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Μήνυμα 
από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου

Όλα τα χρόνια στην πορεία ενός Πανεπιστημίου είναι εξίσου σημαντικά. Ταυτό-
χρονα, το κάθε έτος χρειάζεται την ατομική και συλλογική συνδρομή όλων των 
μελών και σωμάτων της κοινότητας, για να επαληθεύει τη σημαντικότητά του με 
έργα, τα οποία θα υλοποιούν τους στόχους του Πανεπιστημίου.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει σαφή στρατηγική, η οποία πη-
γάζει από την αποστολή που τού έχει αναθέσει η Νομοθεσία. Το βασικό συστα-
τικό της στρατηγικής του είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τέτοιων μηχανι-
σμών, που να αναβαθμίζουν συνεχώς τη διοικητική, οικονομική και διαχειρι-
στική υποδομή του Πανεπιστημίου. Το ακαδημαϊκό έργο είναι τόσο πολυσχι-
δές, περίπλοκο και δυναμικό, που το Πανεπιστήμιο χρειάζεται απαραίτητα αυ-
τήν την υποδομή, στην οποία θα στηρίζεται για να επιτελεί εύρυθμα το έργο του.

Στο έτος που ανασκοπούμε έχει εφαρμοστεί μια πλειάδα αποφάσεων του Συμ-
βουλίου προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως η δημιουργία Τομέα Συμβάσεων και 
Αγορών, ολοκληρωμένη πολιτική αξιοποίησης ιδίων εσόδων, πιο αποτελεσματι-
κό σχήμα εσωτερικού ελέγχου, μεταβατικό μητρώο καταγραφής περιουσιακών 
στοιχείων, η θέσπιση κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα μισθοδοσίας, άδειες 
προσωπικού, μέτρα για ακριβέστερη κατάρτιση προϋπολογισμών και παρακο-
λούθηση δαπανών, η αναβάθμιση της οικονομικής διαχείρισης των ερευνητι-
κών προγραμμάτων και άλλα.

Σε αρμονική συνεργασία με τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό και όλα τα άλλα σώμα-
τα του Πανεπιστημίου, το Συμβούλιο επικύρωσε έργα μεγάλης στρατηγικής ση-
μασίας για το ακαδημαικό έργο του Ιδρύματος, όπως η έναρξη των εργασιών 
για ανέγερση βιβλιοθήκης, η συνέχιση της υλοποίησης της Ιατρικής Σχολής, το 
Τμήμα Θεατρολογίας, η παρακολούθηση της ολοκλήρωσης των οικοδομικών 
έργων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε τρεις 
πόλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την παλαιά Λευκωσία, και άλλα.

Η δέσμευσή μας προς την Πολιτεία για αύξηση των φοιτητών μας κατά τα επό-
μενα χρόνια και η υψηλή ποιότητα στις δραστηριότητές μας, είναι οι δύο βασι-
κές κινητήριες μας δυνάμεις. 

Εκ μέρους του Συμβουλίου, ευχαριστώ όλα τα σώματα και μέλη της κοινότητας 
για τη συνεργασία και το δημιουργικό διάλογο που έχουν καθιερώσει μαζί μας 
και τους εύχομαι κάθε επιτυχία. Πιστεύω ότι η συλλογική αυτή προσπάθεια και 
το έργο που αυτή δημιουργεί, είναι η καλύτερη προσφορά προς τους φοιτητές 
μας και σημαντική, ευρύτερα, στην Κύπρο μας.

Με εκτίμηση,
Χάρης Χαραλάμπους

Πρόεδρος Συμβουλίου 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
συνεχίζει με επιμονή, υπο-
μονή και μεθοδικότητα την 
πορεία του για να καταστεί 
ένα κέντρο αριστείας ευ-
ρωπαϊκών προδιαγραφών. 
Η Πανεπιστημιακή κοινότη-
τα –ακαδημαϊκοί, φοιτητές 
και διοικητικό προσωπικό– 
εργάζεται με ενθουσιασμό 
για να καταστεί το Πανεπι-
στήμιό μας φορέας σύνδε-
σης της κυπριακής κοινω-

νίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε θέματα  εισαγω-
γής τεχνογνωσίας, στην ανάλυση των ευρωπαϊκών θε-
μάτων και την πολιτιστική αλληλεπίδραση με τους λαούς 
της Ευρώπης. Ανοικοδομούμε ένα πρωτοπόρο εκπαι-
δευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται επι-
στημονικά μέσα στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο της ανώτα-
της εκπαίδευσης και να αναγνωρίζεται διεθνώς ως κέ-
ντρο αριστείας.

Το 2009, δόθηκαν σημαντικά δείγματα αριστείας σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο. Παρά τις συνεχείς αμφισβητήσεις ως 
προς το αν είμαστε σε θέση να ακολουθήσουμε μια σύγ-
χρονη ευρωπαϊκή πορεία, το Πανεπιστήμιο αποδεικνύει 
ότι όχι μόνο μπορούμε να ακολουθήσουμε αλλά και να 
ηγηθούμε μιας τέτοιας πορείας. Προσφέρουμε σύγχρο-
να προγράμματα σπουδών, που εκπαιδεύουν την κυπρι-
ακή νεολαία στις ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστή-
μες, τους πολυτεχνικούς κλάδους και στις οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Φιλοσοφία της εκ-
παιδευτικής μας πολιτικής είναι τόσο η προσφορά δεξιο-
τήτων που θα συνεισφέρουν στην επαγγελματική πορεία 
των αποφοίτων μας, αλλά και η καλλιέργεια της κριτι-
κής σκέψης και η διεύρυνση των πνευματικών τους ορι-
ζόντων, για να καταστούν, έτσι, καταλύτες για τον εκσυγ-
χρονισμό και την πρόοδο της κυπριακής κοινωνίας.

Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο καταξιώνεται ως το κατ’ 
εξοχήν ερευνητικό ίδρυμα της Κύπρου, με σημαντικές 
επιτυχίες του ακαδημαϊκού προσωπικού τόσο σε ευρω-
παϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  Η χώρα μας κατετάγη 
πρώτη κατ’ αναλογία πληθυσμού στα προγράμματα του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Έρευνας, με τις προτάσεις των 
νέων συναδέλφων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνά-
δελφοι εξασφάλισαν χρηματοδότηση για τέσσερα μεγά-
λα στρατηγικά έργα και 231 προγράμματα από το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας, και 98 προγράμματα από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Τα ερευνητικά προγράμματα εμπλουτί-
ζουν τα προγράμματα σπουδών και συνεισφέρουν στην 
κοινωνική βελτίωση με την παραγωγή νέας γνώσης, 
αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν ένα μοχλό οικονομικής 
ανάπτυξης, αφού εργοδοτούν πέραν των 500 νέων ερευ-
νητών.

Τέλος, μέσα από το δημόσιο λόγο που διατυπώνει το 
Πανεπιστήμιο, με τη δημοσίευση Δοκιμίων Κοινωνικού 
Προβληματισμού, τη σειρά συζητήσεων Λόγος και Αντί-
λογος, την Ετήσια Διάλεξη εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη, 
στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης, 
την πληθώρα διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και αρ-
θρογραφίας του ακαδημαϊκού προσωπικού και τη συμ-
μετοχή σε συμβούλια και επιτροπές, συνεισφέρουμε ου-
σιαστικά στον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας 
μας, προσφέροντας ένα υπόδειγμα αξιοκρατίας, διαφά-
νειας, συλλογικότητας και πίστης στον ορθό λόγο.  

Πέραν των σημαντικών επιτευγμάτων, τέθηκαν, τη χρονιά 
που μας πέρασε, και οι βάσεις για μελλοντικά επιτεύγ-
ματα. Αναφέρω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σύσταση δι-
εθνούς επιτροπής για τη λειτουργία της πρώτης Ιατρικής 
Σχολής της Κύπρου στο Πανεπιστήμιό μας, την υποβολή 
εισήγησης στην Πολιτεία για τη δημιουργία Σχολής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών και την απρόσκοπτη συνέχιση των 
έργων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκη-
σης και του Κτηρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

Το έργο που έχει επιτελεσθεί οφείλεται στη δημιουργι-
κή συνεργασία των τριών συνιστωσών του Πανεπιστημί-
ου: των ακαδημαϊκών, των φοιτητών και των διοικητικών 
υπηρεσιών. Το Συμβούλιο και η Σύγκλητος  του Πανεπι-
στημίου διαδραμάτισαν το σημαντικό τους ρόλο με απο-
φασιστικότητα και διορατικότητα και σε πνεύμα δυναμι-
κής αλληλεπίδρασης και αρμονικής συνεργασίας. 

Με τη λήξη του έτους, ευχαριστώ όλους τους συντελε-
στές των επιτευγμάτων του Πανεπιστημίου και ιδιαίτε-
ρα τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου του Πανεπι-
στημίου, τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των Σχο-
λών και τα μέλη της Συγκλήτου, το Διευθυντή Διοίκησης 
και Οικονομικών, το Διευθυντή Βιβλιοθήκης και τους 
προϊσταμένους των διοικητικών υπηρεσιών. 

Με εκτίμηση,
Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος

Πρύτανης 

Μήνυμα 
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
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Εισαγωγή

Γενικές Πληροφορίες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας 
της Κύπρου και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των Κυπρίων πολιτών 
ως το κατ’ εξοχήν ανώτατο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα της χώ-
ρας. Κατά το 2009, το Πανεπιστήμιο συμπλήρωσε δεκαεπτά χρόνια δια-
δρομής στους ορίζοντες της γνώσης, της εκπαίδευσης, της έρευνας και 
της κοινωνικής προσφοράς. 

Το όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι όπως καταστεί ένα πρωτο-
πόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται στο διε-
θνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος και του πο-
λιτισμού και να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, γέφυρα συνεργα-
σίας και επικοινωνίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Η αποστολή του επικεντρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις: την Εκπαίδευ-
ση, την Έρευνα και την Κοινωνική Προσφορά.

Εκπαίδευση
Επιδιώκεται:

•Η προσφορά πολύπλευρων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, 
κυρίως σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτισμική ανάπτυξη της Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου 
ως συνόλου, που οδηγούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών 
και καλλιεργούν την προοπτική της διά βίου μάθησης, ενώ παράλληλα 
προετοιμάζουν αποφοίτους ικανούς να παρακολουθήσουν μεταπτυχια-
κά προγράμματα διεθνούς κύρους. 

•Η ανάπτυξη πρωτοποριακών και εξειδικευμένων προγραμμάτων με-
ταπτυχιακών σπουδών, που, αφενός θα καθιστούν τους φοιτητές κοι-
νωνούς και ενεργούς μετόχους των διεθνών επιστημονικών εξελίξε-
ων και, αφετέρου, θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρο-
νης οικονομίας της γνώσης.

•Η δημιουργία μιας δραστήριας φοιτητικής κοινότητας, πολυσυλλεκτι-
κής στη σύνθεσή της, τα μέλη της οποίας θα μαθαίνουν να σέβονται την 
ετερότητα, να καλλιεργούν την κριτική και πρωτότυπη σκέψη και να 
ολοκληρώνουν το χαρακτήρα τους. 

•Η συνεργασία με ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και 
άλλα διεθνή ερευνητικά κέντρα, με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαι-
δευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και την ανταλλαγή ακαδημα-
ϊκών και φοιτητών.

Έρευνα
Επιδιώκεται:

•Η ενεργός συμμετοχή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, μέσα από 
την προώθηση πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών, 
με τρόπο ώστε όλα τα τμήματα να συμβάλλουν σημαντικά στην επέκτα-
ση της επιστημονικής γνώσης διεθνώς.

Η  προαγωγή της 
επιστήμης και 

της γνώσης και ο 
εκσυγχρονισμός της 

κυπριακής κοινωνίας,  
μέσα από τη διδασκαλία 

και την έρευνα, 
είναι  ανάμεσα στους 

βασικούς στόχους του 
Πανεπιστημίου
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•Η συνεισφορά, μέσω της έρευνας, στην αναβάθμι-
ση της τεχνολογίας, στην εδραίωση της κοινωνίας της 
γνώσης, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της υγείας, 
της κοινωνικής οργάνωσης και της αυτοπραγμάτωσης 
του ατόμου.

•Η διερεύνηση του ευρωπαϊκού προσώπου της χώρας, 
η μελέτη και κατανόηση της μακράς ελληνικής της πα-
ράδοσης και των άλλων πολιτισμικών της παραδόσεων, 
και της αλληλεπίδρασής τους με τους λαούς της Ανατο-
λικής Μεσογείου.

•Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της 
ελευθερίας επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης 
ιδεών. 

Κοινωνική Προσφορά
Επιδιώκεται:

•Η δημιουργία ενός βήματος διαλόγου, αλληλοκατανό-
ησης και συνεργασίας των κοινοτήτων και μειονοτήτων 
του νησιού, με επίγνωση της παράδοσης της καθεμιάς.

•Η συμβολή, με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρ-
φωση πολιτικής, στην αναβάθμιση της οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της Κύπρου, με στό-
χο τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινωνίας.

•Η ενίσχυση και η επέκταση των πρωτοβουλιών για συ-
νεργασίες με οικονομικούς οργανισμούς, με στόχο την 
καινοτομία και την εκμετάλλευση της νέας γνώσης, με 
τρόπο που να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και 
να συνάδει με την επιστημονική και ηθική δεοντολογία.

•Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, που θα επιδιώκουν το 
άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και την ενί-
σχυση της διά βίου μάθησης. 

Εργασιακό Περιβάλλον
Παράλληλα με τους πιο πάνω τρεις βασικούς στό-
χους του, την εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνι-
κή προσφορά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζει τη 
μεγάλη σημασία της ανάπτυξης ενός γόνιμου εργασια-
κού περιβάλλοντος.
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Επιδιώκεται:

•Η προώθηση υποδειγματικών συνθηκών εργασίας, ώστε να μπορού-
με να ελκύουμε και να διατηρούμε άρτια καταρτισμένο, δυναμικό και 
ενθουσιώδες ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, ικανό για κριτική 
σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών. 

•Η δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού οργανισμού, που 
να αποτελεί πρότυπο και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του διοικητι-
κού προσωπικού να συνεισφέρει στην επιδίωξη των κοινών στόχων και 
την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Αναπτυξιακές Δραστηριότητες 2008-09

Μετά την έγκριση της  πρότασης του Πανεπιστημίου για αύξηση του 
αριθμού των φοιτητών κατά 2000 μέχρι το 2013/14, από το Υπουργι-
κό Συμβούλιο, συνεχίζεται η σταδιακή ανάπτυξη, τόσο σε προπτυχιακό 
όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η οποία αφορά σε νέα προγράμματα 
σπουδών ή νέες κατευθύνσεις σε υφιστάμενες σχολές.

Εντός του 2009, ολοκληρώθηκε η πρόταση για την ίδρυση της Σχολής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και υποβλήθηκε για έγκριση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.

Επίσης, συνεχίστηκαν σε έντονο ρυθμό οι εργασίες για ανέγερση των 
κτηρίων α) της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, β) των 
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και  γ) των Κοινόχρηστων Χώρων Διδα-
σκαλίας (ΧΩΔ 02).  Προχώρησαν, παράλληλα, οι διαβουλεύσεις και 
προετοιμασίες για τη μεταστέγαση της Βιβλιοθήκης στο νέο της κτήριο, 
στην Πανεπιστημιούπολη, το οποίο θα φέρει την ονομασία Κέντρο Πλη-
ροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Τον Οκτώβριο του 2009, 
παραδόθηκε προς χρήση η Επέκταση της Σχολής Θετικών και Εφαρμο-
σμένων Επιστημών, η οποία θα στεγάσει προσωρινά το Τμήμα Βιολογι-
κών Επιστημών και θα καλύψει και άλλες ανάγκες της Σχολής.  

Με τη διά Νόμου ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, το Νοέμβριο του 2008, το Πανεπιστήμιο προχώρησε στη σύστα-
ση Συμβουλευτικής Επιτροπής, με πρόεδρο τον καθηγητή Άντη Αδάμ, 
η οποία θα υποβάλει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τις προτάσεις της, όσον 
αφορά στην προκήρυξη θέσεων του πρώτου ακαδημαϊκού προσωπικού 
της Σχολής, τους προϋπολογισμούς, τα προγράμματα σπουδών, τις ανά-
γκες σε εργαστηριακό εξοπλισμό και σε βιβλία, τις σχέσεις μεταξύ Ια-
τρικής Σχολής και νοσοκομείων κ.ά. Κατά το 2009, η Επιτροπή συνήλθε 
σε δύο συνεδρίες (Μάη και Σεπτέμβρη).

Τεχνολογική Πρόοδος

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το Πανεπιστήμιο στις νέες τεχνολογίες και 
στην εφαρμογή τους. Κατά την περίοδο 2008-09, σημειώθηκαν, μεταξύ 
άλλων, και οι ακόλουθες εξελίξεις:

•Το Πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας 
του σε ό,τι αφορά στη δομή και την αισθητική της παρουσίαση. Η επί-

Το Πανεπιστήμιο 
υπέβαλε αίτηση για 

τη χρηματοδότηση του 
έργου «Ηλεκτρονικό 

Πανεπιστήμιο» από τα 
διαρθρωτικά ταμεία

Εισαγωγή
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σημη λειτουργία της νέας ιστοσελίδας, η οποία αντικατέστησε την υφι-
στάμενη ιστοσελίδα, πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου 2009.  

• Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση και ο επαναπροσδιορισμός του έρ-
γου «Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο», το οποίο στοχεύει μεταξύ άλλων 
στην αναβάθμιση της ποιότητας και στη διεύρυνση των υπηρεσιών που 
παρέχονται στην πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύ κοινό. Παράλ-
ληλα, υποβλήθηκε ολοκληρωμένη πρόταση, στο πλαίσιο της πρόσκλη-
σης για ενίσχυση των υποδομών δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
για χρηματοδότηση του έργου από τα διαρθρωτικά ταμεία. 

• Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο έργο «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλι-
κού Προγραμμάτων Μάθησης» εξ αποστάσεως, το οποίο στοχεύει στη 
δημιουργία ηλεκτρονικού υλικού για υποστήριξη της ηλεκτρονικής μά-
θησης και της εκπαίδευσης στην Κύπρο.  

• Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων 
προχώρησαν στην ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβο-
λής αιτημάτων και παρακολούθησης πληρωμών, το οποίο αυτοματοποι-
εί τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων και διευκολύνει την παρακο-
λούθηση  των πληρωμών.

H Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων επέκτεινε τις ενοποιημένες 
υπηρεσίες σε νέα κτήρια του Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα:

• Αναβαθμίστηκε η υποδομή του δικτύου σε κτήρια του Πανεπιστη-
μίου, με εγκατάσταση νέου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας για 
υποστήριξη υψηλών ταχυτήτων Gigabit, καθώς και προηγμένων υπη-
ρεσιών πληροφορικής.

• Επεκτάθηκε η IP τηλεφωνία σε υφιστάμενα κτήρια του Πανεπιστημί-
ου, πετυχαίνοντας μείωση του κόστους στις χρεώσεις τηλεφωνημά-
των πέρα από την αναβαθμισμένη παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών.

• Διασυνδέθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου με το Τεχνολογικό Πανεπι-
στήμιο μέσω IP τηλεφωνίας, πετυχαίνοντας μηδενικό κόστος στις με-
ταξύ των δύο πανεπιστημίων τηλεφωνικές κλήσεις. 

• Αναβαθμίστηκε το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

• Αναπτύχθηκε το Κέντρο Διαχείρισης Τηλεφωνικών Κλήσεων (Call 
Center), σε πρώτη φάση στον κεντρικό αριθμό του Πανεπιστημίου 22 
894000. Στόχος είναι η ενσωμάτωση σε αυτό περισσότερων οντοτή-
των, με στόχο την πιο έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.    

  Εκτός από τα έργα τεχνολογικής προόδου, που αναφέρονται πιο 
πάνω, κατά τη διάρκεια του 2009 πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, 
και τα ακόλουθα: αναβάθμιση του εργαλείου e-Learning, ανάπτυξη 
νέων συστημάτων (παρακολούθησης παραγγελιών ΥΠΣ, Διαχείρισης 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Δημιουργίας Συνδέσμων), διαχείριση της 
εγγραφής ονομάτων στο διαδίκτυο (Υπηρεσία Ονοματοδοσίας), που 
αφορούν στην Κύπρο, με κατάληξη .CY. (κατά το 2009, υπήρχαν 7.968 
εγγεγραμμένα ονόματα σε σύγκριση με 6.929 κατά το 2008).

