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Χαιρετισμός υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας εκ μέρους 

του Προέδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας  

στη XIV Τελετή Αποφοίτησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου  

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

 
Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε και Μέλη του Συμβουλίου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου,  

Αγαπητέ Πρύτανη και Μέλη των Πρυτανικών Αρχών, 

Αγαπητοί εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, 

Αγαπητέ Αρχηγέ της Αστυνομίας, 

Κυρίες και Κύριοι Πανεπιστημιακοί, 

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές, 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Χαίρομαι που είμαι απόψε μαζί σας και μπορώ να μοιραστώ αυτήν τη ξεχωριστή σίγουρα στιγμή, σε μια, θα 

έλεγα Τελετή που ταιριάζει, μια ανοικτή Τελετή Αποφοίτησης για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με φυσική 

παρουσία. 

 

Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που μου δίνεται η ευκαιρία να απευθύνω απόψε μάλιστα χαιρετισμό εκ μέρους 

του Προέδρου της Δημοκρατίας του κυρίου Νίκου Αναστασιάδη στην Τελετή Αποφοίτησης των φοιτητριών 

και φοιτητών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και να 

συγχαρώ όλες και όλους τους αποφοιτούντες για την επιτυχία τους, αλλά και την Πρυτανεία, τους Καθηγητές,  

τις Καθηγήτριες και το προσωπικό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το αξιόλογο ακαδημαϊκό, 

επιστημονικό και γενικότερα το έργο του Πανεπιστημίου. 

 

Ο σκοπός της ίδρυσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου το 2002 ήταν η προσφορά σε όλους τους 

Κύπριους πολίτες, και όχι μόνο, της δυνατότητας να αποκτήσουν έναν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στον 

δικό τους χώρο και χρόνο.  Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξής του έκτοτε, μέσα από μια πορεία συνεχούς 

προόδου, έχοντας φτάσει σήμερα σε αριθμό πέραν των 3 χιλιάδων φοιτητών, το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την 

καταξίωσή του στον ελληνόφωνο χώρο και την αναγνώρισή του ως μια αξιόπιστη επιλογή για ποιοτική 

εκπαίδευση σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, αλλά και σε 

προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που συμπληρώνουν τη συνολική προσφορά του. Πέραν της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, όμως, η έρευνα αποτελεί πάντοτε κυρίαρχο στοιχείο της φυσιογνωμίας και αποστολής του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Προσωπικό του έχει σημαντική ερευνητική 

δραστηριότητα, η οποία χρηματοδοτείται από εγχώριους, ευρωπαϊκούς και γενικότερα διεθνείς πόρους και 

τα αποτελέσματά της διαχέονται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, έντυπα και άλλα βήματα, 

αναδεικνύοντας ακριβώς την επιστημονική εργασία που επιτελείται σε αυτό το Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, τα 

ερευνητικά αποτελέσματα αυτά και η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τον παραγωγικό ιστό συμβάλλουν 

σίγουρα καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ευημερία της κοινωνίας μας. 

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στηριζόμενο εξ’ αρχής σε πρωτοποριακές τεχνολογικές εφαρμογές στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 

εφαρμογών στην παρεχόμενη εκπαίδευση που προσφέρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα υγειονομική 

κρίση, η οποία ήρθε μαζί με την πανδημία Covid-19, ανέδειξε την ετοιμότητα του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου να προσαρμοστεί και να πρωτοπορήσει, ώστε να ανταποκριθεί επαρκώς στις πρωτόγνωρες 

υγειονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επέβαλε η πανδημία.   

 

Πρόθεση της Πολιτείας είναι να διευρύνει περαιτέρω την έως σήμερα αγαστή συνεργασία με το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου στην μεγάλη πρόκληση της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλες τις 

βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Και θα πρέπει να σημειώσω ότι πρέπει να εργαστούμε 

πραγματικά για την ενίσχυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου όπως και για την ενίσχυση των ψηφιακών 

εφαρμογών στην εκπαίδευση.   

 

Η Κυβέρνηση έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης στην 

Κύπρο και το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει υιοθετήσει σειρά μέτρων με 
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σκοπό να καταστεί η χώρα μας περιφερειακό και διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο.  Πράγματι, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι σημειώνεται μια γρήγορη ανάπτυξη και ακριβώς αυτή η ανάπτυξη 

αντανακλάται σε αριθμούς και στοιχεία που μας επιτρέπουν πλέον να βλέπουμε την Κύπρο σαν ένα 

περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  Ωστόσο, την ίδια ώρα που σημειώνεται αυτή η ποσοτική 

ανάπτυξη, καθίσταται ιδιαίτερης σημασίας ο στόχος να διαφυλάσσουμε πάντα την ποιότητα των 

πανεπιστημιακών σπουδών. Η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης μέσω 

του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στη βάση ευρωπαϊκών 

και διεθνών προτύπων και προδιαγραφών, αποτελεί επομένως έναν άλλο σημαντικό στόχο του Υπουργείου 

μας και της Κυβέρνησής μας. 

