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Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για τη Σχολή Επιστημών
και Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου
προέβη, σήμερα στο Υπουργείο, σε δηλώσεις αναφορικά με την Σχολή Επιστημών και
Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα.
Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε: «Επειδή έχω δει κάποια δημοσιεύματα
σχετικά με την Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου που προγραμματίζεται να
δημιουργηθεί για τις Επιστήμες και την Τεχνολογία της Θάλασσας στη Λάρνακα, θα
ήθελα να σημειώσω ότι κακώς αναφέρεται ότι ματαιώθηκε αυτός ο προγραμματισμός και
ότι παραμένει σε ισχύ η απόφαση που είχε ληφθεί από την Κυβέρνηση.
Εκείνο το οποίο έχω εξηγήσει στον Δήμαρχο Λάρνακας και στους υπόλοιπους
ενδιαφερόμενους φορείς, με τους οποίους είχαμε συνάντηση, είναι ότι λαμβάνοντας
υπόψη τα φετινά δημοσιονομικά δεδομένα, την υπερπροσπάθεια που έχει κάνει η
Κυβέρνηση για να στηρίξει και τους εργαζόμενους και γενικότερα την κοινωνία στη
διάρκεια της πανδημίας, δεν μπορεί να ενταχθεί αυτό το έργο για το επόμενο έτος,
εφόσον στον δημοσιονομικό σχεδιασμό του κράτους το μέγιστο όριο δαπανών του
ΥΠΠΑΝ διατηρείται στο ίδιο επίπεδο.
Επομένως, αναστέλλεται ο προγραμματισμός και η συνεννόηση που έχει γίνει στο
Υπουργικό Συμβούλιο είναι ότι δημοσιονομικά θα επανεξεταστεί το θέμα του χρόνου.
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Αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει και θα ήθελα να ανασκευάσω ισχυρισμούς
ή πληροφορίες, που κάνουν λόγο για ματαίωση.
Η συζήτηση για αυτό το έργο, το οποίο έχει ανακοινωθεί, θα συνεχιστεί και βεβαίως το
Υπουργείο Παιδείας παραμένει σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, για να δούμε πώς και πότε μπορεί να υλοποιηθεί η δημιουργία αυτής της
Σχολής».
Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι το ΥΠΠΑΝ έχει ενώπιόν του σχεδιασμό του
Πανεπιστημίου Κύπρου με δαπάνες της τάξεως των €120 εκατ. συν τις ανάγκες σε
προσωπικό και είναι στη βάση αυτής της πρότασης που θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα
για τα επόμενα χρόνια.
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