Στις 29 Μαΐου 2009 
τέθηκε σε λειτουργία 
η νέα ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου



Σημείωση: Κατά το έτος 2009 είχαν διατελέσει μέλη του Συμβουλίου και οι ακόλουθοι:

• Αναστάσιος Λεβέντης, Αντιπρόεδρος (μέχρι 24/2/09)
• Άρης Γεωργίου (μέχρι 21/10/09)
• Γιώργος Καζαμίας, Πρόεδρος Φ.Ε.ΠΑΝ., Mέλος (μέχρι 15/3/09)
• Δώρος Μιχαήλ, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Mέλος (μέχρι 5/6/09)
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Η Σύγκλητος 
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Συμβούλιο 
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Χάρης Χαραλάμπους, Πρόεδρος (διορίστηκε στις 02/6/2008)

Αναστάσιος  Ι. Λεβέντης, Αντιπρόεδρος

Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης

Αντώνης Κ. Κάκας, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Στέλιος Κοιλιάρης, Μέλος

Πόλα Κυπριανίδου, Μέλος

Συμεών Κασσιανίδης, Μέλος

Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου, Μέλος 

Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Μέλος 

Παντελής Δαμιανού, Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μέλος 

Κρίστης Χασάπης, Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μέλος 

Πέτρος Δημητρίου, Πρόεδρος Φ.Ε.ΠΑΝ., Mέλος

Χρίστος Χαραλάμπους,  Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού,  Mέλος 

Αντρέας Χριστοφίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
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1. Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης

2. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Αντιπρύτανης 
 Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

3. Αντώνης Κ. Κάκας, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 
 Οικονομικών και Διοίκησης

4. Πάνος Παπαναστασίου, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής 
 Σχολής

5. Αθανάσιος Γαγάτσης, Κοσμήτορας Σχολής 
 Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

6. Κωνσταντίνος Παττίχης, Κοσμήτορας Σχολής 
 Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

7. Αναστασία Νικολοπούλου, Κοσμήτορας Σχολής   
 Ανθρωπιστικών Επιστημών

8. Μιχάλης Πιερής, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής

9. Λούης Χριστοφίδης, Κοσμήτορας Σχολής  
 Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

10. Ιωάννης Ιωάννου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

11. Μιχάλης Ν. Μιχαήλ, Σχολή Ανθρωπιστικών 
 Επιστημών

12. Μαρία Μαργαρώνη, Σχολή Ανθρωπιστικών 
 Επιστημών

13. Φώφη Κωνσταντινίδου, Σχολή Κοινωνικών 
 Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

14. Ανδρέας Καπαρδής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 
 και Επιστημών Αγωγής

15. Κωνσταντίνος Χρίστου, Σχολή Κοινωνικών 
 Επιστημών και Επιστημών Αγωγής 

16. Αθανάσιος Νικολαΐδης, Σχολή Θετικών και 
 Εφαρμοσμένων Επιστημών

17. Σταύρος Θεοδωράκης, Σχολή Θετικών και 
 Εφαρμοσμένων Επιστημών

18. Ερρίκος Κοντογιώργης, Σχολή Οικονομικών 
 Επιστημών και Διοίκησης

19. Αλέκος Βίδρας, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων 
 Επιστημών

20. Μιχάλης Σ. Μιχαήλ, Σχολή Οικονομικών 
 Επιστημών και Διοίκησης

21. Νίκος Βαφέας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και 
 Διοίκησης

22. Ανδρέας Αλεξάνδρου, Πολυτεχνική Σχολή

23. Μάριος Φωκάς, Πολυτεχνική Σχολή

24. Χριστόφορος Χατζηκωστής, Πολυτεχνική Σχολή

25. Παντελής Βουτουρής, Φιλοσοφική Σχολή

26. Μαρία Καντηρέα, Φιλοσοφική Σχολή 

27. Ιωάννης Ταϊφάκος, Φιλοσοφική Σχολή 

28. Λούκας Αλαμπρίτης, Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ. 
 (Φοιτητική Ένωση Πανεπιστημίου)

29. Παναγιώτης Εγγλεζάκης, Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.

30.  Έλενα Αντωνιάδου, Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.

31. Κώστας Δίπλαρος, Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.

32. Θεόδουλος Ιωάννου, Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.

33. Έλενα Αναστασίου, Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.

34. Αντρέας Χριστοφίδης, Διευθυντής Διοίκησης και 
 Οικονομικών, Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

35. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης 
 (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Σημείωση: Κατά το έτος 2009 είχαν διατελέσει μέλη της Συγκλήτου και οι ακόλουθοι:

• Κωνσταντία Αλεξάνδρου, Σχολή Θετικών και 
 Εφαρμοσμένων Επιστημών
• May Chehab, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
• Ιωάννης Γιαπιντζάκης, Πολυτεχνική Σχολή
• Ιωσήφ Ιωσήφ, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και 
 Επιστημών Αγωγής
• Ευστάθιος Παπαροδίτης, Σχολή Θετικών και 
 Εφαρμοσμένων Επιστημών
• Παύλος Παύλου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
• Μιχάλης Πέτρου, Πολυτεχνική Σχολή

• Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Πολυτεχνική Σχολή
• Γιώργος Χατζηνικόλας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

και Διοίκησης
• Άντρη Γαβριήλ, Φ.Ε.ΠΑΝ.
• Μάριος Γρηγορίου, Φ.Ε.ΠΑΝ.
• Πέτρος Δημητρίου, Φ.Ε.ΠΑΝ.
• Μιχάλης Ευσταθίου, Φ.Ε.ΠΑΝ.
• Γιώργος Καζαμίας, Φ.Ε.ΠΑΝ.
• Χρυσόστομος Πασιαρδής, Φ.Ε.ΠΑΝ.



Κοσμήτορες Σχολών 
και Πρόεδροι Τμημάτων

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Κοσμήτορας:  Αναστασία Νικολοπούλου

Τμήμα Πρόεδρος

Αγγλικές Σπουδές:  Παύλος Παύλου 
  (Εαρινό Εξάμηνο – από Ιανουάριο 2009)
  Μαρία Μαργαρώνη 
  (Χειμερινό Εξάμηνο – από Σεπτέμβριο 2009)
Γαλλικές Σπουδές και Σύγχρονες Γλώσσες: Monique Burston (μέχρι 6/05/2009)
  Γιάννης Η. Ιωάννου (από 7/05/2009)
Τουρκικές και Μεσανατολικές Σπουδές: Martin Strohmeier

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Κοσμήτορας: Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης

Τμήμα Πρόεδρος

Βιολογικές Επιστήμες: Ανδρέας Κωνσταντίνου  
Μαθηματικά και Στατιστική:  Θεοφάνης Σαπατίνας 
Πληροφορική:  Γιώργος Σαμάρας
Φυσική:  Σπύρος Σκούρτης
Χημεία:  Αναστάσιος Κεραμιδάς 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
Κοσμήτορας: Αθανάσιος Γαγάτσης

Τμήμα Πρόεδρος

Επιστήμες της Αγωγής:  Κωνσταντίνος Χρίστου
Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες: Σάββας Κατσικίδης  
Ψυχολογία:  Φώφη Κωνσταντινίδου
Νομική:  Αθανάσιος Γαγάτσης (Προσωρινός Πρόεδρος)

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Κοσμήτορας: Λούης Χριστοφίδης

Τμήμα Πρόεδρος

Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων: Γιώργος Κασίνης
Οικονομικά: Μιχάλης Μιχαήλ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Κοσμήτορας: Πάνος Παπαναστασίου 

Τμήμα Πρόεδρος

Αρχιτεκτονική: Μάριος Φωκάς (Προσωρινός Πρόεδρος)
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών:  Χριστόφορος Χατζηκωστής 
Μηχανικοί Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής:  Ιωάννης Γιαπιντζάκης
Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος: Μιχάλης Πέτρου

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Κοσμήτορας: Μιχάλης Πιερής

Τμήμα Πρόεδρος

Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές:  Παντελής Βουτουρής 
Ιστορία και Αρχαιολογία:  Chris Schabel
Κλασικές Σπουδές και Φιλοσοφία:  Ιωάννης Ταϊφάκος



ΕΝΟΤΗΤΑ Σπουδές2
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Σπουδές

Οι Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Τα πανεπιστήμια, στη σύγχρονη εποχή, είναι επιφορτισμένα με την ευ-
θύνη της οικοδόμησης της κοινωνίας του 21ου αιώνα, της οποίας βάση 
αποτελούν οι νέοι άνθρωποι. Η οικοδόμηση της σύγχρονης αυτής κοι-
νωνίας της γνώσης αρχίζει με την προπτυχιακή εκπαίδευση. Το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου εντάσσει στην αποστολή του την προσφορά πολύπλευ-
ρων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, την ανάπτυξη πρωτοπο-
ριακών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και τη συνεργασία με 
ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι στόχοι αυτοί αποτυπώνονται στα συνεχή βήματα ανάπτυξης, που κά-
νει το Πανεπιστήμιο. Το στίγμα του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 δί-
νουν η περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, η αύξηση του 
αριθμού των φοιτητών και η άνοδος του επιπέδου σπουδών. 

Προπτυχιακές Σπουδές
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-09, λειτουργούσαν 6 σχολές και 21 τμή-
ματα, τα οποία προσέφεραν 31 προγράμματα σπουδών (βλ. Παράρτημα 
1, Πίνακας Α, Προπτυχιακά Προγράμματα, σ. 100). Ο αριθμός των προ-
πτυχιακών φοιτητών ανερχόταν στους 4321, που κατανέμονταν ως εξής: 

• Ελληνοκύπριοι 3991
• Τουρκοκύπριοι 6
• Ελλαδίτες 287
• Φοιτητές από άλλες χώρες της Ε.Ε.  20
• Αλλοδαποί εκτός Ε.Ε.  17
                                                                                                                                      
 Σύνολο 4321

Οι 69 από το σύνολο των 4286 φοιτητών προέρχονται από τις θρησκευ-
τικές ομάδες των Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων. Σημειώνεται ότι 
στους αριθμούς αυτούς δεν υπολογίζονται οι 55 φοιτητές του προγράμ-
ματος Erasmus, οι οποίοι, κατά το 2008-09, φοιτούσαν στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου. Συγκριτικά, πρέπει να αναφερθεί ότι κατά το προηγούμε-
νο ακαδημαϊκό έτος, 2007-08, ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών 
ήταν 4104.

Στο Παράρτημα 1, ο Πίνακας Β, σ. 101, παρουσιάζει τους Προπτυχιακούς 
Φοιτητές κατά Φύλο ανά Τμήμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-09.

Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα, και ο αναμενόμε-
νος χρόνος συμπλήρωσης του κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Τα 
προγράμματα σπουδών βασίζονται στο σύστημα πιστωτικών μονάδων 
(ECTS). H παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι επί-
σημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η 
Τουρκική (οι γλώσσες του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας). 

Για κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδημαϊκός σύμβουλος, ο οποίος επικου-
ρεί το φοιτητή και τον συμβουλεύει, κυρίως αναφορικά με το πρόγραμ-
μα σπουδών του. 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2008-09, προσφέρονταν 

31 προγράμματα 
προπτυχιακών σπουδών, 

38 προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών 

επιπέδου μάστερ και 
33 προγράμματα σπουδών 

διδακτορικού επιπέδου
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Δεν υπάρχουν δίδακτρα για φοιτητές που προέρχονται από χώρες-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δίδακτρα για τους ξένους φοιτητές που 
δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ανέρχονται στα €3.417 ανά εξάμηνο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου καλύπτουν ευρύ φά-
σμα επιστημονικής αναζήτησης, από τη μελέτη της οικονομίας και τε-
χνολογίας μέχρι τις ανθρωπιστικές σπουδές και τη φιλολογία. Το Πανε-
πιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο μάστερ με 
μαθήματα και εκπόνηση διατριβής μάστερ και προγράμματα διδακτορι-
κού με μαθήματα ή/και ερευνητική εργασία και εκπόνηση Διδακτορι-
κής Διατριβής. Οι μεταπτυχιακές σπουδές ρυθμίζονται από τους Κανό-
νες Μεταπτυχιακής Φοίτησης. 

Προγράμματα Σπουδών
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-09, προσφέρονταν 38 προγράμματα με-
ταπτυχιακών σπουδών επιπέδου μάστερ και 33 προγράμματα σπουδών 
διδακτορικού επιπέδου (βλ. Παράρτημα 2, Πίνακας Α, Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα, σ. 102). Η αύξηση του αριθμού των μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων σπουδών μεταξύ των ετών 1999-2009, είχε ως αποτέλεσμα 
την αύξηση του αριθμού των μεταπτυχιακών αποφοίτων, όπως φαίνεται 
στην πιο κάτω γραφική παράσταση.

Kατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-09, o αριθμός των μεταπτυχιακών φοι-
τητών ανήλθε στους 1285 (βλ. πίνακα σ. 22). Συγκριτικά, αναφέρεται ότι 
κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2007-08, ο αριθμός των μετα-
πτυχιακών φοιτητών ήταν 1220. 

Το Πανεπιστήμιο 
αποφάσισε την ίδρυση 

Σχολής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, με στόχο 

την αναβάθμιση 
και ενδυνάμωση 

των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών
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Απόφοιτοι Μάστερ
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Απόφοιτοι Διδακτορικού
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Στο Παράρτημα 2, οι Πίνακες Β και Γ, σ. 104-105, παρουσιάζουν τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού ανά πρό-
γραμμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-09.

Δίδακτρα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ εί-
ναι €5.125,00 ανά πρόγραμμα, με εξαίρεση το μεταπτυχιακό πρόγραμ-
μα μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) τα δίδακτρα του οποίου 
ανέρχονται στις €10.250. Τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα διδακτορικού επιπέδου είναι: €427,00 ανά μάθημα, €854,00 ανά 
εξάμηνο για το ερευνητικό στάδιο και €170,00 ανά εξάμηνο για το συγ-
γραφικό στάδιο.

Ο αριθμός των 
μεταπτυχιακών 

φοιτητών ανήλθε 
στους 1285, κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 
2008-09, σε σύγκριση 

με 1220 το 2007-08

Το Πανεπιστήμιο 
προγραμματίζει 

την έναρξη νέων 
μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων 

σπουδών       

Σπουδές
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Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται βάσει καθορισμέ-
νων κριτηρίων. Για κάθε φοιτητή το τμήμα ορίζει ακαδημαϊκό σύμβου-
λο, ενώ στο ερευνητικό στάδιο του διδακτορικού διπλώματος ορίζεται 
ερευνητικός σύμβουλος. Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Αναπτυξιακά Σχέδια

Ίδρυση Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στην πρόταση της Πρυτανείας για το Στρατηγικό Προγραμματισμό του 
Πανεπιστημίου 2007-2010, ένας από τους βασικούς στόχους που τέθη-
καν είναι η ίδρυση Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στόχος της δημι-
ουργίας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η αναβάθμιση και 
ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, ο καθορισμός ενιαίας πολιτικής αναφορικά με τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα και η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η ίδρυση της Σχολής αναμένεται ότι θα προσφέρει αναβαθμισμένη ποι-
οτική στήριξη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και στα μεταπτυχι-
ακά προγράμματα των τμημάτων του Πανεπιστημίου, θα ενοποιήσει το 
τυπικό μέρος των διαδικασιών εισδοχής των φοιτητών, θα υποβοηθή-
σει τα τμήματα για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος και θα βοηθήσει στο συντονι-
σμό των διαδικασιών για διεθνή προσέλκυση φοιτητών. Παράλληλα, θα 
συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των σχέσεων τόσο των φοιτητών όσο και 
των ακαδημαϊκών με την κοινωνία και θα ενισχύσει και θα βελτιώσει την 
παραγωγικότητα στο χώρο της έρευνας. 

Διεύρυνση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Στα αναπτυξιακά σχέδια του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται η 
αύξηση του αριθμού των σχολών και η διεύρυνση των προγραμμάτων 
σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε η προσφορά, από το 2007, των νέων 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (MBA) στην Αγγλική γλώσσα με πλήρη φοίτηση από το Τμή-
μα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην Πειραματι-
κή Μοριακή Βιολογία από το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και στις Αρ-
χές Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής.  Άρχισε, επίσης, η προσφορά τόσο 
σε επίπεδο μάστερ όσο και σε διδακτορικό επίπεδο του διατμηματικού 
μεταπτυχιακού προγράμματος των Τμημάτων Βυζαντινών και Νεοελλη-
νικών Σπουδών και Ιστορίας και Αρχαιολογίας στις Βυζαντινές Σπουδές.  

Επίσης, προγραμματίζεται η έναρξη του νέου διαπανεπιστημιακού με-
ταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου μάστερ στα Μαθηματικά του Τμή-
ματος Μαθηματικών και Στατιστικής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Poitiers – Γαλλίας, όπως και των νέων προγραμμάτων επιπέδου μάστερ 
του Τμήματος Πληροφορικής στην Επιστήμη της Πληροφορικής, στο Δι-
αδικτυακό Υπολογισμό, στα Ευφυή Συστήματα, καθώς και του επαγγελ-
ματικού προγράμματος στις Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής. 
Στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής αναμένεται η προσφορά των προ-
γραμμάτων επιπέδου μάστερ στην Ενιαία Εκπαίδευση και στη Διδακτι-
κή του Γλωσσικού Μαθήματος, και στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του 
προγράμματος επιπέδου μάστερ στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξέ-
νης Γλώσσας (TEFL).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09

ΤΜΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 316

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων

197

Τμήμα Πληροφορικής 117

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος

72

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών

70

Τμήμα Ψυχολογίας 70

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 65

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 58

Τμήμα Χημείας 48

Τμήμα Οικονομικών 42

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής 37

Τμήμα Φυσικής 34

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας 
και Κατασκευαστικής

33

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 29

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 29

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών 27

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 26

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 12

Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής 3

Σύνολο 1285
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Έρευνα 

Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων 
της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου ενός ανώτατου εκπαιδευ-
τικού ιδρύματος. Το Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο στήριξης και προώθη-
σης της έρευνας, αφιερώνει σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του 
για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών προ-
γραμμάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού. Σημαντική είναι και η χρη-
ματοδότηση που εξασφαλίζεται μέσα από ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή 
ερευνητικά προγράμματα, όπως επίσης και από το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας,  με πρωτοβουλία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και 
τη στήριξη του Πανεπιστημίου. 

Η έρευνα αποτελεί μία από τις κύριες δραστηριότητες του ακαδημαϊ-
κού προσωπικού. Στη διαδικασία συμβάλλουν συνεργάτες, όπως προ-
πτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταπτυχιακοί συνεργά-
τες, αλλά και λειτουργοί του Γραφείου Κατάρτισης Προτάσεων της Υπη-
ρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.

Επιτροπή Έρευνας

Η Επιτροπή Έρευνας διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφω-
ση της στρατηγικής και της πολιτικής του Πανεπιστημίου στον τομέα της 
έρευνας. Ειδικότερα, η Επιτροπή υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Σύγκλη-
το ως προς τη στρατηγική και την πολιτική του Πανεπιστημίου και συ-
ντονίζει τη διαδικασία προετοιμασίας, διαμόρφωσης και υλοποίησης των 
ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Κύριες δραστηριότη-
τες της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση του πλαισίου, που θα επιτρέπει 
τη διαρκή ανάπτυξη της έρευνας στο Πανεπιστήμιο και στην Κύπρο, και 
την προβολή του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Της Επιτροπής 
Έρευνας προεδρεύει, ex officio, ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσε-
ων, που είναι και ο καθ’ ύλην αρμόδιος για θέματα έρευνας.

Εσωτερική Χρηματοδότηση

Κατά το 2009, αφιερώθηκε το 4,6٪ του συνολικού προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηρι-
οτήτων και ερευνητικών προγραμμάτων του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου χρηματοδοτούνται οι πιο 
κάτω κατηγορίες ερευνητικών δραστηριοτήτων:

Α. Ερευνητικά Προγράμματα
  Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα
Τα ερευνητικά προγράμματα είναι συνήθως διετούς διάρκειας και εγκρί-
νονται από την Επιτροπή Έρευνας, αφού πρώτα τύχουν αξιολόγησης 
από δύο τουλάχιστον εξωτερικούς ανεξάρτητους κριτές. Κατά το τέλος 
του 2009, από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου χρηματοδοτού-
νταν 28 ερευνητικά προγράμματα. Κατά κανόνα, πρόκειται για συλλο-
γική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει αρκετούς ερευνητές από το Πα-
νεπιστήμιο, διεθνείς συνεργάτες, μεταπτυχιακούς συνεργάτες, και διε-
ξάγεται στη βάση συγκεκριμένης πρότασης για καθορισμένο χρονοδιά-
γραμμα και προϋπολογισμό. Η συνολική εσωτερική χρηματοδότηση για 
ερευνητικά προγράμματα από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 

Κατά το 2009, 
η συνολική εξωτερική 

χρηματοδότηση για 
την ερευνητική 

δραστηριότητα ανήλθε 
στο ποσό των €13.022.400
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ανήλθε, το 2009, στο ποσό των €600.000 περίπου, και 
σ’ αυτά απασχολήθηκαν, εκτός από τα μέλη του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), και 28 μεταπτυχι-
ακοί συνεργάτες.

