a multiple
borehole geothermal loop.

From the energy consumption point of view, the majority
of buildings will achieve an A class rating and under
some preconditions an A+ rating once the contribution
of renewable energy sources available for the particular
buildings is factored in.

Conclusion
In conclusion, the intention of the architects was
to reveal and showcase the hybrid character
of the University by using a dynamic architectural
vocabulary: the need, on the one hand, to organise
and classify knowledge and, on the other, to exchange
ideas and promote human relations.
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Αριστερά - Γήπεδο
Πολυτεχνικής Σχολής. Έναρξη
κατασκευαστικών εργασιών.
Στο βάθος δεξιά
το ύψωμα Άρωνας.
Δεξιά - Γήπεδο Πολυτεχνικής
Σχολής πριν την έναρξη
κατασκευαστικών εργασιών.
Άποψη απο ύψωμα Άρωνα.
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Left - The site of the Faculty
of Engineering. Start of
construction. Aronas hill
is visible behind the site,
on the right-hand side.
Right - The site of the Faculty
of Engineering. Βefore the start
of construction. View from
Αronas hill.

Αρχιτεκτονικά σχέδια
και τρισδιάστατες απεικονίσεις
Architectural design
and perspective views
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Κάτοψη,
στάθμη +0
Plan,
level +0
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Κάτοψη,
στάθμη +1
Plan,
level +1
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Κάτοψη,
στάθμη +2
Plan,
level +2
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Κάτοψη,
στάθμη +3
Plan,
level +3
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Κάτοψη,
στάθμη +4
Plan,
level +4
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Κάτοψη,
στάθμη +5
Plan,
level +5

Κάτοψη,
στάθμη +6
Plan,
level +6
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Κάτοψη,
στάθμη +8
Plan,
level +8
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Προοπτική άποψη της πράσινης
ράμπας εισόδου προς το Climo.
Perspective view of the green
ramp towards Climo.
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Αριστερά πάνω - Βορειαοανατολική όψη.
Αριστερά κάτω - Βορειοδυτική όψη.
Δεξιά - Προοπτική άποψη νοτιοδυτικής
πλευράς.
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Top left - North-east elevation.
Bottom left - North-west elevation.
Right - Perspective south-west view.

Αριστερά - Οι γέφυρες σύνδεσης
δημιουργούν πολλαπλές
αναγνώσεις του χώρου
και των εσωτερικών αυλών.
Δεξιά - Κάτοψη οροφής.
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Left - The connecting bridges
create multiple views looking
towards the inner courtyards.
Right - Roof plan.

Αριστερά - Προοπτική άποψη
απο την ανατολική πλευρά
καμπυλόμορφου πεζόδρομου.
Δεξιά πάνω - Η συμπαγής μάζα
του κτηρίου της σεισμικής
τράπεζας σε αντίθεση με
τους μετέωρους πρόβολους.
Δεξιά κάτω - Νοτιανατολική όψη.
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Left - Perspective view from
the east side of the belvedere.
Top right - The compact
volume of the seismic
laboratory in contrast
to the cantilevers.
Bottom right - South-east
elevation.
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Προοπτική άποψη από τη δυτική
πλευρά του καμπυλόμορφου
πεζόδρομου.
Perspective view from the west
side of the belvedere.
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Αριστερά πάνω - Νοτιοδυτική όψη.
Αριστερά κάτω - Προοπτική
άποψη της εισόδου από τον
καμπυλόμορφο πεζόδρομο.
Δεξιά - Γραμμικά στοιχεία
συντάσουν την κτηριακή δομή.
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Top left - South-west elevation.
Bottom left - Perspective
view of the entrance from
the belvedere.
Right - Linear volumes compile
the building structure.

Πανοραμικές απόψεις.
Panoramic views.
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Ανατολική όψη του κτηριακού συγκροτήματος.
East view of the building complex.
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Εισαγωγή
Introduction
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Αριστερά - Οι 21-μέτρα προβολικοί
γραμμικοί όγκοι σηματοδοτούν
τα τμήματα μηχανολόγων
και πολιτικών μηχανικών.
Δεξιά πάνω - Η λευκότητα
των υλικών σε αντιπαραβολή
με τους αναδυόμενους
ξύλινους όγκους.
Δεξιά κάτω - Γραμμικά στοιχεία
συντάσουν την κτηριακή δομη.
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Left - The 21-meter
cantilevered linear volumes
indicate the mechanical and
civil engineering departments.
Top right - The whiteness
of the materials in contrast
to the wooden volumes.
Bottm right - Linear volumes
form the building structure.

Μελέτη και σχεδιασμός
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Αριστερά πάνω - Φως και σκιά
κάτω από το Climo.
Αριστερά κάτω - Άποψη
του χώρου εξωτερικού
κλιμακοστασίου που ενώνει
το επίπεδο Climo με το φυτεμένο
υπαίθριο χώρο.
Δεξιά - Ο ενδιάμεσος χώρος
πρασίνου ως χώρος κυκλοφορίας
και κοινωνικής συνάντησης.
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Top left - Light and shadow
under the Climo.
Bottom left - View of
the exterior stair space
connecting the Climo level
with the landscaped area.
Right - The in-between green
space as a walkway
and communal area.

Χωρική άποψη του υπαίθριου
χώρου εξωτερικά των αιθουσών
συνεδριάσεων.
Perspective view of
the landscape in relation to
the conference rooms.
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Χρύσανθος Η. Χρυσάνθου
και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες
Chrysanthos E. Chrysanthou
and Associates
Κοινοπραξία
Χρυσάνθου - Παπαχρίστου - Κωτσιόπουλος,
Αρχιτέκτονες
A Collaboration of
Chrysanthou - Papachristou - Kotsiopoulos,
Architects

Ο Χρύσανθος Η. Χρυσάνθου είναι αρχιτέκτονας και διατηρεί
δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο από το 1986 με έδρα
τη Λευκωσία. Στα 34 και πλέον χρόνια της επαγγελματικής
του σταδιοδρομίας, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει
ένα αξιοσημείωτο αριθμό σημαντικών αρχιτεκτονικών
έργων ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα. Σημειώνονται
συγκεκριμένα: η ανάπλαση του Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό,
οι Φοιτητικές Εστίες και Αθλητικές Εγκαταστάσεις
του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Διαμόρφωση / Τοπιοτέχνηση
του Κυκλοφοριακού Κόμβου στην είσοδο της Πάφου
και η Ανάπλαση / Πεζοδρόμηση του Εμπορικού Κέντρου
της Πάφου. Τα έργα αυτά αποτελούν τοπόσημα στη ζωή
και τον πολιτισμό των κυπριακών πόλεων.
Ο Χρύσανθος Η. Χρυσάνθου, είναι απόφοιτος Αρχιτεκτονικής
του City University of New York στο οποίο ολοκλήρωσε
τις σπουδές του ως αρχιτέκτονας και αρχιτέκτονας τοπίου.
Πριν τη δημιουργία του δικού του αρχιτεκτονικού γραφείου,
εργάστηκε ως αρχιτέκτονας σε αρχιτεκτονικά γραφεία
στη Νέα Υόρκη, όπου και αποκόμισε μοναδική εμπειρία σε
πολύπλοκα και απαιτητικά αρχιτεκτονικά έργα.

