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τι θα διαβάσετε

του Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου, Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Κύπρου

Υπέρμετρες αντιδράσεις έχει 

προκαλέσει η απόφαση του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για εισδοχή 

ενός μικρού ποσοστού φοιτητών 

με διεθνείς εξετάσεις, όπως το 

International Baccalaureate, το European 

Baccalaureate και άλλα παρόμοια 

διπλώματα τα οποία εξασφαλίζουν 

πρόσβαση σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. 

Η εισδοχή φοιτητών με διεθνείς εξετάσεις εφαρμόζεται 

φέτος που το Πανεπιστήμιο αυξάνει σημαντικά τους αριθμούς 

φοιτητών που δέχεται, αφού ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται 

σταδιακά κατά 2.000, ανεβάζοντας το σύνολό τους πέραν των 

7.000. Με το μέτρο αυτό διευρύνουμε την δεξαμενή από την 

οποία αντλούμε φοιτητές, και αυτό 

είναι αναγκαίο για να διατηρηθούν 

τα υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης που 

αναμένει η κυπριακή κοινωνία  από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η διεύρυνση των 

κριτηρίων εισδοχής είναι επίσης ένα 

εκσυγχρονιστικό μέτρο το οποίο συνάδει 

με τις πρακτικές των ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων. Αυτό προβλέπει εξάλλου 

η συνθήκη της Λισαβόνας, που έχουμε 

υπογράψει, αφού δεσμευθήκαμε να 

αξιολογούμε χωρίς μεροληψία όλα τα ευρωπαϊκά διπλώματα. 

Με το μέτρο αυτό, τέλος, ανοίγουν ουσιαστικά οι πόρτες 

του Πανεπιστημίου Κύπρου σε μαθητές που δεν φοιτούν 

στα δημόσια σχολεία. Για το Πανεπιστήμιο όλοι οι Κύπριοι 

μαθητές είναι υποψήφιοι φοιτητές του, χωρίς αποκλεισμούς και 

Εκσυγχρονισμοσ και η συνΕπΕια των πανΕπιστημιων 

Συνεχίζεται στη σελίδα 16

Σημαντική  επιτυχία αποτελεί για το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου  η διάκριση στο επίπεδο 

Committed to Excellence του Μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM.

Ως αποτέλεσμα της  αξιολόγησης που 

πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2007 από 

διαπιστευμένους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Ποιότητας (EFQM)  επικυρωτές, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου έλαβε τη διάκριση Committed to Excellence  η οποία 

αποτελεί το πρώτο βήμα του Οργανισμού προς την Ευρωπαϊκή 

Επιχειρηματική Αριστεία.

Το μοντέλο EFQM αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο το 

οποίο βοηθά τις επιχειρήσεις / οργανισμούς που αναζητούν 

την αριστεία κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και 

τις κατευθύνει προς την επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης 

μέσω της συστηματικής βελτίωσης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας κερδίσει 

σημαντικές  εμπειρίες αναφορικά με  τα οφέλη 

που το μοντέλο EFQM επιφέρει, σκοπεύει να 

εφαρμόσει τις αρχές αυτές στους τομείς των 

δραστηριοτήτων του με στόχο να προχωρήσει 

στην εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου και 

να διακριθεί ως Οργανισμός που προωθεί  την 

Επιχειρηματική  Αριστεία.

Με τη διάκριση αυτή το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί 

μέρος μιας ομάδας πρωτοπόρων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων βρίσκονται τα Πανεπιστήμια 

Warwick και  Manchester Βρετανίας και το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πειραιά στην Ελλάδα ενώ  τη διάκριση 

κατέχει και το  Πανεπιστήμιο Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη.

απονομη τησ Διακρισησ τησ ΕυρωπαΪκησ 
ΕπιχΕιρηματικησ αριστΕιασ στO πανΕπιστημιο
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Ο σχεδιασμός του έργου των αθλητικών εγκαταστάσεων 

ήταν αντικείμενο του 3ου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ο 

οποίος ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2001 και διεξήχθη 

στο πλαίσιο μιας σειράς αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την 

ανέγερση των κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης.

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στους αρχιτέκτονες 

Χρυσάνθου και Παπαχρίστου. Επιμετρητής ποσοτήτων είναι 

το γραφείο Ροδίτης & Συνεργάτες, ενώ ο κυρίως εργολάβος του 

έργου ήταν η Cybarco Ltd.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση έχει 

ήδη ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει:

1. Κλειστή Αίθουσα Αθλοπαιδιών

•	 	Κεντρική αίθουσα – αρένα με κερκίδες (500 σταθερές και 

1000 κινητές)

•	 3 γήπεδα squash

•	 Αίθουσα πολεμικών τεχνών

•	 Αίθουσα προθέρμανσης

•	 Αίθουσα αεροβικής και οργάνων και

•	 Χώρους λειτουργικής υποστήριξης

2. Υπαίθρια Γήπεδα

•	 1 γήπεδο ποδοσφαίρου

•	 2 γήπεδα πετόσφαιρας / καλαθόσφαιρας

•	 3 γήπεδα αντισφαίρισης

•	 1 γήπεδο χειροσφαίρισης

•	 1 γήπεδο futsal

•	 1 γήπεδο beach volley / handball και

•	 Περιορισμένους χώρους υποστήριξης

3. Υπαίθριο Χώρο Στάθμευσης δυναμικότητας 124 θέσεων

4. Εξωτερικές Διαμορφώσεις - Γραμμικό Πάρκο – Φάση 1

Οι ανωτέρω αθλητικές εγκαταστάσεις παραδόθηκαν 

προς χρήση σταδιακά. Συγκεκριμένα, οι υπαίθριοι χώροι 

παραδόθηκαν τον Ιούνιο του 2007, ενώ η κλειστή αίθουσα 

αθλοπαιδιών τον Ιανουάριο 2008. 

Η κατασκευή των Αθλητικών Εγκαταστάσεων βασίστηκε 

στην ανάγκη δημιουργίας ενός αθλητικού κέντρου υψηλού 

επιπέδου για να εξυπηρετεί τους κατωτέρω σκοπούς:

•	 	Υλοποίηση του αθλητικού προγράμματος του 

Πανεπιστημίου, το οποίο περιλαμβάνει: εσωτερικά 

πρωταθλήματα, αγωνιστικά τμήματα, ψυχαγωγικό αθλητισμό 

όπως και άλλες εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς

•	 	Οργάνωση τοπικών και διεθνών πρωταθλημάτων και 

τουρνουά 

•	 	Δημιουργία ενός κέντρου προπόνησης για την 

προετοιμασία ομαδικών και ατομικών αθλημάτων

•	 	Δυνατότητα φιλοξενίας και οργάνωσης τοπικών και 

διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκθέσεων αθλητικού 

χαρακτήρα

•	 Προσέλκυση ξένων αθλητικών αποστολών

•	 	Ανάπτυξη του προγράμματος «Αθλητισμός για Όλους» 

που να εξυπηρετεί τόσο την Πανεπιστημιακή κοινότητα 

όσο και τη γύρω περιοχή

Στόχος είναι ο αθλητισμός να καταστεί αναπόσπαστο μέρος 

της φοιτητικής ζωής, να αναπτυχθεί το ομαδικό πνεύμα, ενώ 

το ίδιο το Πανεπιστήμιο να γίνει σημαντικό κέντρο ανάπτυξης 

του αθλητισμού και να δοθεί η δυνατότητα σε ταλαντούχους 

φοιτητές-αθλητές να εξελιχθούν σε αθλητές υψηλής απόδοσης. 

Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα αναβάθμισης των 

αντιπροσωπευτικών ομάδων του Πανεπιστημίου, ανάπτυξης 

αθλητικών προγραμμάτων για όλους, καθώς και η προετοιμασία 

ξένων αποστολών με σημαντικά οικονομικά οφέλη. 

αΘΛητικΕσ ΕγκαταστασΕισ στην πανΕπιστημιουποΛη

Ν Ε Α
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Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και της αποστολής 

του, που είναι η διαμόρφωση των ηγετών του αύριο και η επίτευξη 

τομών στην κοινωνία, το αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου 

Κύπρου παραχωρεί  σημαντικό αριθμό υποτροφιών σε στελέχη 

οργανισμών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα 

επιπρόσθετα με τις υποτροφίες που έχει ήδη ανακοινώσει προς το 

διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. 

Συγκεκριμένα, παραχωρούνται 23 υποτροφίες σε στελέχη 

που απασχολούνται στο δημόσιο, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής 

Φρουράς, στην Αστυνομία, στην Ένωση Δήμων, στην Υπηρεσία 

Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, στην Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου, στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και 

στα ΜΜΕ. Οι υποτροφίες αυτές θα παραχωρηθούν σε στελέχη 

των πιο πάνω οργανισμών που θα γίνουν δεκτά στο 

Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΜΒΑ το Σεπτέμβριο του 2008.

Το Επαγγελματικό αυτό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που 

έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και λαμβάνει 

υπόψη τις τάσεις της αγοράς και της σύγχρονης φιλοσοφίας 

στη Διοίκηση, προσφέρεται για επαγγελματίες που θέλουν 

να επενδύσουν στην ανάπτυξη των ηγετικών και διοικητικών 

ικανοτήτων τους.  Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο 

χρόνια και προσφέρεται τόσο στην ελληνική όσο και στην 

αγγλική γλώσσα, κατά τις βραδινές ώρες 18.00 – 22.00. 

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ, συνεχίζοντας την προσπάθεια 

επιμόρφωσης των διοικητικών στελεχών για βελτίωση των 

διοικητικών πρακτικών και κατ΄ επέκταση της ευρύτερης 

κοινωνίας, προσφέρει επίσης μεγάλο αριθμό υποτροφιών 

σε φοιτητές του Προγράμματος βάσει ακαδημαϊκών και 

οικονομικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, 43% των φοιτητών του 

Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, έλαβαν 

μερική ή πλήρη υποτροφία. Τονίζεται ότι αριθμός φοιτητών 

υποστηρίζεται, επίσης, από τους οργανισμούς στους οποίους 

εργάζονται.  Στόχος του Προγράμματος είναι η συνέχιση του 

υψηλού ποσοστού οικονομικής στήριξης των φοιτητών του.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο  

τηλ. 2289 2413/5 και στην ιστοσελίδα www.mba@ucy.ac.cy.