Προγράμματα Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη
Από το 2000, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την ευγε-
νή στήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, το οποίο χρη-
ματοδοτεί αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε βασι-
κή έρευνα, ιδιαίτερα προγραμμάτων από τις Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες, με στόχο την προώθησή της στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου. Η ετήσια χρηματοδότηση του Ιδρύ-
ματος Α. Γ. Λεβέντη ανέρχεται στα €170.000. 

Από την εισαγωγή του θεσμού μέχρι σήμερα, έχουν χρη-
ματοδοτηθεί από το Ίδρυμα  Α. Γ. Λεβέντη 15 συνολικά 
ερευνητικά προγράμματα. Τα τελευταία χρόνια, τα ερευ-
νητικά προγράμματα του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη έχουν 
καταστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ανάμεσα στα μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ερευνητικά Προγράμματα για την Κύπρο
Εκτός από την έρευνα και τη διδασκαλία, που είναι οι 
δύο κύριοι τομείς δραστηριότητας του Πανεπιστημί-
ου, μία τρίτη αποστολή του είναι και η παροχή υπηρε-
σιών προς το κοινωνικό σύνολο. Το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου έχει κάνει έντονη την παρουσία του σ’ αυτόν τον 
τομέα. Στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς, τα τμήματα 
και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου συ-
νεργάστηκαν ή συνεργάζονται με διάφορους φορείς της 
κυπριακής κοινωνίας σε ερευνητικά προγράμματα, που,  
κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος τους, προορίζονται να κα-
λύψουν τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.

Από τα 28 συνολικά ερευνητικά προγράμματα που χρη-
ματοδότησε το Πανεπιστήμιο το 2009, τα εννέα αφορούν 
αποκλειστικά εφαρμοσμένη έρευνα και η συνολική τους 
χρηματοδότηση ανήλθε στα €237.750.

Τα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου που με-
λετούν τις πτυχές της ιστορίας, του πολιτισμού και της 
παράδοσης του τόπου ή που έχουν εφαρμογές σε διά-
φορους τομείς της κυπριακής κοινωνίας, οικονομίας ή 
βιομηχανίας παρουσιάζονται ανά σχολή στο Παράρτημα 
3, Πίνακα Α, σ. 106.

Β. Ερευνητικές Δραστηριότητες
Η χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων γίνεται 
αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημί-
ου και καλύπτει όλα τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητι-
κού Προσωπικού (ΔΕΠ): λέκτορες, επίκουρους καθηγη-
τές, αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές. Η χρημα-
τοδότηση αυτή έχει στόχο την υποστήριξη του ακαδημα-
ϊκού προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνή επιστημονι-

κά συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ., για την παρουσίαση ερευ-
νητικών αποτελεσμάτων ή, ακόμη, για συνεργασία στον 
τομέα της έρευνας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει γίνει γνωστό στη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα από τις δημοσιεύσεις του ακα-
δημαϊκού προσωπικού σε διάφορα διεθνή επιστημονι-
κά περιοδικά και το πλούσιο συγγραφικό έργο, αλλά και 
από τις συμμετοχές και παρουσιάσεις εργασιών σε δι-
εθνή συνέδρια, συνελεύσεις και συμπόσια, καθώς και 
από τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Κύπρο (βλ. 
Παράρτημα 3, Πίνακας B, Επιστημονικά Συνέδρια, σ. 111). 
Έχει, επίσης, καθιερωθεί ερευνητική συνεργασία με 
πολλά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και 
οργανισμούς από όλο τον κόσμο και, ιδιαίτερα, από τις 
χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Μεσογείου.

Κατά το 2009, η συνολική χρηματοδότηση από το Πα-
νεπιστήμιο για ερευνητικές δραστηριότητες ανήλθε στο 
ποσό των €1.568.000. 

Γ. Ενακτήρια Χρημοτοδότηση
Μέσω του θεσμού των εναρκτήριων χρηματοδοτήσεων, 
ο οποίος καθιερώθηκε το Μάιο του 2004, το Πανεπιστή-
μιο κάνει ουσιαστικές επενδύσεις στα νέα μέλη ακαδη-
μαϊκού προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανα-
πτύξουν την απαραίτητη βασική υποδομή έρευνας για 
να μπορούν να είναι παραγωγικά στις ερευνητικές τους 
επιδιώξεις το συντομότερο δυνατό και, επιπρόσθετα, να 
γίνουν ανταγωνιστικά στη διεκδίκηση εξωτερικής χρη-
ματοδότησης σε τομείς στους οποίους η χρηματοδότη-
ση αυτή προσφέρεται. Η επιλογή γίνεται από την Επι-
τροπή Έρευνας μετά από αξιολόγηση σχετικής αίτησης 
και προσωπικής συνέντευξης του υποψήφιου ακαδημα-
ϊκού. Κατά το 2009, υλοποιούνταν 22 εναρκτήριες χρη-
ματοδοτήσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε 
€1.041.552.

Η εσωτερική χρηματοδότηση για την ερευνητική δρα-
στηριότητα του Πανεπιστημίου κατά τα τελευταία 10 χρό-
νια φαίνεται στη Γραφική Παράσταση Α, σ.30.

Εξωτερική Χρηματοδότηση

Α. Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα
Μία πολύ σημαντική πτυχή του ερευνητικού έργου του 
Πανεπιστημίου αφορά στη συμμετοχή του ακαδημα-
ϊκού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα, που 
χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές και, κυρίως, 
από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πα-
νεπιστήμιο συμμετέχει σε 98 ερευνητικά προγράμμα-
τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η συνολική χρηματο-
δότηση που εισέρρευσε κατά το 2009, ανέρχεται στα 
€6.639.000.



Μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
χρηματοδοτούμενα κάτω από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο και το Πρόγραμ-
μα Διά Βίου Μάθησης (LLP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερευνητικά 
προγράμματα αιχμής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), προ-
γράμματα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επιστήμης (ESF), όπως τα COST 
(European Cooperation in Science and Technology) και EUROCORES 
(European Collaborative Research), προγράμματα Tempus, καθώς επί-
σης και στα Διαρθρωτικά Προγράμματα Archimed και Interreg. 

Το Πανεπιστήμιο, μέσα από την ενεργό του συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και 
διεθνή προγράμματα, έχει πετύχει να τετραπλασιάσει τη χρηματοδότη-
σή του για την έρευνα, να αυξήσει τα επίπεδα αριστείας και να συμμε-
τέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ερευνητικό γίγνεσθαι. Επι-
πλέον, με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, το οποίο πε-
ριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα Erasmus, Leonardo, Jean 
Monnet, καθώς, επίσης, και μέσα από τις δράσεις Marie Curie, προσφέ-
ρεται η ευκαιρία για αμφίδρομες ανταλλαγές και κινητικότητα φοιτητών 
και ακαδημαϊκών, αλλά και για δημιουργία νέων συνεργασιών, τόσο με-
ταξύ πανεπιστημίων όσο και με τον ευρύτερο βιομηχανικό χώρο.

Β. Ερευνητικά Προγράμματα Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 
Σημαντική χρηματοδότηση από τους πόρους του Ιδρύματος Προώθησης 
Έρευνας (ΙΠΕ) διοχετεύεται προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω των 
ανταγωνιστικών προσκλήσεων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμ-
ματα, που προκηρύσσει το Ίδρυμα. Κατά το 2009, η συνολική χρηματο-
δότηση που καταβλήθηκε ανέρχεται σε €6.383.400 για 231 νέα ερευνητι-
κά προγράμματα από το εν λόγω Ίδρυμα. 

Η εξωτερική χρηματοδότηση για την ερευνητική δραστηριότητα του Πα-
νεπιστημίου κατά τα τελευταία 10 χρόνια φαίνεται στη Γραφική Παράστα-
ση Β, σ. 30.

Ο συνολικός αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων ανά κατηγορία 
που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια του 2009, παρουσιάζεται 
στον πίνακα που ακολουθεί.
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Κατά το έτος 2009 
λειτουργούσαν στο 
Πανεπιστήμιο επτά 

ερευνητικές μονάδες 
και 76 ερευνητικά 

εργαστήρια
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Ερευνητικές Πηγές

Ερευνητικά Κέντρα
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν ερευνητικά κέ-
ντρα και ερευνητικές μονάδες ως ανεξάρτητοι, μη κερ-
δοσκοπικοί, οργανισμοί, οι οποίοι εντάσσονται στη συ-
νολική προσπάθεια παραγωγής νέας γνώσης και καινο-
τομίας. Τα ερευνητικά κέντρα και μονάδες στοχεύουν 
στην έρευνα σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπε-
δο στα επιμέρους γνωστικά τους πεδία, και προσελκύ-
ουν ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, 
που χρηματοδοτούνται από οργανισμούς προώθησης 
έρευνας στην Κύπρο και το εξωτερικό. Σημαντική είναι 
η προσφορά τους στην κυπριακή κοινωνία στους τομείς 
της οικονομίας, βιομηχανίας και πολιτισμού, μέσα από 
την παροχή βοήθειας σε τοπικούς οργανισμούς και, γε-
νικότερα, μέσα από έρευνα, η οποία επικεντρώνεται σε 
θέματα  που αφορούν την Κύπρο.

Κατά το έτος 2009, λειτουργούσαν στο Πανεπιστήμιο τα 
ακόλουθα ερευνητικά κέντρα/μονάδες: 
• Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
• Ερευνητική Μονάδα «Κέντρο Σπουδών Φύλου»
• Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας «Ήφαιστος»
• Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και 
 Χρηματοοικονομικών Μελετών
• Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων 
 και Δικτύων «Κοίος»
• Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
• Ωκεανογραφικό Κέντρο

Ερευνητικά Εργαστήρια και Ερευνητικές Έδρες
Στα τμήματα του Πανεπιστημίου λειτουργούν 76 ερευ-
νητικά εργαστήρια, σε σύγχρονα και καινοτόμα επιστη-
μονικά και ερευνητικά πεδία και με σύγχρονη ερευ-
νητική υποδομή, τα οποία εξυπηρετούν τις διδακτικές 
και ερευνητικές ανάγκες των τμημάτων. Τα εργαστήρια 
έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της καινοτομί-
ας και της επιστημονικής γνώσης.

Το Πανεπιστήμιο έχει προσελκύσει και ένα σημαντικό 
αριθμό ερευνητικών εδρών (Jean Monnet, UNESCO, 
Marie Curie κ.ά.),  οι οποίες λειτουργούν σε διάφορες 
σχολές, και ενισχύουν με τη σειρά τους την ερευνη-
τική δραστηριότητα. Τα εργαστήρια και οι ερευνητικές 
έδρες ανά τμήμα παρουσιάζονται στο Παράρτημα 3, Πί-
νακα Γ, σ.114.

Ευρεσιτεχνίες

Μερικές από τις πιο καινοτόμες εφευρέσεις και ευρε-
σιτεχνίες προέρχονται μέσα από συστηματική πανεπι-
στημιακή έρευνα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επιτύ-
χει να αποκτήσει τα πρώτα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Το γεγονός αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό, μιας και η 
εμπορική αξιοποίηση των διπλωμάτων και η εισαγωγή 
των τεχνολογιών στην παγκόσμια αγορά θα έχει σημα-
ντικά οικονομικά οφέλη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Παράλληλα, οι ευρεσιτεχνίες που κατοχυρώνει το Πα-
νεπιστήμιο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προ-
όδου της επιστήμης και της τεχνολογίας της Κύπρου. 
Τέτοια ερευνητικά επιτεύγματα ενδυναμώνουν την οι-
κονομία, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και βελτι-
ώνουν την ποιότητα ζωής του πληθυσμού της Κύπρου.  

Κατά το έτος 2009, υποβλήθηκαν οι ακόλουθες νέες αι-
τήσεις για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών:

Ο επίκουρος καθηγητής Μιχάλης Αβερκίου, του Τμή-
ματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευατσικής, 
έχει υποβάλει αίτηση κατοχύρωσης δύο ευρεσιτεχνιών 
για την ποσοτικοποίηση αγγειογένεσης όγκων:
• M. Averkiou, M. Lampaskis, K. Kyriakopoulou, “Re-

spiratory-gated therapy asessment with ultrasonic 
contrast agents”.European Patent Application (filed 
January 2009)

• M. Averkiou, M. Lampaskis, K. Kyriakopoulou, “Therapy 
assessment with ultrasonic contrast agents”. 
European Patent Application (filed January 2009)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μαζί με την εταιρία Linde En-
gineering AG (Γερμανία), υπέβαλε αίτηση για νέο Ευ-
ρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας σε καταλυτική αντιρ-
ρυπαντική τεχνολογία:
• A. M. Efstathiou, G. Olympiou, “Catalyst Consisting 

of Platinum Supported on Chemically Promoted 
Magnesium Oxide and Cerium Dioxide Towards H2-
SCR”. Εuropean Patent Application No. EP 09007863.5 
– 2104 (filed on June 16, 2009)

H αίτηση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της  συμφωνίας που πρό-
σφατα υπεγράφη (Μάρτιος 2008) για την εμπορική εκμε-
τάλλευση δύο ήδη κατοχυρωμένων διπλωμάτων ευ-
ρεσιτεχνίας (US, European), σχετικών με το θέμα της 
προαναφερθείσης καταλυτικής τεχνολογίας.

• Η νεοσύστατη επιτροπή Ευρεσιτεχνιών προχώρησε, 
το 2009, στην έγκριση της κάλυψης των εξόδων για την 
ετοιμασία και υποβολή της ευρεσιτεχνίας του Ηλία Κυ-
ριακίδη, επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, και του Ζή-
νωνα Αχιλλίδη (ΑΗΚ), με τίτλο: "A Method for Regulated 
Electricity Generation from Variable Renewable Energy 
Sources". Η ευρεσιτεχνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
κατοχύρωσής της σε εθνικό επίπεδο.

Ο κατάλογος όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται 
στο Παράρτημα 3, Πίνακα Δ, σ. 117.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (2009)

Εσωτερική 
Χρηματοδότηση

Ερευνητικά Προγράμματα 28

Προγράμματα Λεβέντη 7

Εναρκτήριες 
Χρηματοδοτήσεις

22

Εξωτερική 
Χρηματοδότηση

Ευρωπαϊκά και Διεθνή 
Ερευνητικά Προγράμματα

98

Προγράμματα Ιδρύματος 
Προώθησης Έρευνας

231

Έρευνα
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου €4.375.000)

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ(€)
2000 598.000
2001 718.000
2002 1.025.000
2003 1.196.000
2004 1.936.000
2005 1.965.000
2006 2.298.000
2007 2.247.000
2008 3.600.000
2009 4.375.000

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ(€)
2000 854.000
2001 1.179.000
2002 2.905.000
2003 2.375.000
2004 2.614.000
2005 5.345.000
2006 7.347.000
2007 6.561.000
2008 12.631.000
2009 13.022.400

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Ευρωπαϊκά, Διεθνή και Προγράμματα Ι.Π.Ε.)  €13.022.400

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Α: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 2009

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ B: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 2009

4.500.000
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Κοινωνική 
Προσφορά

Ουσιαστική Κοινωνική Προσφορά

Η κοινωνική προσφορά αποτελεί βασικό πυλώνα δράσης του Πανεπι-
στημίου Κύπρου. Το έργο που επιτελεί το Πανεπιστήμιο στον τομέα της 
κοινωνικής προσφοράς είναι πολυδιάστατο, πολύπλευρο και πολυσή-
μαντο και ανιχνεύεται έμπρακτα στη διοργάνωση πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων, ομιλιών και διαλέξεων διακεκριμένων προσωπικοτήτων, στη 
διάδοση της γνώσης, στην προσφορά επιμόρφωσης, στην ενεργό συμ-
μετοχή στα κοινωνικά ζητήματα, που απασχολούν τον τόπο.

Κατά το 2009, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέπτυξε έντονη δραστηριότη-
τα στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς. Οι δράσεις και οι ενέργειες 
εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου οράματος και της αποστολής του Πα-
νεπιστημίου προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της κυπριακής 
κοινωνίας, της αειφόρου ανάπτυξης και του ανοίγματος του Πανεπιστη-
μίου προς την κοινωνία.

Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, η Συγκλητική Επιτροπή «Πανεπιστήμιο 
και Κοινωνία», που δημιουργήθηκε το 2007, συνέχισε το έργο της, με 
όρους εντολής την υποβολή εισηγήσεων για θέματα κοινωνικής προ-
σφοράς, τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης, τη συμβολή στον κοινωνι-
κό προβληματισμό, τον προβληματισμό της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας για το ρόλο της στην Πολιτεία και την ανάπτυξη μηχανισμών διαλό-
γου με φορείς εκτός Πανεπιστημίου για το ευρύτερο περιβάλλον.

Επιπλέον, το 2009 τροχοδρομήθηκε η έκδοση του δοκιμίου με τίτ-
λο «Ο πληθωρισμός μετά το ευρώ και το κόστος ζωής των νοικοκυ-
ριών». Περαιτέρω, εγκρίθηκε η έκδοση του δοκιμίου με τίτλο «Διακοι-
νοτικές σχέσεις: παρελθόν, παρόν και μέλλον».  Τα δοκίμια στοχεύουν 
στον προβληματισμό της κυπριακής κοινωνίας μέσω δημόσιου διαλό-
γου, στη βελτίωση της κατανόησης επί των σύγχρονων και πολύπλο-
κων προβλημάτων που αντιμετωπίζει, και, ενδεχομένως, στην ανάληψη 
δράσης από τους αρμόδιους πολιτειακούς θεσμούς και φορείς ή οργα-
νισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

Στο πλαίσιο της ετήσιας επίσκεψης των Πρυτανικών Αρχών στα σχολεία 
Ριζοκαρπάσου, ο Πρύτανης Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος πρόσφερε, 
στις 9 Ιανουαρίου 2009, την καθιερωμένη ετήσια εισφορά του Πανεπι-
στημίου Κύπρου στο δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, 
καθώς, επίσης, και σχετική δωρεά βιβλίων.

Τέλος, το Πανεπιστήμιο διοργάνωσε, στο πλαίσιο της κοινωνικής του 
παρέμβασης, μια σειρά από σημαντικές εκδηλώσεις, όπως είναι η Ετή-
σια Διάλεξη εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη, Η Γιορτή των Ελληνικών Γραμ-
μάτων κ. ά. (βλ. Ενότητα 8, Σημαντικά Γεγονότα, σ. 63).

Η Παρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου στις Βρυξέλλες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει διασφαλίσει την ενεργό παρουσία του 
στα ευρωπαϊκά δρώμενα που το αφορούν, με τη συμβολή του στη δη-
μιουργία και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ). Το 
ΕΓΚ, με γραφεία στις Βρυξέλλες και έδρα στη Λευκωσία, η οποία στε-
γάζεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει επιτύχει 
να διευρυνθεί και να αποτελέσει το γραφείο εκπροσώπησης για 21 ορ-

γανισμούς κυπριακών συμφερόντων. Στους οργανι-
σμούς-μέλη περιλαμβάνονται φορείς τοπικής αυτο-
διοίκησης, όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου (ιδιωτικά 
και δημόσια), ημικρατικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επι-
χειρήσεων κ.ά.

Το ΕΓΚ έχει εγγραφεί ως μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός, με κύρια αποστολή την παροχή ολοκληρωμέ-
νης πληροφόρησης, αποτελεσματικής υποστήριξης 
και έγκυρης ενημέρωσης προς τα μέλη του. Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου τού ΕΓΚ είναι ο Αντιπρύ-
τανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ τη θέση του Εκτελε-
στικού Διευθυντή του Γραφείου κατέχει ο Προϊστάμε-
νος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου. 

Το ΕΓΚ κατόρθωσε, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα, να εδραιωθεί ανάμεσα στους υπόλοιπους οργα-
νισμούς εκπροσώπησης, που δρουν στις Βρυξέλλες. 
Μέσω της ανάπτυξης ενεργούς δράσης έχει κατορθώ-
σει να αποτελέσει την ουσιαστική σύνδεση του Πανε-
πιστημίου Κύπρου με την έδρα χάραξης πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και με άτομα-κλειδιά στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, διευκολύνοντας την 
έγκαιρη και έγκυρη επικοινωνία και ενημέρωση για 
την πολιτική και τα προγράμματα της ΕΕ. 

