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Ο σχεδιασμός για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη

Το Πανεπιστήμιο μετατρέπεται
σε ένα τεράστιο εργοτάξιο
Σύντομα ξεκινούν τα έργα για τη Β’ φάση της Πανεπιστημιούπολης, που θα σπρώξουν την Κύπρο
σε μια νέα εποχή και θα δημιουργήσουν εκατοντάδες θέσεις εργασίας

Σε εξέλιξη η βιβλιοθήκη που θα βάλει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό χάρτη των βιβλιοθηκών
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Της ΔΩΡΑΣ ΠΑΜΠΟΥΛΟΥ

Σ

τις 12 Δεκεμβρίου με την
υπογραφή της Συμφωνίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Πανεπιστημίου
Κύπρου, για την παραχώρηση του
δανείου ύψους 162 εκατομμυρίων
ευρώ, θα σημάνει η επίσημη έναρξη των έργων για την αποπεράτωση του κτιριακού έργου της Πανεπιστημιούπολης. Με τη συμπλήρωσή της, η Πανεπιστημιούπολη
θα μπορεί να εξυπηρετήσει 10 χιλιάδες φοιτητές, ενώ αναμένεται
να συμπεριλάβει σχεδόν όλες τις
Σχολές και τα Τμήματα, τους χώρους διδασκαλίας και έρευνας,
τις εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και
υποστήριξης, τους χώρους της βιβλιοθήκης και του κέντρου πληροφόρησης και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που συμπληρώνουν
το πεδίο δραστηριότητας του Πανεπιστημίου. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης ως μια πράσινη
πόλη, με έργα που θα δημιουργήσουν πράσινες και γαλάζιες θέσεις εργασίας. Ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, χαρακτήρισε
«εντυπωσιακό το γεγονός, ότι μια
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μεγάλη τράπεζα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσα
στην κρίση, μέσα στα οικονομικά
δεινά που περνά ο τόπος μας, εμπιστεύεται ένα οργανισμό όπως
το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ένα
δάνειο της τάξεως των 162 εκατομμυρίων ευρώ». Ο κ. Χριστοφίδης, υπογράμμισε παράλληλα, ότι
«η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παραχωρεί αυτό το δάνειο
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επειδή
αντιλαμβάνεται ότι η μόνη διέξοδος για τον τόπο μας, για να βγούμε από αυτή την κρίση πολύ πιο
δυνατοί και πολύ πιο σοφοί, είναι
ακριβώς να επενδύσουμε στους
νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά,
στην καινοτομία, στην ανάπτυξη,
στην υψηλή τεχνολογία».

«θα βρεθούν στην πανεπιστημιούπολη για να δουλέψουν πάρα
πολλοί άνθρωποι. Αρχιτέκτονες,
μηχανικοί, εργάτες κτλ. θα στήσουν μια υποδομή, όχι μόνο για
τις γενιές του σήμερα, αλλά και
για τις επόμενες γενιές». «Η εμπλοκή των νέων παιδιών σε αυτή
την ερευνητική διαδικασία, στην
καινοτομία και την ανάπτυξη, για
μας είναι προτεραιότητα. Ας μην
ξεχνάμε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος εργοδοτικός οργανισμός στην Κύπρο.
Εργοδοτεί νέους ανθρώπους με
χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα» κατέληξε.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Το δάνειο θα δώσει ανάμεσα σε άλλα, τη δυνατότητα της ολοκλήρωσης του μεγάΤΟ ΟΡΑΜΑ. Το σημαντικότερο λου έργου της βιβλιοθήκης του
ίσως όραμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι να δώσει μέσα από την ολοκλήρωση
της Πανεπιστημιούπολης, την ευκαιρία σε όσους περισσότερους
νέους να εργαστούν. «Το έργο
αναμένεται να ανοίξει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στον τόπο
μας. Δηλαδή σε μια στιγμή που ο
τόπος είναι σε κρίση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει το σινιάλο
για την ανάπτυξη» δήλωσε ο κ.
Χριστοφίδης και συμπλήρωσε ότι
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Πανεπιστημίου, που αναμένεται
ότι θα αποτελέσει ένα έργο σταθμό για την Κύπρο. Σύμφωνα με το
κτιριολογικό πρόγραμμα το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου θα ανέρχεται περίπου στα 15.000 τ.μ. Μεταξύ άλλων θα συμπεριλαμβάνει
βιβλιοστάσια για 620.000 τόμους
βιβλίων και 80.000 τόμους περιοδικών. Επίσης θα διαθέτει περί
τις 900 θέσεις μελέτης οι οποίες
θα είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. «Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός
ότι μέσα στην κρίση συνεχίσαμε
το αναπτυξιακό έργο της βιβλιοθήκης, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε 15 μήνες πριν την ολοκλήρωση της. Θα αποτελεί ένα ορόσημο και ένα έργο πνοής που
βάζει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό
χάρτη των βιβλιοθηκών και της
κοινωνίας της γνώσης» δήλωσε
στην «Α» ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