υποτροΦιΕσ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ

Η Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, στο πλαίσιο της 

συνεχούς της προσπάθειας για αναβάθμιση των παρεχομένων 

υπηρεσιών προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, έχει 

εγκαταστήσει πιλοτικά στην καφετέρια του Κεντρικού Κτιρίου 

σύστημα πληροφόρησης μέσω ψηφιακής οθόνης. 

Με την τεχνολογία αυτή οι φοιτητές, το προσωπικό 

καθώς επίσης και οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να 

ενημερώνονται ηλεκτρονικά για διάφορα θέματα που αφορούν 

την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.  Μεταξύ άλλων θα έχουν τη 

δυνατότητα, καθώς θα βρίσκονται στο χώρο, να βλέπουν 

ανακοινώσεις που στέλλονται από τις διάφορες υπηρεσίες και 

τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου που αφορούν σεμινάρια, 

παρουσιάσεις και άλλα γεγονότα.

Επίσης, θα τους δίνεται η ευκαιρία να βλέπουν τίτλους 

ειδήσεων από τον ημερήσιο τύπο και να παρακολουθούν 

μαγνητοσκοπημένες εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου μέσω 

διαδικτύου με επίκαιρα θέματα, όπως οι τελετές αποφοίτησης.

Στόχος μας είναι η επέκταση της Υπηρεσίας αυτής στην 

Πανεπιστημιούπολη και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του 

Πανεπιστημίου, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική 

ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας από οποιοδήποτε 

χώρο του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλέφωνο 2289 4444 και 

e-mail:  helpdesk@ucy.ac.cy 

συστημα πΛηροΦορησησ μΕ ΨηΦιακη οΘονη

Ν Ε Α
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Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, ο 

νέος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Καθηγητής Ανδρέας 

Δημητρίου, επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στις 6 Μαρτίου 2008 και είχε 

συνάντηση με τις Πανεπιστημιακές Αρχές.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Φειδίας 

Πηλείδης και ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Σταύρος Ζένιος,  αφού συνεχάρησαν τον 

κ. Δημητρίου για το διορισμό του,  τον 

ενημέρωσαν για τα κυριότερα θέματα που 

απασχολούν το Πανεπιστήμιο  Κύπρου 

τονίζοντας ότι επιθυμούν να  έχουν μια 

στενή συνεργασία με τον ίδιο, με στόχο 

την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο του 

Οργανισμού. Εξέφρασαν επίσης την ιδιαίτερη ικανοποίηση 

που αισθάνεται η Πανεπιστημιακή Κοινότητα για το διορισμό 

του και διατύπωσαν τη βεβαιότητα ότι το κλίμα αγαστής και 

παραγωγικής συνεργασίας που υπάρχει θα συνεχιστεί.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 

από την πλευρά του, επέδειξε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την πορεία του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και εξέφρασε την 

προθυμία του για στενή και παραγωγική 

συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Αρχές. 

Στη συνέχεια,  εξέφρασε την πρόθεσή 

του να προωθήσει προς υλοποίηση τις 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από 

το Πανεπιστήμιο για την ίδρυση Ιατρικής 

Σχολής, διατυπώνοντας την ετοιμότητά 

του να εκπληρώσει  τις δεσμεύσεις  που 

διατυπώνονται στο πρόγραμμα της Κυβέρνησης  σχετικά με 

θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση. 

ΕπισκΕΨη του νΕου υπουργου παιΔΕιασ και ποΛιτισμου

Ν Ε Α

Στις 20 Δεκεμβρίου 2007 υπογράφηκε το συμβόλαιο 

ανάθεσης εργασιών για την ανέγερση των Κτιριακών 

Εγκαταστάσεων των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων με την 

εργοληπτική εταιρεία Miltiades 

Neophytou CECD Ltd. Ως ημερομηνία 

έναρξης των κατασκευαστικών 

εργασιών ορίστηκε η 7η 

Ιανουαρίου 2008, ενώ ημερομηνία 

αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε 

η 6η Μαΐου 2010.

Ο προϋπολογισμός της 

δαπάνης κατασκευής του έργου 

ανέρχεται σε 10.969.000 Λ.Κ. 

και το συνολικό εμβαδό 11.7000 τ.μ. περίπου. Οι Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις Κοινωνικών Δραστηριοτήτων θα περιλαμβάνουν 

χώρους εστιατορίων, μικρό εμπορικό κέντρο, νηπιαγωγείο και 

βρεφοκομικό σταθμό, κέντρο υγείας, 

χώρους φοιτητικών δραστηριοτήτων 

και λέσχη προσωπικού.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

ο κ. Μιλτιάδης Νεοφύτου εκ μέρους της 

εργοληπτικής εταιρείας, ο Αντιπρύτανης 

Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, 

ο Προϊστάμενος και προσωπικό των 

Τεχνικών Υπηρεσιών κατά την υπογραφή των 

συμβολαίων.

κτιριακEσ ΕγκαταστAσΕισ κοινωνικων ΔραστηριοτHτων

Με πρόταση του Τμήματος Πληροφορικής και απόφαση 

του Συμβουλίου Σχολής Θετικών 

και Εφαρμοσμένων Επιστημών ο 

Καθηγητής της Έδρας C. Lester Hogan 

στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Επιστήμης Υπολογιστών, University 

of California at Berkeley, Χρίστος Χ. 

Παπαδημητρίου, αναγορεύτηκε σε 

Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Θετικών 

και Εφαρμοσμένων Επιστήμων του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Τελετή 

Αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε 

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου την Τρίτη, 

11  Μαρτίου  2008 και ώρα 7.00 μ.μ. 

Την προσωπικότητα και το έργο του 

τιμωμένου παρουσίασε ο Καθηγητής 

του Τμήματος Πληροφορικής κ. Μάριος 

Μαυρονικόλας. 

Ακολούθησε η περιένδυση του 

τιμωμένου με την τήβεννο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου από τον 

Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο, 

και αντιφώνηση του Καθηγητή Χρίστου 

Παπαδημητρίου.

τΕΛΕτη αναγορΕυσησ του καΘηγητη  
χριστου χ. παπαΔημητριου σΕ Επιτιμο ΔιΔακτορα 
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Ν Ε Α

Συμφωνία για τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία 

με επίκεντρο το περιβάλλον και την υγεία του παιδιού 

υπογράφηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και της Εθνικής Επιτροπής 

Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού στις 

15 Φεβρουαρίου 2008. Τη συμφωνία 

υπέγραψε εκ μέρους του Πανεπιστημίου, 

ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Α. 

Ζένιος, και εκ μέρους του Υπουργείου, ο 

Υπουργός, κ. Κώστας Καδής. 

Με την υπογραφή του μνημονίου τα 

δύο μέρη στοχεύουν  να καθιερώσουν ένα 

κοινά συμφωνημένο πλαίσιο συνεργασίας 

στους διαφόρους τομείς υλοποίησης του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού 

2007-2010. Το Σχέδιο εκφράζει τη βούληση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας να υλοποιήσει την πολιτική της Ε.Ε. και του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη μείωση των κινδύνων 

για την υγεία των παιδιών οι οποίοι προέρχονται από το 

περιβάλλον. 

Ειδικότερα, το πεδίο συνεργασίας αφορά στην αξιοποίηση 

δράσεων που ήδη εκτελούνται για άλλους σκοπούς και των 

οποίων τα αποτελέσματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ή να συμβάλουν στην 

υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου, 

όπως π.χ. η ανταλλαγή πληροφοριών και 

τεχνικών δεδομένων για προγράμματα 

παρακολούθησης και έρευνας των 

επιπέδων ρύπων στο περιβάλλον και τον 

άνθρωπο, για την παιδική νοσηρότητα, 

θνησιμότητα, γεννητικότητα καθώς και 

για τα πιθανά αίτια και τους κινδύνους.

Την υλοποίηση των πιο πάνω προνοιών 

της συμφωνίας έχει αναλάβει εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου η Δ. Κάσινου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 

μετά από Υπουργική Απόφαση (9.5.2007) για τον καθορισμό 

του Προέδρου (Δρ. Σ. Κάννα Μιχαηλίδου, Δ/ντρια Γενικού 

Χημείου του Κράτους) και των μελών της Εθνικής Επιτροπής 

Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού. 

συνΕργασια του πανΕπιστημιου κυπρου μΕ τHN EΘνικη 
Επιτροπη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο Όμιλος Αρχαιολογίας σε συνεργασία με τον Όμιλο 

Ελληνορθόδοξης Παράδοσης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

διοργάνωσε από τις 12-18 Μαρτίου 2008 έκθεση φωτογραφίας 

με τίτλο, Εuropa Antiqua. Η πρωτοποριακή αυτή διοργάνωση, η 

οποία διεξάγεται για τρίτη φορά μέσα σε δυο χρόνια στέφθηκε 

με απόλυτη επιτυχία, καθώς η προσέλευση φοιτητών και 

καθηγητών ήταν άκρως ικανοποιητική. Εν πρώτοις, σκοπός 

της έκθεσης ήταν η  οπτική επαφή του θεατή με διάφορα 

ευρωπαϊκά μνημεία παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. 

Ουσιαστικότερα, η έκθεση στόχευε στην διέγερση του 

ενδιαφέροντος προς τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στο 

αισθητικό άγγιγμα του θεατή μέσα από τις καλλιτεχνικές 

λήψεις των μελών των δυο ομίλων, όπου αποτυπώνεται η 

σαγήνη της λαμπερής πολυχρωμίας, η μυστηριακή σύνδεση 

του αρχαίου με το μοντέρνο, η γοητεία του μνημειώδους 

και του απλοϊκού και η διάχυτη ιστορική έκφραση, 

αποδεικνύοντας τον πολυμορφικό και πολυπολιτισμικό 

χαρακτήρα της Ευρώπης. Η θεματολογία της έκθεσης 

ποικίλλει, καλύπτοντας ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα που 

εκτείνεται από την Προϊστορία μέχρι την Αναγέννηση, 

γεγονός που αποκαλύπτει την αδιάκοπη συνέχεια και 

καλλιτεχνική πρόοδο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η 

ατμόσφαιρα μπορεί να περιπλέκεται από τη μεγάλη 

χρονολογική απόσταση που χωρίζει την Αγία Σοφία της 

Κωνσταντινουπόλεως από το Big Ben του Λονδίνου, όμως και 

τα δυο μνημεία διακατέχονται από τον ίδιο πόθο: μια θέση στην 

αιωνιότητα. Η τραγική καταστροφή της ρωμαϊκής Πομπηίας 

καμουφλάρεται τόσο περίτεχνα πίσω από την μαγευτική 

ομορφιά της, που νομίζει κανείς ότι δεν καταστράφηκε ποτέ. 