Κατά το διάστημα 2008-2009, το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου ανέπτυξε νέους και ενίσχυσε υπάρχοντες δε-
σμούς συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερι-
κού, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκ-
θέσεις και σε εκδηλώσεις ευρείας εμβέλειας (Open 
Days, Investors’ Café, SMEs Week, Open Doors), οι 
οποίες οδήγησαν σε νέες συνεργασίες και επενδυτι-
κές ευκαιρίες. Το 2009 σηματοδοτήθηκε από την προ-
σπάθεια ανάπτυξης δομημένων εταιρικών σχέσεων 
με την επιχειρηματική κοινότητα, ούτως ώστε το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου να μπορέσει να λειτουργήσει ως 
οικονομικός συντελεστής και να αναπτύξει εταιρικές 
σχέσεις, με σκοπό την εκμετάλλευση των επιστημο-
νικών και τεχνολογικών γνώσεων. Για το σκοπό αυτόν 
οργανώθηκαν τόσο στις Βρυξέλλες, με τη συνεργασία 
και συμμετοχή Ευρωπαίων εταίρων, όσο και στη Λευ-
κωσία σεμινάρια για τη δημιουργία συνεργασιών τύ-
που «τριπλού έλικα» (δημόσιος τομέας-επιχειρήσεις-
πανεπιστήμια), για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτι-
κών και τη χάραξη στρατηγικής για τόνωση της επι-
χειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και καινοτο-
μίας, και της δημιουργίας ενός κοινωνικού κεφαλαί-
ου, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία της «Περιφέρει-
ας Γνώσης Λευκωσίας». 

Περιβαλλοντική Πολιτική και Δράσεις

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνεχίζοντας την υιοθέτηση 
περιβαλλοντικών μέτρων που ξεκίνησε το 2008, προ-
χώρησε, το 2009, στην υλοποίηση ενός ακόμη στόχου, 
που είχε τεθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Συ-
γκεκριμένα, σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Φορη-
τών Ηλεκτρικών Στηλών (ΑΦΗΣ), έχει εφαρμόσει σύ-
στημα περισυλλογής μπαταριών.  

Επίσης, σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Όμιλο 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, επεξεργάστηκε ερωτημα-
τολόγιο προς τους φοιτητές για εφαρμογή του θεσμού 
car pooling (μεταφορά άλλων φοιτητών με το όχημα 
φοιτητή). 

Γραφείο Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία

Η κοινωνική προσφορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η δραστηριότη-
τα που αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου προς αυ-
τήν την κατεύθυνση αποτελεί έκφραση και προσπάθεια 
υλοποίησης του οράματος του οργανισμού, που καθο-
ρίζει «να ενισχύουμε και να επεκτείνουμε πρωτοβουλί-
ες για συνεργασίες με στόχο την καινοτομία και την οι-
κονομική εκμετάλλευση της νέας γνώσης, συμβάλλο-
ντας στην αειφόρο ανάπτυξη». 

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε το Γραφείο Διασύν-
δεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο και τη Βιομηχανία, 
το οποίο συντονίζει   το Έργο «Ανάπτυξη και Λειτουρ-
γία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κό-
σμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπρια-
κή Δημοκρατία», που έχει εγκριθεί και  χρηματοδοτεί-
ται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ μέσω της Μονά-

Κατά το διάστημα 
2008-09, 

το Πανεπιστήμιο 
ανέπτυξε νέους και 

ενίσχυσε υπάρχοντες 
δεσμούς συνεργασίας 
με πανεπιστήμια του 

εξωτερικού
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δας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, 
το Έργο που  αφορά στη δημιουργία και λειτουργία Γραφείων Διασύν-
δεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο σε καθένα από τα έξι πανεπιστή-
μια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχει ως στόχο την κα-
λύτερη και εντατικότερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των πανε-
πιστημίων και των επιχειρήσεων σε θέματα, όπως: τη μεταφορά τεχνο-
γνωσίας, την ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας ως απάντηση σε συγκε-
κριμένα προβλήματα των επιχειρήσεων, τη συνεργασία σε ερευνητικά 
προγράμματα, τις τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις και, γενικά, 
την προώθηση της καινοτομίας στο επιχειρησιακό και ακαδημαϊκό πε-
ριβάλλον του τόπου μας. 

Οι  σημαντικότεροι στρατηγικοί στόχοι του Έργου είναι:
• Η δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων γραφείων διασύνδεσης του 

ακαδημαϊκού και  επιχειρηματικού κόσμου.
• Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των 

πανεπιστημίων από τις κυπριακές επιχειρήσεις.
• Η βελτίωση της προοπτικής απασχόλησης των φοιτητών και των απο-

φοίτων μέσω της αυξημένης επαφής τους με τις επιχειρήσεις  κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους.

Η επαγγελματική κατάρτιση, το   προφίλ των στελεχών,   καθώς και οι 
φυσικές υποδομές των ίδιων των γραφείων θα είναι τυποποιημένα και 
θα πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές  ποιότητας, που θα συμβά-
λουν έτσι ώστε να προσδοθεί μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα στο Έργο. 
Παράλληλα, επιπλέον   στόχος είναι η   διάδοση μιας επιχειρηματικής 
κουλτούρας, που να προωθεί  τη  συνεργασία με άλλους φορείς στήρι-
ξης της καινοτομικής τεχνολογικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.   
Με την  ανάπτυξη ενός προγράμματος δημοσιότητας, το Έργο  θα γί-
νει   γνωστό στον επιχειρηματικό κόσμο και τους  πολίτες γενικότερα. 
Με τον τρόπο αυτόν,  το έργο που επιτελείται από τα Γραφεία Διασύνδε-
σης, καθώς και τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρηματο-
δότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς την κυπριακή κοι-
νωνία, θα έχουν ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη και πρόοδο της 
κοινωνίας μας.

Το Έργο εντάχθηκε τον Ιούνιο του 2009 και το Γραφείο Διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου δραστηριοποιήθηκε αμέσως, δημιουργώ-
ντας την οργανωτική  υποδομή που απαιτείται από την ΕΕ και   αναλαμ-
βάνοντας το συντονισμό του Έργου  μεταξύ των  εταίρων της Κοινοπρα-
ξίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν  τακτικές συναντήσεις της Επιτρο-
πής Συντονισμού Έργου, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των 
έξι κυπριακών πανεπιστημίων και εργάζεται  για την υλοποίηση των δε-
σμεύσεων που απαιτούνται από  το Πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων,  πραγ-
ματοποιήθηκε  από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου η προετοιμασία των προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων για την 
πρόσληψη Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης, καθώς και ομάδων στε-
λεχών τα οποία θα τοποθετηθούν στα έξι γραφεία. Περαιτέρω, μέσα 
από μια στενή συνεργασία, έγινε σημαντική εργασία που αφορά στις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε ο κάθε φορέας, και προωθήθηκε η κατάρτιση 
Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία θα  παρακολουθεί τόσο τη 
μεθοδολογία που ακολουθείται όσο και τα αποτελέσματα των ομάδων 
εργασίας, όπως αυτά προκύπτουν.   

Kοινωνική Προσφορά
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Το Γραφείο Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία έχει ως αντι-
κείμενο την ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών 
για προώθηση της συστηματικής επικοινωνίας και συ-
νεργασίας μεταξύ της επιστημονικής/ερευνητικής και 
φοιτητικής κοινότητας και των επιχειρήσεων των δια-
φόρων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, με σκοπό 
την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων της έρευ-
νας, εκπαίδευσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας 
για αμοιβαία ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας και 
της κοινωνίας στο σύνολό της, με γενικό στόχο τη με-
ταφορά γνώσης και καινοτομίας.

Πολιτισμός: Έργα και Δράσεις 

Το 2009, το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου εδραίωσε τη θέση του ως ενός από τους σημαντι-
κότερους πολιτιστικούς φορείς του τόπου, ακολουθώ-
ντας με συνέπεια την καθορισμένη πορεία του στους 
γνωστούς και άγνωστους δρόμους του ευρωπαϊκού πο-
λιτισμού. Δώδεκα χρόνια τώρα, το Πολιτιστικό Κέντρο 
διανύει αυτούς τους δρόμους μαζί με το εκλεκτό κοι-
νό του, σε ένα αναγνωριστικό ταξίδι, που κάθε χρόνο 
καταλαμβάνει καινούργια πολιτιστικά εδάφη και συνε-
παίρνει όλο και περισσότερους περιηγητές.

12o Πολιτιστικό Φεστιβάλ
Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 
κυριότερο «μέσο μεταφοράς» αυτού του ταξιδιού, έφε-
ρε στο μαγικό χώρο του Αρχοντικού Αξιοθέας καταξιω-
μένους διεθνώς καλλιτέχνες αλλά και λιγότερο γνωστά 
σχήματα, στις συναυλίες των οποίων οι γνώριμες «φω-
νές» της Κύπρου συναντήθηκαν με τις μακρινές (μα όχι 
ανοίκειες) «φωνές» της Ανατολής και της Δύσης.

Στο Α΄ Μέρος του Φεστιβάλ (Απρίλιος–Ιούνιος), οι φί-
λοι της Αξιοθέας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν, 
μεταξύ άλλων: 
• τα «Τραγούδια δίχως λόγια» του Κώστα Θεοδώρου,
• τον Jazz Διάλογο ανάμεσα στο κουαρτέτο του σπου-

δαίου Τσέχου πιανίστα και συνθέτη Milan Svoboda 
και την ανερχόμενη Cyprus Jazz Band,

• τις νεότερες καλλιτεχνικές αναζητήσεις του μουσικού 
σχήματος «Εν Χορδαίς»,

• τις πρωτοποριακές συνθέσεις του Κώστα Βόμβολου,
• τις αξέχαστες συναυλίες της Σαβίνας Γιαννάτου και 

τους Primavera En Salonico. 

Το μουσικό ταξίδι συνεχίστηκε με το Β΄ Μέρος του Φε-
στιβάλ (Σεπτέμβριος–Οκτώβριος), που περιλάμβανε: 

• κλασικά τραγούδια και άριες από την Κύπρια σοπράνο 
Ιουλιέττα Δημητριάδου και τον Ινδό τενόρο Anando  
Mukerjee,

• μεσαιωνική και αναγεννησιακή μουσική από το σχήμα  
Lyrae Cantus,

• αγαπημένα και λιγότερο γνωστά κομμάτια του ελληνι-
κού πενταγράμμου και της Μεσογείου από τους Σάβ-
βα Σάββα και Κούλη Θεοδώρου,

• τα συγκινητικά «Τραγούδια της Αμαρτίας» του Μάνου  
Χατζιδάκι, τα οποία ερμήνευσαν οι Ανδρέας Καρακό-
τας και Θόδωρος Κοτεπάνος,

• την ανεπανάληπτη μουσική του μοναδικού Ψαραντώνη.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ συμπλήρωσαν:
• το αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιάν-

νη Ρίτσου,
• η εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του Franz Joseph 

Haydn, που οργανώθηκε σε συνεργασία με την πρε-
σβεία της Αυστρίας, με αφορμή τα 200 χρόνια από το 
θάνατο του μεγάλου Ευρωπαίου συνθέτη,

• η παρουσίαση του νέου δίσκου του Κύπριου συνθέτη 
Ευαγόρα Καραγιώργη,  

• η διάλεξη «Η χαρακτική στην Κύπρο» από τον κορυ-
φαίο χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη, που έγινε στο πλαί-
σιο της καθιερωμένης πλέον εκδήλωσης για της Κα-
λές Τέχνες, αφιερωμένης στο μεγάλο Κύπριο ζωγρά-
φο  Αδαμάντιο Διαμαντή.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του θεάτρου στην επιτυ-
χία του Φεστιβάλ, καθώς και η πολιτιστική επικοινωνία 
μεταξύ κρατών, πανεπιστημίων, πολιτισμών. Το 2009, το 
Πολιτιστικό Κέντρο φιλοξένησε:
• τη θεατρική ομάδα του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, 

Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπι-
στημίου Αργυροκάστρου,

• το Δημοτικό Θέατρο Συκεών,
• τη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου Μιντανάο των 

Φιλιππινών, 
• τον επαγγελματικό θίασο της Ε.Θ.Α.Λ.

Από το πρόγραμμα του Φεστιβάλ δεν θα μπορούσαν να 
λείψουν και οι παραστάσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου 
του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.), το οποίο παρου-
σίασε με μεγάλη επιτυχία τα παρακάτω έργα-σταθμούς 
στη μακροχρόνια πορεία του:

Το Γραφείο Διασύνδεσης 
με τη Βιομηχανία θα 

συμβάλει στην προώθηση 
της συνεργασίας μεταξύ 

της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας και των 

επιχειρήσεων, με στόχο 
τη μεταφορά γνώσης και 

καινοτομίας



Ενεργός Συμμετοχή στα Κοινωνικά Ζητήματα
 
Οι φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά ζητήματα που 
απασχολούν τον τόπο, διοργανώνοντας αιμοδοσίες, ερά-
νους, ειδικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης και λαμβά-
νουν μέρος σε άλλες εκδηλώσεις κοινωνικού ενδιαφέ-
ροντος. Ενεργό συμμετοχή είχε το Πανεπιστήμιο, όπως 
και κάθε χρόνο, στο Ραδιομαραθώνιο για παιδιά με ειδι-
κές ανάγκες και στην Πορεία Χριστοδούλας.

Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου 
Κύπρου 

Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών, το οποίο ιδρύθηκε το 
1996, βρέθηκε κοντά στους φοιτητές και, ιδιαίτερα, σε 
αυτούς που πραγματικά έχουν την ανάγκη του, με σκοπό 
την παροχή οικονομικής και άλλης βοήθειας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος που έληξε στις 31 Αυγούστου 
2009, το Σωματείο βοήθησε οικονομικά 147 άπορους 
φοιτητές με το συνολικό ποσό των €122.778, περιλαμ-
βανομένων και εννιά φοιτητών που έχασαν και τους δύο 
γονείς τους στην αεροπορική τραγωδία της 14ης Αύγου-
στου του 2005. 

Σημαντικότατη είναι η ετήσια χορηγία του Πανεπιστη-
μίου προς το Σωματείο από δικά του έσοδα, καθώς και 
οι εισφορές, υποτροφίες από εξωτερικούς οργανισμούς 
και εταιρείες. Στην προσπάθεια για ενίσχυση του ταμεί-
ου του, το Σωματείο διαθέτει αναμνηστικά είδη μέσω του 
Γραφείου Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας, σε καθημερινή βάση αλλά και στα 
πλαίσια διάφορων εκδηλώσεων του Π.Κ. (π.χ. συνέδρια 
των τμημάτων, σεμινάρια, ποδοσφαιρικούς αγώνες, επο-
χιακά παζαράκια κ.λπ.). 

Προσφορά Επιμόρφωσης 

Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης,
Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
Σταθερή πορεία παρουσίασε, κατά το 2009, η προσφορά 
επιστημονικής επιμόρφωσης, αξιολόγησης και ανάπτυ-
ξης. Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγη-
σης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.), κατά την υπό ανασκό-
πηση περίοδο, διοργάνωσε 12 επιμορφωτικά προγράμ-
ματα σε συνεργασία με άλλα τμήματα, όπως το Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Επιχειρήσεων, το Κέντρο Γλωσ-
σών κ.ά. Τα ειδικώς σχεδιασμένα προγράμματα που 
απευθύνονταν σε διάφορους οργανισμούς, ικανοποιού-
σαν τις ανάγκες συγκεκριμένης ομάδας. Επιπρόσθετα, 
το Κέντρο αυτό οργάνωσε τη διεξαγωγή εξετάσεων για 

διάφορους κρατικούς, ημικρατικούς και άλλους οργανι-
σμούς για την πλήρωση 54 θέσεων και πραγματοποίησε 
δέκα συνεντεύξεις για σκοπούς πρόσληψης.

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας
Κατά έτος 2009, συνεχίστηκε η προσφορά του Σχολεί-
ου Ελληνικής Γλώσσας στην ακαδημαϊκή κοινότητα και 
στην κυπριακή κοινωνία. Κατά το έτος αυτό, φοίτησαν 
στο Σχολείο 425 σπουδαστές, από τους οποίους 125 επέ-
λεξαν το πρόγραμμα μακράς διάρκειας. Εκτός από αυ-
τούς, 123 σπουδαστές φοίτησαν στο εντατικό πρόγραμμα 
μακράς διάρκειας, 125 στο θερινό εντατικό πρόγραμμα 
και 45 στα ειδικά προγράμματα. Η κατανομή των σπου-
δαστών ανά πρόγραμμα φαίνεται αναλυτικότερα στον πί-
νακα που ακολουθεί.

Σημειώνεται, επίσης, ότι 56 από τους σπουδαστές που 
φοίτησαν στο Σχολείο, στη διάρκεια του 2009, ήταν φοι-
τητές Erasmus, ενώ 24  ήταν μέλη του προσωπικού ή 
των οικογενειών τους ή συνεργάτες του Πανεπιστημίου, 
15 Τουρκοκύπριοι και 9 πολιτικοί πρόσφυγες και αιτητές 
πολιτικού ασύλου 

Κατά το 2009, παραχωρήθηκαν από το Ίδρυμα Αλέξαν-
δρου Σ. Ωνάση και το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας 51 
υποτροφίες σε φοιτητές που φιλοξενήθηκαν στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών, και 
σε ιδιώτες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Εκτός από 
τη γλωσσική διδασκαλία, τα προγράμματα περιλάμβαναν 
πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων με εκδρομές, 
ξεναγήσεις, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, κα-
θώς και μαθήματα παραδοσιακών κυπριακών χορών.
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• τη «Λυσιστράτη», σε μετάφραση και διασκευή του Κώστα Μόντη,
• το «Χρονικό της Κύπρου» του Λεόντιου Μαχαιρά, 
• το έργο «Η Ρωμιοσύνη εν’ φυλή συνότζιαιρη του κόσμου», βασισμένο 

στην ποίηση του Βασίλη Μιχαηλίδη. 

Με την παράσταση της «Λυσιστράτης», το Πολιτιστικό Κέντρο τίμησε τη 
μνήμη του κορυφαίου ποιητή της Κύπρου, Κώστα Μόντη, με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης πέντε χρόνων από το θάνατό του.

Χιλιάδες ήταν οι θεατές που παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις του 12ου 
Πολιτιστικού Φεστιβάλ, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην πολιτι-
στική ζωή του τόπου και το σπουδαίο ρόλο που επιτελεί ως ένας από τους 
λίγους φορείς, οι οποίοι υποστηρίζουν την αυθεντική και ποιοτική καλ-
λιτεχνική δημιουργία, δίνοντας την ευκαιρία σε λιγότερο γνωστούς, πλην 
αξιόλογους, καλλιτέχνες να παρουσιάσουν το έργο τους στο φιλότεχνο 
κοινό. Ένα κοινό, που στην περίπτωση της Αξιοθέας, ξέρει να ακούει και 
να εκτιμά.

Θεατρικό Εργαστήρι Πανεπιστημίου Κύπρου
Στην εκπλήρωση της πολιτιστικής αποστολής του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, κατά το 2009, συνέβαλε επίσης το Θ.Ε.ΠΑ.Κ., το οποίο, όπως κάθε 
χρόνο, έδωσε πολλές παραστάσεις σε όλη την ελεύθερη Κύπρο (Άγιος 
Αθανάσιος, Κάτω Πολεμίδια, Εργάτες), αλλά και στην εγκλωβισμένη κοι-
νότητα του Ριζοκαρπάσου και το Λευκόνοικο.

Σταθμός στην ιστορία του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. υπήρξε η παράσταση του «Χρονικού 
της Κύπρου» του Λεόντιου Μαχαιρά, στο ιστορικό αμφιθέατρο Richelieu 
της Σορβόννης, η οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και βελτίωσε 
την επίγνωση των Γάλλων φίλων του θεάτρου για τη μεσαιωνική ιστο-
ρία και τις δυτικοευρωπαϊκές επιδράσεις στον πολιτισμό της Κύπρου. Ση-
μαντικό ρόλο σ’ αυτήν την επιτυχία έπαιξε η ενσωμάτωση στο έργο ενός 
αφηγητή στα Γαλλικά, ο οποίος συνόψιζε τα βασικά σημεία της δράσης 
και καθοδηγούσε τους θεατές στην πλοκή.

Άλλες Εκδηλώσεις
Την πολύπλευρη δράση του Πολιτιστικού Κέντρου, κατά τη διάρκεια του 
έτους, συμπληρώνουν οι παρακάτω εκδηλώσεις τμημάτων του Πανεπι-
στημίου Κύπρου ή άλλων φορέων, που φιλοξενήθηκαν στο Αρχοντικό 
Αξιοθέας: 
• η εκδήλωση προς τιμή του Τσέχου σκηνοθέτη Jiří Menzel,
• το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για καθηγητές της Μέσης Εκπαί-

δευσης που οργανώθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού,

• η διάλεξη για την ιστορία του κρασιού, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώ-
σεων «Πολιτιστική Διπλωματία» του υπουργείου Εξωτερικών,

• το σεμινάριο «Challenges for Policy Making and Forecasting inside the 
Euro Area» του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών.