Chrysanthos E. Chrysanthou is an architect and
landscape architect, who established his own
architectural firm in 1986 in Nicosia. During the course
of his career, he has designed and implemented
a significant number of important architectural works,
both in the public and the private domain.
These works are landmarks in the life and culture
of Cypriot cities and include:
• The regeneration of the Old Port in Limassol,
• The Student Residence Halls
at the University of Cyprus,
• The Sports Facilities Building
at the University of Cyprus,
• The configuration / landscaping of the roundabout
at the entrance to Paphos and
• The regeneration and pedestrianisation
of the old town centre of Paphos.
Chrysanthos Chrysanthou is a graduate of the City
University of New York, where he completed his studies
in architecture and landscape architecture.
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Για το έργο της Πολυτεχνικής Σχολής βασικά μέλη
της ομάδας εργασίας του γραφείου ήταν οι, Χρύσανθος
Χρυσάνθου, Χρίστος Τούμπας, Ντία Πασχάλη, Τερέζα
Χριστοφίδου-Πατίνιου, Χριστίνα Χρυσάνθου και Μαρία
Φράγκου.

την ποιότητα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που προσφέρει.
Δύο χρόνια αργότερα το 2012, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Κύπρου αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Χ. Η. Χρυσάνθου
στην αρχιτεκτονική του τόπου, του απονέμει ειδική
τιμητική διάκριση.

Από το 1986 το αρχιτεκτονικό γραφείο Χ. Η. Χρυσάνθου
έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας
την εκπόνηση μιας ποικιλίας αρχιτεκτονικών μελετών
και επιβλέψεων, συμπεριλαμβανομένων έργων μεγάλης
κλίμακας και πολυσύνθετου χαρακτήρα. Στο πλαίσιο
αυτό το γραφείο έχει διακριθεί επανειλημμένα σε
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στην Κύπρο,
με αποτέλεσμα 8 πρώτα βραβεία με αναθέσεις
και πολλαπλές διακρίσεις και επαίνους σε συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο, το γραφείο έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο
στα Πανευρωπαϊκά βραβεία “Mies Van der Rohe” το 2004
με το έργο των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου
Κύπρου, το 2008 με το έργο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων
του Πανεπιστημίου Κύπρου και το 2016 με το έργο ανάπλασης
του Παλαιού Λιμανιού Λεμεσού. Επίσης έχει συμμετάσχει
στη 10η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας με θέμα
“Πόλεις - Αρχιτεκτονική και Κοινωνία”.
Μέρος του αρχιτεκτονικού του έργου έχει επιλεγεί
και συμπεριληφθεί σε ξένα αρχιτεκτονικά έντυπα.

Το 2010 και το 2016 το γραφείο βραβεύεται με το Κρατικό
Βραβείο Αρχιτεκτονικής στην κατηγορία «Αξιόλογο
Αρχιτεκτονικό Έργο» για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις
του Πανεπιστημίου Κύπρου και για την ανάπλαση του Παλαιού
Λιμανιού Λεμεσού, μια σημαντική επιβράβευση για

Before creating his own architectural firm, he worked as
an architect in offices in New York, where he gained
much experience in complex and demanding projects.
Staff members working on the Faculty of Engineering
Building of the University of Cyprus include,
Chrysanthos Chrysanthou, Christos Toumbas,
Dia Paschali, Therese Christofides-Patinios, Christina
Chrysanthou and Maria Frangou.
Since 1986, the architectural firm Chrysanthos
E. Chrysanthou & Associates has been especially
active, undertaking many projects of various scales
and complexities, and has provided full architectural
services from design to supervision. Within this context,
the firm has repeatedly excelled in architectural
competitions in Cyprus, resulting in eight first prizes,
one second prize, a few third prizes and many
honourable mentions.
The most notable prizes are, the Cyprus State
Architecture Awards in 2010 for the Sports Facilities

Building of the University of Cyprus and in 2016,
for the redevelopment of the Old Port in Limassol.
Two years later, in 2012, the Cyprus Architects
Association conferred a special award on Chrysanthos
Chrysanthou in recognition of his architectural
contribution to the country.
Internationally, the firm has represented Cyprus
in the European Union Prize for Contemporary
Architecture - Mies van der Rohe Award for the projects:
• The Student Residence Halls
at the University of Cyprus in 2004,
• The Sports Facilities Building
at the University of Cyprus in 2008 and
• The redevelopment of the Old Port
in Limassol in 2016.
Chrysanthou also participated in the 10th Venice
Architecture Biennale in 2006 with the theme of ‘Cities
- Architecture and Society’. Part of this architectural
project was selected and included in articles in foreign
architectural journals.

Ηρακλής Παπαχρίστου
Αρχιτέκτονες
Eraclis Papachristou
Architects
Ο Ηρακλής Παπαχρίστου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1972.
Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1995 και, στη συνέχεια,
από την Bartlett School of Architecture του U.C.L.
όπου έλαβε το 1996 τον μεταπτυχιακό τίτλο του M.Arch.
in Architectural Design.
Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.
Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συλλόγου για σειρά ετών.
Από το 1998 διευθύνει το αρχιτεκτονικό γραφείο “Ηρακλής
Παπαχρίστου Αρχιτέκτονες” στη Λευκωσία. Δραστηριοποιείται
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, μελέτες εφαρμογής, επίβλεψη
και συντονισμό κατασκευής ιδιωτικών και δημόσιων έργων.
Για το έργο της Πολυτεχνικής Σχολής βασικά μέλη
της ομάδας εργασίας του γραφείου ήταν οι,
Ηρακλής Παπαχρίστου, Έλια Ιωάννου, Μιχάλης Ευθυμίου
και Δημήτρης Σάββα.
Έχει διακριθεί με 24 βραβεία σε Πανευρωπαϊκούς και
Παγκύπριους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς μεταξύ

των οποίων και 10 πρώτα βραβεία, για δημόσια και ιδιωτικά
έργα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν υλοποιηθεί ή είναι
σε στάδιο υλοποίησης.
Τα πρώτα αυτά βραβεία είναι για τα εξής έργα:
• Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Κύπρου,
• Αθλητικές Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Κύπρου,
• Γραφεία Ο.Ε.Λ.Μ.ΕΚ (Οργάνωση Ελλήνων
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου),
• Περιφερειακά Γραφεία Α.Η.Κ. Πάφου,
• Κτήριο Υπουργείου Άμυνας και ΓΕ.ΕΦ.,
• Κυκλικός Κόμβος στην εισόδου Πάφου,
• Γραφεία ΚΥ.Π.Ε. Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων,
• Κτήριο Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου,
• Ιδιωτικές Φοιτητικές Εστίες Unihalls και
• Γραφεία G. Kallenos στη Λευκωσία
Ο Ηρακλής Παπαχρίστου έχει λάβει δύο φορές το Κρατικό
Βραβείο Αρχιτεκτονικής Κύπρου, το οποίο απονέμεται ανά
τριετία. Το 2010 με το Κτήριο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Πανεπιστημίου Κύπρου και το 2013 με το Κτήριο
των Περιφερειακών Γραφείων της Α.Η.Κ. στη Πάφο.