Τα μεγαλοπρεπέστατα αραβικά ανάκτορα της Αλάμπρας 

παντρεύουν έναν λαμπρό ανατολικό πολιτισμό με τον 

ευρωπαϊκό. Τέλος, τα αξιοθέατα της Ρώμης, του Βατικανού, 

του Αγίου Όρους και του Παρισιού ταξιδεύουν το θεατή σε ένα 

μαγευτικό κόσμο πολιτισμικών απολαύσεων.

EUROPA ANTIQUA

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Ο τέως Υπουργός Υγείας κ. Κώστας Καδής με τον 

Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο.
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Οι «γκουρού» των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνιστούν: 

όποιος θέλει να αποκτήσει εμπειρία για το πώς υποβάλλεται 

μια επιτυχημένη πρόταση πρέπει να περάσει από το στάδιο του 

αξιολογητή, προκειμένου να έρθει σε άμεση επαφή με τα κριτήρια 

που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 

Θεμάτων και Πολιτισμού προκήρυξε στις 12 Μαρτίου 2008 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να 

συγκεντρωθούν υποψηφιότητες για την κατάρτιση μιας 

λίστας εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της διαχείρισης των 

κοινοτικών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, των 

οπτικοακουστικών θεμάτων, του πολιτισμού, της νεολαίας και της 

συμμετοχής των πολιτών.

Οι εμπειρογνώμονες θα παρέχουν τη συνδρομή τους στους 

παρακάτω τομείς: 

α)   Αξιολόγηση των προτάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 

προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·

β)   Αξιολόγηση και παρακολούθηση των έργων: 

αξιολόγηση των εκθέσεων έργων, 

αξιολόγηση των προϊόντων και των αποτελεσμάτων των έργων, 

παρακολούθηση των έργων και επιτόπιες επισκέψεις.

γ )  Ειδικές μελέτες και αναλύσεις που σχετίζονται με τους 

τομείς δραστηριότητας του οργανισμού.

Τα καθήκοντα αξιολόγησης και παρακολούθησης των έργων 

μπορούν να αφορούν τα προγράμματα της νέας προγραμματικής 

περιόδου που διαχειρίζεται ο Οργανισμός: το πρόγραμμα «Διά 

βίου μάθηση» περιλαμβανομένου του δικτύου ενημέρωσης 

για την εκπαίδευση στην Ευρώπη (Eurydice), το πρόγραμμα 

«Erasmus Mundus» περιλαμβανομένου του νέου προγράμματος 

που προβλέπεται να εγκριθεί το 2009, το πρόγραμμα «Erasmus 

Mundus Παράθυρο Εξωτερικής Συνεργασίας», την ειδική 

συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, το πρόγραμμα 

«Tempus», το πρόγραμμα «MEDIA 2007», το πρόγραμμα 

«Πολιτισμός», το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» και το 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες».

Ωστόσο, μπορούν επίσης να αφορούν σε παλαιότερα 

προγράμματα που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης (π.χ. 

«Σωκράτης», «Leonardo da Vinci»,  «Νεολαία»,  «Πολιτισμός 

2000», «MEDIA Plus», «MEDIA-Κατάρτιση», «e-learning» κα.). 

Το έντυπο της αίτησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά και οι 

υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαγγελματική 

πείρα τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε σχέση με το πρόγραμμα 

για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα. 

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη, Λειτουργός, Ευρωπαϊκό 

Γραφείο Κύπρου, 

Avenue d’Auderghem 22-28, B-1040 Brussels,

τηλ.: +32 (0) 2 238 10 44, τηλεομοιότυπο: +32 (0) 2 740 27 20, 

ηλ. διεύθυνση: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy

ποιοσ ΘΕΛΕι να γινΕι αΞιοΛογητησ;

Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ ΣΥ Ν Ε Ρ ΓΑ ΣΙ Α Σ ΣΤ Ι Σ Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ

Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Κέντρο 

Διδασκαλίας και Μάθησης συνεχίζει να προσφέρει ταχύρρυθμα 

μαθήματα προς τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Ευρύτερος 

στόχος του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο σε θέματα μάθησης προσφέροντας μαθήματα που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών. 

Τα μαθήματα αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των 

φοιτητών για τις σπουδές τους και καλύπτουν διάφορα θέματα 

σύμφωνα με τη ζήτηση από τους φοιτητές και την προσφορά 

για διδασκαλία από τους διδάσκοντες.

Η 5η σειρά μαθημάτων διεξήχθηκε κατά την περίοδο 30 

Ιανουαρίου έως 5 Απριλίου 2008, τα μαθήματα κάλυψαν 

συνολικά 57 ώρες εκπαίδευσης και επωφελήθηκαν πάνω από 

200 φοιτητές του Πανεπιστημίου. Τα θέματα που καλύφθηκαν 

και οι διδάσκοντες είχαν ως ακολούθως:  

1.  Δεξιότητες και Τεχνικές Μελέτης – Αν. Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Φωκιανός

2. Εισαγωγή στη Matlab – Καθηγητής Γιώργος Γεωργίου

3. Εισαγωγή στη Maple – Επ. Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος

4.  Αποφυγή Συνήθων Λαθών στα Γραπτά Κείμενα –ΕΕΠ, Έλενα 

Κυριακίδη

5.  Αξιοποίηση Σύγχρονων Τεχνολογικών Εργαλείων – ΕΕΠ 

Νικόλας Μουσουλίδης

6.  Προγραμματισμός Πειραμάτων στις Κοινωνικές Επιστήμες 

σε ΗΥ-Λέκτορας Μάριος Αβρααμίδης

7.  Βιβλιογραφική Έρευνα στις Ανθρωπιστικές/Θεωρητικές 

Διαστάσεις των Επιστημών της Αγωγής –Επ. Καθηγήτρια 

Μαριάννα Παπαστεφάνου

8.  Εισαγωγή στην SPSS –Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 

–ΕΕΠ, Κώστας Φάντη 

9.  Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες - Επ. Καθηγητής 

Παύλος Παύλου

10.  Τέχνη Ταχχύρυθμου Διαβάσματος: Photo Reading – Ειδ. Επ. 

Βιτάλι Ζαϊκόβσκυ 

11.  Διεξαγωγή Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες –Επ. 

Καθηγητής Μάριος Θεοδοσίου

Η 6η σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων προγραμματίζεται 

για το Χειμερινό Εξάμηνο 2008-2009.  Εισηγήσεις από 

τους φοιτητές για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν είναι 

ευπρόσδεκτες. 

Πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

ταχυρρυΘμα μαΘηματα αναπτυΞησ ΔΕΞιοτητων για ΦοιτητΕσ

Ν Ε Α ΤΟ Υ Κ Ε.Δ Ι.Μ Α.
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Σε μια αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας παρουσίασε στις 21 Φεβρουαρίου τη νέα δέσμη 

Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία 2008-2010. 

Η νέα Δέσμη χωρίζεται σε 5 άξονες ως ακολούθως: 

Άξονας 1: Πολυθεματική Ανάπτυξη Έρευνας, καλύπτει 

τους θεματικούς τομείς: «Τεχνολογία», «Τεχνολογίες της 

Πληροφορικής και Επικοινωνία», «Αειφόρος Ανάπτυξη», 

«Υγεία και Βιολογικές Επιστήμες», «Κοινωνικές, Οικονομικές 

και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 

Άξονας 2: Ανάπτυξη Ερευνητικού Ανθρώπινου 

Δυναμικού, καλύπτει τα προγράμματα «Διδάκτωρ», «Νέοι 

Ερευνητές», «Φοιτητές στην Έρευνα», «Μαθητές στην 

Έρευνα», «Τεχνολογία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση»

Άξονας 3: Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας στις 

Επιχειρήσεις, καλύπτει τα προγράμματα «Έρευνα για 

Επιχειρήσεις», Πρόγραμμα «Eureka Κύπρου» και πρόγραμμα 

«Καινοτομία»

Άξονας 4: Ανάπτυξη Ερευνητικής Υποδομής, καλύπτει τα 

προγράμματα «Νέα Υποδομή», «Αναβάθμιση Υφιστάμενης 

Υποδομής» και «Πρόσβαση»

Άξονας 5: Ανάπτυξη Διεθνούς Δικτύωσης και 

Συνεργασίας, καλύπτει τα Προγράμματα «Διακρατικές 

Συνεργασίες», «Διεθνής Συνεργασία», «Προσέλκυση 

Ερευνητών Εξωτερικού» και «Μέτρα Υποστήριξης Διεθνούς 

Συνεργασίας»

Σε σχέση με τις νέες διαδικασίες που θα διέπουν την 

νέα Δέσμη Προγραμμάτων ΙΠΕ σημειώνονται τα εξής: 

Η συνολική δέσμη αριθμεί 18 Προγράμματα τα οποία 

διαιρούνται σε 49 Δράσεις. Το κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να 

συμμετάσχει σε δύο προτάσεις το μέγιστο στο πλαίσιο της 

ίδιας πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (δηλαδή δύο ανά 

δράση). Επίσης κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει μόνο 

με ένα φορέα απασχόλησης ανεξάρτητα εάν εργάζεται σε 

περισσότερους φορείς. Ενώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό 

και τις επιλέξιμες δαπάνες, σημειώνεται ότι, για τα δημόσια 

πανεπιστήμια οι μισθολογικές απολαβές του προσωπικού 

που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τον κρατικό 

προϋπολογισμό δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες. Επιλέξιμες 

είναι μόνο οι επιπρόσθετες δαπάνες προσωπικού που 

προσλαμβάνεται ειδικά για σκοπούς υλοποίησης του έργου.