αποτέλεσμα Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, βρίσκεται στο
τελικό στάδιο και σύμφωνα με
τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό
αναμένεται ότι οι οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση τους θα
αρχίσουν τους επόμενους μήνες
και θα ολοκληρωθούν περί το
2018.Το όλο κτιριακό συγκρότημα
θα στεγάσει 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. Αναμένεται
επίσης ότι η ολοκλήρωση των νέων
εγκαταστάσεων θα επιταχύνει και
την εισροή Ευρωπαϊκών Ερευνητικών κονδυλίων στην Κύπρο καθώς και την εργοδότηση εκατοντάδων Κυπρίων επιστημόνων με
σαφή ερευνητικό προσανατολισμό.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Η χρηματοδότηση θα σημάνει και την έναρξη των εργασιών για την ανέγερση
της Πολυτεχνικής Σχολής, που θα
αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα Επιστημονικό και παράλληλα Τεχνολογικό Πνεύμονα,
εφάμιλλο των πλέον σύγχρονων
ανά την υφήλιο ερευνητικών οργανισμών, ιδιαίτερα στο πεδίο των
καινοτόμων και εφαρμοσμένων
Τεχνολογιών Αιχμής. Ο σχεδιασμός
των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής,

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ. Ένα από
τα σημαντικότερα προγραμματιζόμενα έργα του Πανεπιστημίου
Κύπρου είναι και η δημιουργία
ενός φωτοβολταϊκού πάρκου και
μάλιστα στη νεκρή ζώνη. Αξίζει
να σημειωθεί πως πρόκειται για
την πρώτη επένδυση που γίνεται
στη νεκρή ζώνη από το 1974. Το
φωτοβολταϊκό πάρκο θα μετατρέψει το ακαδημαϊκό ίδρυμα σε ανεξάρτητο ενεργειακά οργανισμό
με σχεδόν μηδενικές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα από τη
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λειτουργία του. Συγκεκριμένα, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου καταναλώνει ετησίως περίπου 16 εκατ. κιλοβατώρες, ενώ η παραγωγή από
το φωτοβολταϊκό πάρκο υπολογίζεται σε 17 εκατ. κιλοβατώρες
ετησίως. Αναμένεται επίσης πως
θα επιφέρει έσοδα γύρω στα 4,5
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, το φωτοβολταϊκό πάρκο είναι μόνο η αρχή, ενώ θα ακολουθήσουν πολλές δράσεις μέσω
των οποίων το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πρωτοστατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ίδρυμα που
σέβεται το περιβάλλον και αναπτύσσει πράσινες πρωτοβουλίες.
Στο πλαίσιο της δράσης του ως
πράσινο Πανεπιστήμιο θα είναι
επίσης σε θέση να προσελκύσει
χρηματοδότηση από σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια.
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ. Με την παραχώρηση του δανείου θα χρηματοδοτηθούν παράλληλα και τα
αρχιτεκτονικά σχέδια της σχολής
ανθρωπιστικών επιστημών, της φιλοσοφικής σχολής, της σχολής
κοινωνικών επιστημών, του τμήματος αρχιτεκτονικής, του ινστιτούτου έρευνας και καινοτομίας
και της 2ης φάσης των φοιτητικών
εστιών. Στη συνέχεια, τα εν λόγω
έργα θα ολοκληρωθούν κατά την
τελευταία φάση της κτιριακής ολοκλήρωσης της Πανεπιστημιούπολης, δηλαδή κατά την περίοδο
2018 -2023.