Τις δραστηριότητες του Πολιτιστικού Κέντρου κατά το 2009 στήριξαν ο 
ΟΠΑΠ - Κύπρου, ο ΚΟΤ, το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Τρά-
πεζα Κύπρου, η Ιερά Μονή Μαχαιρά και ο φίλος της Αξιοθέας, κ. Ανδρέ-
ας Ασημένου.
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του ερωτηματολογίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες του κάθε τμήματος, όπως και την παρα-
γωγή αντιγράφων και τη στατιστική επεξεργασία των 
δεδομένων.

• Εισηγήσεις πολιτικής. Το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ 
έχει εισηγηθεί μια σειρά δράσεων και δραστηριοτή-
των προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, με σκοπό την ανα-
βάθμιση της διδασκαλίας και τη δημιουργία κουλτού-
ρας ποιοτικής διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Διάδοση της Γνώσης 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διευρύνει συνεχώς την κοι-
νωνική του προσφορά, με την ενίσχυση των πληροφο-
ριακών υποδομών του και τη διευκόλυνση της πρόσβα-
σης όλων των πολιτών στην καταγεγραμμένη γνώση 
στους τομείς της επιστήμης και του πολιτισμού.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ανοιχτή 
για το κοινό και παρέχει τη δυνατότητα δανεισμού βι-
βλίων σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
αλλά και σε όσους πολίτες γίνουν μέλη της. Κατά τη δι-
άρκεια του 2009 η Βιβλιοθήκη είχε συνολικά 10.980 εγ-
γεγραμμένους χρήστες. Από όλα τα παραρτήματα της 
Βιβλιοθήκης έγιναν, συνολικά, 79.394 δανεισμοί βιβλί-
ων και άλλου υλικού, σημειώνοντας αύξηση 7,2% σε 
σχέση με το 2008. 

Ανάπτυξη Συλλογής Βιβλιοθήκης
Κατά το 2009, προστέθηκαν στον κατάλογο της Βιβλι-
οθήκης 13.561 τόμοι βιβλίων και άλλου φυσικού υλι-
κού, ανεβάζοντας το σύνολο της συλλογής της στους 
280.850 τόμους (βλ. γρ. παράσταση). Στη συλλογή προ-
στέθηκαν, επίσης, 4.376 τεκμήρια (βιβλία, περιοδικά, 
χάρτες, DVDs, CDs). Το σύνολο των τρεχουσών συν-
δρομών σε έντυπα περιοδικά, το 2009, ήταν 784, από 
τις οποίες οι 629 ήταν σε ξενόγλωσσα περιοδικά και οι 
155 σε ελληνόγλωσσα περιοδικά. 

Μέχρι το τέλος του 2009, η συλλογή ηλεκτρονικών πε-
ριοδικών της Βιβλιοθήκης περιλάμβανε 30.000 τίτλους, 
και η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων 37.700 τίτλους, οι 
οποίοι προέρχονταν κυρίως από τη συμμετοχή της Βι-
βλιοθήκης στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βι-
βλιοθηκών (HEAL-Link), καθώς και στο Σύνδεσμο Κυ-
πριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ). 

Η Βιβλιοθήκη συνεχίζει να παρέχει στους χρήστες της 
υπηρεσίες διαδανεισμού μέσω διεθνών δικτύων δια-
δανεισμού (Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθη-
κών κ.ά.), εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε βιβλία και 
άρθρα περιοδικών, που δεν περιλαμβάνονται στη συλ-
λογή της. Συνεχίζει, επίσης, να είναι μέλος της IFLA 

(International Federation of Library Associations) και 
του LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de 
Recherche). 

Ιστότοπος - Νέες Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης
Μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, η οποία ιστο-
σελίδα διατίθεται για πέμπτη συνεχή χρονιά σε τρεις 
γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά), παρέχεται 
πρόσβαση σε περισσότερες από 183 βάσεις δεδομέ-
νων, οι οποίες αποτελούν τις τρέχουσες αλλά και πα-
λαιότερες συνδρομές της Βιβλιοθήκης, καθώς και βά-
σεις οι οποίες διατίθενται ελεύθερα μέσω του Παγκό-
σμιου Ιστού.

Επιπρόσθετα, το 2009, η Βιβλιοθήκη έθεσε σε λειτουρ-
γία την υπηρεσία «Ρωτήστε το Βιβλιοθηκονόμο», γνω-
στή και ως «Ask a Librarian». Η υπηρεσία αυτή απευ-
θύνεται τόσο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, όσο και στους εξωτερικούς 
χρήστες (εγγεγραμμένα ή μη μέλη), με σκοπό να δίνο-
νται απαντήσεις σε σύντομες και πολύ συγκεκριμένες 
ερωτήσεις, που αφορούν τις συλλογές, τις πληροφορι-
ακές πηγές κα τις υπηρεσίες της. Η επικοινωνία μετα-
ξύ χρήστη και βιβλιοθηκονόμου γίνεται σε πραγματικό 
χρόνο. Επίσης, μέσα από δημοφιλείς IM clients, όπως 
το MSN, το Yahoo messenger, το myspace chat, το 
AIM, το gtalk, το ICQ, το facebook chat, έχουν δημιουρ-
γηθεί λογαριασμοί για την υπηρεσία Ρωτήστε το Βιβι-
οθηκονόμο με Στιγμιαία Ηλεκτρονική Συνομιλία (Chat), 
παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να συνομιλή-
σουν μέσω του δικού τους αντίστοιχου IM client.

Δημιουργήθηκε, επίσης, εφαρμογή μέσω της οποί-
ας οι χρήστες της Βιβλιοθήκης έχουν τη δυνατότητα 
να κάνουν εισηγήσεις για αγορά υλικού, με σκοπό τον 
εμπλουτισμό της συλλογής της με υλικό γενικού ενδι-
αφέροντος.

40 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

Η προσφορά επιμόρφωσης στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς 
του Πανεπιστημίου Κύπρου επεκτείνεται και στην ομογένεια της Αυ-
στραλίας, Ν. Αφρικής, Αμερικής, Αγγλίας και Καναδά: μετά από αίτημα 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νεολαίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟ-
ΜΑΚ), το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας διοργάνωσε, μεταξύ 6-23 Ιου-
λίου 2009, ειδικά εντατικά προγράμματα εκμάθησης και/ή βελτίωσης 
της ελληνικής γλώσσας για ομάδες νέων από την Αυστραλία, Ν. Αφρι-
κή, Αμερική, Αγγλία και Καναδά. Από τον Ιούλιο του 2009 λειτούργησε 
πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά Κυπρίων που 
ζουν στην Ελλάδα. 

Στο επίπεδο της έρευνας, το προσωπικό του Σχολείου Ελληνικής 
Γλώσσας πήρε μέρος σε διάφορα συνέδρια.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν περιορίζεται στην προσφορά επιμόρφω-
σης μόνο προς την κοινωνία, αλλά στηρίζει και υποστηρίζει με τον ίδιο 
τρόπο και τις δικές του ανάγκες.

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης
Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) του Πανεπιστημίου 
Κύπρου έχει σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη της διδασκαλίας και 
μάθησης, ούτως ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες 
και σε διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας. 

Μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει δραστηριοποιη-
θεί, κατά το 2009, στους ακόλουθους τομείς, που αφορούν τη διδασκα-
λία και τη μάθηση:
• Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και Διδάσκοντος. Η χρή-

ση του ερωτηματολογίου είναι υποχρεωτική για όλα, σχεδόν, τα μα-
θήματα.

• Επιμορφωτικά σεμινάρια για τους διδάσκοντες. Το 2009, διοργανώ-
θηκε το σύντομο πρόγραμμα “Short Course in Learning and Teach-
ing in the Classroom”. Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια έχουν τύχει 
επιχορήγησης από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Κύπρου.

• Σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές. 
Ευρύτερος στόχος του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο σε θέματα μάθησης, προσφέροντας μαθήματα που ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες των φοιτητών. Για την ανάπτυξη του στόχου αυ-
τού, το Κέντρο συνεργάζεται με τη Βιβλιοθήκη, την Υπηρεσία Πλη-
ροφορικών Συστημάτων και με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητι-
κής Μέριμνας. Στα μαθήματα περιλαμβάνονται εισαγωγικά μαθήμα-
τα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εισαγωγικά μαθήματα για τις υπηρε-
σίες της Βιβλιοθήκης και μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους 
φοιτητές (π.χ. Δεξιότητες Μελέτης, Ανάγνωση Επιστημονικών Κειμέ-
νων, Συγγραφή μελετών).

• Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια. Δεδομένου ότι οι πρωτοετείς φοιτη-
τές που εισάγονται σε κάθε τμήμα δεν αποτελούν ομοιογενή ομά-
δα, αλλά διαφέρουν ως προς το επίπεδο γνώσεων, τα ενδιαφέροντα 
και τους στόχους τους, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους το ΚΕ.ΔΙ.
ΜΑ. προτείνει στα τμήματα τη χρήση Διαγνωστικού Ερωτηματολογί-
ου. Για όσα τμήματα αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν το Διαγνω-
στικό Ερωτηματολόγιο, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. αναλαμβάνει τις τροποποιήσεις 
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Η πορεία ανάπτυξης 
της συλλογής βιβλίων 
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Στις 20 Ιανουαρίου 2009, τέθηκε σε λειτουργία το ιστολόγιο (blog) της 
Βιβλιοθήκης με την ονομασία «Scripta Πτερόεντα». Το ιστολόγιο βρί-
σκεται στη διεύθυνση http://www.libblog.ucy.ac.cy και υπάρχει σύνδε-
σμος προς αυτό από την ιστοσελίδα της ΒΠΚ. 

Κατά το έτος 2009, ο ιστοτόπος της Βιβλιοθήκης δέχθηκε συνολικά 
278.721 επισκέψεις από 132.400 επισκέπτες.

Διακρίσεις Βιβλιοθήκης
• Το Νοέμβριο 2009, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου πέτυχε, ως 

Μονάδα, τη διάκριση τού EFQM «Αναγνώριση για Αριστεία στην Ευ-
ρώπη» (Recognized for Excellence in Europe) με 3 αστέρια. Η διάκρι-
ση αυτή είναι το δεύτερο από τα τρία επίπεδα διακρίσεων που απο-
νέμει οργανισμός, οι οποίες διακρίσεις αφορούν τη διοικητική οργά-
νωση οργανισμών ή τμημάτων οργανισμών. Η αξιολόγηση έγινε κατά 
τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης, που έγινε στις 25 και 26 Νοεμβρί-
ου 2009, αφού προηγουμένως υποβλήθηκε από τη Βιβλιοθήκη σχε-
τική έκθεση, στην οποία περιγράφονταν οι δραστηριότητες που γίνο-
νται για κάθε κριτήριο και υποκριτήριο του Μοντέλου Επιχειρηματι-
κής Αριστείας τού EFQM. Σημειώνεται ότι η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημί-
ου Κύπρου είναι η πρώτη βιβλιοθήκη στον ευρύτερο ελληνικό χώρο 
που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση.

• Κατά το 2009, συνεχίστηκαν διάφορα έργα ψηφιοποίησης αρχείων, 
που έχει αναλάβει η Βιβλιοθήκη. Στις 26 Νοεμβρίου 2009, το Ίδρυ-
μα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθη-
σης απένειμε Τιμητική Διάκριση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για την εξαίρετη ποιότητα των αποτελεσμάτων που προέκυ-
ψαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου ‘Latest methodologies used in 
the digitization of printed and non-printed materials’. Η υλοποίηση 
του εν λόγω σχεδίου έγινε στο πλαίσιο επίσκεψης του προσωπικού 
του Γραφείου Ψηφοποίησης και Αρχείων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ουγγαρίας. 

Άλλες Δραστηριότητες Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη διεξήγαγε για πρώτη φορά, τον Οκτώβριο του 2009, ολο-
κληρωμένη έρευνα ικανοποίησης χρηστών ως προς την ποιότητα των 
παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών. Στην έρευνα συμμετείχαν φοι-
τητές και προσωπικό του Πανεπιστημίου. 

Κατά το 2009 διεξήχθησαν 16 σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών, που 
αφορούσαν στη χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών που προ-
σφέρει η Βιβλιοθήκη στους χρήστες, με έμφαση στις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικής πληροφόρησης και την πληροφοριακή παιδεία.

Η Βιβλιοθήκη οργάνωσε διάφορες θεματικές εκθέσεις βιβλίων, με στό-
χο να προβάλει στους χρήστες της το υλικό της (Γιάννης Ρίτσος: 100 
χρόνια από τη γέννησή του, Jean-Marie Gustave Le Clezio: Βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας 2008 κ.ά.).

Συνεχίστηκε το εσωτερικό έργο ENΔΟ, που ανέλαβε να ολοκληρώσει 
η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς προς την ευ-
ρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός, η 
συγκέντρωση και η καταγραφή όλων των επιστημονικών δημοσιεύσεων 
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του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου και η δημιουργία βάσης δεδομένων, στην οποία 
θα περιληφθούν όλες αυτές οι δημοσιεύσεις.

Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορι-
κής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέλαβε τη δημιουρ-
γία ενός συστήματος, το οποίο θα επιτρέπει την οργά-
νωση, διαχείριση και ανταλλαγή των πολλαπλών αντι-
τύπων περιοδικών, που διαθέτει η Βιβλιοθήκη, με άλ-
λους οργανισμούς.

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ΚΥΠΡΙ-
ΑΝΑ, το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ΚΥ-
ΠΡΙΑΝΑ θα αποτελεί την πρώτη ψηφιακή βιβλιοθήκη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Η όλη προ-
σπάθεια άρχισε το 2009 και υπολογίζεται να ολοκλη-
ρωθεί το 2010. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί και από 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Φεβρουάριο 2009, η Βιβλιοθήκη δέχτηκε πρό-
ταση από τη Βιβλιοθήκη του Göttingen (Γερμανία) να 
συμμετάσχει ως εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα 
OPENAIRE (Open Access Infrastructure for Research 
in Europe), με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μέσω του 
7ου Προγράμματος «Πλαίσιο» - FP7. Στο πρόγραμ-
μα συμμετέχουν 38 οργανισμοί ως εταίροι από 24 δι-
αφορετικές χώρες της Ε.Ε. Το πρόγραμμα έχει στόχο 
την προώθηση της ιδέας «ανοικτής πρόσβασης» μέσα 
από την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταθετηρίου, 
το οποίο θα περιλαμβάνει δημοσιεύσεις επιστημονικού 
περιεχομένου που προήλθαν από χρηματοδοτούμενα 
ερευνητικά προγράμματα FP7.

Κατόπιν ανάθεσης στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύ-
πρου από τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, συντά-
χθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής 
Βιβλιοθήκης 2010-2014. Το σχέδιο εκπονήθηκε αφιλο-
κερδώς από τη Βιβλιοθήκη και εντάσεται στο πλαίσιο 
της κοινωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου Κύπρου 
προς την κυπριακή κοινωνία. Το σχέδιο που προβλέ-
πει συγκεκριμένες ενέργειες και λειτουργίες, τις οποί-
ες πρέπει να αναλάβει η Κυπριακή Βιβλιοθήκη προκει-
μένου να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως «Εθνική Βι-
βλιοθήκη» της Κύπρου, θα κατατεθεί από τον υπουρ-
γό Παιδείας και Πολιτισμού στο Υπουργικό Συμβούλιο 
για έγκριση.

Τέλος, κατά το 2009, συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις 
και προετοιμασίες για τη μεταστέγαση της Βιβλιοθήκης 
στο νέο της κτήριο στην Πανεπιστημιούπολη, το οποίο 
θα φέρει την ονομασία Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλι-
οθήκη «Στέλιος Ιωάννου». 

Πολιτιστικές και άλλες Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για διάδοση της 
γνώσης και της προσφοράς πολιτιστικού έργου, τα τμή-
ματα και οι σχολές του Πανεπιστημίου διοργανώνουν 
κάθε χρόνο επιστημονικές διαλέξεις, σεμινάρια, εκπαι-
δευτικές ημερίδες, δημόσιες ομιλίες, εκπαιδευτικά ερ-
γαστήρια και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Εκπαιδευτικές ημερίδες και σεμινάρια, που διοργανώ-
θηκαν κατά το 2009, κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, 
όπως μαθησιακά προβλήματα στην εκπαίδευση, πολυ-
γλωσσία στην Ευρώπη, τεχνολογικές επιστήμες, ανθρώ-
πινα δικαιώματα και εκδημοκρατισμός, έρευνα και πρα-
κτική, πιθανότητες και στατιστική κ. ά. 

Επιπρόσθετα, τα τμήματα και οι σχολές του Πανεπιστη-
μίου διοργάνωσαν επιστημονικές διαλέξεις, που αφο-
ρούσαν, μεταξύ άλλων, την οικονομία και το περιβάλλον, 
τη λογοτεχνία και τη σύγχρονη τέχνη, την αρχιτεκτονική, 
την ιστορία, την ψυχολογία κ. ά. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφοράς και της πο-
λιτιστικής τους δράσης, οι σχολές και τα τμήματα δι-
οργάνωσαν διάφορες άλλες εκδηλώσεις, με στόχο την 
προαγωγή της επιστήμης και του πολιτισμού. Ενδεικτι-
κά, αναφέρονται το εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα 
«Αστικός σχεδιασμός παραθαλάσσιων περιοχών – η πε-
ρίπτωση της περιοχής μεταξύ νέου και παλιού λιμανιού 
στη Λεμεσό», η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα 
«Η Γεωγραφία του Ανθρώπου: Στοχασμοί πάνω στην επι-
στήμη και την τεχνολογία ως μέρος ενός ανθρωπιστικού 
παιδαγωγικού σχεδίου δράσης για ένα βιώσιμο κόσμο», 
η πέμπτη εκδήλωση εις μνήμην του ζωγράφου Αδαμά-
ντιου Διαμαντή, και η πολυπολιτισμική βραδιά με θέμα 
«Φωνές του EBRU, Κουλτούρες, Γλώσσες, Ταυτότητες, 
Χρώματα της Τουρκίας, Φωνές της Κύπρου».

Ένα περιεκτικό δείγμα των εκδηλώσεων των σχολών και 
τμημάτων που πραγματοποιήθηκαν το 2009 βρίσκεται 
στο Παράρτημα 4, Πίνακα Α, σ. 118.

Εκδόσεις/Δημοσιεύσεις

Η ενημέρωση για την έρευνα, τη διδασκαλία και τις ποι-
κίλες άλλες επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριό-
τητες του Πανεπιστημίου Κύπρου διοχετεύεται προς την 
κοινωνία μέσα από τις εκδόσεις του Ιδρύματος. 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου 
έχει να επιδείξει πλούσιο εκδοτικό και συγγραφικό έργο, 
το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά μέσα από την έκδο-
ση «Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου». Στην έκδο-



Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 

Με στόχο τη διάδοση της γνώσης και τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης στη μάθηση από όσο το δυνατόν ευ-
ρύτερα στρώματα της κυπριακής κοινωνίας, το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου καθιέρωσε, από το 1998, το θεσμό 
των Ελεύθερων Πανεπιστημίων. Ο θεσμός προσφέρει 
την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να ενημερωθεί σχετικά με 
διάφορα επιστημονικά θέματα γενικότερου ενδιαφέρο-
ντος, που απασχολούν τη σημερινή κοινωνία (π.χ. θέ-
ματα υγείας, ιστορίας, εκπαίδευσης, οικονομίας, δημό-
σιας διοίκησης και πολιτισμού κ. ά.) μέσω εκλαϊκευμέ-
νων διαλέξεων από μέλη του διδακτικού και ερευνητι-
κού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλ-
λων πανεπιστημίων. Ελεύθερο Πανεπιστήμιο λειτουρ-
γεί στη Λευκωσία, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό, την Πάφο 
και το Λονδίνο. Με τη λήξη τού κάθε κύκλου διαλέξεων 
απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όσους 
παραστούν σε όλες τις διαλέξεις.

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο «Σκαλί» Αγλαντζιάς, το 
οποίο συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αγλαντζιάς, το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, 
με χορηγό τη Νέα ΣΠΕ Αγλαντζιάς, διοργάνωσε, κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, 18 διαλέξεις. Κατά την 
τελετή λήξης του ενδέκατου χρόνου διαλέξεων, απονε-
μήθηκαν 32 πιστοποιητικά παρακολούθησης. Όλες οι 
διαλέξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου στο Σκαλί Αγλαντζιάς, μεταδίδονται ζω-
ντανά από το Πρώτο Πρόγραμμα του Ραδιοφώνου του 
ΡΙΚ. Αναμεταδίδονται, επίσης, από τον ελληνικό ραδιο-
σταθμό LGR του Λονδίνου.