Α.Μ. Κωτσιόπουλος
και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες
A. M. Kotsiopoulos
and Partners Architects
Επιπλέoν, έλαβε Εύφημη Μνεία για το κτήριο της Ιδιωτικής
Ελληνικής Σχολής Φόρουμ.
Πέντε ολοκληρωμένα κτήρια εκπροσώπησαν την Κύπρο
στα Πανευρωπαϊκά Βραβεία “Mies van der Rohe”:
• 2004, Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Κύπρου
• 2008, Αθλητικές Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Κύπρου
• 2010, Ελληνική Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ στη Λευκωσία
• 2012, Περιφερειακά Γραφεία Α.Η.Κ. στη Πάφο
• 2014, Οινοποιείο Βλασίδης στη Λεμεσό
To 2006 συμμετείχε στην εκπροσώπηση της Κύπρου
για την Biennale Βενετίας, ενώ το 2008 συμμετείχε
στο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής στο Λονδίνο.

Ο Αναστάσιος Μ. Κωτσιόπουλος είναι αρχιτέκτων, Ομότιμος
Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και, από το 2008, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών. Δραστηριοποιείται ως αρχιτέκτων από το 1971.
Από το 1997, κύρια μέλη του γραφείου “Α. Μ. Κωτσιόπουλος
και συνεργάτες αρχιτέκτονες” (εταιρικός τίτλος
“Κ-αρχιτέκτονες Ε.Ε.”) είναι οι αρχιτέκτονες
Αναστ. Κωτσιόπουλος (Δρ. Α.Π.Θ., Ph.D. Univ. of Edinburgh),
Έμυ Ζουμπουλίδου (Α.Π.Θ., M.A. A.A. School of Architecture)
και Αλίνα Πάνου (Α.Π.Θ., M.Sc. The Bartlett, U.C.L.)
με βασικές συνεργάτιδες τις Μπέτυ Χαλκιοπούλου
και Μίνα Χατζημανώλη (2014).

Η δραστηριότητα του γραφείου περιλαμβάνει διακρίσεις
σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ρυθμιστικά σχέδια
Πανεπιστημίων καθώς και πολλές μελέτες για ιδιωτικά και
δημόσια κτήρια, κυρίως ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά
κτήρια, πολιτιστικά κέντρα κ.ά. Τα περισσότερα από τα κτήρια
αυτά έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις και δημοσιευθεί
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχουν διακριθεί με διάφορα
βραβεία (Ε.Ι.Α., U.I.A., “Δομές” κ.ά.) και έχουν συμπεριληφθεί
σε ειδικά αφιερώματα περιοδικών και άτλαντες όπως
στα “Αρχιτεκτονικά Θέματα”, “Κτήριο”, “Δομές”, “Ελληνικές
Κατασκευές”, “Rassegna”, “Architectural Review”,
“The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture”,
“The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture”, κ.ά.

Τέλος, το έργο του γραφείου στο σύνολό του έχει εκτεθεί
σε μονογραφική έκθεση του Ελληνικού Ινστιτούτου
Αρχιτεκτονικής με τον τίτλο “Α.Μ. Κωτσιόπουλος και
συνεργάτες αρχιτέκτονες: μια διαδρομή στα όρια
του Μοντέρνου” (επιμέλεια Α. Σκιαδά), στο Μουσείο Μπενάκη
στην Αθήνα (2011) και στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
στη Θεσσαλονίκη (2012). Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής,
εκδόθηκε και η ομότιτλη μονογραφία (εκδόσεις “Κτήριο”,
επιμέλεια Α. Γιακουμακάτος).

Their main collaborators are the architects
Betty Chalkiopoulou and Asimina Chatzimanoli
(since 2014).

Greece, Ktirio, DOMES, Hellenic Constructions,
Rassegna, Architectural Review, The Phaidon Atlas
of Contemporary World Architecture, The Phaidon
Atlas of 21st Century World Architecture, etc.

www.kotsiopoulos-architects.gr

Λόγω της συνεχούς ενασχόλησης του με θέματα τέχνης,
διορίστηκε για 5 έτη στην Επιτροπή Επιλογής Έργων Τέχνης
του Κυπριακού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου το 2012 τίμησε
τον Ηρακλή Παπαχρίστου για την μέχρι τώρα συνολική
προσφορά του στην Αρχιτεκτονική.
www.papachristou.org

Eraclis Papachristou was born in Nicosia in 1972.
He graduated from the School of Architecture of
the Aristotle University of Thessaloniki in 1995 and from
the Bartlett School of Architecture (University College
London), where he obtained his Master’s degree,
M.Arch, in Architectural Design in 1996.
He is a member of the Cyprus Scientific and Technical
Chamber (ETEK) and the Cyprus Architects Association
(CAA), where he has served as vice-president for
many years.
In 1998 he founded Eraclis Papachristou Architects
in Nicosia. The practice handles a formidable portfolio
of projects from architectural design and procurement
to supervision and coordination of construction work
of private and public projects.
Staff members working on the Faculty of Engineering
Building of the University of Cyprus include,
Eraclis Papachristou, Elia Ioannou, Michalis Efthimiou
and Dimitris Savva.
He has been garnered 24 awards in Cypriot and
European architectural competitions, including 10 first
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prizes for public and private projects, most of which
have been implemented or are being constructed.

Additionally, he received an honourable mention for the
building of the Forum Greek Private School in Nicosia.

These first prizes are for the following projects:
• University of Cyprus, Student Halls,
• University of Cyprus, Sports Facilities Building,
• Offices of OELMEK (Cyprus Organisation of
Greek Secondary Education Practitioners),
• Regional Offices of EAC
(Electricity Authority of Cyprus) in Paphos,
• Building of the Cyprus Ministry of Defence and GEEF
(General Headquarters of the National Guard),
• The configuration / landscaping of
the Paphos City entrance roundabout,
• The CNA (Cyprus News Agency) Offices in Nicosia,
• The new buildings of the Faculty of Engineering
of the University of Cyprus,
• Unihalls, private student halls
of residence in Nicosia, and
• Private offices of G. Kallenos in Nicosia.

