ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2018 (Τρίτη 26 Ιουνίου 2018)
Χαιρετισμός Προέδρου Συμβουλίου Π.Κ.
Απόψε αποχαιρετούμε τους νέους αποφοίτους μας και κηρύσσουμε
την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.
Με τη λήξη της αποψινής τελετής, οι 355 μέχρι προ ολίγου φοιτητές
της

Σχολής

Θετικών

και

Εφαρμοσμένων

Επιστημών

και

της

Πολυτεχνικής Σχολής, αναγνωρίζονται επίσημα ως εξειδικευμένοι
επιστήμονες.
Βρισκόμαστε απόψε εδώ να τιμήσουμε τους 1313 απόφοιτους στους
οποίους θα απονεμηθεί το πτυχίο που επισφραγίζει την ολοκλήρωση
του πρώτου κύκλου των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Να τους
συγχαρούμε θερμά λοιπόν, για την επίτευξη του

σημαντικού

ορόσημου ζωής, που θα αποτελέσει τη βάση για το μέλλον τους. Έχετε
κάθε λόγο να είστε περήφανοι για το πανεπιστήμιο σας και εμείς
έχουμε κάθε λόγο να σας καμαρώνουμε. Από την έναρξη λειτουργίας
του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετρά συνολικά 24,240 απόφοιτους, οι
οποίοι έχουν διεισδύσει με εντυπωσιακό τρόπο στον κοινωνικόοικονομικό ιστό της Κύπρου.
Εκφράζω επίσης την εκτίμηση μου προς την ακαδημαϊκή κοινότητα
για το άρτιο έργο που επιτελεί στη διδασκαλία και την έρευνα με τον
αριθμό των ενεργών ερευνητικών έργων να ανέρχεται σήμερα στα
150 με συνολική χρηματοδότηση στα €45,000,000 εκατομμύρια,
εργοδοτώντας 417 νέους ερευνητές . Επιβεβαίωση της αριστείας του
Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η κατάταξη των βρετανικών Times,
όπου το ΠΚ κατατάσσεται μεταξύ των 200 κορυφαίων ευρωπαϊκών

πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα κατέχει την 62η θέση παγκοσμίως
ανάμεσα στα πανεπιστήμια που έχουν μέχρι 50 χρόνια λειτουργίας. Το
Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα σε όλα τα
πανεπιστημιακά και ερευνητικά Ιδρύματα της Κύπρου στο δείκτη
nature με αριθμό δημοσιεύσεων 16 φορές μεγαλύτερο από το δεύτερο
σε σειρά ίδρυμα της Κύπρου.

Απευθύνω επίσης ευχαριστίες και προς το διοικητικό προσωπικό για
τη συμβολή του στην επιτυχή λειτουργία του οργανισμού.
Το Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, θα πράξει ότι είναι
δυνατό για να συμβάλει στην προσπάθεια όλων να πετύχουμε ακόμα
καλύτερα αποτελέσματα για την ευόδωση των ψηλών στόχων που
θέσαμε.
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε την Πολιτεία για τη
συνεχή στήριξη και την κατανόηση που επιδεικνύει στις προτάσεις και
πρωτοβουλίες μας. Επίσης σημαντική βοήθεια στις προσπάθειές μας
είναι οι δωρεές που λαμβάνουμε από πρόσωπα και οργανισμούς, για
τις οποίες είμαστε πραγματικά ευγνώμονες.
Η ανάπτυξη της οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη. Οι καθυστερήσεις
όμως στις μεταρρυθμίσεις είναι επίσης γεγονός. Με αποτέλεσμα οι
θεσμοί και οι μηχανισμοί του κράτους να παραμένουν στάσιμοι στα
παλιά. Αυτό είναι που μας ανησυχεί διότι η βιώσιμη ανάπτυξη, πέρα
από

