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Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Μεταφορών

Μνημόνιο Συνεργασίας για το σύστημα μεταφορών

Το
Πανεπιστήμιο Κύπρου και

το Υπουργείο Μεταφορών
Επικοινωνιών και Έργων
επισφράγισαν τη συνέχιση

της συνεργασίας τους στον τομέα

των μεταφορών με την υπογραφή

Μνημονίου Συνεργασίας
την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου
2021 Στόχος του μνημονίου είναι

η από κοινού συνεργασία για
τη δημιουργία και εφαρμογή
ολοκληρωμένων τεχνολογικών
λύσεων που θα συμβάλλουν
στην ανάπτυξη ευφυών και βιώσιμων

συστημάτων μεταφορών
και κατ επέκταση στη βελτίωση
της ποιότητας της ζωής των πολιτών

Το μνημόνιο υπογράφτηκε
εκ μέρους του Πανεπιστημίου

Κύπρου από τον πρύτανη καθηγητή

Τάσο Χριστοφίδη και εκ
μέρους του Υπουργείου Μεταφορών

Επικοινωνιών και'Εργων
από τον υπουργό κ Γιάννη Κα
ρούσο Το Μνημόνιο Συνεργασίας

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

την επιστημονική συνεργασία για
μελέτη έρευνα ανάπτυξη και
εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων

για την ψηφιοποίηση των
δικτύων μεταφορών και την
αποδοτικότερη διαχείρισή τους
την αύξηση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των δημόσιων
υποδομών τη βελτίωση της οδικής

ασφάλειας τη μείωση της
κυκλοφοριακής συμφόρησης και
γενικότερα δράσεις για επίτευξη
της ευρύτερης πράσινης και

βιώσιμης

ανάπτυξης Ακόμα το
Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί

την απο κοινού συμμέτοχη σε
ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα

από την Ευρωπαϊκή

Ένωση και από άλλους
φορείς χρηματοδότησης έρευνας

την παροχή εκπαίδευσης
από το πανεπιστήμιο σε στελέχη
του υπουργείου την ανταλλαγή
πληροφοριών και δεδομένων
για ερευνητικούς σκοπούς και
την προσφορά πρακτικής εξάσκησης

από το υπουργείο σε
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου

Κατά την τελετή υπογραφής
ο πρύτανης του Πανεπιστη¬

μίου Κύπρου καθηγητής Τάσος
Χριστοφίδης ανέφερε ότι η
ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ

του Πανεπιστημίου Κύπρου

μέσω του Κέντρου Αρι
στείας Κοίος και του Υπουργείου

Μεταφορών αποτελεί
απόδειξη ότι η επένδυση στην
έρευνα και το έργο που συντελείται

στα πανεπιστήμια και στα
ερευνητικά έργα έχουν θετική
επίδραση στο περιβάλλον στην
κοινωνία αλλά και στη διακυβέρνηση

Αναφερόμενος στο
κυκλοφοριακό πρόβλημα που
ταλαιπωρεί τους πολίτες στην
καθημερινότητά τους και στην
οικολογική κρίση που είναι αδιαμφισβήτητο

γεγονός ο κ Χρι
στοφίδης τόνισε ότι η παρέμβαση

των Κέντρων Αριστείας
όπως το Κοίος επιβάλλεται για
την καλυτέρευση των συνθηκών
της ζωής μας αλλά και για τη
βιωσιμότητα των μεταφορών
στη χώρα μας


