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Δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Χάρη Χαραλάμπους

Προσωπικές και οχι της Συγκλήτου
οι απόψεις του κ. Κ. Χριστοφίδη
Ηθέοη του Πρύτανη είναι θεσμική και όταν
παραχωρεί συνέντευΕη ή εκφράζει
άποψη θα πρέπει να διευκρινίζει εάν ομιλεί ακ
θεσμόε που εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο, ή
(os άτομο, αναφέρει σε ανακοίνωση του με
αφορμή τη συνέντευΕη του Πρύτανη του Πα
νεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνου Χριστο
φίδη, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013, στην
εφημερίδα «ο Φιλελεύθεροι ο Πρόεδρο5 του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
Xapns Χαραλάμπου.
Στην ανακοίνωση και αφού πρώτα διατυ
πώνει το ερώτημα «noios είναι σε αντιπαρά
θεση με την Κυβέρνηση; Το Πανεπιστήμιο
Κύπρου διά του Πρύτανη ή ο Καθηγητήε
Κωνστάντια Χριστοφίδηε;», ο κ. Χαραλάμ
nous αναφέρει ότι «στη συγκεκριμένη συνέν
τευΕη του ο κ. Χριστοφίδη ανέμειΕε tous δύο
porlous, με αποτέλεσμα ο αναγνώστη να μην
μπορεί να διακρίνει εάν είναι ο i'oios, ή το Πα
νεπιστήμιο που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με
την Κυβέρνηση».
«Από τη θέση μου cos Πρόεδρο5 του Συμ
βουλίου, αήλά και ovTas καθημερινοί συνερ
γάτεβ με τον Πρύτανη, γνωρίζω ότι το
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ουδέποτε συ

ζήτησε (πόσο μάλλον να διαπιστώσει) ότι Πα
νεπιστήμιο και Κυβέρνηση ευρίσκονται σε
δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Ούτε otis Ημερή
oies ΔιατάΕεκ ms Συγκλήτου έχει παρουσια
στεί τέτοιο θέμα. Τα πρακτικά των συνεδριών
του Συμβουλίου και ms Συγκλήτου δημοσι
εύονται ανελλιπώε στο διαδίκτυο» προσθέ

στο Συμβούλιο και πιστεύω ούτε και στη Σύγ
κλητο (με Βάση τα πρακτικά) θέμα 'πιέσεων
για διορισμοί^' και kcmvcis δεν έχει εγγράψει
τέτοιο θέμα για τη συνέχεια», υποδεικνύοντος
ότι «οι μηχανισμοί του Πανεπιστημίου για

τει.

εΕουσιοδοτημένεε, πο
rlunpoocones Επιτρο
nis, που αποφασίζουν σε διαδοχικά στάδια
ms διαδικασία και είναι ουσιαστικά μάταιο
να επιχειρηθεί οιαδήποτε παρέμβαση».
Αναφέρει τέήοε ότι το Συμβούλιο του Πανε
πιστημίου Κύπρου και η Σύγκιϊηπκ κάνουν
ότι μπορούν για να διαφυλάττουν tis σχέσεκ
ms εκάστοτε Κυβέρνησα με το Πανεπιστή
μιο, oncos ακριβοί» διαφυλάττουν και τη συ
νεργασία μεταΕύ των Σωμάτων του
Πανεπιστημίου και οιαδήποτε προβλήματα
αναφύονται, επιλύονται με καλή θέληση και
tis unapxouoes διαδικασία.
«Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού
το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μεγαλύτερο
κρατικό πανεπιστήμιο στον τόπο pas και η μέ
ριμνα του KpaTOus δεδομένη, με Βάση tis δυ

Αναφέρει δε ncos «αντίθετα, η επικρατούσα
άποψη είναι ότι Πανεπιστήμιο και Κυβέρνηση
έχουν πολύ καήέ5 και παραγωγέ σχέσειε».
0 κ. Χαραλάμπου αναφέρει ακόμη ότι το
θέμα ms ανέγερση ms Βιβλιοθήκη, όπακ
και ολο το κτηριολογικο πρόγραμμα έχει εγ
γραφεί προ δεκαπενθημέρου στην Ημερήσια
ΔιάταΕη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρο
του, για να συζητηθεί κατά την επόμενη συ
νεδρία, otis 28 Ιανουαρίου 2013 μαζί με την
οικονομική ανασκόπηση του 2012 και τον κα
ταρτισμό του Προϋπολογισμού για το 2013,
αφού είναι θέματα αλληλένδετα, προσθέτον
Tas ncos μετά τη συνεδρία, το Συμβούλιο θα
δημοσιοποιήσει την απόφαση του, για το ποία
κτήρια είναι δυνατό να ολοκληρωθούν ή να
Εεκινήσουν κατά το 2013.

προσήήψεΐ5 και ανελί
Eeis αποτελούνται am

Δηλώνει ακόμη ότι «ουδέποτε συζητήθηκε νατότητέ5 του» καταλήγει.
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