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Ο πρόεδρος της Κύπρου, ∆η-
µήτρης Χριστόφιας και της 
Ρωσίας, Βλαντίµιρ Πούτιν, 

είχαν τηλεφωνική επικοινω-
νία στην διάρκεια της οποίας ο 
Ρώσος πρόεδρος αποδέχθηκε 
πρόσκληση να επισκεφθεί την 
Κύπρο, αναφέρει η κυπριακή 
πλευρά. Σύµφωνα µε επίσηµη 
ανακοίνωση, στην τηλεφωνι-
κή επικοινωνία ο ∆.Χριστόφιας 
και ο Βλ.Πούτιν συζήτησαν τους 
όρους της περαιτέρω οικονοµι-
κής συνεργασίας µεταξύ των δύο 
χωρών.

Ο πρόεδρος Χριστόφιας απηύ-
θυνε παράλληλα ευχαριστίες για 
το δάνειο ύψους 2,5 δισ. ευρώ το 
οποίο έχει ήδη δοθεί από την Ρω-
σική Οµοσπονδία στην Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος 
πρόεδρος, προστίθεται στην ανα-
κοίνωση, ανέφερε ότι η στάση 
της Ρωσίας στο Κυπριακό απο-

τελεί θέση αρχής, ενώ εξέφρασε 
παράλληλα την ελπίδα να υπάρ-
ξει σύντοµα συµφωνηµένη λύση 
προς το συµφέρον και των δύο 
κοινοτήτων, Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων, εντός του πλαι-

σίου που καθορίζει ο Οργανισµός 
Ηνωµένων Εθνών.

Συζητήθηκαν επίσης θέµατα 
που αφορούν στην παγκόσµια 
οικονοµική κρίση και ειδικότερα 
στην κρίση στην Ευρωζώνη. 

Σε ιδιωτική κλινική µε µό-
λυνση στο δεξί του πόδι ει-
σήχθη ο πρώην πρόεδρος 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
Γλαύκος Κληρίδης.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση, την 
οποία υπογράφει ο προσωπικός 
γιατρός του, στο Γλαύκο Κληρίδη 
χορηγείται η κατάλληλη θερα-
πευτική αγωγή και αναµένεται 
να παραµείνει στο Ιατρικό Κέ-
ντρο για µερικές µέρες.

Το πέµπτο στη σειρά ιδιω-
τικό Πανεπιστήµιο της Κύ-
πρου είναι πλέον γεγονός. 

Το Πανεπιστήµιο «University of 
Central Lancanshire Cyprus», 
το γνωστό ως «UCLan Cyprus», 
το οποίο όλους τους προηγού-
µενους µήνες απασχόλησε την 
επικαιρότητα, µέσα σε σύντο-
µο χρονικό διάστηµα, όχι µόνο 
πήρε σάρκα και οστά όσον αφο-
ρά στις κτηριακές του εγκαταστά-
σεις στην Πύλα, αλλά έλαβε και 
την αρχική του άδεια λειτουργί-
ας, η οποία του παραχωρήθηκε 
από το Υπουργικό Συµβούλιο 
στα πλαίσια της πρόσφατής του 
συνεδρίας. 

Η αρχική άδεια λειτουργίας 
του νέου ιδιωτικού Πανεπιστη-
µίου στην Κύπρο, το οποίο όπως 
έχει γνωστοποιηθεί εδώ και µή-

νες είναι το προϊόν συνεργασίας 
µεταξύ του βρετανικού Πανεπι-
στηµίου «University of Central 
Lancanshire» και της κυπριακής 
εταιρείας Hasapis, έχει διάρκεια 
τεσσάρων ετών και παραχωρή-
θηκε µε βάση την εισήγηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτι-
κών Πανεπιστηµίων (ΕΑΙΠ).

Ως ηµεροµηνία έναρξης της 
λειτουργίας του έχει καθοριστεί 
η 1η Σεπτεµβρίου 2012. Όπως 
ανακοίνωσε το Υπουργείο Παι-
δείας, το Υπουργικό Συµβούλιο 
είχε αποφασίσει στις 8 Φεβρου-
αρίου 2012 την εγγραφή του 
«UCLan Cyprus» στο Μητρώο 
των Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων. 
Μετά την εγγραφή του στο Μη-
τρώο, η Προσωρινή ∆ιοικούσα 
Επιτροπή του ενηµέρωσε τον 
Υπουργό µε υπόµνηµα ότι έχει 

εκπληρώσει όλους τους όρους 
που είχε ζητήσει η ΕΑΙΠ και 
είναι σε θέση να αρχίσει τη λει-
τουργία του κατά το ακαδηµαϊκό 
έτος 2012-2013. Η πιο πάνω 
ενηµέρωση διαβιβάστηκε στην 
ΕΑΙΠ, η οποία µε επιστολή της 
υπέβαλε στον Υπουργό τις από-
ψεις της, σύµφωνα µε τις οποίες 
εισηγείται τη χορήγηση Αρχι-
κής Άδειας Λειτουργίας στο πιο 
πάνω ιδιωτικό Πανεπιστήµιο, 
για περίοδο τεσσάρων ετών, υπο 
συγκεκριµένους όρους.

«Η απόφαση αυτή του Υπουργι-
κού Συµβουλίου συνιστά ένα ση-
µαντικό βήµα στην προσπάθεια 
ανάπτυξης µιας ποιοτικά αναβαθ-
µισµένης Ανώτερης και Ανώτα-
της Εκπαίδευσης στην Κύπρο», 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση 
του Υπουργείου Παιδείας.

Πρόσκληση να επισκεφτεί την Κύπρο 
αποδέχτηκε ο Βλαντίµιρ Πούτιν

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ

Στο νοσοκοµείο µε µόλυνση 
ο Γλαύκος Κληρίδης

Στη Λάρνακα το πέμπτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, 
σε χρόνο ρεκόρ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΞΙ ΤΟΥ ΠΟ∆Ι

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΑΡΧΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο πρόεδρος 
της Ρωσίας, 
Βλαντίµιρ Πούτιν  