Five completed buildings designed by Papachristou
have represented Cyprus in the European Union
Prize for Contemporary Architecture - Mies van
der Rohe Award:
• 2004, Halls of Residence, University of Cyprus,
• 2008, University of Cyprus Sports Facilities Building,
• 2010, Forum Greek Private School in Nicosia,
• 2012, Regional Offices of EAC in Paphos and
• 2014, Vlassides Winery in Limassol.

Eraclis Papachristou has twice received the Cyprus
State Architecture Award, given every three years:
in 2010 for the Sports Facilities Building of the University
of Cyprus and in 2013 for the building of the Regional
Offices of EAC in Paphos.

The CAA honoured Eraclis Papachristou for
his contribution to architecture in Cyprus in 2012.

In 2006 he participated in the representation of
Cyprus at the Venice Biennale and in 2008 participated
in the Festival of Architecture in London.

Anastasios M. Kotsiopoulos is an architect, Professor
Emeritus of the Aristotle University of Thessaloniki
(A.U.Th.) and, since 2008, a corresponding member
of the Academy of Athens. He has practised
architecture since 1971.
Since 1997, the main partners of the firm
A. M. Kotsiopoulos and Partners Architects (corporate
title: K-Architects Ltd) are A. M. Kotsiopoulos
(Dr A.U.Th., PhD University of Edinburgh), Alina Panou
(Dipl. A.U.Th., M.Sc. Bartlett School of Architecture,
University College London) and Emilia Zoumboulidou
(Dipl. A.U.Th., MA Architectural Association School
of Architecture, London).

Through his continuous involvement with art-related
matters, he served for 5 years on the Selection Committee
of the Cyprus State Gallery of Contemporary Art.

www.papachristou.org
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The firm’s projects include entries in architectural
competitions, master plans for Greek universities
and a series of public and private buildings, mainly
educational, research and cultural centres. Most of the
projects have been awarded several prizes (Hellenic
Institute of Architecture, UIA, “DOMES” prizes, etc.),
have been exhibited in Greece and abroad and have
been published in architectural magazines, special
issues and atlases such as Architecture in

The work of the firm was exhibited in a retrospective
exhibition at the Benaki Museum, Athens (2011), and
the Teloglion Foundation of Art, Thessaloniki (2012):
A. M. Kotsiopoulos and Partners Architects: A Journey
to the Limits of Modernism (curator: A. Skiada); a
monograph of the same title (editor: A. Giakoumakatos)
was published to complement the exhibition.
www.kotsiopoulos-architects.gr

Πινακίδα
Μελετητών

Αρχιτέκτονες
Χρυσάνθου - Παπαχρίστου - Κωτσιόπουλος

Architects
Chrysanthou - Papachristou - Kotsiopoulos

Χ. Η. Χρυσάνθου & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες

Chrysanthos E. Chrysanthou & Associates

Ηρακλής Παπαχρίστου, Αρχιτέκτονες

Eraclis Papachristou Architects

Αναστ. Μ. Κωτσιόπουλος και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες
(Α. Κωτσιόπουλος, Ε. Ζουμπουλίδου, Α. Πάνου)

A. M. Kotsiopoulos and Partners Architects
(Α. M. Kotsiopoulos, A. Panou, E. Zoumboulidou)

Πολιτικοί Μηχανικοί
Λοΐζος Χατζηγεωργίου
Νίκος Καλαθάς & Γιώργος Δημητριάδης

List of Team
Members

Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Μιτσίδης, Σαμουήλ & Συνεργάτες

Electrical and Mechanical Engineers
Mitsides, Samuel & Associates

Σύμβουλος Περιβάλλοντος
Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Environmental Consultant
Agis Μ. Papadopoulos

Σύμβουλοι Ακουστικής
Πάνος Οικονόμου και Συνεργάτες

Acoustics Consultants
Panos Economou and Partners

Σύμβουλοι Ασφαλείας και Υγείας
Γιώργος Σκρουμπέλος και Συνεργάτες

Health and Safety Consultants
George Skroumbelos and Partners

Σύμβουλοι Εργαστηρίων
Ευστάθιος Μπούσιας, Νικόλας Καλογεράκης,
Θεοφάνης Κιτσόπουλος

Laboratory Consultants
Eustathios Bousias, Nicolas Kalogerakis,
Theofanis Kitsopoulos

Επιμετρητές Ποσοτήτων
Γ. Ροδίτης και Συνέταιροι

Quantity Surveyors
G. Roditis & Partners

Επιβλέποντες της Μελέτης
Πανεπιστήμιο Κύπρου – Γραφείο Ανάπτυξης
της Πανεπιστημιούπολης

Project Supervisors
University of Cyprus - Campus Development Office

Construction
Main Contractor
Α. Panayides Contracting Ltd

Κατασκευή
Κυρίως Εργολάβος
Α. Panayides Contracting Ltd

Electrical Subcontractor
Telmen Ltd & A. Eracleous Ltd - Joint Venture

Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών
Telmen Ltd & A. Eracleous Ltd - Joint Venture

Mechanical Subcontractor
Telmen Ltd

Υπεργολάβος Μηχανολογικών
Telmen Ltd

3D Visuals
Exposi3D - Konstadinos Kyriakou

Τρισδιάστατες Απεικονίσεις
Exposi3d - Κωνσταντίνος Κυριακού
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Civil Engineers
Loizos Chatzigeorgiou
Nikos Kalathas & George Dimitriades

Ομάδα μελέτης
Research team

65

Ανακοινώσεις Τύπου
Press Releases

66

Ανακοινώσεις Τύπου
Press Releases

67

Τοποθέτηση θεμελίου λίθου
Laying the Foundation Stone
Ανακοίνωση Τύπου
Λευκωσία, 08 Απριλίου 2016
Press Release
Nicosia, 08 April 2016