Τέλος, ο προϋπολογισμός της Δράσης για το έτος 2008 

υπολογίζεται να ανέλθει στα 90 εκ. ευρώ με προκαταρκτικό 

προϋπολογισμό 70εκ. ο οποίος αναμένεται να κατανεμηθεί 

ως ακολούθως: 12.750.000 στον άξονα πολυθεματικής 

ανάπτυξης της έρευνας, 6.100.000 στον άξονα ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού, 11.250.000 στον άξονα για ανάπτυξη 

έρευνας και καινοτομίας στις επιχειρήσεις, 37.250.000 στην 

ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής και 2.650.000 για ανάπτυξη 

διεθνούς δικτύωσης και συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Νέα 

Δέσμη Προγραμμάτων ΙΠΕ, μπορείτε να επικοινωνείτε με 

το Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων, Υπηρεσία Έρευνας και 

Διεθνών Σχέσεων στο 2289 4297.

η νΕα ΔΕσμη προγραμματων για ΕρΕυνα, τΕχνοΛογικη 
αναπτυΞη και καινοτομια του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

Practical Financial Optimization: 

Decision Making for Financial Engineers, 

Stavros A. Zenios, Blackwell Publishing  

2007, σσ. 400, ISBN-13: 978-1-4051-3200-8

Αυτό το βιβλίο αποτελεί αφενός έναν 

ολοκληρωμένο οδηγό αναφορικά με 

τεχνικές  βελτιστοποίησης που χρησιμεύουν 

στη λήψη χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων και αφετέρου μια 

εμπεριστατωμένη μελέτη για τη σχέση 

ανάμεσα στη θεωρία και την πρακτική. 

Ενώ το πραγματικό πρόβλημα μπορεί 

πάντοτε να είναι πολύ πιο πολύπλοκο από 

κάθε μοντέλο που μπορεί να χτίσουμε, 

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ

αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα πιο 

μεγάλο και πιο πολύπλοκο μοντέλο θα μας 

εξυπηρετήσει καλύτερα. Ο συγγραφέας 

του βιβλίου παραθέτει στους αναγνώστες 

ένα φάσμα μοντέλων βελτιστοποίησης, 

απλών μέχρι πολύπλοκων καθώς και 

έξυπνες συμβουλές για το πώς να τα 

χρησιμοποιήσουν. 

Δοκίμιο Οικονομικής Ανάλυσης

01-08 P. Pashardes  and A. Polykarpou, 

Tax-free income vs. in-work tax credits: 

Effects on labour market participation, 

March 2008.
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Στον παγκύπριο διαγωνισμό για το Περιφερειακό Κοινοτικό 

Κέντρο στο Μονάγρι, ο οποίος προκηρύχθηκε από έντεκα 

κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού (Άλασσα, Άγιος Γεώργιος, 

Άγιος Μάμας, Απαισιά, Δωρός, Καπηλειό, Κορφή, Λάνια, 

Λιμνάτι, Μονάγρι και Συλίκου), το πρώτο βραβείο κέρδισε ο κ. 

Μάριος Κ. Φωκάς, Επίκουρος Καθηγητής του Προγράμματος 

Αρχιτεκτονικής, με τον Δημήτρη Οικονομίδη, Ειδικό Επιστήμονα 

στο Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής. Έπαινο απέσπασε ο Επίκουρος 

Καθηγητής του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής, Χρίστος 

Χατζηχρίστος. Με την πρωτεύσασα ομάδα συνεργάστηκε 

στο πλαίσιο του διαγωνισμού η δευτεροετής φοιτήτρια του 

Προγράμματος Αρχιτεκτονικής, Ελένη Σπανού, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση, συνεργάστηκε ο τριτοετής φοιτητής του 

Προγράμματος, Γιώργος Καλλής.

Στην πρωτεύσασα πρόταση από τους Μάριο Κ. Φωκά, 

Δημήτρη Οικονομίδη και τη δευτεροετή φοιτήτρια Ελένη 

Σπανού, το φυσικό τοπίο, η υψομετρική διάπλαση της 

περιοχής και η ‘εικόνα’, η ευρύτερη όψη της κοιλάδας με τις 

περιβάλλουσες βουνοπλαγιές, αποτελούν τις κατευθύνουσες 

συνθετικές παραμέτρους της πρότασης. Το κτίριο, συνολικά 

1500 περίπου τετραγωνικών μέτρων, εμφανίζεται από μακριά 

με την αυτόνομη κτιριακή μονάδα του τομέα διοίκησης, 

εγκάρσια, υπερυψωμένα τοποθετημένη στα μέσα του 

οικοπέδου. Πλησιάζοντας το χώρο της εισόδου, οι επισκέπτες 

εκτίθενται με ευδιάκριτο τρόπο, στο σημείο δημιουργίας του 

παραθύρου με την ‘εικόνα’ να αναδιπλώνεται στον ορίζοντα. Σε 

κάθε περίπτωση, η ‘εικόνα’ προσκαλεί τον επισκέπτη να εισέλθει 

στο φυσικό όσο και στο δομημένο χώρο, να ακολουθήσει την 

πορεία και να βιώσει τους υπαίθριους χώρους και το εσωτερικό 

του κτιρίου.

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, αντί της αυτοπροβολής 

του δομημένου σε ένα έκδηλο φυσικό χώρο, δημιουργεί 

περισσότερο μέσω των λειτουργικών επιπέδων του κτιρίου, 

πλατφόρμες οπτικής βίωσης της ‘εικόνας’, του ευρύτερου 

περιβάλλοντος τοπίου, προάγοντας με αρμονικό τρόπο 

την ανάπλαση και χρήση των υπαίθριων χώρων μαζί με 

το δομημένο. Οι υπαίθριοι χώροι, παράλληλα στο κτίριο, 

διαμορφώνονται με τον κύριο, ‘ενδιάμεσο’ υπαίθριο χώρο, ο 

οποίος πρόσκειται της καφετέριας του κτιρίου, και με πέντε 

επίπεδα, δομές, οι οποίες  φιλοξενούν πρέμνα αμπελιών 

οινοποιήσιμων ποικιλιών και τους χώρους για τις ετήσιες 

υπαίθριες εκδηλώσεις.

Η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής λύσης δόθηκε σε 

ενοποιημένο πλαίσιο σχεδιασμού χώρων και κατασκευής, 

υποστηριζόμενο από μια περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη 

προσέγγιση. Την ολική άνεση των χρηστών εξυπηρετεί εξίσου η 

ανάπτυξη του κτιριακού περιβλήματος με βάση τις οικοδομικές 

απαιτήσεις σχεδιασμού, τον προσανατολισμό των επιφανειών 

και τις στρατηγικές-εποχιακές σκιάσεις τους.

Η πανοραμική θέα, η κλίση του εδάφους, το σχήμα και 

ο προσανατολισμός του οικοπέδου, σε σχέση πάντα με το 

κτιριακό πρόγραμμα, είναι οι παράμετροι που έχουν επηρεάσει 

την διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής λύσης που πρότεινε ο 

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής κ. Χρίστος 

Χατζηχρίστος με συνεργάτη τον τριτοετή φοιτητή κ. Γιώργο 

Καλλή.

Το κτίριο χωροθετείται στο δυτικό, χαμηλότερο και με 

μεγαλύτερη κλίση μέρος του οικοπέδου. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενοποίηση 

του υπαίθριου χώρου και της προσφερόμενης θέας, αφού 

η οροφή του κτιρίου γίνεται αναπόσπαστο μέρος της 

μΕΛη του προγραμματοσ αρχιτΕκτονικησ βραβΕυονται στον 
Διαγωνισμο πΕριΦΕρΕιακου κοινοτικου κΕντρου στο μοναγρι
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Συνεχίζεται στη σελίδα 15
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Η τελετή έναρξης της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Αριστείας Jean Monnet «Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την 

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008.  Το Κέντρο, το οποίο είναι 

ένα από τα δέκα νέα Κέντρα Ευρωπαϊκής Αριστείας Jean 

Monnet, παγκοσμίως, προωθεί την έρευνα, τη διδασκαλία και 

άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες σε θέματα Ευρωπαϊκής 

ενοποίησης και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Στην τελετή απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ο Πρόεδρος 

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κ. Φειδίας Πηλείδης 

και η Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, κ. Κλημεντίνη Διακομανώλη-

Παπαδάκη, ενώ ακολούθησε ομιλία από τον Διευθυντή του 

Κέντρου, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών, κ. Ιωσήφ Ιωσήφ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό του ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, «με τα εγκαίνια του 

Κέντρου Αριστείας γίνεται πραγματικότητα η δέσμευση που είχε 

αποτυπώσει σε ανακοίνωσή του το Ίδρυμα το 2003, να καταστεί 

φορέας σύνδεσης της κυπριακής κοινωνίας με τους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς, τόσο σε θέματα  εισαγωγής τεχνογνωσίας όσο και στην 

ανάλυση ευρωπαϊκών θεμάτων και την πολιτιστική αλληλεπίδραση 

με την Ευρώπη των 25». Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πρόσθεσε ο 

Πρύτανης, «αποδεικνύεται ικανό να ανταγωνίζεται με αξιώσεις 

στο διεθνή χώρο, αφού το Κέντρο που εγκαινιάζουμε απόψε είναι 

ένα από τα 10 που έχει δημιουργήσει φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση 

παγκοσμίως μέσα από πολύ ανταγωνιστικές διαδικασίες». 

Υπό το πρίσμα αυτό, όπως σημείωσε και ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, «στο διακηρυγμένο στόχο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική κοινωνία 

της γνώσης παγκοσμίως μέχρι το 2010, το πανεπιστήμιο Κύπρου 

μπορεί να προσφέρει σημαντικό έργο. Ευχή όλων μας είναι το 

κέντρο να αποτελέσει ένα εργαλείο ενημέρωσης της κυπριακής 

κοινωνίας για τα θεσμικά όργανα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Και επίσης να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του, όχι 

μόνο στο ευρύ κοινό, αλλά και στους πολιτειακούς παράγοντες, 

συμβάλλοντας έτσι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Κύπρου.».

