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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΣΦΡΑΓΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς της Τεχνολογίας, της Επιστήμης, της
Έρευνας και της Εκπαίδευσης
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
επισφράγισαν τη στενή συνεργασία τους
στους τομείς της Τεχνολογίας, της Επιστήμης,
της Έρευνας και της Εκπαίδευσης, με την
υπογραφή Μνημονίου. Το Μνημόνιο,
υπεγράφη την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου
2017, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου
από τον Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη και εκ μέρους του Υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από τον
έντιμο Υπουργό κ. Μάριο Δημητριάδη.
Ο Υπουργός κ. Μάριος Δημητριάδης
εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου, σημειώνοντας ότι η
επίσημη συνεργασία του Υπουργείου του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε το 2013 με το πρώτο
Μνημόνιο Συνεργασίας που είχε υπογράψει ο αείμνηστος Υπουργός Τάσος Μητσόπουλος και έκτοτε έχει
αναπτυχθεί μεταξύ των δυο μερών μια στενή συνεργασία. «Είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε τη
συνεργασία μας με την προώθηση κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνών για την κατανόηση ή και
αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα των μεταφορών, των επικοινωνιών και των έργων υποδομής με τη
χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορίας», τόνισε. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η συνεργασία αυτή φέρνει
κοντά τη δεξαμενή ακαδημαϊκής γνώσης και το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό που διαθέτει το
Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη δεξαμενή εργασιακής και επαγγελματικής γνώσης και το έμπειρο
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που διαθέτει το Υπουργείο.
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Ο Υπουργός, αφού υπενθύμισε ότι πρόσφατα
προηγήθηκε
συνεργασία
μεταξύ
του
Υπουργείου και του Πανεπιστημίου Κύπρου για
τη δημιουργία Σχολής Επιστημών και
Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα,
ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης και
του Υπουργείου του να προσφέρουν χρηματική
χορηγία ύψους 70.000€ για να βοηθήσουν
στην έναρξη λειτουργίας της Σχολής και προς
το σκοπό αυτό θα καταθέσει σύντομα σχετική
πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Καταλήγοντας ο κ. Δημητριάδης συνεχάρηκε το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο στα 26 χρόνια
λειτουργίας του, κατάφερε να βρίσκεται στην 52η θέση διεθνώς, σε ό,τι αφορά τα 200 καλύτερα νέα
πανεπιστήμια. «Μόλις πρόσφατα δε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των οκτώ
δημόσιων και ιδιωτικών Κυπριακών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τη δημοσκοπική μέτρηση της αξιοπιστίας
τους που αφορά στις προτιμήσεις εργοδοτών. Τα αποτελέσματα αυτά, φίλες και φίλοι, μαρτυρούν την
μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά που γίνεται και σας δίνει το δικαίωμα να ανταγωνίζεστε πλέον
δυναμικά τα παραδοσιακά πανεπιστήμια», σημείωσε.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι η
συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου είναι πολύ εποικοδομητική, κάνοντας
ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχία εξασφάλισης του Προγράμματος Teaming, στο οποίο εμπλέκεται το
Υπουργείο και το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου
Κύπρου. «Πολλές φορές οι οργανισμοί πρώτα υπογράφουν συμφωνίες και μετά αρχίζουν συνεργασίες. Η
συνεργασία Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων άρχισε ακριβώς
αντίθετα. Πρόκειται για μια συνεργασία η οποία μας οδηγεί σε απτά αποτελέσματα», σημείωσε. Ο
Πρύτανης διαβεβαίωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα κάνει ότι είναι δυνατό για να στηρίξει τις
ερευνητικές προσπάθειες της Κυβέρνησης και των Υπουργείων, προκειμένου ο τόπος μας να
εκσυγχρονιστεί και να γίνει αποδοτικότερος.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας, περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων, την προώθηση κοινών προγραμμάτων,
μελετών και ερευνών για την κατανόηση ή/και
αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα των
συγκοινωνιών και των έργων υποδομής με τη
χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνιών, την από κοινού συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενων
από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, και από άλλους φορείς
χρηματοδότησης έρευνας, την ανταλλαγή
πληροφοριών σε θέματα της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης και τη συνεργασία με άλλα αρμόδια επιστημονικά φόρουμ σε θέματα συγκοινωνιών, έργων και
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, την προσφορά εκπαίδευσης
από το Πανεπιστήμιο σε στελέχη του Υπουργείου και την προσφορά πρακτικής εξάσκησης από το
Υπουργείο σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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