Θεμελιώθηκε η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου,
το μεγαλύτερο ερευνητικό κτήριο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
The founding of the Faculty of Engineering of the University of Cyprus,
the largest research complex in the Republic of Cyprus.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου
Αναστασιάδη, και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κ. Βέρνερ Χόγερ, θεμελιώθηκε
την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016, στην Πανεπιστημιούπολη,
το μεγαλύτερο κτήριο που σχετίζεται με την έρευνα και
την εκπαίδευση. Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κύπρου θα αποτελέσει για το Ίδρυμα, τον επιστημονικό
και παράλληλα τεχνολογικό πνεύμονα, εφάμιλλο των πλέον
σύγχρονων ανά την υφήλιο ερευνητικών οργανισμών,
ιδιαίτερα στο πεδίο των καινοτόμων και εφαρμοσμένων
τεχνολογιών αιχμής. Το όλο κτηριακό συγκρότημα θα
στεγάσει την Κοσμητεία της Σχολής, καθώς και τα Τμήματα
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής και
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
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Ο κ. Χόγερ δήλωσε ότι προτεραιότητα της ETEπ αποτελεί
η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, ενώ
αναφερόμενος στο έργο δήλωσε ότι εκτός από εκατοντάδες
θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα, θα βοηθήσει
στο να παραμείνουν περισσότεροι Κύπριοι νέοι στην Κύπρο.
Περαιτέρω, το έργο θα συνεισφέρει στην προσέλκυση
ταλαντούχων νέων, κάτι το οποίο θα επιφέρει αντικειμενικά
και πολύπλευρα οφέλη στην κοινωνία και οικονομία
του νησιού. Με την επένδυση στην οικονομία της γνώσης
και της τεχνολογίας, σημείωσε, προκύπτουν σημαντικά
επενδυτικά οφέλη, αλλά και οφέλη για την κοινωνία
από την καινοτομία.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Βέρνερ Χόγερ, τόνισε ότι
η σκληρή προσπάθεια αποδίδει καρπούς και ανέφερε ότι
το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Ως λαμπρό παράδειγμα συνεχούς βελτίωσης
των υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών του, χρηστής
διοίκησης και παραγωγικής ανάπτυξης παρουσίασε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ένας από τους θεσμούς
της χώρας που μας κάνουν να νιώθουμε ειλικρινά υπερήφανοι

In the presence of the President of the Republic,
Mr Nikos Anastasiades, and the President of
the European Investment Bank (EIB), Mr Werner Hoyer,
the largest research and educational complex in Cyprus
was founded today, Friday, 8 April 2016, at the University
campus. The Faculty of Engineering of the University of
Cyprus will constitute a scientific and technological hub,
comparable to the most modern research institutions
worldwide, especially in the area of innovative and
advanced applied technology. The new building
complex will house the Office of the Faculty Dean and
the Departments of Civil, Environmental, Mechanical,
Construction, Electrical and Computer Engineering.

investment in research and innovation constitutes
a priority for the EIB. Referring specifically to the
project, he said that it will not only create hundreds of
jobs in the construction sector, but will help in keeping
more young Cypriots in their country. Furthermore,
it can objectively be expected that this project
will assist in attracting young talent, resulting in
multifaceted benefits to the society and the economy
of the island. He also noted that investing
in the knowledge and technology industry will not only
result in important benefits to the investment itself,
but will also generate additional spill-over returns
to society through innovation.

The EIB President, Mr Werner Hoyer, stressed that
the hard work put into this project is beginning to pay
dividends and added that the example of the University
of Cyprus should be emulated. Mr Hoyer said that

The President of the Republic, Mr Nikos Anastasiades,
portrayed the University as a shining example of
continually improving its existing programmes and
infrastructure, good governance and productive
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και ταυτόχρονα μας τοποθετεί επί ίσοις όροις
στον ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό χάρτη σημείωσε
ο κ. Αναστασιάδης, τονίζοντας ότι αισθάνεται υπερήφανος
που το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 25 μόλις χρόνια από την ίδρυσή
του, έχει κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις και συμμετέχει
ενεργά στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ερευνητικό γίγνεσθαι,
με σαφή προσανατολισμό προς την αριστεία και χωρίς
να εφησυχάζει. «Με την τοποθέτηση του θεμελίου λίθου
της Πολυτεχνικής Σχολής επιβεβαιώνουμε τη στήριξη,
την αγάπη και εμπιστοσύνη μας απέναντι στο πρώτο
ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας αλλά, παράλληλα,
υπενθυμίζουμε τις προσδοκίες μας για ακόμα περισσότερα,
ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, ακόμα μεγαλύτερη προβολή
τους πνευματικού πλούτου της χώρας μας, τόσο στην Κύπρο,
όσο και στο εξωτερικό» κατέληξε.

development. He noted that, ‘It is one of our country’s
institutions that makes us feel truly proud and
simultaneously places us, on an equal footing, on
the European research and academic map.’
Mr Anastasiades further stressed that he feels proud
that the University of Cyprus, just 25 years since
its establishment, has attained significant recognition
and is actively participating in the European and
global research scene, with a clear objective towards
excellence, without ever yielding to complacency.
He concluded that in laying the foundation stone
of the Faculty of Engineering we affirm our support,
our love and out trust towards the prime academic
institution of our country and are also reminded of
our even higher expectations for greater success
and exposure of the intellectual wealth of our country,
both in Cyprus and abroad.

Τοποθέτηση θεμελίου λίθου
Laying the Foundation Stone

Aπό αριστερά προς τα δεξιά

From left to right

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
τοποθετεί στην χρονοκάψουλα
μία ημερήσια εφημερίδα.

The Rector of the University
of Cyprus, Professor
Constantinos Christofides
is placing in the time capsule
a daily newspaper.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης υπογράφει
την κτητορική πράξη κατάθεσης
του θεμέλιου λίθου για
τις κτηριακές εγκαταστάσεις
της Πολυτεχνικής Σχολής.

The President of the Republic,
Mr. Nicos Anastasiades signs
the document for the laying
of the foundation stone for
the Faculty of Engineering.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων κ. Βέρνερ
Χόγιερ τοποθετεί το θεμέλιο λίθο.

O Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
κ. Μάνθος Μαυρομμάτης συνεχάρη τους ακαδημαϊκούς
και τους ερευνητές της Πολυτεχνικής Σχολής και
της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολό της και
εξέφρασε εμπιστοσύνη στο ταλέντο τους. «Δημιουργούμε»,
πρόσθεσε, «ατενίζοντας το αύριο, τις ανάγκες, τις προσδοκίες
και τα όνειρα των νέων μας. Είμαστε υπερήφανοι
για τους ανθρώπους μας. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι
το πάθος με το οποίο εργάζονται και είναι για αυτό που
είμαστε βέβαιοι ότι η ολοκλήρωση του κτηρίου θα αποδώσει
τα μέγιστα στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και
της καινοτομίας.» Τέλος, ο κ. Μαυρομμάτης, αφού
ανέφερε ότι ο αριθμός των επιστημονικών επιτευγμάτων
μιας χώρας και η αποφασιστικότητα των ανθρώπων της
να προσαρμοστούν στις αλλαγές θα καθορίσει το μέλλον της,
εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του Συμβουλίου
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και της πανεπιστημιακής κοινότητας προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, αλλά και Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, που συνέβαλαν στο να γίνει
το όνειρό μας πραγματικότητα.
Ως μία ημέρα που περιμέναμε χρόνια χαρακτήρισε
τη σημερινή ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. «Η τοποθέτηση
του θεμέλιου λίθου είναι ένα μικρό, αλλά σημαντικό βήμα
για να δώσουμε, σε λίγα χρόνια, στους φοιτητές της Σχολής,
τους ερευνητές, τους ακαδημαϊκούς και το διοικητικό
προσωπικό, τα εφόδια που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν
στο έπακρο τα ταλέντα τους, σε ένα μοναδικό σε μέγεθος
και σχεδιασμό κτήριο. Για να δημιουργούν και να ξεχωρίζουν
εντός και εκτός της Κύπρου, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Έτσι και αλλιώς η επιστήμη δεν έχει σύνορα!»
ανέφερε ο Πρύτανης.