Όσον αφορά στα Κέντρα Jean Monnet, η Aναπληρώτρια 

Eπικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην Κύπρο, αφού συνεχάρη το Πανεπιστήμιο, ανέφερε ότι 

σχεδιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να φέρουν 

πιο κοντά απλούς πολίτες, σπουδαστές και πανεπιστημιακούς με 

τα θεσμικά όργανα και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αλλά και να συμβάλουν στη βαθύτερη γνώση της διαδικασίας 

που οδηγεί στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στόχος, στον οποίο 

αναφέρθηκε και ο Υπεύθυνος του Κέντρου κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, 

ο οποίος, κατά την ομιλία του ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, πιο 

διεξοδικά το θέμα του προγράμματος Jean Monnet και της 

λειτουργίας των αντίστοιχων Κέντρων Αριστείας. Ο κ. Ιωσήφ 

χαρακτήρισε την εκδήλωση ως μία μικρή «ευρω-γιορτή» και 

παρατήρησε ότι είναι μια καλή ώρα να δείξουμε τη χαρά μας 

για τα καλά που συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά 

και στο χώρο της ανώτατης παιδείας γενικότερα.  Και ακόμη, να 

προβληματιστούμε, ως ακαδημαϊκή κοινότητα και ως χώρος 

πνευματικής ταραχής και αναζήτησης, για πράγματα που 

συμβαίνουν γύρω μας.  Γιατί ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι 

ένα απέραντο πεδίο ερευνητικών προκλήσεων. Τόπος εκπόρευσης 

ερευνητικών ανησυχιών και λόγος ύπαρξης για τους φορείς που 

διακονεύουν την επιστήμη. 

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωποι 

κομμάτων, μέλη του Συμβουλίου και της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου, φοιτητές και κοινό.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET
«ΘΕσμοι και ποΛιτικΕσ τησ ΕυρωπαΪκησ Ενωσησ»

Ε Π Ι Τ Ε Υ ΓΜ ΑΤΑ • Δ Ι Α Κ Ρ Ι ΣΕ Ι Σ

Ο Διευθυντής του Κέντρου Jean Monnet, Αν. Καθηγητής Ιωσήφ Ιωσήφ
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Ν Ε Α Π Ρ Ο ΣΩ Π Α

Α Ν Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ

Αβρααμίδης Μάριος,  

Τμήμα Ψυχολογίας, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 

01/01/2008. 

Βουτουρής Παντελής, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών, προήχθηκε σε Καθηγητή από 01/01/2008

Ευαγγελία Σαμίου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

προήχθηκε σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  01/11/2007

Ιουλία Χατζηπαναγιώτη – Sangmeister,  

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, προήχθηκε σε 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 15/12/2007

Κωνσταντίνος Παττίχης,  

Τμήμα Πληροφορικής, προήχθηκε σε Καθηγητή,  01/11/2007

Μαριάννα Κατσογιάννου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών, προήχθηκε σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 

15/12/2007

Μαριλένα Καρυολαίμου, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών, προήχθηκε σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 

15/12/2007

Νιόβη Σανταμά, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, προήχθηκε σε 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 01/11/2007.

Τσαγγαρίδου Νίκη, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, προήχθηκε 

σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 01/01/2008

Π Α ΡΑ Ι Τ Η ΣΕ Ι Σ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ
Χρίστος Παντελίδης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Παραγωγής, Λέκτορας, 01/08/2007     

Ε Π Ι ΣΚ Ε Π Τ Ε Σ Κ ΑΘ Η Γ Η Τ Ε Σ
Eppler Eva, Επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα 

Αγγλικών Σπουδών από 15/01/2008

Garcia-Gallego Aurora, Universitat Jaume I, Επισκέπτρια 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών, 16/01/2008

Gulshen Sakhatova, Επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια 

στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών από 

15/01/2008

Αναγνωστοπούλου Αθανασία,  Επισκέπτρια Επίκουρη 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών 

Σπουδών από 24/01/2008

Ανδρέου Λουκά, Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, 15/01/2008

Αντωνιάδης Γιάννης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

15/01/2008-31/05/2008 

Αραβαντινού ΄Αννα, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα 

Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 15/01/2008-31/05/2008 

Αυγερινός Ευγένιος, Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών 

της Αγωγής, 21/1/2008-31/52008

Αυγερινός Χαρίλαος, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 15/01/2008-31/05/2008 

Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής, 21/01/2008-

31/05/2008 

Γαλανόπουλος Πέτρος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

17/01/2008-31/05/2008 

Γεωργιάδου Πολυξένη, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Αττικής,  Επισκέπτρια Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, 15/1/2008-

31/5/2008

Δεμέστιχα Στυλιανή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτρια 

Λέκτορας, 15/01/2008, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Εμβαλωτής Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  Επισκέπτης 

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 4/2/2008-

31/5/2008

Ευαγόρου Ευαγόρας,  

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 18/01/2008

Καμμάς Παντελής, Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών, 

21/01/2008

Καναβού Νικολέττα, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα 

Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 15/01/2008-31/05/2008 

Καρεκλά Μαρία, Intercollege, Επισκέπτρια Λέκτορας, Τμήμα 

Ψυχολογίας, 15/1/2008-31/5/2008

Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 15/01/2008

Κουμαριανού Αικατερίνη, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα 

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών από 15/01/2008

Λιουδάκης Εμμανουήλ,  

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Φυσικής, 15/01/2008-

31/05/2008 

Λοΐζου Γιώργος, University of London, Επισκέπτης Καθηγητής 

στο Τμήμα Πληροφορικής, 16/01/2008-31/05/2008 

Μανιάτης Γεώργιος, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 15/01/2008-31/05/2008 

Μαντζαβίνος Διονύσης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής 

στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 15/01/2008-31/05/2008 

Μπαλάφας Ιωάννης,  

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

15/01/2008-31/05/2008 

Ξανθοπούλου-Κυριάκου Άρτεμις,  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επισκέπτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 15/01/2008

Παλυβός Θεόδωρος,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα 

Οικονομικών 21/01/2008

Περπερίδης Δημήτριος,  

National Greek Army, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής, 

15/01/2008-31/05/2008 

Πολυκάρπου Ανδρέας, University of Illinois at Urbana 

Champaign, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
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Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής, 

15/01/2008-31/05/2008 

Πολυχρονοπούλου Κυριακή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας από 15/01/2008

Σαββαντίδης Γεώργιος, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα 

Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 15/01/2008-31/05/2008 

Σοφοκλέους Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής, 15/01/2008-31/05/2008 

Σταυρινίδης Παναγιώτης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 

Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, 16/1/2008-31/5/2008

Τσακίρης Νίκος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης 

Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών 21/01/2008

Χαραλαμπόπουλος Αγαθοκλής,  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επισκέπτης 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 

21/1/2008-31/5/2008

Χρυσάνθου Χρύσανθος,  

Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών, 15/01/2008

Π Ρ Ο ΣΛ Η Ψ Ε Ι Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ
Ανδρέου Παναγιώτης,  

Τεχνικός Συμβασιούχος, Τμήμα Χημείας, 19/12/2007

Αραβής Μαρίνος, Λογιστικός Λειτουργός – Συμβασιούχος στην 

Υπηρεσία Οικονομικών από 15/01/2008

Γαβριήλ Παντελής, Γυμναστής - Συμβασιούχος στην Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από 21/01/2008

Γεωργίου Γεωργία, Συμβασιούχος Μηχανικός Τεχνικών 

Υπηρεσιών (Πολιτικής Μηχανικής), στις Τεχνικές Υπηρεσίες, 

1/11/2007

Γεωργίου Κάτια,  

Λογιστικός Λειτουργός – Συμβασιούχος στην Υπηρεσία 

Οικονομικών από 02/01/2008

Γεωργίου Κωνσταντίνος, Γυμναστής - Συμβασιούχος στην 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από 15/01/2008

Δημητρίου Αντώνης, Γυμναστής - Συμβασιούχος στην Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από 15/01/2008

Ηροδότου Μαρία, Γυμνάστρια - Συμβασιούχος στην Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από 15/01/2008

Ιερείδης Αντώνης, Λογιστικός Λειτουργός - Συμβασιούχος στην 

Υπηρεσία Οικονομικών από 14/01/2008

Ιωάννου Γιάννης, Τεχνικός (Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής), 

Τεχνικές Υπηρεσίες, 02/01/2008

Ιωάννου Μάρθα, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος, 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 1/11/2007

Ιωάννου Πρόδρομος, Λογιστικός Λειτουργός – Συμβασιούχος 

στην Υπηρεσία Οικονομικών από 21/01/2008

Καραγιάννη Ελένη, Λειτουργός Πανεπιστημίου – Συμβασιούχος 

στο Τμήμα Ψυχολογίας από 02/01/2008

Κνέκνα Ντιάνα, Γυμνάστρια  -  Συμβασιούχος στην Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από 15/01/2008

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Συμβασιούχος Μηχανικός 

Τεχνικών Υπηρεσιών (Πολιτικής Μηχανικής), στις Τεχνικές 

Υπηρεσίες, 1/11/2007

Κωνσταντίνου Ξένια, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Υπηρεσίας 

Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, 01/01/2008

Λουκά Σπύρος,  

Τεχνικός (Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής), Τεχνικές Υπηρεσίες, 

03/12/2007

Μακρή Κυριακή,  

Γυμνάστρια - Συμβασιούχος στην Υπηρεσία Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας από 15/01/2008

Μαυρίδης Χρίστος, Συμβασιούχος Μηχανικός Τεχνικών 

Υπηρεσιών (Πολιτικής Μηχανικής), στις Τεχνικές Υπηρεσίες, 

1/11/2007

Μέλιου Μαρία, Λογιστικός Λειτουργός - Συμβασιούχος στην 

Υπηρεσία Οικονομικών από 01/02/2008

Μενελάου Ευαγγελία, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Πρυτανεία, 

18/02/2008

Ξυδά Ελένη, Λογιστικός Λειτουργός - Συμβασιούχος στην 

Υπηρεσία Οικονομικών από 02/01/2008

Προδρόμου Φίλιππος, Τεχνικός (Μηχανολογίας), Τεχνικές 

Υπηρεσίες, 01/11/2007

Ρήγου Μαρίνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου - Συμβασιούχος, 