Το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα δι-
οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνερ-
γασία με το Δήμο Λάρνακας και την Προοδευτική Κί-
νηση Λάρνακας, με την στήριξη των Πολιτιστικών Υπη-
ρεσιών του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και 
του Ιερού Ναού Αγίου Λαζάρου Λάρνακας και χορη-
γούς επικοινωνίας το Ραδιοσταθμό Σταθμό Ζenith 96.4 
FM και την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος». Το Ζηνώ-
νειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο διοργάνωσε, κατά το δέ-
κατο χρόνο λειτουργίας του, 11 διαλέξεις. Κατά την τε-
λετή λήξης, απονεμήθηκαν πιστοποιητικά παρακολού-
θησης σε 42 άτομα.

Το Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο, με 
συνδιοργανωτές το Δήμο Γεροσκήπου, το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου και το Ράδιο Πάφος, διοργάνωσε έξι δια-
λέξεις κατά τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του. Χορηγός 
ήταν η ΣΠΕ Γεροσκήπου και χορηγοί επικοινωνίας το 
τηλεοπτικό κανάλι «Ωμέγα» και η εφημερίδα «Ο Φιλε-
λεύθερος». Όλες οι διαλέξεις του Ιεροκηπείου Ελεύθε-
ρου Πανεπιστημίου μεταδίδονται ζωντανά από το Ράδιο 
Πάφος. Μεταδίδονται, επίσης, σε οπτικογράφηση από 
τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό «Ωμέγα». Κατά τη τελε-
τή λήξης, δόθηκαν 40 πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδί-
νου, με συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
την Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα (υπό την αιγίδα 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασι-
λείου) διοργάνωσε οκτώ διαλέξεις. Κατά την τελετή λή-
ξης του έκτου χρόνου, απονεμήθηκαν 50 πιστοποιητικά 
παρακολούθησης. Οι διαλέξεις του Ελεύθερου Πανε-
πιστημίου στην Ομογένεια του Λονδίνου μεταδίδονται 
από τον ελληνικό ραδιοσταθμό LGR και τον τηλεοπτι-
κό σταθμό «Hellenic TV» και προβάλλονται μέσω των 
εφημερίδων «Ελευθερία» και «Παροικιακή» της Μεγά-
λης Βρετανίας.  Προβολή της σειράς γίνεται, επίσης, 
μέσω του προγράμματος «Κυπρίων Νόστος», που με-
ταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι ΡΙΚ 1, με ταυτόχρο-
νη μετάδοση, μέσω δορυφόρου (ΡΙΚ Sat), σε όλο τον 
κόσμο.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, δεν διοργανώθη-
καν διαλέξεις στη Λεμεσό. Όμως, από το Σεπτέμβριο 
του 2009, επαναλειτούργησε με επιτυχία το Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο Δήμου Αμμοχώστου στη Λεμεσό, σε συ-
νεργασία με το Δήμο Αμμοχώστου και το Ραδιοτηλεο-
πτικό Σταθμό Capital, με υποστηρικτές το Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Λεμεσού και το ΄Ιδρυμα Ευαγόρα και Κά-
θλην Λανίτη, και χορηγό επικοινωνίας την εφημερίδα 
«Ο Φιλελεύθερος».
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ση που καλύπτει την περίοδο 2005-2007, η παρουσίαση τής κάθε σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου γίνεται σε ξεχωριστή έκδοση. Οι εκδόσεις εί-
ναι στην Αγγλική, ενώ για τη Φιλοσοφική Σχολή η έκδοση είναι τόσο στην 
Αγγλική όσο και στην Ελληνική. 

Η συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην εκδοτική δραστηριότητα συ-
μπληρώνεται με τη λειτουργία των “Εκδόσεων Μεσόγειος”, αποτέλεσμα 
συνεργασίας με τον εκδοτικό οίκο “Ελληνικά Γράμματα”. Οι “Εκδόσεις 
Μεσόγειος” έχουν στόχο την προαγωγή και διάδοση της επιστήμης, της 
τέχνης, του πολιτισμού και του κοινωνικού προβληματισμού μέσα από 
την παραγωγή και διακίνηση βιβλίων. Οι “Εκδόσεις Μεσόγειος” έχουν εκ-
δώσει 18 βιβλία, ενώ νέα βιβλία ετοιμάζονται και θα εκδοθούν εντός του 
2010.

Ο κυριότερος όγκος των ενημερωτικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου 
παράγεται από το Γραφείο Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διε-
θνών Σχέσεων, σε συνεργασία με τις πανεπιστημιακές αρχές, τις σχολές, 
τα τμήματα, τις υπηρεσίες και με ειδικές επιτροπές ή άλλα σώματα. Oι εκ-
δόσεις περιλαμβάνουν οδηγούς προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπου-
δών στα Ελληνικά και Αγγλικά σε ετήσια βάση, εκδόσεις γιzα την έρευ-
να,  ετήσια έκθεση πεπραγμένων και έκδοση με τίτλο «Περγαμηνή - Ετή-
σια Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου», στην οποία δημοσιεύονται ομι-
λίες με γνωσιολογικό περιεχόμενο και με πολιτιστική παρέμβαση, που 
γίνονται σε διάφορες επίσημες εκδηλώσεις. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2008-09, εκδόθηκε ο Γ΄ τόμος έκδοσης «Περγαμηνή». Παράγονται, επί-
σης, ειδικές εκδόσεις, όπως οι τελετές αναγόρευσης σε επίτιμους διδά-
κτορες, το αφιέρωμα στα δεκάχρονα του Πανεπιστημίου, έκδοση για την 
Eτήσια Διάλεξη εις Mνήμην Kωνσταντίνου Λεβέντη κ.ά. Το Γραφείο ετοι-
μάζει, επίσης, ποικίλα ενημερωτικά έντυπα, αφίσες, προσκλήσεις για δι-
άφορες εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, ντοσιέ για συνέδρια κ.λπ. 

Το 2009, το Γραφείο Εκδόσεων ετοίμασε νέα ενημερωτική έκδοση με τίτ-
λο “The University of Cyprus at a Glance”. H έκδοση περιέχει μια συνο-
πτική παρουσίαση του Πανεπιστημίου Κύπρου, που αφορά στην ερευνη-
τική δραστηριότητα και τις διεθνείς σχέσεις, στην πολύπλευρη κοινωνι-
κή προσφορά του, τις εγκαταστάσεις και την πανεπιστημιακή κοινότητα. 
Περιλαμβάνει, επίσης, σύντομη αναφορά σε θέματα σπουδών, σε οικονο-
μικά δεδομένα και μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης. Παράλληλα, ολοκλη-
ρώθηκε νέα συνοπτική έκδοση για την έρευνα με τίτλο «Πανεπιστημιακή 
Έρευνα: Μια γενική επισκόπηση του ερευνητικού έργου στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου», στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Ενημερωτικές εκδόσεις παράγονται, επίσης, από άλλες υπηρεσίες, 
όπως την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, που αφορούν 
κατά κύριο λόγο τους φοιτητές. Στο εκδοτικό έργο ξεχωρίζει και η πα-
ραγωγή βιβλίων από το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Θ.Ε.ΠΑ.Κ.). Oι σχολές, τα τμήματα, οι ερευνητικές μονάδες και άλλες 
οντότητες του Πανεπιστημίου εκδίδουν μια ποικιλία από έντυπα, όπως 
επιστημονικά προφίλ, αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών, ενημερω-
τικές μπροσούρες και δελτία, αφίσες κ.ο.κ. 

Τέλος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκδίδει τα εξαμηνιαία περιοδικά «Ενδεί-
κτης» και «Απόφοιτος» και το διμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Κοινότητα», 
τα οποία διευθύνονται από συντακτικές επιτροπές.

Κατά το 2009, 
συνεχίστηκαν οι 

διαβουλεύσεις και 
προετοιμασίες για 

τη μεταστέγαση της 
Βιβλιοθήκης στο 

νέο της κτήριο στην 
Πανεπιστημιούπολη

Kοινωνική Προσφορά

45ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ



ΕΝΟΤΗΤΑ Ακαδημαϊκό Προσωπικό5



48 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό

Διακεκριμένο Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Σημαντική παράμετρος της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου είναι και η 
προσέλκυση νέου, ικανού και ενθουσιώδους ακαδημαϊκού προσωπικού, 
το οποίο είναι φορέας της ευθύνης που τα σύγχρονα πανεπιστήμια επω-
μίζονται για οικοδόμηση της κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα λίγα για τα ακαδημαϊκά δεδομένα χρόνια 
ύπαρξης και λειτουργίας του, έχει πετύχει να μετατραπεί σε μία δραστή-
ρια κοινότητα επιστημόνων, αφοσιωμένων στην παραγωγή και διάχυση 
γνώσης. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου απαρτί-
ζεται από Κυπρίους, Ελλαδίτες και ξένους καθηγητές, οι οποίοι διακρί-
θηκαν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και χαίρουν ανα-
γνώρισης από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Η δομή του Πανεπιστημίου, με τη λειτουργία της Συγκλήτου και του Συμ-
βουλίου, των συμβουλίων σχολών και τμημάτων, όπως και αντίστοιχων 
επιτροπών, διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή του συνόλου σχεδόν του 
ακαδημαϊκού προσωπικού στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και 
λήψης αποφάσεων. 

Ο αριθμός των μελών τού ακαδημαϊκού προσωπικού, ακολουθώντας την 
ανάπτυξη των σχολών, τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, παρουσιάζει ανοδική τάση, φθάνοντας το 2009, τις 
400 εγκεκριμένες θέσεις.

Ανά ακαδημαϊκή βαθμίδα, κατά το 2009, οι εγκεκριμένες θέσεις του 
ακαδημαϊκού προσωπικού αποτελούνταν από 66 καθηγητές (κλίμακες 
Α15 και Α16) ή ποσοστό 14,22% του συνόλου, από 96 αναπληρωτές κα-
θηγητές (κλ. Α14 και Α15) ή ποσοστό 20,69% του συνόλου, από 120 επί-
κουρους καθηγητές (κλ. Α13 και Α14) ή ποσοστό 25,86% του συνόλου, 
από 118 λέκτορες (κλ. Α12 και Α13) ή ποσοστό 26,19%, και από 64 μέλη 
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ή ποσοστό 25,43% (βλ. Παράρτημα 
4, Πίνακας Α, Εγκεκριμένες Θέσεις Ακαδημαϊκου Προσωπικού, σ. 118).

Από τις εγκεκριμένες θέσεις ανά έτος, έχει πληρωθεί μόνο ένας αριθ-
μός θέσεων. Οι υπόλοιπες, που δεν έχουν πληρωθεί (οι άγονες θέσεις), 
είτε λόγω της μη εξεύρεσης κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού είτε 
λόγω του ότι οι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, 
έχουν συμπληρωθεί προσωρινά με επισκέπτες καθηγητές. Όπως φαί-
νεται στο Παράρτημα 4, Πίνακα Β, σ. 118, ο αριθμός των θέσεων επισκε-
πτών καθηγητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, έφθασε τους 134. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας αριθμός θέσεων της τάξης του 10% πα-
ραμένει πάντοτε κενός, για να παρέχεται η δυνατότητα συνεχούς προ-
σέλκυσης διακεκριμένων επιστημόνων.

Αξιώματα και Εμπειρογνωμοσύνη
Εκτός από το σημαντικό έργο της εκπαίδευσης των αυριανών πολιτών 
και την προαγωγή της έρευνας, το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπι-
στημίου Κύπρου προσφέρει ευρύτερο κοινωνικό έργο μέσα από τη συμ-
μετοχή του στα συμβούλια διαφόρων οργανισμών και μέσα από την πα-
ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσω-
πικού του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη και 

Το ακαδημαϊκό 
προσωπικό του 

Πανεπιστημίου 
προσφέρει ευρύ 

κοινωνικό έργο που 
καλύπτει ποικίλα 
θέματα και τομείς
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διαχέουν τεχνογνωσία και επιστημονική γνώση ευρύτε-
ρα στην κυπριακή πολιτεία, κοινωνία και οικονομία, σε 
ημικρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε συμβού-
λια και κρατικές υπηρεσίες. Η προσφορά τους προς αυ-
τήν την κατεύθυνση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
και τομέων.

Ο διορισμός ή εκλογή μελών του ακαδημαϊκού προ-
σωπικού από την πολιτεία και κοινωνία σε τοπικό επί-
πεδο αλλά και σε διεθνές, σε συμβούλια, διεθνείς ορ-
γανισμούς και σώματα, ακαδημαϊκά και μη, αποτελεί 
έμπρακτη αναγνώριση τόσο του έργου των μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού όσο και του Πανεπιστημίου 
γενικότερα. 

Στο Παράρτημα 4, Πίνακες Γ και Δ, σ. 119-123, παρου-
σιάζονται αναλυτικά κάποιες από τις θέσεις και  αξιώ-
ματα που κατέχουν μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Πανεπιστημίου Κύπρου τόσο στην Κύπρο όσο και 
στο εξωτερικό.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, κατά την υπό ανασκόπηση 
περίοδο, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού: 

• Προσέφεραν τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη στο 
υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και στο υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, μέσω της συμμετοχής τους 
σε διάφορες επιτροπές (π.χ. στην Ειδική Επιτροπή Δια-
στημικής Πολιτικής, στην Επιτροπή για την Καταγραφή 
της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, στη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή Επιχορήγησης Εδρών Ελληνικών Σπου-
δών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, στην Επιτροπή 
για προσφορά εμπειρογνωμοσύνης στην «Αξιολόγηση 
της γλωσσικής ικανότητας των αλλόγλωσσων μαθητών», 
στην Επιτροπή για την Προαγωγή της Δημιουργικότητας 
και της Καινοτομίας στην Εκπαίδευση 2008-2009 κ. ά.), 
και, ακόμη, ως συντονιστές αναλυτικών προγραμμάτων.

• Συμμετείχαν σε διάφορες επιστημονικές, συμβουλευ-
τικές και άλλες επιτροπές, όπως η Εθνική Επιτροπή Βι-
οηθικής Κύπρου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων Κύπρου, η Συμβουλευτική Επιτροπή του 
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, η Επιστημονική Επι-
τροπή Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύμα-
τος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, η Συμ-
βουλευτική Επιτροπή Κυπριακής Βιβλιοθήκης, η Επι-
τροπή για τη Συγγραφή της Ιστορίας της Κύπρου, η Επι-
τροπή Αξιολόγησης για τα Βραβεία Περιβάλλοντος σε 
Επιχειρήσεις 2009, η Επιτροπή «Πανεπιστήμιο και Κοι-
νωνία» του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ.ά. Μέλη του ακα-
δημαϊκού προσωπικού συμμετείχαν και ως εμπειρο-
γνώμονες σε διάφορες επιστημονικές ομάδες, όπως η 
ομάδα εμπειρογνωμόνων για αναβίωση της Κυπριακής 
Μαρωνιτικής Αραβικής. 

• Συμμετείχαν σε συνδέσμους, συμβούλια και ερευ-
νητικά κέντρα, όπως ο Σύνδεσμος Κοινωνιολογίας Κύ-
πρου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το Συμβούλιο 
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, το Στατιστικό Συμ-
βούλιο Κυπριακής Δημοκρατίας, το Διεθνές Συμβούλιο 
Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) Κύπρου, το Κέντρο 
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, το Κυπριακό Ερευνητικό 
και Ακαδημαϊκό Δίκτυο κ. ά.

• Προσέφεραν τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη σε 
θέματα που αφορούν στην αναγνώριση τίτλων σπου-
δών στην ανώτατη εκπαίδευση και στην αξιολόγηση 
προγραμμάτων σπουδών, μέσα από τη συμμετοχή τους 
σε επιτροπές αξιολόγησης του Κυπριακού Συμβουλί-
ου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), του Συμ-
βουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης 
(Σ.ΕΚ.Α.Π.), και του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Κύπρου. Επίσης, συμμετείχαν ως αξιολογητές 
στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. 

• Συμμετείχαν, επίσης, σε συμβούλια ή παρείχαν συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες σε ανώτατα δημόσια και ιδιωτι-
κά εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το Τεχνολογικό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κ. ά. 

Σημαντική είναι, επίσης, η συμβολή των μελών του ακα-
δημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου στην 
προαγωγή της επιστημονικής σκέψης και γνώσης μέσα 
από τη συμμετοχή τους στις συντακτικές επιτροπές γνω-
στών και καταξιωμένων επιστημονικών εντύπων και πε-
ριοδικών της Κύπρου και του εξωτερικού, καθώς, επί-
σης, και μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών σε εκδοτικούς οίκους. 
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Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες επεκτείνονται και στο διεθνή χώρο, και 
περιλαμβάνουν: προγράμματα, επιτροπές και δίκτυα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ινστιτούτα, συνδέσμους, κέντρα τεχνολογίας και άλλες οντό-
τητες διεθνών οργανισμών, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και άλ-
λους φορείς σε πανεπιστήμια, ακαδημίες, δημόσιες και μη κρατικές 
υπηρεσίες σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, ιδιωτικούς οργανισμούς 
και επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Ακαδημαϊκοί συνεργάζονται, επίσης, με διάφορα πανεπιστήμια και ορ-
γανισμούς του εξωτερικού ως αξιολογητές ερευνητικών προτάσεων/
προγραμμάτων και τμημάτων πανεπιστημίων. Ακαδημαϊκοί συμμετέ-
χουν, επίσης, σε συντακτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων.

Βραβεία
Ιδιαίτερη αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του ακαδημαϊκού 
προσωπικού αποτελούν οι βραβεύσεις μελών του από διακεκριμένους  
ερευνητικούς και άλλους φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ενδεικτι-
κά, αναφέρονται οι πιο κάτω βραβεύσεις:

• Ο Καθηγητής Μιχάλης Πιερής, του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελλη-
νικών Σπουδών, βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο «Lazio Between Eu-
rope and the Mediterranean» της Region Lazio, 16 Ιουλίου 2009, Ρώμη.

• Ο αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς και ο επίκουρος καθη-
γητής Χρίστος Χατζηχρίστος, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, βραβεύθη-
καν με έπαινο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του Δημαρχείου στη Δε-
ρύνεια, 2009.

• Ο καθηγητής Ιωάννης Ταϊφάκος, του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και 
Φιλοσοφίας, παρασημοφορήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Ταξιάρχη 
της Τιμής από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, για τη συμβο-
λή του στη μελέτη της Λατινικής Φιλολογίας και τη διάδοση του Ρωμα-
ϊκού Πολιτισμού.

• Η καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη βραβεύθηκε με τη διάκριση Excellence 
for Research and Paper, στο πλαίσιο του συνεδρίου EISTA CONFERENCE 
2009-USA. 

• Ο καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών, έχει επιλεγεί ως IEEE Distinguished 
Lecturer από το διεθνή οργανισμό Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE).

• Το άρθρο FPGA-Based NoC-Driven Sequence of Lab Assignments 
for Manycore Systems των Χ. Ττοφή, Χ. Κύρκου, Θ. Θεοχαρίδη και Μ. Κ. 
Μιχαήλ, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών, έχει πάρει τη διάκριση Best Paper Award in the Proceedings 
of the IEEE International Conference on Microelectronic Systems 
Education (MSE 2009).

• Η διδακτορική διατριβή του Λέκτορα Χρυσόστομου Νικόπουλου, Τμή-
μα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με τίτλο “Αρ-
χιτεκτονικές Δικτύων-σε-Κύκλωμα: Μία Ολιστική Σχεδιαστική Εξερεύ-
νηση” (Network-on-Chip Architectures: A Holistic Design Exploration), 
κέρδισε το βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής 2008-09 στην 
περιοχή “Νέες Κατευθύνσεις Σχεδιασμού Συστημάτων” από την Ευρω-
παϊκή Ένωση Σχεδιασμού και Αυτοματοποίησης (European Design and 
Automation Association).

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Βραβευμένη με έπαινο αρχιτεκτονική πρόταση 
του καθηγητή Μάριου K. Φωκά

Βραβευμένη με έπαινο αρχιτεκτονική πρόταση 
του επίκουρου καθηγητή Χρίστου Χατζηχρίστου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστό-
φιας, συγχαίρει τον καθηγητή Ιωάννη Ταϊφάκο, 
μετά την παρασημοφόρησή του 
με τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής
της Ιταλικής Δημοκρατίας.
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Διοικητικές 
Υπηρεσίες

Διοικητικές Υπηρεσίες

Το 2009 ήταν ένα, ακόμη, έτος έντονης δραστηριότητας των διοικητικών 
υπηρεσιών, οι οποίες στοχεύουν να καταστούν πρότυπο για τον ευρύτε-
ρο δημόσιο τομέα της Κύπρου, αλλά και μια από τις πιο αποδοτικές και 
αποτελεσματικές πανεπιστημιακές υπηρεσίες της Μεσογείου.

Υπηρεσίες Ποιότητας
Κύρια εργασία των διοικητικών υπηρεσιών υπήρξε, και κατά το 2009, η 
υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης, της έρευνας και της κοι-
νωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο ακαδημαϊκό προσωπικό, 
στους φοιτητές και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα. 