πρόσκαιρες

και

βραχυπρόθεσμες

βελτιώσεις

δεν

είναι

εξασφαλισμένη. Διότι πάνω από όλα υστερούμε στην αλλαγή της
νοοτροπίας,

παραμένοντας

εγκλωβισμένοι

στα

τετριμμένα

και

αγνοώντας τις

προκλήσεις της καινοτομίας που επηρεάζει το

οικονομικό γίγνεσθαι κάθε χώρας.
Για το λόγο αυτό παραμένουμε ως χώρα στις τελευταίες θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δαπάνες για καινοτομία και έρευνα. Τόσο
στο επίπεδο του δημόσιου τομέα όσο και στην πρωτοβουλία του
ιδιωτικού τομέα. Ενώ έχουμε εσάς, το ανθρώπινο δυναμικό που
αποτελεί την αιχμή του δόρατος για να κερδίσουμε τη μεγάλη μάχη
της καινοτομίας, διστάζουμε και φυγομαχούμε.
Οι

νέοι

τομείς

της

ψηφιακής

μεταμόρφωσης,

της

τεχνητής

νοημοσύνης και της κυκλικής οικονομίας της 4ης βιομηχανικής
επανάστασης είναι οι τομείς του μέλλοντος που θα κυριαρχήσουν στη
νέα οικονομία. Πρόσφατη μελέτη της Διεθνούς Τράπεζας αναφέρει ότι
το 65% των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν το 2030,
σε διάστημα 12 ετών, δεν υπάρχουν ακόμα σήμερα, άρα δεν θα
αντικαταστήσουν

υπάρχουσες

θέσεις

εργασίας,

αλλά

θα

είναι

καινούριες, σε νέους τομείς της οικονομίας. Οι αλλαγές θα είναι
δραματικές και αδυσώπητες για όσους μένουν πίσω.
Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση μπροστά σας σήμερα, που ξεκινά η πιο
παραγωγική περίοδος της ζωής σας. Για να διεκδικήσετε τη νέα θέση
που σας αρμόζει, σε μια νέα σύγχρονη κοινωνία, μια νέα βιώσιμη
οικονομία και πάνω από όλα, σε μια νέα επανενωμένη πατρίδα.

Ο Πρόεδρος θα απουσιάζει στις 27 και 28 Ιουνίου ως εκ
τούτου δεν θα παρευρεθεί στις τελετές των δύο αυτών
ημερών.
Ακολουθεί ο χαιρετισμός για τους Μεταπτυχιακούς

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2017 (Παρασκευή 29 Ιουνίου
2018) –
Σχολή Μεταπτυχιακοί Φοιτητών
Χαιρετισμός Προέδρου Συμβουλίου Π.Κ.
Απόψε αποχαιρετούμε τους νέους μεταπτυχιακούς αποφοίτους μας και
κηρύσσουμε την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.
Με τη λήξη της αποψινής τελετής, οι 274 μέχρι προ ολίγου
μεταπτυχιακοί φοιτητές, αναγνωρίζονται επίσημα ως εξειδικευμένοι
επιστήμονες.
Να τους συγχαρούμε θερμά λοιπόν, για την επίτευξη του σημαντικού
ορόσημου ζωής, που θα αποτελέσει τη βάση για το μέλλον τους. Έχετε
κάθε λόγο να είστε περήφανοι για το πανεπιστήμιο σας και εμείς
έχουμε κάθε λόγο να σας καμαρώνουμε. Από την έναρξη λειτουργίας
του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετρά συνολικά 24,240 απόφοιτους, οι
οποίοι έχουν διεισδύσει με εντυπωσιακό τρόπο στον κοινωνικόοικονομικό ιστό της Κύπρου.
Εκφράζω επίσης την εκτίμηση μου προς την ακαδημαϊκή κοινότητα
για το άρτιο έργο που επιτελεί στη διδασκαλία και την έρευνα με τον
αριθμό των ενεργών ερευνητικών έργων να ανέρχεται σήμερα στα
151 με συνολική χρηματοδότηση στα €45 εκατομμύρια εργοδοτώντας
417 νέους ερευνητές. Επιβεβαίωση της αριστείας του Πανεπιστημίου
Κύπρου αποτελεί η νέα κατάταξη των βρετανικών Times, όπου το ΠΚ
κατατάσσεται

μεταξύ

των

200

κορυφαίων

ευρωπαϊκών

πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα κατέχει την 62η θέση παγκοσμίως

ανάμεσα στα πανεπιστήμια που έχουν μέχρι 50 χρόνια λειτουργίας. Το
Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται πρώτο ανάμεσα σε όλα τα
πανεπιστημιακά και ερευνητικά Ιδρύματα της Κύπρου στο δείκτη
nature με αριθμό δημοσιεύσεων 16 φορές μεγαλύτερο από το δεύτερο
σε σειρά ίδρυμα της Κύπρου.

