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Λύση μέσω προϋπολογισμού από τα ίδια τα έσοδα του πανεπιστημίου

Τα βρήκαν για τη βιβλιοθήκη
> Το έργο της νέας βιβλιοθήκης, που είχε διχάσει την ηγεσία του Παν. Κύπρου, βρίσκει διέξοδο
υέσα από τα 9 εκατ. που χρωστά το κράτος στο ίδρυμα για τους μισθούς Δεκεμβρίου
ΓΡΑΦΕΙ
ΧΡΥΣΤΑ ΝΤΖΑΝΗ

το δώρο Χριστουγέννων των υπαλλήλων του, δε
δομένης της οικονομικής στενότητας του κράτους.
Τα 9 εκατ. ευρώ, εφόσον θα επιστραφούν στο πα
νεπιστήμιο μέσω του προϋπολογισμού του, θα
μπουν στο Ταμείο εσόδων και από κει θα δοθούν
για τη συνέχιση των έργων της νέας βιβλιοθήκης,
δεδομένου ότι, λόγω της δωρεάς 8 εκατ. από την
Όπως δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του Συμ Έλλη Ιωάννου για την ανέγερση της, υπήρχε η δέ
βουλίου Χάρης Χαραλάμπους, το θέμα συζητήθη σμευση απο την πλευρά του ιδρύματος, τα πρώτα
κε στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δύο χρόνια οι δαπάνες να πληρώνονται από το Τα
Συμβουλίου, στις 28/1/2013, στην οποία εγκρίθη μείο εσόδων του πανεπιστημίου. «Ήταν μια από
κε ο προϋπολογισμός του πανεπιστημίου για το φαση ομόφωνη, που ένωσε το πανεπιστήμιο», σχο
2013. Η κυβέρνηση είχε ζητήσει από το πανεπι λίασε ο κ. Χαραλάμπους, ο οποίος με γραπτή ανα
στήμιο να μειώσει τον προϋπολογισμό στα 66 εκατ. κοίνωση, πριν από μερικές βδομάδες, είχε καλέσει
ευρώ, από 72 εκατ. ευρώ που πήρε το 2012 (ενώ εί τον πρύτανη να ξεκαθαρίσει αν μιλά εκπροσωπώ
χε ζητήσει αρχικά 95 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα μέ ντας εαυτόν ή το πανεπιστήμιο, με αφορμή συνέ
λη του Συμβουλίου έκριναν πως με το ποσό αυτό δεν ντευξη του τελευταίου στην οποία καταφερόταν
θα υπήρχαν τα χρήματα για να συνεχιστεί η οικο εναντίον της κυβέρνησης. Σ' αυτήν, ο κ. Χριστοφί
δόμηση της βιβλιοθήκης, έργο που ξεκίνησε τον δης κατηγόρησε την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων ότι,
Φεβρουάριο του 2012. Έτσι, όπως εξήγησε ο κ. Χα λόγω της άρνησης του πανεπιστημίου να συναινέ
ραλάμπους, το Συμβούλιο ενέκρινε προϋπολογι σει σε κομματικούς διορισμούς, σημαντικά έργα
σμό ύψους 75 εκατ. ευρώ, δηλαδή, 66 εκατ. που υποδομής του ιδρύματος, όπως η κατασκευή της
ζήτησε η κυβέρνηση συν 9 εκατ. ευρώ, που είναι το βιβλιοθήκης, βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η νέα
ποσό που δανείστηκε προσωρινά το πανεπιστή βιβλιοθήκη αναμένεται να παραδοθεί τον Σεπτέμ
μιο από το Ταμείο εσόδων του, τον περασμένο Δε βριο του 2014, θα έχει εμβαδόν 15,7 τ.χλμ, συλλογή
κέμβριο, καθ' υπόδειξη και του υπουργείου Οικο πέραν των 600.000 βιβλίων, ενώ το κόστος κα
νομικών, προκειμένου να πληρωθούν οι μισθοί και τασκευής της θα είναι 27,7 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο για την απεμπλοκή του έργου
κατασκευής της βιβλιοθήκης του Πα
νεπιστημίου Κύπρου, το οποίο υπήρΕε
εκ των αιτιών της πρόσφατης κόντρας
του προέδρου του ιδρύματος με τον πρύτανη
Κ. Χριστοφίδη,κατάρτισε το Συμβούλιο του
πανεπιστημίου, σε πρόσφατη συνεδρία του.

Η βιβλιοθήκη αναμένεται να παραδοθεί το 2014.
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