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Οκτώ εκατομμύρια ευρώ για τη 
Βιβλιοθήκη του Παν. Κύπρου και άλλες 
κατασκευαστικές εργασίες 

 

Ποσό οκτώ εκατομμυρίων ευρώ το οποίο αποτελεί ίδια έσοδα, θα διατεθεί από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ανέγερση της Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου». 

Στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος που αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή 

αναφέρεονται τα εξής στο εν λόγω κεφάλαιο. 

«Άρθρο 422 – Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες – €500.000 

Η πρόνοια αφορά σε κατασκευαστικές εργασίες νέων κτηριακών εγκαταστάσεων, 

καθώς και σε τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή προσθήκες σε υφιστάμενες κτηριακές 

εγκαταστάσεις για ικανοποίηση προγραμματιζόμενων ή νέων λειτουργικών 

αναγκών και καλύτερη αξιοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. 

Το Π.Κ. διατηρεί την πρόθεση του να διαθέσει ποσό ύψους μέχρι €8.000.000 για 

την ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», από 

Ίδια Έσοδα πέραν της κρατικής χορηγίας και σχετική πρόνοια έχει περιληφθεί 

στο παρόν άρθρο για το σκοπό αυτό. Οι δαπάνες για την ανέγερση του έργου 

από το έτος 2013 και μετέπειτα, αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθούν από το 

κράτος. 

Ποσό €8.000.0000 έχει μεταφερθεί από το άρθρο 508 «Δαπάνες από Έσοδα για 

Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες» του Κεφαλαίου 5 στο άρθρο 

«Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες» στη στήλη «Δαπάνες από Ίδια 

Έσοδα». Στο παρόν στάδιο στο άρθρο 508 «Δαπάνες από Έσοδα για 

Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες» περιλαμβάνεται ενδεικτική πρόνοια 

€10. 



Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες από Ίδια Έσοδα που αφορούν 

κυρίως στην ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος 

Ιωάννου» και στα ακόλουθα έργα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και 

προτεραιοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου: 

– Εγκαταστάσεις Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

– Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης & Κοινόχρηστοι Χώροι 

Διδασκαλίας ΙΙ 

– Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου 

– Επέκταση Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 

– Έργα Υποδομής 

– Άλλα Έργα 

Καθώς και σε άλλα έργα τα οποία αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: 

– Βιοκλιματικό Στέγαστρο Φοιτητικών Εστιών 

– Σύστημα Κλιματισμού για τις Φοιτητικές Εστίες 

– Εγκαταστάσεις Προσωρινής Στέγασης Πολυτεχνικής Σχολής – Φάση Γ΄ 

– Ανακαίνιση Αξιοθέας 

– Διαμόρφωση Πύλης Εισόδου Πανεπιστημιούπολης 

– Επέκταση Κτηρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης 

– Επέκταση Χώρων Κεντρικών Αποθηκών 

– Έργα Τέχνης 

– Αλλαγές σε Υφιστάμενους Χώρους 

– Διάφορα 

Πρόσθετα περιλαμβάνεται και πρόνοια η οποία προορίζεται να καλύψει δαπάνες 

σε έργα υποδομής τα οποία αφορούν κυρίως στα ακόλουθα: 

– Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Εισόδου και Κλειστού Κυκλώματος 

Παρακολούθησης (Φάση Α') 



– Αναβάθμιση Κεντρικού Συστήματος Κλιματισμού και Θέρμανσης στην 

Πανεπιστημιούπολη 

– Σύστημα Αδιάλειπτου Παροχής Ρεύματος 

– Σύστημα Πανεπιστημιούπολης με Αποχετευτικό Σύστημα Λευκωσίας 

– Υπόγειες Δεξαμενές Λυμάτων για Έκτακτη Ανάγκη και Φύλαξης 

Ανακυκλωμένου Νερού 

– Ηλεκτροκίνητες Μπάρες σε Χώρους Στάθμευσης 

Η πρόνοια δύναται επίσης να καλύψει δαπάνες στεγαστικών αναγκών που 

απορρέουν από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας και συγχρηματοδοτούνται από το Π.Κ., στο πλαίσιο της Δράσης 

"Στρατηγικά Έργα Υποδομής"». 

 