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, λει-
τουργούσαν οι εξής υπηρεσίες: Ανθρώπινου Δυναμικού, Έρευνας και 
Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών, Πληροφορικών Συστημάτων, Σπου-
δών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως, και η Βι-
βλιοθήκη.

Των υπηρεσιών προΐσταται ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, 
ο οποίος μετέχει στις συνεδρίες του Συμβουλίου και της Συγκλήτου και 
αναλαμβάνει την υλοποίηση των αποφάσεών τους, ενώ είναι, επίσης, 
μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου. Από τον Ιούνιο του 2006, όλες οι δι-
οικητικές υπηρεσίες, πλην της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων 
και της Βιβλιοθήκης, στεγάζονται στο νέο κτήριο Συμβουλίου - Συγκλή-
του «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης».

Ανασκόπηση του Έργου των Διοικητικών Υπηρεσιών
Το 2009 ήταν ένα, ακόμη, έτος έντονης δραστηριότητας των διοικητικών 
υπηρεσιών. Κατά το έτος αυτό, οι υπηρεσίες παρείχαν υποστήριξη στα 
σώματα του Πανεπιστημίου, στο Συμβούλιο, στη Σύγκλητο και στις Επι-
τροπές των δύο σωμάτων, όπως, επίσης, και στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

Με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου οργανισμού και 
με επίγνωση ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει 
από τη στρατηγική που υιοθετεί ένας οργανισμός και επιτυγχάνεται από 
το ανθρώπινο δυναμικό, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αρχίσει να υι-
οθετεί διεθνή πρότυπα εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό,  και μετά τη διά-
κριση «Committed to Excellence» του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Ποιότη-
τας (EFQM), που πέτυχε το Μάρτιο του 2008, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
επέλεξε όπως η Βιβλιοθήκη του αξιολογηθεί για την επόμενη διάκριση 
“Recognized for Excellence”. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσα 
στο Νοέμβριο 2009, και η Βιβλιοθήκη πέτυχε τη διάκριση με τρία αστέ-
ρια και με υψηλή βαθμολογία. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου είναι η πρώτη βιβλιοθήκη στον ελλαδικό χώρο που πετυχαίνει αυ-
τήν την ευρωπαϊκή διάκριση.  

Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, το σχέδιο μεταρρύθμισης του συστή-
ματος διοίκησης του διοικητικού προσωπικού υποβλήθηκε στο Κράτος 
για έγκριση και έχει αρχίσει η συζήτησή του με τους αρμόδιους φορείς. 
Δόθηκε, επίσης, η απαραίτητη υποστήριξη, από την Υπηρεσία Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας, στους φοιτητές σε θέματα σπουδών, σταδι-
οδρομίας και συμβουλευτικής στήριξης, ως, επίσης, και σε αθλητικές 

Για το έτος 2009, 
οι εγκεκριμένες 

θέσεις του διοικητικού 
προσωπικού ανήλθαν 
στις 322, σε σύγκριση 

με 286 κατά το 2008
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δραστηριότητες, οι οποίες, πλέον, διεξάγονται σε κλει-
στούς και ανοικτούς χώρους διεθνών προδιαγραφών.

Προωθήθηκαν και υποστηρίχθηκαν διοικητικά οι ερευ-
νητικές δραστηριότητες των μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού, όπως, επίσης, και η περαιτέρω ανάπτυξη 
των διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου, η κινητικότητα 
φοιτητών και ακαδημαϊκών, οι φοιτητικές ανταλλαγές και 
η επαγγελματική κατάρτιση. 

Υποστηρίχθηκαν, επίσης, με επιτυχία, εκδηλώσεις, δια-
λέξεις, αναγορεύσεις σε επίτιμους διδάκτορες, σεμινά-
ρια και συνέδρια που διοργανώθηκαν από το Πανεπιστή-
μιο, τις σχολές και τα τμήματα. Παρασχέθηκε, εξάλλου, 
υποστήριξη για λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας, 
της αίθουσας τελετών και του αμφιθεάτρου. 

Σημαντική λειτουργία είναι η συνέχιση της συμμετοχής 
της Βιβλιοθήκης στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και στο Σύνδεσμο Κυπριακών Ακα-
δημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ) μέσω των οποίων διατη-
ρεί πρόσβαση σε πολύ μεγάλο αριθμό πηγών πληροφό-
ρησης. 

Το Διοικητικό Προσωπικό
Το Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου 
ανάπτυξης, στοχεύει στην προώθηση υποδειγματικών 
συνθηκών εργασίας, ώστε να γίνει δυνατή η προσέλκυση 
και διατήρηση άρτια καταρτισμένου, δυναμικού και εν-
θουσιώδους ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, 
ικανού για κριτική σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλιών.

Στις στοχεύσεις του Πανεπιστημίου περιλαμβάνεται, επί-
σης, η δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού 
οργανισμού, που να αποτελεί πρότυπο και να ενθαρρύνει 
τις προσπάθειες του διοικητικού προσωπικού να συνει-
σφέρει στην επιδίωξη των κοινών στόχων και την περαι-
τέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση τόσο της αποδοτικότητας 
όσο και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού, το 
Πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη του Συ-
στήματος Ανατροφοδότησης 360ο, το οποίο αποτελεί μία 
ολοκληρωμένη διαδικασία πολλαπλής επανατροφοδότη-
σης των εργαζόμενων.  Το Σύστημα αποσκοπεί στην ανά-
πτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων και της εργασιακής 
συμπεριφοράς του προσωπικού, συμβάλλοντας ουσια-
στικά στη συνεχή βελτίωσή του, μέσω της στοχευμένης 
δια βίου εκπαίδευσης. Μέσα στο έτος 2009, ολοκληρώ-
θηκε η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 
από όλο το διοικητικό προσωπικό.  
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση του προσωπι-
κού, όπως φαίνεται και από τα πιο κάτω δεδομένα σχετι-
κά με εκπαιδευτικά προγράμματα: 

• Σύνολο ενδοπανεπιστημιακών ομαδικών προγραμμάτων:  
 45
• Σύνολο προσωπικού που συμμετείχε σε ενδοπανεπι-

στημιακά προγράμματα: 837
• Σύνολο προσωπικού που συμμετείχε σε ενδοπανεπι-

στημιακά βιωματικά προγράμματα: 84
• Σύνολο προσωπικού που συμμετείχε σε προγράμματα 

εξωτερικού: 102
• Σύνολο προσωπικού που συμμετείχε σε πολυεπιχειρη-

σιακά προγράμματα: 183

Κατά το έτος 2009 έγιναν συνολικά 32 προκηρύξεις θέ-
σεων προσωπικού (16 μόνιμες και 16 με σύμβαση) από 
τις οποίες προέκυψαν 35 νέες προσλήψεις μόνιμου και 
74 με σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και θέσεων σύ-
ντομης διάρκειας).  Για τις πιο πάνω θέσεις λήφθηκαν και 
αξιολογήθηκαν 1892 αιτήσεις υποψηφίων.

Σημειώνεται, ότι κατά το έτος 2009, εισήχθηκαν σύγχρο-
νες μέθοδοι αξιολόγησης προσωπικού, ενώ σχεδιάστη-
καν και υλοποιήθηκαν δύο Κέντρα Αξιολόγησης Υποψη-
φίων από διαπιστευμένους αξιολογητές της Υπηρεσίας 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Η ιδιαίτερη σημασία του έργου που επιτελούν οι υπηρε-
σίες, οδηγούν το Πανεπιστήμιο να θέτει ως μόνιμη προ-
τεραιότητά του τη στελέχωση των υπηρεσιών του με ικα-
νό και προσοντούχο διοικητικό προσωπικό. 

Για το έτος 2009, ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων 
θέσεων του διοικητικού προσωπικού ανερχόταν σε 322 
σε σύγκριση με 286 εγκεκριμένες θέσεις κατά το έτος 
2008.

Το σύνολο των απολαβών του διοικητικού προσωπικού, 
για το 2009, βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, 
ανήλθε στα €13.694.467. 



ΕΝΟΤΗΤΑ Διεθνείς Σχέσεις7
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Διεθνείς 
Σχέσεις

Διευρύνεται η Διεθνής Παρουσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενισχύει συστηματικά την παρουσία του στο δι-
εθνές στερέωμα, όπως καταδεικνύεται μέσα από την αυξανόμενη συμ-
μετοχή του σε διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς, τη σύνα-
ψη Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας και τις ανταλλαγές ακαδημαϊκού 
και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών, στο πλαίσιο αυτών των συμ-
φωνιών, αλλά και του προγράμματος ERASMUS.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, μεταξύ άλλων, μέλος των ακόλουθων 
διεθνών οργανισμών:

• Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA)
• Δίκτυο Πανεπιστημίων Πρωτευουσών της Ευρώπης (UNICA)
• International Association of Universities (IAU)
• Σύνδεσμος Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας (ACU)
• Ένωση Μεσογειακών Πανεπιστημίων (UNIMED)
• Santander Group (SG)
• European Association of ERASMUS Coordinators (EAEC)
• Association of Arab and European Universities (AEUA)

Συνεργάζεται, επίσης, στενά με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και τη Γε-
νική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, την ΟΥΝΕΣΚΟ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλούς άλλους διεθνείς οργανισμούς. Η 
συνεργασία αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεργασία του ακαδημαϊκού 
προσωπικού με πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς και δίκτυα 
σε όλο τον κόσμο, δίνει στο Πανεπιστήμιο μια επίλεκτη θέση στο διεθνές 
επιστημονικό στερέωμα. Σημαντική επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου είναι η εκλογή του Πρύτανή του ως Προέδρου του Δικτύου UNICA 
για την περίοδο 2008-2011, καθώς και η συμμετοχή του ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού σε ομάδες εργασίας για την προώθηση θεμά-
των που απασχολούν τα σύγχρονα πανεπιστήμια.

Κατά το 2009 ο αριθμός των Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας του Πανε-
πιστημίου με πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανερχόταν στις 76. Οι Διμε-
ρείς Συμφωνίες Συνεργασίας (που μπορεί να είναι είτε διαπανεπιστημια-
κές είτε διατμηματικές) προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή φοι-
τητών και προσωπικού, την ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού υλι-
κού, καθώς και την πραγματοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμά-
των και συνεδρίων. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει συμφωνίες με πανεπιστήμια χω-
ρών της Ε.Ε., με πανεπιστήμια ευρωπαϊκών χωρών εκτός Ε.Ε., όπως της 
Αλβανίας, της Νορβηγίας, της Ουκρανίας, της Γεωργίας, αλλά και με πα-
νεπιστήμια των Η.Π.Α., της Μέσης Ανατολής (Ιορδανία, Λίβανος, Ισραήλ), 
της Αυστραλίας, της Κορέας και του Καναδά.

Την ακαδημαϊκή χρονιά 2008-2009, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσι-
σε τη σύναψη νέων Συμφωνιών με τα πιο κάτω πανεπιστήμια/ερευνητι-
κά κέντρα: 

• Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ (Αυστραλία)
• Πανεπιστήμιο Cergy - Pontoise (Γαλλία)
• Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (Ελλάδα)
• Indian Institute of Technology Guwahati (Ινδία)

Η συνεργασία με 
πανεπιστήμια, 
ερευνητικούς 

οργανισμούς και δίκτυα 
σε όλο τον κόσμο δίνει 
στο Πανεπιστήμιο μια 

επίλεκτη θέση στο 
διεθνές επιστημονικό 

στερέωμα 
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• Πανεπιστήμιο Notre Dame (Λίβανος)
• Εθνικό Πανεπιστήμιο An-Najah της Παλαιστίνης           

(Παλαιστίνη)
• Lomonosov Moscow State University (Ρωσία)
• Ακαδημία Διπλωματών του Υπουργείου Εξωτερικών 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ρωσία)
• Πανεπιστήμιο Cambridge (Ηνωμένο Βασίλειο)
• Κρατικό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Chico (Η.Π.Α.)
• Πανεπιστήμιο Darmouth Μασαχουσέτης (Η.Π.Α.)

Ανταλλαγές Φοιτητών και Προσωπικού
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει, από το ακαδημα-
ϊκό έτος 1998-99, στο Πρόγραμμα ERASMUS, το οποίο 
προνοεί, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, ανταλλαγές 
φοιτητών και προσωπικού. 

Εξερχόμενη Κινητικότητα Φοιτητών /
Erasmus Σπουδές
Το ακαδημαϊκό έτος 2008-09, οι εξερχόμενοι φοιτητές 
ERASMUS ανήλθαν στους 116. Μεγαλύτερη συμμετο-
χή υπήρξε από τους φοιτητές του Τμήματος Επιστημών 
της Αγωγής, τους φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας Δι-
οίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Οι χώρες προς 
τις οποίες υπήρξε κινητικότητα φοιτητών παρατίθενται 
στον πίνακα που ακολουθεί.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚO ΕΤΟΣ 2008-09

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Αυστρία 7

Βέλγιο 15

Τσεχία 4

Γερμανία 6

Iσπανία 10

Γαλλία 12

Ελλάδα 37

Ιταλία 6

Ολλανδία 4

Σουηδία 5

Τουρκία 5

Ηνωμένο Βασίλειο 5

Σύνολο 116
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Erasmus Τοποθετήσεις
Το ακαδημαϊκό έτος 2008-09, οι εξερχόμενοι φοι-
τητές ERASMUS που συμμετείχαν σε τοποθετήσεις 
ανήλθαν στους οκτώ. Οι τοποθετήσεις πραγματο-
ποιήθηκαν για τρεις μήνες, η μία από τον Οκτώ-
βριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2008, και οι άλ-
λες από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο του 
2008, σε εταιρείες/οργανισμούς στη Φιλανδία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. 

Εισερχόμενη Κινητικότητα Φοιτητών /
Erasmus Σπουδές
Το ακαδημαϊκό έτος 2008-09, οι εισερχόμενοι φοι-
τητές ΕRASMUS ανήλθαν στους 95. Ο μεγαλύτερος 
αριθμός φοιτητών καταλήγει στη Σχολή Οικονομι-
κών Επιστημών και Διοίκησης και, πιο συγκεκρι-
μένα, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων, λόγω του γεγονότος ότι η Σχο-
λή αυτή προσφέρει μαθήματα στα Αγγλικά ειδικά 
για φοιτητές Erasmus. Η εισερχόμενη κινητικότη-
τα προέρχεται κυρίως από χώρες, όπως η Πολω-
νία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ελλάδα και 
η Ισπανία.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΑΝΑ ΧΩΡΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚO ETOΣ 2008-09

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Βέλγιο 2

Φιλανδία 3

Βουλγαρία 1

Τσεχία 3

Γαλλία 11

Γερμανία 16

Ελλάδα 5

Ιταλία 15

Πολωνία 30

Σλοβακία 3

Ισπανία 5

Σύνολο 95
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Κατά την περίοδο 2003-2009 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην εξερ-
χόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητών Erasmus. Ο αριθμός των Δι-
μερών Συμφωνιών Erasmus έχει αυξηθεί επίσης σημαντικά, την αντίστοι-
χη περίοδο, με περισσότερες προσφερόμενες θέσεις σε ακόμα πιο πολλά 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, γεγονός που συνέτεινε στην αύξηση του αριθ-
μού των εξερχομένων και εισερχομένων φοιτητών και την δραστηριοποίη-
ση Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου τα οποία δεν είχαν ενεργή συμμε-
τοχή στο Πρόγραμμα Erasmus. Η αύξηση που παρατηρήθηκε είναι σύμφω-
νη με τους στόχους που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο για την περαιτέρω ανά-
πτυξη του Προγράμματος ERASMUS. Η αύξηση της κινητικότητας φοιτητών 
και του αριθμού των Διμερών Συμφωνιών ERASMUS φαίνεται στις πιο κάτω 
γραφικές παραστάσεις.

Εξερχόμενη Κινητικότητα Προσωπικού
Όσον αφορά στην Κινητικότητα Ακαδημαϊκού Προσωπικού (TS), ο 
συνολικός αριθμός ανήλθε στους 15. Όσον αφορά στην Κινητικότη-
τα Διοικητικού Προσωπικού για κατάρτιση, η οποία εφαρμόστηκε 
στο Πανεπιστήμιο για πρώτη φορά το 2008, ο συνολικός αριθμός 
ανήλθε στους 22. Η κινητικότητα αυτής της κατηγορίας αφορούσε 
κατά κύριο λόγο τους τοποθετήσεις σε ελληνικά πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, ενώ μικρότερη κινητικότητα παρουσιάστηκε σε χώρες 
όπως η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμμετείχε 
διοικητικό προσωπικό από όλες σχεδόν τις βαθμίδες.

Οι Αριθμοί για την Περίοδο 1998-2009
Στους 787 έφτασε ο αριθμός των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου που φοίτησαν, κατά την περίοδο 1998-2009, σε συνεργαζόμε-
να πανεπιστήμια της Ευρώπης, ενώ φιλοξενήθηκαν στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου 498 φοιτητές ERASMUS, και έλαβαν μέρος σε διδακτι-
κές αποστολές γύρω στα 87 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας ERASMUS
Οι Διμερείς Συμφωνίες ERASMUS, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 
2008-2009, ανήλθαν στις 326 με 189 περίπου πανεπιστήμια, στις 
εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Φιλανδία, Γερμανία, Ελλά-
δα, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Ρουμανία, 
Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Δανία, Πορτογαλία, Γαλ-
λία, Τουρκία, Ελβετία, Σλοβακία, Σλοβενία, Λιθουανία και Ιρλανδία.

Το Πανεπιστήμιο 
συμμετέχει στο 

πρόγραμμα ERASMUS 
από το ακαδημαϊκό 

έτος 1998-99

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕRASMUS 2003-2009
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ERASMUS
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Σημαντικά 
Γεγονότα

Εκδηλώσεις και Γεγονότα που Ξεχώρισαν

Η συμβολή, μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής στη διαμόρφωση πολι-
τικής, στην αναβάθμιση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
ζωής της Κύπρου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής κοινω-
νίας αλλά και το άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία, αποτελούν 
δύο βασικές κατευθύνσεις της αποστολής του ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος του τόπου. Αυτή η διάσταση της προσφοράς του Πανεπιστη-
μίου ανιχνεύεται έμπρακτα και μέσα από εκδηλώσεις επιστημονικού, 
κοινωνικού, πολιτιστικού, ακόμα και εορταστικού χαρακτήρα, που διορ-
γανώνει σε ετήσια βάση.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφο-
ράς, οργανώνει κάθε χρόνο διαλέξεις, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις 
ανοικτές προς το κοινό. Ένας αριθμός από αυτές καθιερώθηκαν πλέ-
ον ως θεσμός και αναδείχθηκαν στη συνείδηση της κυπριακής κοινω-
νίας ως ξεχωριστοί σταθμοί στην πνευματική ζωή του τόπου. Πέρα από 
τις ετήσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται κεντρικά από το Πανεπιστή-
μιο, πλήθος άλλων αξιόλογων εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρί-
ων, που προάγουν τη γνώση και τον πολιτισμό, οργανώνουν ξεχωριστά 
τα τμήματα, οι σχολές και οι ερευνητικές μονάδες του Πανεπιστημίου. 
Ένα δείγμα των εκδηλώσεων αυτών παρουσιάζεται στο Παράρτημα 5, 
Πίνακα Α, σελ 124.

Με στόχο την έγκαιρη και καλύτερη ενημέρωση της Πανεπιστημιακής 
Κοινότητας αλλά και του κοινού γενικότερα, σχετικά με τις εκδηλώσεις 
και τα σημαντικά γεγονότα που αφορούν στο Πανεπιστήμιο, το Γραφείο 
Επικοινωνίας ετοιμάζει σχετικό εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό 
δελτίο. Το δελτίο αυτό αποστέλλεται σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινό-
τητα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ, ταυτόχρονα, δημοσιεύεται 
στη νέα ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 

Πιο κάτω γίνεται αναφορά στις εκδηλώσεις και στα γεγονότα που ξεχώ-
ρισαν κατά το υπό ανασκόπηση έτος. 

• ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - 28 Ιανουαρίου 2009
Μια από τις εκδηλώσεις που έγιναν θεσμός με ευρύτερη απήχηση, κοι-
νωνική και πνευματική, είναι η Γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων. Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, από την έναρξη της λειτουργίας του, το Σεπτέμ-
βριο του 1992, επέλεξε να τιμά τη Γιορτή των Γραμμάτων με ομιλίες από 
διακεκριμένους επιστήμονες, των οποίων η θεματογραφία και το περι-
εχόμενο έχουν μεν ως αφετηρία το πνεύμα της γιορτής των Τριών Ιε-
ραρχών, επεκτείνονται, ωστόσο, σε ευρύτερα θέματα, ιστορικά ή σύγ-
χρονα, που απασχολούν τους επιστήμονες και τους πνευματικούς αν-
θρώπους, τους «εραστές των λόγων» των Τριών Μεγάλων Πατέρων της 
Εκκλησίας. 