στην Υπηρεσία Έρευνας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, από 

01/02/2008

Ρούσου Αντιγόνη, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 1/11/2007

Ρούσου Μάριος, Συμβασιούχος Υπολογιστής Ποσοτήτων, 

Τεχνικές Υπηρεσίες, 19/11/2007

Ρωτός Άνθιμος, Γυμναστής  - Συμβασιούχος στην Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από 15/01/2008

Τάμπα Αντιγόνη, Γυμνάστρια - Συμβασιούχος στην Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από 15/01/2008

Χατζηπολλάς Χριστόφορος,  

Τεχνικός (Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής), Τεχνικές Υπηρεσίες, 

12/11/2007

Χριστοδούλου Συμούλα,  

Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και 

Δημοσίων Σχέσεων, 1/11/2007

Χριστοφόρου Γιάννος,  

Τεχνικός Συμβασιούχος στο Πολιτιστικό Κέντρο από 

15/02/2008

Π Α ΡΑ Ι Τ Η ΣΕ Ι Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ
Βαρνάβα Νικολέτα, Τεχνικός, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, 

01/01/2008

Ζέρβας Μάριος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα 

Πληροφορικής), Βιβλιοθήκη, 01/01/2008

Ηλιάδη Ιωάννα, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη, 01/01/2008

Κωμοδρόμου Δόξα, Γραμματειακός Λειτουργός - Συμβασιούχος, 

Πρυτανεία, 18/02/2008

Σοφοκλέους Σοφοκλής, Λειτουργός Πανεπιστημίου, 

Οικονομικές Υπηρεσίες, 12/02/2008

Ν Ε Α Π Ρ Ο ΣΩ Π Α



1�

Στις 11 Δεκεμβρίου 2007, 

πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης 

του Επιμορφωτικού Προγράμματος στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων που διοργάνωσε 

το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, 

Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.

Ε.Α.Α.) σε συνεργασία με την Παγκύπρια 

Συνεργατική Συνομοσπονδία.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν 

σε Λειτουργούς των Συνεργατικών 

Πιστωτικών ιδρυμάτων και είχε 

διάρκεια δύο έτη. Περιελάμβανε 

θέματα από όλο το φάσμα της 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Διοίκηση, 

Διοικητική Επιστήμη, Λογιστική, 

Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική) και 

των Οικονομικών. Περιελάμβανε επίσης 

θέματα που αφορούν τη Συνεργατική 

νομοθεσία και ιστορία. Τα μαθήματα 

του προγράμματος δίδαξαν μέλη 

του ακαδημαϊκού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και μέλη 

της Συνεργατικής Συνομοσπονδίας. 

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

του Συνεργατικού Κινήματος και τις 

Συνεργατικές αρχές και φιλοσοφία. 

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία 

τους ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και Πρόεδρος του Κ.ΕΠ.

Ε.Α.Α., καθηγητής κ. Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, ο Βουλευτής και Πρόεδρος 

της Παγκύπριας Συνεργατικής 

Συνομοσπονδίας, κ. Ανδρέας Μουσκάλης, 

ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και 

Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, 

κ. Κωνσταντίνος Λύρας, ο Γραμματέας 

– Διευθυντής Παγκύπριας Συνεργατικής 

Συνομοσπονδίας, κ. Παύλος Θεοδότου, 

και ο Πρόεδρος Συνδέσμου Γραμματέων 

– Διευθυντών Συνεργατικών Εταιρειών  

κ. Δημήτρης Σταύρου. 

Κατά τον χαιρετισμό του ο 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

ευχαρίστησε το Ακαδημαϊκό και 

Διοικητικό προσωπικό για την συμβολή 

τους στη διεξαγωγή του προγράμματος  

και συνεχάρηκε τους συμμετέχοντες που 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα. 

Υπογράμμισε δε ότι βαδίζουμε σε μια νέα 

τεχνολογική επανάσταση όπου γεννιέται 

ένας κόσμος που ξεπερνά τα στενά όρια 

των εθνικών αντιλήψεων και ταυτόχρονα 

διαγράφει τα γεωγραφικά όρια των 

εθνών, καθώς και ένας κόσμος που 

τονίζει την οικουμενικότητά του, αλλά 

και την ανταγωνιστική του φύση. Τόνισε 

επίσης ότι η συνεχής επαγγελματική 

και προσωπική ανάπτυξη των πολιτών 

αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την 

επίτευξη και διατήρηση μιας Κοινωνίας 

της Γνώσης και της ανάπτυξης των 

εθνικών πόρων. 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής και 

Συντονιστής του προγράμματος κ. 

Γιώργος Χατζηνικόλας επισήμανε ότι με 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται 

η κοινή αντίληψη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και της Παγκύπριας Συνεργατικής 

συνομοσπονδίας ότι η επένδυση στο 

ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την πιο 

σίγουρη επένδυση για το μέλλον ενός 

οργανισμού και κατ’ επέκταση μιας 

κοινωνίας. 

Ο Έφορος Υπηρεσίας και Εποπτείας 

και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, 

κ. Κωνσταντίνος Λύρας στο δικό του 

χαιρετισμό, τόνισε ότι στα νέα δεδομένα 

που διαμορφώνονται στο Συνεργατικό 

Κίνημα η επιμόρφωση και η εκπαίδευση 

είναι στοιχεία απαραίτητα για τον κάθε 

συνεργατιστή. 

Από την πλευρά του ο Γραμματέας 

– Διευθυντής της Παγκύπριας 

Συνεργατικής Συνομοσπονδίας κ. Παύλος 

Θεοδότου ανέφερε ότι ένας από τους 

βασικούς στόχους της Συνομοσπονδίας 

είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση των 

λειτουργών του Συνεργατικού Κινήματος. 

Πρόσθεσε δε ότι με την επιμόρφωση 

τα συνεργατικά στελέχη μπορούν πιο 

αποτελεσματικά και αναβαθμισμένα 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα 

μέλη και  τους πελάτες των Συνεργατικών 

Εταιρειών. 

Κατά την τελετή απονεμήθηκαν 

πιστοποιητικά παρακολούθησης στους 

συμμετέχοντες. 

τΕΛΕτη ΛηΞησ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥ Ν Ε Δ Ρ Ι Α • Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ • Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ Ι Σ

Από αριστερά: ο κ. Κωνσταντίνος Λύρας, ο κ. Μαρία Εφραίμ και ο Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

Ο Αν. Καθηγητής Γιώργος Χατζηνικόλας, ο Γραμματέας/Διευθυντής της 

Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Παύλος Θεοδότου, ο Έφορος 

Υπηρεσίας Εποπτείας & Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών κ. Κωνσταντίνος 

Λύρας και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πρόεδρος Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.
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Στο πλαίσιο του μήνα Γαλλοφωνίας, 

το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου διοργάνωσε την Πέμπτη, 6 

Μαρτίου 2008, για τρίτη συνεχή χρονιά 

τη Γιορτή της Γαλλοφωνίας (Fête de la 

Francophonie). Η εκδήλωση περιελάμβανε 

την προβολή της γαλλόφωνης ταινίας 

“Tais-toi” , την απονομή βραβείων του 

διαγωνισμού με θέμα, η Γαλλοφωνία,  

στον οποίο συμμετείχαν 650 φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Κύπρου που επέλεξαν 

την εκμάθηση της Γαλλικής ως ξένης 

γλώσσας, και τέλος ακολούθησε δεξίωση 

με γαλλικά εδέσματα.

Την τελετή βράβευσης άνοιξε ο 

Διευθυντής του Κέντρου Γλωσσών, 

Καθηγητής Jack Burston, ο οποίος 

συνεχάρη τους εκπαιδευτές  της 

γαλλικής γλώσσας του Κέντρου 

Γλωσσών για την επιτυχή διοργάνωση 

της εκδήλωσης και ευχαρίστησε τους 

επίσημους προσκεκλημένους καθώς και 

τους φοιτητές για την παρουσία τους 

στην εκδήλωση. Ακολούθως, η κ. Νίκη 

Παπά, Επιθεωρήτρια στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού τόνισε στους 

παρευρισκομένους τη σημασία της 

γνώσης της γαλλικής γλώσσας εκτός 

από την Αγγλική. Χαιρετισμό απηύθυνε 

και ο Πρέσβης της Γαλλίας στη Κύπρο, κ. 

Nicolas Galey, ο οποίος με τη σειρά του 

συνεχάρη τους νικητές του διαγωνισμού. 

Στην ομιλία του ανέφερε ότι η Κύπρος  

αποτελεί από τον Σεπτέμβριο του 

2006 μέλος του Διεθνούς Οργανισμού 

Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ) που περιλαμβάνει 

συνολικά 68 χώρες μέλη ή παρατηρητές, 

24 από τις οποίες είναι ευρωπαϊκές 

χώρες. Επισήμανε ότι βασικοί στόχοι 

του ΔΟΓ είναι η προώθηση της γαλλικής 

γλώσσας και της γλωσσικής και 

πολιτισμικής διαφορετικότητας στη 

σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, 

η στήριξη της κατάρτισης και της 

ανώτερης εκπαίδευσης και έρευνας, 

η προαγωγή της δημοκρατίας και 

της ελευθερίας των λαών καθώς 

και η προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Ανέφερε επίσης ότι η 

γαλλική γλώσσα είναι, μαζί με την 

Αγγλική, οι μόνες δύο γλώσσες που 

ομιλούνται και μαθαίνονται σε όλες τις 

ηπείρους καθώς επίσης ότι είναι μια από 

τις δύο γλώσσες εργασίας της Γενικής 

Γραμματείας του ΟΗΕ και τέλος ότι η 

μάθηση της Γαλλικής  είναι, μετά την 

Αγγλική, η περισσότερο διαδεδομένη. 