 

Επιπλέον, η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης στο Υπουργείο, στο πλαίσιο του έργου «Αντιμετώπιση 

Αναντιστοιχίας Δεξιοτήτων» μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, επιδιώκει την καλύτερη αντιστοίχιση 

των Πανεπιστημιακών και άλλων σπουδών με τα δεδομένα της κοινωνίας και ειδικότερα της αγοράς 

εργασίας. Πρόκειται για ένα σχέδιο που αποτελεί μέρος της πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μαζί με έναν εθνικό μηχανισμό παρακολούθησης αποφοίτων 

ανώτερης εκπαίδευσης προχωράμε σε έναν ευρύτερο ανασχεδιασμό και των πανεπιστημιακών σπουδών και 

προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται πλέον καλύτερα τόσο στις σημερινές όσο και στις αυριανές εξελίξεις, 

τάσεις και ανάγκες στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. 

 

Η συλλογή δεδομένων από όλους τους αποφοίτους των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου 

σχετικά με την επαγγελματική και την κοινωνική τους πορεία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, μαζί 

με τη συλλογή βεβαίως δεδομένων για τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας σε γνώσεις, 

δεξιότητες και προσόντα από την εθνική έρευνα εργοδοτών, θα συμβάλουν, πιστεύω, ουσιαστικά στην 

βελτίωση της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος της ανώτερης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας 

και στον σχεδιασμό νέων και ευέλικτων -προσαρμοσμένων σε αυτές τις ανάγκες- προγραμμάτων με σκοπό 

την επανακατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων (reskilling και upskilling στην αγγλική) που απαιτούνται 

για την αγορά εργασίας. 

 

Στο στάδιο αυτό θα ήθελα, βεβαίως, να απευθύνω λίγα λόγια και στους αποφοίτούς μας. 

 

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, 

 

Η σημερινή είναι ξεχωριστή ημέρα για εσάς αφού σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών και 

την αρχή μιας καινούριας πορείας που θα σας οδηγήσει σε νέους δρόμους που θα στοχεύουν στην προσωπική 

και επαγγελματική καταξίωσή σας. Τα εφόδια που αποκομίσατε και οι δεξιότητες που καλλιεργήσατε μέσα 

από τις σπουδές και τις δραστηριότητές σας, οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήσατε στο Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου θα σας βοηθήσουν στις επίτευξη των στόχων σας.  

 

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί σίγουρα την καλύτερη επένδυση για το μέλλον ενός τόπου και 

παράλληλα είναι το καλύτερο μέσο για την προώθηση της κοινωνικής ισότητας. Η κυπριακή κοινωνία, στην 

οποία σας παραδίδει σήμερα η ακαδημαϊκή κοινότητα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναμένει να 

ανταποκριθείτε με επάρκεια στις ραγδαία μεταβαλλόμενες τεχνολογικές και κοινωνικές συνθήκες μέσα στον 

σύγχρονο κόσμο. Μην ξεχνάτε, όμως, ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία που ξεκινά με τη γέννηση του 

ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του στο ευρύτερο πλαίσιο της διά βίου μάθησης. Είμαι 

βέβαιος ότι η δική σας επιτυχία και πρόοδος θα προσθέτει διαρκώς και στην καλή φήμη του Πανεπιστημίου 

σας, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο υπολογίζει επίσης σε εσάς. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία 

στον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας. Είμαι σίγουρος ότι θα πορευτείτε με επαγγελματισμό, αξιοποιώντας 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εφόδια που αποκτήσατε με τη φοίτησή σας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου.  Απόψε, όμως, μοιραζόμαστε και τη χαρά και την ικανοποίηση των οικογενειών και των άλλων δικών 

σας ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σας και σας στήριξαν στην πορεία των σπουδών σας. Δικαιολογημένα 

μπορούν να νιώθουν τώρα περήφανοι. Συγχαίρω, όμως, και το Διοικητικό Προσωπικό, πρωτίστως το 

Ακαδημαϊκό προσωπικό, που σας στήριξε όλα αυτά τα χρόνια και σας βοήθησε ούτως ώστε να φέρετε σε  

επιτυχές πέρας τις σπουδές σας.   
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Συγχαρητήρια απευθύνω επίσης στο Συμβούλιο και τις Πρυτανικές Αρχές του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Η εμπιστοσύνη της Πολιτείας σε εσάς είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη και να είστε βέβαιοι ότι η 

Κυβέρνηση -όπως οφείλει- θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης σας στο δύσκολο έργο που επιτελείτε 

προσπαθώντας να πραγματοποιήσει αυτές τις περισσότερες ακόμα προσπάθειες που χρειάζονται για την 

ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Θέλω εδώ μάλιστα απόψε να σημειώσω ότι μαζί με τις αρχές του Πανεπιστημίου 

είμαστε αυτή την περίοδο στο μέσο μιας προσπάθειας για να δώσουμε οριστική λύση καταρχάς στο βασικό 

ζήτημα της στέγης του Πανεπιστημίου.   

 

Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου. Καλή Υγεία, Καλή Πρόοδο. Κυρίες και 

Κύριοι εύχομαι επίσης σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές. 

 

Ευχαριστώ. 

 

 

 

 

 

 