Απευθύνω επίσης ευχαριστίες και προς το διοικητικό προσωπικό για
τη συμβολή του στην επιτυχή λειτουργία του οργανισμού.
Το Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, θα πράξει ότι είναι
δυνατό για να συμβάλει στην προσπάθεια όλων να πετύχουμε ακόμα
καλύτερα αποτελέσματα για την ευόδωση των ψηλών στόχων που
θέσαμε.
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε την Πολιτεία για τη
συνεχή στήριξη και την κατανόηση που επιδεικνύει στις προτάσεις και
πρωτοβουλίες μας. Επίσης σημαντική βοήθεια στις προσπάθειές μας
είναι οι δωρεές που λαμβάνουμε από πρόσωπα και οργανισμούς, για
τις οποίες είμαστε πραγματικά ευγνώμονες.
Η ανάπτυξη της οικονομίας είναι αδιαμφισβήτητη. Οι καθυστερήσεις
όμως στις μεταρρυθμίσεις είναι επίσης γεγονός. Με αποτέλεσμα οι
θεσμοί και οι μηχανισμοί του κράτους να παραμένουν στάσιμοι στα
παλιά. Αυτό είναι που μας ανησυχεί διότι η βιώσιμη ανάπτυξη, πέρα
από

πρόσκαιρες

και

βραχυπρόθεσμες

βελτιώσεις

δεν

είναι

εξασφαλισμένη. Διότι πάνω από όλα υστερούμε στην αλλαγή της
νοοτροπίας,

παραμένοντας

εγκλωβισμένοι

στα

τετριμμένα

και

αγνοώντας τις

προκλήσεις της καινοτομίας που επηρεάζει το

οικονομικό γίγνεσθαι κάθε χώρας.
Για το λόγο αυτό παραμένουμε ως χώρα στις τελευταίες θέσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δαπάνες για καινοτομία και έρευνα. Τόσο
στο επίπεδο του δημόσιου τομέα όσο και στην πρωτοβουλία του
ιδιωτικού τομέα. Ενώ έχουμε εσάς, το ανθρώπινο δυναμικό που
αποτελεί την αιχμή του δόρατος για να κερδίσουμε τη μεγάλη μάχη
της καινοτομίας, διστάζουμε και φυγομαχούμε.
Οι

νέοι

τομείς

της

ψηφιακής

μεταμόρφωσης,

της

τεχνητής

νοημοσύνης και της κυκλικής οικονομίας της 4ης βιομηχανικής
επανάστασης είναι οι τομείς του μέλλοντος που θα κυριαρχήσουν στη
νέα οικονομία. Πρόσφατη μελέτη της Διεθνούς Τράπεζας αναφέρει ότι
το 65% των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν το 2030,
σε διάστημα 12 ετών, δεν υπάρχουν ακόμα σήμερα, άρα δεν θα
αντικαταστήσουν

υπάρχουσες

θέσεις

εργασίας,

αλλά

θα

είναι

καινούριες, σε νέους τομείς της οικονομίας. Οι αλλαγές θα είναι
δραματικές και αδυσώπητες για όσους μένουν πίσω.
Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση μπροστά σας σήμερα, που ξεκινά η πιο
παραγωγική περίοδος της ζωής σας. Για να διεκδικήσετε τη νέα θέση
που σας αρμόζει, σε μια νέα σύγχρονη κοινωνία, μια νέα βιώσιμη
οικονομία και πάνω από όλα, σε μια νέα επανενωμένη πατρίδα.