The President of the European
Investment Bank,
Mr. Verner Hoyer is laying
the foundation stone.

Αναφερόμενος στις κτηριακές εγκαταστάσεις
της Πολυτεχνικής Σχολής, τόνισε ότι με 90 και πλέον
εξειδικευμένα εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, και ειδικούς
χώρους για τεχνοβλαστούς, θα είναι ένα κτήριο ευέλικτο
και εύκολο σε μελλοντικές προσαρμογές, συμφιλιώνοντας
το περιβάλλον και τους ανθρώπους με το έργο τους
και φέρνοντας μαζί την επιστήμη και τους επιστήμονες,
τους δασκάλους με τους φοιτητές, τους ερευνητές με
τους επιχειρηματίες. «Τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει
την ευφυΐα, τη φαντασία και την εφευρετικότητα των νέων
δημιουργικών ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός
πλούτος μιας χώρας!» πρόσθεσε. «Η πίστη και η επένδυση της
ΕΤΕπ και της Πολιτείας στα δικά μας σχέδια δίνουν», ανέφερε,
“βάση στο όραμά μας ότι μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε
στη διάπλαση του μέλλοντος! Ότι μπορούμε να γίνουμε
ένα “start-up nation”.»

Ανακοινώσεις Τύπου
Press Releases

Mr Manthos Mavrommatis, Chairman of the University
of Cyprus Council, congratulated the scholars
and researchers of the Faculty of Engineering and
the overall University community and expressed his
confidence in their talent. ‘We are building’, he added,
‘with a view to the future needs, aspirations and dreams
of our youth. We are proud of our people. We possess
first-hand understanding of the passion with which
they work, and it is for this reason that we are confident
that the completion of the complex will help bring out
the best in teaching, research and innovation.’ Finally,
Mr Mavrommatis noted that scientific achievement in
a country and its peoples’ determination to adapt to
change define its future. On behalf of the Council and
the University community, he extended his warmest
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thanks to the President of the Republic and
the President of the EIB, who helped to make
the dream a reality.
‘Today is a day we have been anticipating for years,’
said the Rector of the University of Cyprus, Professor
Constantinos Christofides. ‘The laying of the foundation
stone is a small but critical step in order to provide, in
a few years’ time, students, researchers and academic
and administrative staff with the tools they need to
realise the best of their talents, within a uniquely sized
and designed building complex – so they can stand
out through their accomplishments, within and outside
Cyprus and the European Union. In any case, science
has no borders!’

Referring to the premises of the Faculty of Engineering,
the Rector said that there will be more than 90
specialised high-tech laboratories and dedicated
facilities for research spin-offs. The new complex has
been designed to allow maximum flexibility for future
adjustment and will reconcile the environment with
people and their work, bringing together science and
scientists, teachers and students, researchers and
entrepreneurs. He added that, ‘Nothing can replace
the intelligence, imagination and ingenuity of young,
creative people. Therein lies the real wealth of
a nation! Our faith in this project, together with the EIB
investment and the State’s help with our plans, provides
the basis for our vision that we can play a leading role
in shaping the future! That we may become
a “start-up nation”.’

Τοποθέτηση θεμελίου λίθου
Laying the Foundation Stone

Invitation to the laying of the foundation stone
of the Faculty of Engineering, 8 April 2016

Ο Πρύτανης απευθυνόμενος στον κ. Χόγερ ανέφερε
ότι ευελπιστεί στη στήριξή του σε σχέση με τα έργα,
“Πανεπιστήμιο της Διασποράς” και “Προσέλκυση
Διακεκριμένων Επιστημόνων”, για να διδάξουν,
να ερευνήσουν και να καινοτομήσουν στην “Πόλη
της Γνώσης”. «Αναγνωρίζουμε», σημείωσε, «τη διαχρονική
στήριξη της Πολιτείας στο Πανεπιστήμιο και την αρωγή
της ευρύτερης κοινωνίας σε αυτό. Δεν λησμονούμε ποτέ ότι
το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από τον φορολογούμενο
πολίτη. Αυτό το αίσθημα ευθύνης μας ωθεί να επιδιώκουμε
διαρκώς την καλύτερη αξιοποίηση των κρατικών πόρων,
με την καλύτερη οργάνωση και την επαγγελματική διοίκηση.
Θέλω να διαβεβαιώσω την Πολιτεία, άλλα και την κοινωνία

ότι θα ανταποδώσουμε στο μέγιστο την εμπιστοσύνη
που μας έδειξαν και μας δείχνουν.»

Addressing Mr Hoyer, the Rector said that he hoped for
his continued support on the ‘University of the Diaspora’
and ‘Attracting Distinguished Scientists’ projects, to
attract people to teach, conduct research and innovate
in the ‘City of Knowledge’. ‘We recognise,’ he noted,
‘the timeless support and assistance of the State and
society at large towards this University. We never forget
that the University is funded by the taxpaying citizens.
Feeling this responsibility, we constantly strive to use
public resources in an optimum way, through everimproving organisation and professional management.
I want to assure the State and society that we shall
repay the confidence they have shown and continue
to show us to the fullest.’

The premises of the Faculty were presented
by Mr Anastasios Kotsiopoulos, on behalf
of the architectural team comprising the architects
Mr Chrysanthos Chrysanthou, Mr Eraclis Papachristou
and himself.
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Tις κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής
παρουσίασε ο κ. Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, εκ μέρους
της αρχιτεκτονικής ομάδας με αρχιτέκτονες τον ίδιο,
τον κ. Χρύσανθο Χρυσάνθου και τον κ. Ηρακλή Παπαχρήστου.
Στο πλαίσιο της τελετής θεμελίωσης της Πολυτεχνικής Σχολής
η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
επισκέφθηκε το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών
Συστημάτων και Δικτύων - Κοίος, ενώ ο Αντιπρόεδρος,
της κ. Jonathan Taylor, προέβη σε σύντομη ομιλία, εστιάζοντας

In the context of the Faculty of Engineering’s foundation
ceremony, the EIB delegation visited the KIOS Research
Center for Intelligent Systems and Networks.
The EIB Vice-President, Mr Jonathan Taylor, gave
a brief address that focussed on the great importance
of research, technological development and
innovation: ‘Researchers working in Cyprus compete
internationally on an equal footing, thereby increasing