ΓΙΟΡΤΗ ΓΑΛΛΟφΩΝΙΑΣ απο το κΕντρο γΛωσσων

ΣΥ Ν Ε Δ Ρ Ι Α • Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ • Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ Ι Σ

μ ι α  μ ο ν α Δ ι κ H  Ε κ π α ι Δ Ε υ τ ι κ H  Ε μ π Ε ι ρ I α  γ ι α

Ηγέτες με Όραμα
Αποστολή μας:   

Η παροχή μιας μοναδικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο και η καθιέρωση του Προγράμματος ΜΒΑ, ως το καλύτερο στην ευρύτερη περιοχή, 
διαμορφώνοντας ηγέτες με όραμα στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη 

          Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

•  ΜΕΡΙΚΗΣ φοίτησης Για επαγγελματίες, στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα
• Πλήρους φοίτησης, στην Αγγλική

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το 2289 2413
Προσφέρονται και υποτροφίες.
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας η 

οποία αναπτύσσεται μεταξύ του 

Πανεπιστημίου Κύπρου  και του 

ΚΕΒΕ, πραγματοποιήθηκε στις 19 

Μαρτίου 2008 στο Πανεπιστήμιο 

ανοικτή συζήτηση μεταξύ ερευνητών/

ακαδημαϊκών και εκπροσώπων 

πρωτοπόρων επιχειρήσεων. 

Η συνάντηση  είχε ως κύριο 

στόχο την αλληλογνωριμία 

των επιχειρηματιών 

με τους ερευνητές 

και εστιάστηκε στον  

εντοπισμό συγκεκριμένων 

τομέων ενδεχόμενης 

συνεργασίας. Τόσο ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου κ. 

Φειδίας Πηλείδης όσο και  

ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. 

Μάνθος Μαυρομμάτης τόνισαν ότι  στις 

χώρες όπου  αναπτύσσεται  ουσιαστική 

συνέργια μεταξύ Πανεπιστημίων 

και Επιχειρήσεων με την  εδραίωση 

μηχανισμών συνεργασίας παρατηρείται 

υψηλός βαθμός επιχειρηματικής  

καινοτομίας με τη δημιουργία νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες 

έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην 

πρόοδο και ανάπτυξη των κοινωνιών.   

Ο Πρύτανης στο πλαίσιο αυτό 

εισηγήθηκε να γίνουν ενέργειες μέσα 

από ενδεχόμενες συνεργασίες για την 

όσο το δυνατό πληρέστερη   αξιοποίηση 

των ευκαιριών που προκύπτουν από τα 

νέα σχέδια του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας το ύψος των οποίων 

ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ 

για την επόμενη τριετία. 

Τα σχέδια  περιλαμβάνουν 

δράσεις βασικής έρευνας και 

δράσεις συνεργασίας με τη 

βιομηχανία. 

Από την πρώτη αυτή 

συζήτηση διαπιστώθηκε  ότι 

υπάρχει έντονο ενδιαφέρον 

και από τις δυο πλευρές για  

περαιτέρω συνεργασία.  

συνΕργασια κΕβΕ-πανΕπιστημιου κυπρου

Η δεύτερη Πέμπτη του Μαρτίου 

έχει καθιερωθεί εδώ και τρία χρόνια 

ως η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού. 

Φέτος ήταν στις 13 Μαρτίου. 

Σκοπός της ημέρας αυτής είναι 

να ευαισθητοποιηθεί το κοινό 

και να αντιληφθεί ότι οι χρόνιες 

νεφροπάθειες αυξάνονται δραματικά 

επηρεάζοντας μεγάλο ποσοστό του 

πληθυσμού, σε σημείο που αγγίζει 

επιδημικές διαστάσεις. Ένας στους 

δέκα ενήλικες του παγκόσμιου 

πληθυσμού έχει κάποια ζημιά 

στους νεφρούς του. Εκατομμύρια 

συνάνθρωποί μας πεθαίνουν 

κάθε χρόνο από καρδιαγγειακά 

νοσήματα σχετιζόμενα με τη χρόνια 

νεφροπάθεια. Επειδή σε αναπτυγμένα 

κράτη όπως και η Κύπρος, η 

περίθαλψη των νεφροπαθών είναι 

υποχρεωτικά κρατική μέριμνα, τα 

ταμεία υγείας επιβαρύνονται όλο 

και περισσότερο με την υποστήριξη 

αυτών των ασθενών, ειδικά όταν 

φτάσουν στο τελικό στάδιο 

νεφροπάθειας και χρειάζονται 

αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση 

νεφρού. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 

ότι οι πιο συχνές αιτίες που ευθύνονται 

για την αύξηση των νεφροπαθών 

παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις 

ανεπτυγμένες χώρες είναι ο διαβήτης 

και η υπέρταση.

Στο πλαίσιο της φετινής 

Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού, ο 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας και 

οι συνεργάτες του, σε συνεργασία 

με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 

Φίλων Νεφροπαθών, διοργάνωσαν 

επιστημονική εκλαϊκευμένη ημερίδα 

για τις νεφροπάθειες με έμφαση στην 

κληρονομική αιματουρία, η οποία 

φαίνεται να έχει κάποιες ιδιαιτερότητες 

στον πληθυσμό της Κύπρου, όπως 

διαφάνηκε από πρόσφατες έρευνες. 

Η ημερίδα, η οποία τελούσε υπό 

την Αιγίδα του Προέδρου της 

Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, 

έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Χίλτον 

Παρκ στη Λευκωσία. Κατά την έναρξη 

απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο 

Διευθυντής του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας κ. Αχιλλέας Πατζηνάκος,  

ο Δρ Ευαγόρας Νικολαϊδης ως 

εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας και 

ο Δρ Τίτος Χριστοφίδης, Υφυπουργός 

Προεδρίας, ως εκπρόσωπος του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος 

κήρυξε και την έναρξη της ημερίδας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας 

την οποία παρακολούθησε πλήθος 

κόσμου, έδωσαν διαλέξεις διάφοροι 

νεφρολόγοι και επιστήμονες ερευνητές 

από το Εργαστήριο Μοριακής και 

Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου 

μας για ζητήματα που αφορούν στη 

διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία 

των νεφροπαθειών με έμφαση στις 

διάφορες μορφές αιματουρίας. 

Υπόψιν ότι πρόσφατες έρευνες στο 

Πανεπιστήμιό μας έδειξαν σημαντικά 

αυξημένη συχνότητα μιας κληρονομικής 

μορφής αιματουρίας σε περιοχές της 

Κύπρου. Η ανταπόκριση του κοινού 

ήταν ενθαρρυντική και δόθηκαν πολλές 

απαντήσεις σε σχετικές ερωτήσεις.

παγκοσμια ημΕρα νΕΦρου
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας, το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας και το Κυπριακό 

Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Δίκτυο 

Κύπρου συνδιοργάνωσαν συνάντηση 

με θέμα, Υπολογιστικά Πλέγματα στη 

Κύπρο: Ερευνητικές και επιχειρηματικές 

προοπτικές στο Ξενοδοχείο Hilton στη 

Λευκωσία. 

Η συνάντηση φιλοξένησε ομιλητές 

από χώρες μέλη της Ευρώπαϊκής 

Ένωσης, μέλη της τοπικής ερευνητικής 

κοινότητας, εκπροσώπους των 

Υπουργείων Παιδείας και Εμπορίου, 

του Ινστιτούτου Κύπρου και του 

Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 

Κύπρου. Το παρόν έδωσαν και 

εκπρόσωποι από μεγάλες επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

τεχνολογίας (ΙΒΜ, η SUN Microsystems, 

PrimeTel) καθώς επίσης και από το 

χώρο της φαρμακοβιομηχανίας (Glaxo 

Smith Kline).

Στη συνάντηση συζητήθηκαν 

μεταξύ άλλων τρία κυρίως θέματα: 

•	 Οι τελευταίες εξελίξεις  σε θέματα 

Υπολογιστικών Πλεγμάτων(Grids) 

και Ηλεκτρονικών Υποδομών  

(e-Infrastructures).  

•	 Η ανάγκη για ανάπτυξη μιας 

εθνικής στρατηγικής όσον αφορά 

τις ηλεκτρονικές υποδομές και  για 

ίδρυση μιας ανεξάρτητης εθνικής 

Αρχής για θέματα Υπολογιστικών 

Πλεγμάτων.

•	 Την πιθανότητα μικρές και 

μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, 

να επωφεληθούν από την μεγάλη 

υποδομή υπολογιστικών πόρων 

που παρέχουν αυτή τη στιγμή 

τα Υπολογιστικά Πλέγματα, η 

οποία δεν παρέχεται από τις 

παραδοσιακές υπολογιστικές 

υποδομές.

Επιπλέον, στη συνάντηση 

συζητήθηκε, η προοπτική να παίξει 

η Κύπρος, ένα σημαντικό ρόλο στην  

Ανατολική Μεσόγειο ως κέντρο 

Hλεκτρονικών Υποδομών.

Πληροφορίες: http://cygrid.org.cy, 

http://grid.ucy.ac.cy.

υποΛογιστικα πΛΕγματα στην κυπρο: ΕρΕυνητικΕσ και 
ΕπιχΕιρηματικΕσ προοπτικΕσ

κύριας πλατείας εκδηλώσεων. Η πρόταση ικανοποιεί όλο το 

κτιριακό πρόγραμμα σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτό της 

κύριας πλατείας, ενώ η προτεινόμενη διαρρύθμιση επιτρέπει 

την οπτική επαφή μεταξύ πολλών χώρων και επιπέδων, 

καλλιεργώντας έτσι την αίσθηση της συνύπαρξης, σημαντική 

για ένα χώρο που ανήκει σε έντεκα αυτόνομες κοινότητες. 

Ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραματίζει η 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αφού με την κεντρική της 

θέση όπως και με το ψηλό της ταβάνι, ενώνει οπτικά πολλούς 

χώρους τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Με την ικανότητά 

της να αλλάζει ‘πρόσωπα’ και όρια, γίνεται μέρος πολλών 

άλλων χώρων και γεγονότων. Και αυτό λόγω της θέσης της 

αίθουσας σε σχέση με τους άλλους χώρους και λόγω της 

φύσης των ορίων της. Σημαντικό είναι ότι ακόμα και όταν δεν 

χρησιμοποιείται για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, μπορεί να 

αποτελεί μέρος του εσωτερικού ή ακόμα και του υπαίθριου 

χώρου αντί να είναι κλειστή και έτσι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

μΕΛη του προγραμματοσ αρχιτΕκτονικησ βραβΕυονται στον 
Διαγωνισμο πΕριΦΕρΕιακου κοινοτικου κΕντρου στο μοναγρι
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προκαταλήψεις. Πρόκειται δηλαδή για 

ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Η απόφαση της Συγκλήτου φαίνεται 

να έχει ξυπνήσει φαντάσματα του 

παρελθόντος ότι υπεισέρχεται στη 

δημόσια εκπαίδευση η αγγλική γλώσσα 

από το παράθυρο. Ουδέν αναληθέστερο! 

