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Βιβλιοθήκη, Πολυτεχνική παίρνουν σειρά
γι΄ ανέγερση στην Πανεπιστημιούπολη
Η οικονομική κρίση θα επηρεάσει αρνητικά και την προσπάθεια για επέκταση της πανεπιστημιούπολης στην περιοχή
Αθαλάσσας με ταχείς ρυθμούς . «Μέχρι πριν από 5 χρόνια είχαμε ένα προϋπολογισμό της τάξης των 20
εκατομμυρίων το χρόνο σήμερα έχει πέσει στα 7-8 εκατομμύρια» τονίζει στη συνέντευξή του στο www.paideianews.com ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου Άγις Ελισσαίος. Ο κ. Ελισσαίος
μας μιλά επίσης για τα επόμενα άμεσα βήματα, για επέκταση της πανεπιστημιούπολης, που είναι η ανέγερση της
Βιβλιοθήκης και της Πολυτεχνικής Σχολής.
Ο πυρήνας
ΕΡ: Ποιο είναι το επόμενο πλάνο της επέκτασης της πανεπιστημιούπολης;
ΑΠ: Νομίζω ότι έχουμε φθάσει σε ένα σταθμό όπου οι κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουμε δημιουργούν ένα
πυρήνα δραστηριοτήτων στην περιοχή της Αθαλάσσας . Πέραν από τις δύο μεγάλες σχολές, Θετικών Επιστημών και
Σχολή Επιστημών και Διοίκησης, έχουμε την Κεντρική Διοίκηση, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τους χώρους
κοινωνικών δραστηριοτήτων και τη Φοιτητική Εστία. Όλα αυτά δίνουν ένα βασικό πυρήνα δραστηριοτήτων. Αρχίσαμε
και αισθανόμαστε ότι εδώ μεταφέρεται ο κύριος όγκος των ακαδημαϊκών και φοιτητικών δραστηριοτήτων.
Η Βιβλιοθήκη
Αυτό συνηγορεί στην επιτακτική ανάγκη ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι για τη Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη μέχρι τώρα
λειτουργεί κάτω στο χώρο της Ακαδημίας. Τώρα είμαστε σε τροχιά έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών για το
Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη, για το οποίο υπήρξε μια δωρεά από την Έλλη Ιωάννου πριν αποβιώσει. Η
οικογένεια έχει πληρώσει και τον αρχιτέκτονα που σχεδίασε το κτήριο αυτό. Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, έχουμε
προκηρύξει προσφορές και είμαστε στη φάση κατακύρωσης. Είναι θέμα ημερών θα γίνει η ανάθεση σε εργολάβους
για να ξεκινήσουν κατασκευές από τις αρχές του Σεπτέμβρη.
ΕΡ: Πότε αναμένετε να τελειώσει το έργο;
ΑΠ: Σύμφωνα με το πρόγραμμα σε τρία χρόνια, όμως υπάρχει και μια περίοδος για να το εξοπλίσουμε και να το
λειτουργήσουμε δοκιμαστικά. Θα έλεγα σε τριάμισι ή τέσσερα χρόνια από σήμερα.
Το πλήγμα λόγω κρίσης
ΕΡ: Η κρίση είναι αισθητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σ΄ ότι αφορά τη διάθεση κονδυλίων;

ΑΠ: Σαφέστατα. Το έχουμε αντιληφθεί ότι δεν θα ξεφεύγαμε και εμείς από αυτή την προσπάθεια. Όπως όλος ο
δημόσιος φορέας έχει επηρεαστεί το ίδιο και εμείς. Αναμφίβολα, τα αναπτυξιακά έργα είναι τα πρώτα που
επηρεάζονται. Είναι ευτύχημα που έχουμε τη Βιβλιοθήκη, την οποία έχουμε ξεκινήσει με λεφτά της δωρεάς, και μετά
όταν προχωρήσει, θα συνεχιστεί με χρηματοδότηση. Μιλάμε για ένα έργο της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Απλώς, μας προβληματίζει με ποιους ρυθμούς θα προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια, διότι αν εξακολουθεί να
υπάρχει η κρίση, σίγουρα το πρόγραμμα επηρεάζεται. Μέχρι πριν από 5 χρόνια είχαμε ένα προϋπολογισμό της
τάξης των 20 εκατομμυρίων το χρόνο σήμερα έχει πέσει στα 7-8 εκατομμύρια.
Η Πολυτεχνική Σχολή
Αυτή που θα καταστεί επείγον στη συνέχεια ν’ ανεγερθεί είναι η Πολυτεχνική Σχολή. Ήδη, τον περασμένο Δεκέμβριο
ολοκληρώθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Το έργο είναι της τάξης των 40-45 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ανατεθεί
στους μελετητές να προχωρήσουν στα κατασκευαστικά σχέδια, κάτι που θα χρειαστεί δύο χρόνια. Λογικά πρέπει ν’
αρχίσει τα μέσα του 2013. Εκεί θα χρειαστεί να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει χρηματοδότηση για να προχωρήσει.
Παράλληλα, είμαστε έτοιμοι να προκηρύξουμε ένα νέο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που θα αφορά το Τμήμα Βιολογίας
μαζί με ένα κοινόχρηστο χώρους διδασκαλίας το οποίο θα συμπληρώσει, κυρίως το κομμάτι των Θετικών Επιστημών
που λείπει.