στη μεγάλη σημασία της έρευνας, της τεχνολογικής
ανάπτυξης και της καινοτομίας: «Οι ερευνητές που
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ανταγωνίζονται ισάξια
σε διεθνές επίπεδο, αυξάνοντας έτσι τη συνεισφορά τους
στις προσπάθειες της Ευρώπης να αντιμετωπίσει συλλογικά
σημαντικές προκλήσεις. Βασιζόμενοι στα ερευνητικά τους
αποτελέσματα, ορισμένοι από τους ερευνητές πιθανόν
να προχωρήσουν στη δημιουργία start up εταιρειών.
Η δημιουργικότητα, η καινοτομία, τα προσόντα και
οι δεξιότητες είναι σημαντικά συστατικά για την επίτευξη
βιώσιμης αειφόρου ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας με υψηλή αξία. Αυτά τα συστατικά αποτελούν
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΕΤΕπ.»

their contribution to Europe’s efforts to tackle major
challenges collectively. On the basis of their research
results, some researchers will likely proceed to
the establishment of “start-up” companies. Creativity,
innovation, competencies and skills are important
constituents for achieving sustainable growth and
creating high value-added employment positions.
These constituents are a priority for the European
Union and the EIB.’

Ανακοινώσεις Τύπου
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Geometric Planes
Ανακοίνωση Τύπου
Λευκωσία, 23 Φεβρουαρίου 2016
Press Release
Nicosia, 23 February 2016

Ακόμη μία σημαντική δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα «Geometric Planes»,
θα κοσμούν την Πολυτεχνική Σχολή. Πρύτανης: «Επιθυμούμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου
να μετατραπεί σε ένα εικαστικό μονοπάτι.»
‘Geometric Planes’, another major donation to the University of Cyprus,
will adorn the Faculty of Engineering. Rector: ‘We envisage transforming
the University of Cyprus into a path of the visual arts.’

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016,
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η τελετή παράδοσης του έργου
«Geometric Planes», δωρεά της οικογένειας του Κύπριου
γλύπτη Δημήτρη Κωνσταντίνου (1924-2010).
Το έργο, από ανοξείδωτο ατσάλι, θα κοσμεί το κτήριο
Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» μέχρι
την αποπεράτωση του κτηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής,
όπου και θα μεταφερθεί και φιλοξενηθεί μόνιμα στη Σχολή.
Ευχαριστώντας την οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντίνου
για τη γενναιόδωρη δωρεά ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ανέφερε:
«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως χώρος δημιουργίας,

An unveiling ceremony for the ‘Geometric Planes’
sculpture, donated by the family of the Cypriot sculptor
Dimitris Constantinou (1924-2010), was held on Tuesday,
23 February 2016, at the University of Cyprus.
The work, constructed of stainless steel, will be on
display at the Anastasios G. Leventis Council and
Senate Building of the University until the completion of
the new Faculty of Engineering complex, where it will be
transferred and permanently exhibited.
In thanking the family of Dimitris Constantinou for their
generous donation, the Rector of the University of
Cyprus, Professor Constantinos Christofides, said:
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συνάντησης ιδεών, αλληλεπίδρασης λόγου, τέχνης και έργων
δεν θα μπορούσε παρά να κοσμείται από φιλοτεχνήματα,
δημιουργικά ερεθίσματα που κεντρίζουν την περιέργεια,
την αισθητική και το νου της πανεπιστημιακής κοινότητας,
αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι για αυτό που
είμαστε ευγνώμονες στην οικογένεια του γλύπτη Δημήτρη
Κωνσταντίνου για τη δωρεά του έργου “Geometric Planes”».
Ο Πρύτανης εστίασε στη σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο
Κύπρου στη συλλογή και την έκθεση ιστορικής σημασίας και
πολιτιστικής αξίας έργων με στόχο να προκαλέσουν
τον θεατή. Αναφερόμενος στις επιρροές του καλλιτέχνη από
τη γεωμετρία, τόνισε ότι η επιλογή του έργου φανερώνει
ότι η τέχνη, ο πολιτισμός και η επιστήμη συναντιούνται και
αλληλοσυμπληρώνονται. Καταλήγοντας είπε χαρακτηριστικά:

«Η αέναη κίνηση, η χωρίς τέλος διάρκεια πτήση
των γεωμετρικών ιπτάμενων του γλύπτη, υπενθυμίζουν
τις απεριόριστες δυνατότητες του ανθρώπου, όταν τολμά
να ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα επιστημονικά τοπία,
όταν ασκεί τη φαντασία και τη σκέψη του, όταν αφήνεται
ελεύθερος να πετάξει έξω από νόρμες και καλούπια.
Θέλουμε να μετατραπεί η πανεπιστημιούπολη σε ένα εικαστικό
μονοπάτι, όπου ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες να μπορούν
να γνωρίσουν τον κόσμο της Κύπρου μέσα από τα μάτια
του Τηλέμαχου Κάνθου και του Δημήτρη Κωνσταντίνου,
μέσα από τα έργα του Ανδρέα Λαδόμματου, του Ανδρέα
Κάραγιαν και άλλων σημαντικών δημιουργών».

‘The University of Cyprus, being a place of innovation,
convergence of ideas and the interaction of discourse,
art and practical application, should be decorated
only with works of art that offer creative incentives
and stir the curiosity, the aesthetics and the intellect
of the academic community and society at large.
It is for this reason that we are grateful to the family of
the sculptor Dimitris Constantinou for the donation of
the “Geometric Planes” work.’ The Rector focussed on
the importance that the University of Cyprus places on
the collection and exhibition of historically and culturally
important works of significant value that challenge
the viewer. Referring to the influence of geometry on
the artist, he stressed that this work shows that art,

culture and science come together and complement
each other. In conclusion, he said: ‘With the perpetual
motion and endless flight of geometrical shapes,
the sculptor reminds us of the limitless possibilities
of man when he dares to travel into the uncharted
landscape of science, when he exercises his
imagination and thought, when man is let free to “fly”
outside norms and moulds. We envisage transforming
the campus into a path of the visual arts, where local
and foreign visitors can experience the world of Cyprus
through the eyes of Telemachos Kanthos
and Dimitris Constantinou, through the works
of Andreas Ladommatou, Andreas Karajan and
other important artists.’