Όσοι παρακολουθούν τα τεκταινόμενα 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου βλέπουν 

την συνεχή και τεράστια συμβολή του 

στην προώθηση και την καλλιέργεια της 

γλώσσας και της εθνικής μας ταυτότητας: 

λειτουργεί Σχολείο Ελληνικής 

Γλώσσας, προσφέρουμε προγράμματα 

Βυζαντινών και Νεοελληνικών σπουδών, 

μελετούμε την αρχαία κυπριακή και 

ελληνική γραμματεία, τους κλασσικούς 

φιλοσόφους και την κυπριακή 

αρχαιολογία.  

Οι (εσφαλμένες) απόψεις του 

παρελθόντος για ένα δημόσιο 

Πανεπιστήμιο με γλώσσα διδασκαλίας 

διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες 

του κράτους δεν μας αφορούν, αν 

και φαίνεται να μας κυνηγούν όπως 

το «προπατορικό αμάρτημα». Το 

Πανεπιστήμιο δεν έχει ανάγκη να 

αποδεικνύει συνεχώς τον πατριωτισμό 

του. Θα συνεχίσει να λειτουργεί 

πολυδιάστατα καλλιεργώντας τόσο την 

ελληνοκυπριακή μας ταυτότητα, όσο και 

την ταυτότητα που έχουμε ως Κύπριοι 

και ως ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και 

δημιουργώντας ένα βήμα διαλόγου και 

αλληλοκατανόησης των κοινοτήτων και 

μειονοτήτων του νησιού.  

Χωρίς να γίνονται αντιληπτοί 

οι ευρύτεροι οραματισμοί του 

Πανεπιστημίου, εκφράζεται η άποψη 

από τους διαφωνούντες ότι το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου «υποσκάπτει 

την εθνική μας γλώσσα» και αποτελεί 

τον «Δούρειο Ίππο» της δημόσιας 

εκπαίδευσης γιατί ανοίγει τις πόρτες του 

στα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων. 

Οι απόψεις αυτές δεν ευσταθούν. 

Πηγάζουν από το αίσθημα αδυναμίας 

ορισμένων συμπολιτών μας μπροστά 

στην ιστορική μνήμη ξένων κατακτητών 

και εισβολέων στη χώρα μας. Δεν είναι 

όμως απόψεις που αντέχουν στη βάσανο 

του νου ενός λαού προικισμένου με βαθύ 

αίσθημα ταυτότητας και αυτοπεποίθησης.  

Αυτό ακριβώς το αίσθημα 

επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε ως 

Πανεπιστήμιο. Με την απόφαση της 

Συγκλήτου επιλέγουμε να κτίζουμε 

γέφυρες συνεργασίας προς την 

ευρωπαϊκή οικογένεια αντί να χτίζουμε 

τείχη άμυνας και περιχαράκωσης. Το 

ελληνικό πνεύμα δεν έχει ανάγκη από 

τείχη άμυνας και περιχαράκωσης για 

να προστατευθεί, αλλά από γέφυρες 

συνεργασίας και αλληλοκατανόησης 

για να δημιουργεί.  Όλους εμάς, που «τη 

γλώσσα έδωσαν ελληνική», μας έχουν 

εφοδιάσει με ένα ισχυρό εργαλείο για 

να διαλεγόμαστε και να συνθέτουμε, 

και όχι για να κινδυνολογούμε και να 

αφορίζουμε. Αλλά και πέραν τούτου, 

μαζί με τη γλώσσα του Ομήρου, μας 

έδωσαν και τη δημιουργική ηγεσία 

του Περικλή και τον κοσμοπολιτισμό 

του Αλεξάνδρου, για να βλέπουμε τον 

κόσμο πολυδιάστατα, να συνθέτουμε 

και να δημιουργούμε, και να νιώθουμε 

ασφαλείς και ισότιμοι εταίροι στη 

ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Αυτά 

είναι τα μηνύματα της απόφασης του 

Πανεπιστημίου.   

Έχουμε επίγνωση ότι είναι δύσκολος 

ο δρόμος του εκσυγχρονισμού ενός 

κοινωνικού συνόλου. Όμως, «τα δύσκολα 

είναι η μοίρα μας» και αυτό το δρόμο 

οφείλουμε να ακολουθήσουμε. 

Το Νόμπελ στα Οικονομικά 

απονεμήθηκε το 2004 στους Edward 

Prescott και Finn Kydland για τη θεωρία 

τους αναφορικά με τη «διαχρονική 

ασυνέπεια». Δηλαδή, το φαινόμενο 

όπου μακροχρόνιοι στόχοι πολιτικής 

αποτυγχάνουν, όταν υπόκεινται σε 

βραχυχρόνιες προσαρμογές από ισχυρές 

ομάδες πίεσης. Όταν οι έχοντες ευθύνη 

για την λήψη αποφάσεων υποκύπτουν 

σε ομάδες πίεσης προκαλείται 

«διαχρονική ασυνέπεια», και οι στόχοι 

δεν επιτυγχάνονται. Προς απογοήτευση 

βεβαίως όλων που διερωτώνται «γιατί 

αποτύχαμε». 

Για παράδειγμα, η λειψυδρία που μας 

βασανίζει σήμερα είναι το κόστος της 

«διαχρονικής ασυνέπειας» αναφορικά 

με την ανάγκη δημιουργίας μονάδων 

αφαλάτωσης. Αν το Πανεπιστήμιο 

δεν φανεί σήμερα συνεπές στα 

εκσυγχρονιστικά μέτρα που επιδιώκει, 

κάτω από την πίεση ισχυρών ομάδων, 

ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της 

υποβάθμισης του επιπέδου της 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης; Γι’ αυτό 

και επιμένουμε στη θέση μας. 

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη 

Σύγκλητο αντιλήφθηκαν τη σημασία 

της απόφασης πολύ καλύτερα από 

κάποιες μεγάλες μερίδες του κυπριακού 

κοινωνικού συνόλου. Και γι’ αυτό, τους 

αξίζουν συγχαρητήρια που στήριξαν 

ομόφωνα την απόφαση, αποδεικνύοντας 

ότι οι  φοιτητές  αποτελούν έναν 

φορέα εκσυγχρονισμού της κυπριακής 

κοινωνίας. 

Ενημερωτικό.Δελτίο.Κοινότητα
Περιοδική.Έκδοση.του.Πανεπιστημίου.Κύπρου
Τεύχος.23ο,.Απρίλιος.2008
Το.Ενημερωτικό.Δελτίο.διευθύνεται.από.συντακτική.επιτροπή
Πρόεδρος:
Καθηγητής.Σταύρος.Α..Ζένιος,.Πρύτανης
Μέλη:
Δέλτας.Κωνσταντίνος,.Καθηγητής.Τμήματος.Βιολογικών.
Επιστημών
Ιωαννίδου-Κουτσελίνη.Μαίρη,.Αναπληρώτρια.Καθηγήτρια.
Τμήματος.Επιστημών.της.Αγωγής

Νικολοπούλου.Αναστασία,.Αναπληρώτρια.Καθηγήτρια.
Τμήματος.Ξένων.Γλωσσών.και.Φιλολογιών
Καλοκαιρινού.Ελένη,.Επίκουρη.Καθηγήτρια.Τμήματος.
Κλασσικών.Σπουδών.και.Φιλοσοφίας
Κούρτελλος.Άντρος,.Λέκτορας.Τμήματος.Οικονομικών
Ασσιώτη-Ζωμενή.Έλενα,.Λειτουργός.Πανεπιστημίου
Υπεύθυνη Ύλης, επιμέλεια έκδοσης:.
Λαμπίρη.Μαρίζα,.Λειτουργός.Πανεπιστημίου,.Πρυτανεία
Επιμέλεια κειμένων:.
Καλοκαιρινού.Ελένη,.Επίκουρη.Καθηγήτρια.Τμήματος.
Κλασσικών.Σπουδών.και.Φιλοσοφίας

Γραφικά:.NickoZ

Εκτύπωση:.Τυπογραφεία.Theopress.Ltd.

Διεύθυνση Επικοινωνίας:.

Γραφείο.Αποφοίτων

Πανεπιστήμιο.Κύπρου

Τ.Θ..20537,.1678.Λευκωσία,.Κύπρος

Τηλέφωνο:.2289.4366

Τηλεομοιότυπο:.2289.4477

Ηλ. ταχυδρομείο:.koinotita@ucy.ac.cy

ISSN 1450 - 1724
Επιτρέπεται.κάθε.αναδημοσίευση.με.υποχρέωση.αναφοράς.
του.περιοδικού.ως.πηγής..Κείμενα.για.δημοσίευση.γίνονται.
δεκτά,.εφόσον.είναι.ενυπόγραφα.και.εγκρίνονται.από.τη.
συντακτική.επιτροπή..Όλες.οι.απόψεις.που.εκφράζονται.στα.
ενυπόγραφα.άρθρα.δεν.εκφράζουν.απαραίτητα.και.τη.γνώμη.
του.περιοδικού..Κείμενα.που.αποστέλλονται.προς.δημοσίευση.
δεν.επιστρέφονται,.ανεξάρτητα.από.τη.δημοσίευση.ή.μη..Το.
περιοδικό.διατηρεί.το.δικαίωμα.να.περικόπτει.τις.επιστολές.
που.δημοσιεύονται.με.την.προϋπόθεση.ότι.δεν.μεταβάλλει.
το.νόημα.τους.

Η.Κοινότητα.υπάρχει.και.σε.ηλεκτρονική.μορφή.στη.ιστοσελίδα:.www.pr.ucy.ac.cy/newsletter/index.html
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