Geometric Planes

Geometric Planes, 2006
Stainless steel, 100x70x70 cm

Κατά την τελετή παράδοσης, την οικογένεια εκπροσώπησε
ο εγγονός του δημιουργού, κ. Δημήτρης Κωνσταντίνου,
ο οποίος παρουσίασε μέσα από φωτογραφικό υλικό πτυχές
του χαρακτήρα του παππού του, μεταξύ αυτών το απύθμενο
πάθος του για γνώση και μετάδοση της γνώσης και
των εμπειριών του στους γύρω του: «Έζησε και παρέδωσε
έργα σε πολλές χώρες και ήθελε να μεταφέρει τη δική του
προοπτική και να μαθαίνει συνάμα την προοπτική των γύρω
του». Ο κ. Κωνσταντίνου εξέφρασε τη χαρά της οικογένειας
για τη στέγαση του έργου «Geometric Planes»
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς το έργο θέλει, όπως είπε,
να προκαλέσει τον θεατή και την κριτική σκέψη, τονίζοντας
ότι το σκεπτικό της οικογένειας για την εν λόγω δωρεά
συμβαδίζει έτσι και με τους στόχους του οργανισμού:
«Είναι ένας χώρος γνώσης, όπου οι φοιτητές έρχονται
να μάθουν και οι καθηγητές να μεταδώσουν». Αναφέρθηκε
δε στην προοπτική της πανεπιστημιούπολης με τα τρέχοντα
και μελλοντικά πλάνα ανάπτυξης, καθώς και στο γεγονός
ότι ήδη ξεχωρίζει αρχιτεκτονικά σε σχέση με το ευρύτερο
κυπριακό πεδίο.

«Η γεωμετρία», κατέληξε, «είναι σημαντική στην τέχνη
του Δημήτρη Κωνσταντίνου, για αυτό και η οικογένεια χαίρεται
ιδιαίτερα που το έργο θα κοσμεί την Πολυτεχνική Σχολή.»

The artist’s family was represented at the ceremony
by the sculptor’s grandson, Mr Dimitris Constantinou,
who through a series of photographs presented various
aspects of his grandfather’s character, including
his limitless passion for learning and the dissemination
of his knowledge and experience to the ones around
him. ‘He lived and worked on projects in many
countries and wanted to transfer his own perspective
to others, while at the same time learning from those
around him.’ Mr Constantinou expressed his family’s joy
and satisfaction with placing ‘Geometric Planes’
at the University of Cyprus, pointing out that
the rationale behind the family’s decision for this
donation was that the sculpture provokes the viewer
and generates critical thinking and is thus aligned
with the University’s objectives: ‘It is a place of
understanding, where students come to learn and
scholars transfer knowledge.’ He also talked about
the prospects of the campus through current
and future development plans and stressed the fact

that it already stands out architecturally in the greater
Cypriot environment. He concluded that geometry
was important in the art of Dimitris Constantinou, so
the family are delighted that the project will be gracing
the Faculty of Engineering.
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Το έργο του Κύπριου γλύπτη Δημήτρη Κωνσταντίνου
παρουσίασε ο εκ των αρχιτεκτόνων του έργου
της Πολυτεχνικής Σχολής, κ. Ηρακλής Παπαχρίστου.
Αναφερόμενος στο βίο του καλλιτέχνη, αναφέρθηκε
στον τόπο καταγωγής του γλύπτη:
«Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1924
από Ελληνοκύπριους γονείς στην Αίγυπτο και απεβίωσε
το 2010. Φοίτησε στην Ιταλική Τεχνική Σχολή Don Bosco
και δραστηριοποιήθηκε από το 1950 μέχρι το 1974
στην Κύπρο και μετά τον πόλεμο βρισκόταν ανάμεσα
στην Αθήνα και την Κύπρο». Στα περισσότερα έργα του
ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε μέταλλο, σίδηρο, μαύρο
σίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα. Δύο σημαντικές στιγμές
του Δημήτρη Κωνσταντίνου, όπως είπε, ήταν όταν το 1970
έλαβε το 2ο βραβείο γλυπτικής στην 8η Μπιενάλε
της Αλεξάνδρειας και όταν το 1980 βρέθηκε στις ΗΠΑ
μετά από πρόσκληση του αρχιτέκτονα Herbert Bayer.

Dimitris Constantinou’s sculptural oeuvre was
presented by one of the architects of the new Faculty
of Engineering project, Mr Eraclis Papachristou.
Providing some biographical notes, he mentioned that
the sculptor was born, to Greek parents, in Alexandria,
Egypt, in 1924 and passed away in 2010. He attended
the Italian Don Bosco Technical School, worked in
Cyprus from 1950 until 1974 and after the invasion
shared his time between Athens and Cyprus. The
majority of his works are of metal, iron, black iron and
stainless steel. Two important highlights in his career
were winning the second prize at the 8th Sculpture
Biennale of Alexandria (1970) and his stay in the USA in
1980 at the invitation of the architect Herbert Bayer.

Ο κ. Παπαχρίστου παρουσίασε την εικαστική πορεία
του δημιουργού, εστιάζοντας στην έννοια της κίνησης
στα έργα του, τη συνεχόμενη, όπως είπε, πάλη για
να περιέχουν κίνηση. Αναφέρθηκε δε στο πώς βιώματα
του καλλιτέχνη, αλλά και ιστορικές ανατροπές, όπως
το πραξικόπημα και η εισβολή του 1974 τον επηρέασαν
ωθώντας τον να δημιουργήσει έργα διαμαρτυρίας.
Συνοψίζοντας το έργο του γλύπτη ο κ. Παπαχρίστου ανέφερε:
«Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου εκσυγχρόνισε την εικαστική
πορεία της κυπριακής τέχνης. Διευρύνοντας τη φόρμα και
την υλικότητα εισάγοντας παράλληλα πνεύμα και μέτρο
στη δημιουργία του, άφησε εξαιρετικά έργα γλυπτικής
ικανά κατά την άποψή μου να τον χαρακτηρίσουν ως τον
σημαντικότερο γλύπτη της Κύπρου του 20ο αιώνα».
Στην τελετή το «παρών» τους έδωσαν, η οικογένεια του
Δημήτρη Κωνσταντίνου, μεταξύ αυτών η σύζυγος,
κα Μαίρη Κωνσταντίνου και οι τέσσερις κόρες
του δημιουργού, Άννα, Χριστίνα, Νίτσα και Τόνια, καθώς
και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Mr Papachristou described the sculptor’s artistic
development, focussing on the concept of motion in
his works and his continuous effort to incorporate it
into his work. He also referred to the artist’s life
experiences and the historical upturns he lived through,
such as the coup and the invasion of 1974, which
influenced him to create works of protest. Summing
up the work of the sculptor, Mr Papachristou said:
‘Dimitris Constantinou modernised the course of Cypriot
visual arts. Expanding the form and materiality while
introducing spirituality and moderation to his work,
he created outstanding sculptures that, in my view,
qualify him to be considered the most important Cypriot
sculptor of the 20th century.’
The ceremony was attended by the family of
Dimitris Constantinou, including his wife,
Mrs Mary Constantinou, and their four daughters,
Anna, Christina, Nitsa and Tonia, and many members
of the University community.
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