Για το 2009, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, στις 28 Ιανουαρίου, στην 
αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, με ομιλητή το Σεβασμιότατο Μη-
τροπολίτη Κένυας, Yπέρτιμο και Έξαρχο πάσης Ανατολικής Αφρικής      
κ. Μακάριο, και θέμα: «Το μήνυμα των Τριών Ιεραρχών τότε και σήμε-
ρα». Στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης συμμετείχαν φοιτητές της Πα-
τριαρχικής Ιερατικής Σχολής Μακάριος Γ΄ του Ναϊρόμπι, οι οποίοι προ-
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κάλεσαν ιδιαίτερη συγκίνηση στο κοινό, όταν τραγού-
δησαν και έψαλαν εκκλησιαστικούς ύμνους στα Ελλη-
νικά,  καθώς και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη του 
Συμβουλίου, της Συγκλήτου, του ακαδημαϊκού και διοι-
κητικού προσωπικού και φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου,  επίσημοι και πλήθος κόσμου.

• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ - 13 Μαρτίου 2009
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, στις 13 Μαρτίου 2009, 
στην Πανεπιστημιούπολη, παρουσιάστηκε το Κέντρο 
Πληροφόρησης «Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου». Στη 
διάσκεψη παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι 
όλων των καθημερινών εφημερίδων και των παγκύπρι-
ων τηλεοπτικών καναλιών, ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ο διευθυ-
ντής της Βιβλιοθήκης κ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, ο προ-
ϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Άγης Ελισσαίος 
και ο αρχιτέκτονας κ. Φίλιππος Ιωάννου.  

• ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ»  
23 Μαρτίου 2009

Γιορτή για το περιβάλλον πραγματοποιήθηκε στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου, στις 23 Μαρτίου 2009, κατά την οποία 
το ίδρυμα υποδέχθηκε δύο ηλεκτροκίνητα οχήματα με 
την ευγενή χορηγία της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ. 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει περιβαλλο-
ντική πολιτική από το 2007, και την υλοποιεί με κάθε 
ευκαιρία και σε όλους τους τομείς.

• ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ 25ΗΣ 
ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 26 Μαρτίου 2009

Σε θεσμό έχει μετατραπεί και ο από κοινού εορτασμός 
των εθνικών επετείων 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ο κοινός εορτασμός πραγματοποιείται ετησί-
ως, από το 1992 και μετέπειτα, κατά τη διάρκεια επί-
σκεψης κλιμακίου της Φιλοσοφικής Σχολής, με επι-
κεφαλής τις πρυτανικές αρχές και τη γενική γραμμα-
τεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Κύπρο. Το 2009, 
η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2009, 
με ομιλητή τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, καθηγητή Ιωάννη Καρακώστα, ο οποίος ανέπτυξε 
το θέμα: «Το διαχρονικό μήνυμα των Εθνικών Επετείων 
της 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου».

• ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ 
28 Απριλίου 2009

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε με επιτυχία την 
΄Εκτη Ετήσια Διάλεξη εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη, στο 
πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης, 
στις 28 Απριλίου 2009. Ομιλητής της διάλεξης ήταν ο 

πρόεδρος της Carnegie Corporation της Νέας Υόρκης, 
κ. Vartan Gregorian, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Η εκ-
παίδευση στην εποχή της εξειδικευμένης γνώσης». Τον 
ομιλητή παρουσίασε ο καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης 
του τμήματος Βιολογικών Επιστημών.

• ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ 
ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: 

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»              
18 Μαΐου 2009

Με μεγάλη επιτυχία, και με τη συμμετοχή αξιωματού-
χων του κράτους, ακαδημαϊκών, εμπειρογνωμόνων 
και πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε, στις 18 Μαΐ-
ου 2009, η ανοιχτή συζήτηση που οργάνωσε το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου, με θέμα «Λόγος και αντίλογος περί 
διαχείρισης υδάτινων πόρων: Το πρόβλημα της λειψυ-
δρίας στην Κύπρο». Στη συζήτηση συμμετείχαν ο πρόε-
δρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
Ιωάννης Λαμάρης, ο επίτροπος Περιβάλλοντος Χαρά-
λαμπος Θεοπέμπτου, ο διευθυντής του Τμήματος Ανα-
πτύξεως Υδάτων Σοφοκλής Αλετράρης και ο επίκουρος 
καθηγητής στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου Συ-
μεών Χριστοδούλου. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν 
ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Δι-
οίκησης, καθηγητής Αντώνης Κάκας.

• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ - 29 Μαΐου 2009
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποίησε δημοσιογρα-
φική διάσκεψη για παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
του, στις 29 Μαίου 2009, στην Πανεπιστημιούπολη, στο 
πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν σύντομες πα-
ρουσιάσεις από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, κ. Χάρη 
Χαραλάμπους, και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο.

Στο πλαίσιο 
της  κοινωνικής 
του  προσφοράς, 

το Πανεπιστήμιο  
οργανώνει κάθε χρόνο 

εκδηλώσεις ανοικτές 
προς το κοινό



66 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 16 Ioυνίου 2009
To Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε ο νέος πρέσβης της Ελλάδας 
στην Κύπρο, Βασίλης Παπαϊωάννου, την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009, απο-
δεχόμενος πρόσκληση του Πρύτανη, καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου, στο 
πλαίσιο της ανάληψης των νέων καθηκόντων του στη Λευκωσία. Ο κ. 
Παπαϊωάννου, συνοδευόμενος από τον πρώτο γραμματέα της πεσβείας 
κ. Βασίλη Κατακαλίδη, συναντήθηκε με τις πρυτανικές αρχές και τους 
κοσμήτορες των Σχολών.

Κατά την επίσκεψη γνωριμίας με το νέο πρέσβη της Ελλάδας συζητή-
θηκαν διάφορα θέματα, που αφορούν στη συνεργασία Πανεπιστημίου 
Κύπρου με την πρεσβεία της Ελλάδος και επανατονίστηκε από αμφό-
τερες τις πλευρές η σθεναρή βούληση για συνέχιση της παραδοσιακής 
συνεργασίας.

• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 21 Ιουλίου 2009

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δέχθηκε 
στις 21 Ιουλίου 2009, τα μέλη του Μουσικοχορευτικού Ομίλου Φοιτη-
τών του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και αντιπροσωπεία των κατεχό-
μενων Δήμων της Κύπρου. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κα-
θηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ο οποίος συνόδευε τους φοιτητές, απένει-
με στον κ. Παπούλια το Μετάλλιο του Πανεπιστημίου, ενώ εκπρόσωπος 
των φοιτητών τού παρέδωσε αναμνηστική πλακέτα και, στη συνέχεια, οι 
φοιτητές τραγούδησαν ένα τραγούδι για την Κερύνεια.  

• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ         
22 Ιουλίου 2009

Με στόχο τη γνωριμία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις ευκαιρίες 
φοίτησης για Ελλαδίτες φοιτητές, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, παραχώρησε διάσκεψη τύπου, στο 
Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα, την Τρίτη, 22 Ιουλίου 2009. 

• ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010
 10 Σεπτεμβρίου 2009
Με την ευκαιρία της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2009-2010, πραγματο-
ποιήθηκε στην εσωτερική αυλή του Πανεπιστημίου στην Καλλιπόλεως, 
για πρώτη φορά από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκδή-
λωση, κατά την οποία οι Αρχές του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
υποδέχθηκαν τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς και μεταπτυχια-
κούς φοιτητές.  Η εκδήλωση περιλάμβανε καλωσόρισμα από τον Πρύ-
τανη, καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο, και τον πρόεδρο του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου, κ. Χάρη Χαραλάμπους.  Χαιρετισμό απηύθυναν ο  πρό-
εδρος της ΦΕΠΑΝ, Πέτρος Δημητρίου, και η πρώτη, όσον αφορά στη 
βαθμολογία, άριστη εισαχθείσα φοιτήτρια Παναγιώτα Ηρακλέους.

Στην τελετή έναρξης, έγινε απονομή τιμητικών πλακετών στους συντα-
ξιοδοτηθέντες ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δημήτρη 
Παπαδή, Δημήτρη Αγγελάτο και Φίλια Βόντα, ως ένδειξη αναγνώρισης 
και εκτίμησης για την πολυετή προσφορά τους στο διδακτικό και ερευ-
νητικό τους έργο. Μετά το πέρας των χαιρετισμών και των απονομών, 
ακολούθησε δεξίωση και συναυλία από το μουσικό σχήμα ΟΖΟΝ.
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• ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ  
ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ ΓΙΑΝΝΟ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

  14 Σεπτεμβρίου 2009
Τον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη τίμησε, στις 14 Σε-
πτεμβρίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο 
Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών «Ανδρέας Πα-
πανδρέου» (ΙΣΤΑΜΕ), σε εκδήλωση μνήμης στην αίθου-
σα τελετών του Πανεπιστημίου, η οποία πραγματοποιή-
θηκε υπό την αιγίδα και προστασία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας , κ. Δημήτρη Χριστόφια.

Κύριοι ομιλητές, στην κατάμεστη αίθουσα Τελετών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Δημήτρης Χριστόφιας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
και Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, κ. Γιώργος 
Παπανδρέου. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος 
και ο γενικός διευθυντής του ΙΣΤΑΜΕ, εμπειρογνώμων - 
πρεσβευτής του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, 
Χρήστος Αβραάμ. 

Παρόντες στο ειδικό αυτό αφιέρωμα ήταν, επίσης, ο Αρ-
χιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’, ο Πρόεδρος της 
Βουλής, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αρχηγοί 
κομμάτων, ξένοι πρεσβευτές, αξιωματούχοι του κρά-
τους και πλήθος κόσμου.

• ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 6 Οκτωβρίου 2009

Οι πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου προσκάλεσαν 
σε δεξίωση τα νέα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού.  
Η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2009, 
στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέ-
ντης, στο χώρο υποδοχής του πρώτου ορόφου.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, τα νέα μέλη είχαν την 

ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλά-
ξουν ιδέες και απόψεις εν όψει και της νέας ακαδημα-
ϊκής χρονιάς.  

• ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» -  22 Οκτωβρίου 2009

Συμφωνία συνεργασίας για τεχνολογική και επιστημο-
νική συνεργασία υπέγραψαν, στις 22 Οκτωβρίου 2009, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας έγινε στο 
πλαίσιο εκδήλωσης, με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στην 
Εργασία», που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Τη συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέ-
ρους του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων η αρμόδια υπουργός κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους 
και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, 
καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος. Χαιρετισμό απήυθυναν ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου και ο πρόεδρος του Συμ-
βουλίου του Πανεπιστημίου Χάρης Χαραλάμπους.

Η συμφωνία συνεργασίας περιλαμβάνει την υλοποίη-
ση κοινών προγραμμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, 
στην εκπαίδευση/κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία, τη διεξαγωγή σεμιναρίων, συνε-
δριών και διαλέξεων, ερευνητικά προγράμματα και με-
λέτες σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, 
Ελέγχου της Βιομηχανικής Ρύπανσης και Ποιότητας του 
Αέρα, προστασίας από Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες και 
Ακτινοβολίες, την παροχή υπηρεσιών από το προσωπι-
κό ή τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου προς το 
τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, την αξιοποίηση του εξο-
πλισμού των εργαστηρίων του τμήματος Επιθεώρησης 
Εργασίας από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
την πρόσβαση των υπαλλήλων του υπουργείου Εργασί-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη βιβλιοθήκη του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία 
στην Εργασία 2009 και τελούσε υπό την αιγίδα της έντι-
μης υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους. Στην εκδήλωση έγινε πα-
ρουσίαση του θέματος «Ασφάλεια και Υγεία στην Ερ-
γασία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου» από τον αναπληρωτή 
καθηγητή Βίκτωρα Ρουδομέτωφ, μέλος της Επιτροπής 
Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

• ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ - 23 Οκτωβρίου 2009
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης προσκλήθηκαν να πα-
ρευρευθούν σε δημοσιογραφική διάσκεψη των Επιχει-
ρηματικών Οργανώσεων, των Πανεπιστημίων και των 



68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

Ερευνητικών Κέντρων, στις 23 Οκτωβρίου 2009, στο 
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέ-
ντης», στην Πανεπιστημιούπολη.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, οι εκπρόσωποι των 
Επιχειρηματικών Οργανώσεων ΚΕΒΕ και ΟΕΒ, των Πα-
νεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων κατέθεσαν 
δημόσια τις σκέψεις και τη στρατηγική μέσω της οποί-
ας θα επιδιωχθεί η υλοποίηση των στόχων και σκοπών 
που έχουν καθοριστεί για μια ενιαία πολιτική αναφορι-
κά με την έρευνα στην Κύπρο, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις 
που έχει στην κυπριακή κοινωνία.

• ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
 5 Νοεμβρίου 2009
Στις 5 Νοεμβρίου 2009, στην αίθουσα τελετών του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποιήθηκε η παρουσία-
ση των βιβλίων των Εκδόσεων Μεσόγειος, Επί Ανάσ-
σης Βικτωρίας του Κυριάκου Δημητρίου και Κύπρος 
1957-1963 της Ντιάνας Μαρκίδου. 

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρύτα-
νης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Τα βιβλία 
παρουσίασε ο αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Πέτρος Παπαπολυβίου, και ακολούθησε σύντομη πα-
ρέμβαση από τους συγγραφείς των βιβλίων και συζή-
τηση με τους παρευρισκομένους. 

Στη δεξίωση που ακολούθησε, παράλληλα με τη δυ-
νατότητα αγοράς βιβλίων των Εκδόσεων Μεσόγειος, 
οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν 
μια ενδιαφέρουσα έκθεση με φωτογραφίες και εικό-
νες της Κύπρου από τη βικτωριανή εποχή, οι οποίες 
ανήκουν στη συλλογή Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, και πε-
ριλαμβάνονται στο βιβλίο Επί Ανάσσης Βικτωρίας.

• ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ PICTURING AMERICA 
 9 Νοεμβρίου 2009
Τη δημοφιλή έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Picturing 
America, η οποία ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Κύ-
προ, φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνερ-
γασία με την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία, στο 
πλαίσιο της πολιτιστικής του προσφοράς προς το κοι-
νωνικό σύνολο.

Η έκθεση φωτογραφίας άνοιξε τις πύλες της στο κοι-
νό στις 9 Νοεμβρίου 2009, στον προθάλαμο της αίθου-
σας τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα εγκαίνια 
της έκθεσης τέλεσαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος και ο πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Κύπρο, Φράνκ Ουρμπάντσικ.

Η έκθεση Picturing America παρουσιάζει τη «βιτρίνα» 
της πολιτιστικής κληρονομιάς των ΗΠΑ και αποτελείται 
από 40 φωτογραφίες, που απεικονίζουν ήδη υπάρχο-
ντα ιστορικά έργα της αμερικανικής τέχνης, συμπερι-
λαμβανομένων έργων ζωγραφικής, χειροτεχνίας, γλυ-
πτικής, φωτογραφίας και αρχιτεκτονικής. Την έκθεση, 
η οποία παρέμεινε ανοικτή για το κοινό μέχρι και τις 13 
Νοεμβρίου 2009, επισκέφθηκε πλήθος κόσμου. 

• ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
 ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - 20 Νοεμβρίου 2009
Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 20 
Νοεμβρίου 2009, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Φιλαν-
θρωπικό και Κοινωφελές Σωματείο Κοινωνικής Μέρι-
μνας Αμμοχώστου παρέδωσε στον Πρύτανη, καθηγη-
τή Σταύρο Α. Ζένιο, κληροδότημα 50 χιλιάδων ευρώ, 
το οποίο θα διατίθεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, αρχής 
γενομένης από την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου 
Σεπτέμβριος 2009-Ιούνιος 2010, μέχρις εξαντλήσεώς 
του, σε ένα σπουδαστή ή σπουδάστρια τού πρώτου και 
τελευταίου έτους φοίτησης στα τμήματα της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου χαιρέτισε 
την εκδήλωση και ευχαρίστησε την προεδρεύουσα κα 
Κλειώ Χατζηκώστα, καθώς και τα υπόλοιπα παρευρι-
σκόμενα μέλη του Συμβουλίου Ζοζίτα Μυράτ, Νέδα 
Ζωμενή και Φρέδη Γαλατοπούλου για την πρωτοβουλία 
να παραχωρήσουν το κληροδότημα στο Πανεπιστήμιο. 

Στην τελετή παράδοσης του κληροδοτήματος παρέ-
στησαν, πέρα από τα μέλη του Συμβουλίου της Κοι-
νωνικής Μέριμνας Αμμοχώστου, οι σύζυγοι των με-
λών του Συμβουλίου, ο δικηγόρος του Σωματείου Μι-
χάλης Κλεόπας, ο φιλόλογος Παύλος Χατζημάρκου και 
από τη διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου ο κ. Κυριά-
κος Χαραλαμπίδης, ο οποίος χειριζόταν τους λογαρια-
σμούς του Σωματείου.  Επίσης, παρόντες ήταν ο Αντι-
πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, καθηγητής Κώ-
στας Χριστοφίδης και ο αναπληρωτής κοσμήτορας της 
Φιλοσοφικής Σχολής, αναπληρωτής καθηγητής Martin 
Hinterberger.
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• ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΑΝΘΟΥ ΣΤΗΝ 
  ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ  
  25 Νοεμβρίου 2009
Πραγματοποιήθηκε, στις 25 Νοεμβρίου 2009, η εκδή-
λωση που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την 
ευκαιρία της δωρεάς του Ιδρύματος Τηλέμαχος Κάν-
θος 12 ξυλογραφιών του σημαντικού ζωγράφου και χα-
ράκτη Τηλέμαχου Κάνθου, με το χαρακτηριστικό τίτλο 
«Σκληροί Χρόνοι».  

Η δωρεά αυτή αποτελείται από 12 μαυρόασπρες ξυλο-
γραφίες που χάραξε ο καλλιτέχνης ως επί το πλείστον 
μετά τη δραματική περίοδο της τουρκικής εισβολής 
στην Κύπρο.   Πολλά από τα έργα των «Σκληρών Χρό-
νων» είναι εμπνευσμένα από μορφές, που στο τραγι-
κό διάβα τους από τις οθόνες της τηλεόρασης ή τις στή-
λες των εφημερίδων συγκλόνισαν τόσο πολύ τον καλ-
λιτέχνη, ώστε να δώσει έργα πανανθρώπινης εμβέλει-
ας που, με ωριμότητα έκφρασης και τεχνική αρτιότητα, 
συμπυκνώνουν αριστουργηματικά την ποιότητα του αν-
θρώπου και καλλιτέχνη Τηλέμαχου Κάνθου.

Με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από τη γέννηση του 
Τηλέμαχου Κάνθου, το 2010, ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου, καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, προκήρυξε το 
διαγωνισμό Τέχνης «Τηλέμαχος Κάνθος». 

Για το μεγάλο δημιουργό και δάσκαλο, το ζωγράφο και 
πρώτο χαράκτη της Κύπρου μίλησε ο καθηγητής Μα-
θηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Στάθης Παπαροδίτης. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κυκλοφόρησε ειδικό 
έντυπο, το οποίο μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει όλα 
τα έργα της δωρεάς.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν άνθρωποι του πολιτι-
σμού, των γραμμάτων και της τέχνης, καθώς και φίλοι 
του Ιδρύματος Τηλέμαχος Κάνθος.

• ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» - 10 Δεκεμβρίου 2009
Η οικονομική κρίση και το μέλλον της κυπριακής οικο-
νομίας αναλύθηκαν σε βάθος σε συζήτηση, που πραγ-
ματοποιήθηκε, στις 10 Δεκεμβρίου 2009, στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων με 
τίτλο Λόγος και Αντίλογος. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου Αθανάσιος Ορφανίδης, ο πρώην 
υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής, ο πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Νικό-
λας Παπαδόπουλος, και ο διευθυντής του Κέντρου Οι-

κονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα-
θηγητής Πάνος Πασιαρδής. Συντονιστής της εκδήλω-
σης ήταν ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών και Διοίκησης, καθηγητής Λούης Χριστοφίδης.

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Η αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα είναι η ύψιστη τιμή 
που απονέμει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διακεκριμένες 
προσωπικότητες, οι οποίες μέσα από το έργο τους συ-
νέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο της επιστήμης, 
των γραμμάτων, των τεχνών, της πολιτικής και του πο-
λιτισμού γενικότερα, έχουν τιμηθεί από το Πανεπιστή-
μιο με τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα.  Κατά το 2009, 
έγιναν δύο αναγορεύσεις εξεχουσών προσωπικοτήτων, 
του καθηγητή Χριστόφορου Α. Πισσαρίδη της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, και του καθη-
γητή James D. Muhly της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ο Χριστόφορος Α. Πισσαρίδης γεννήθηκε στη Λευκω-
σία, το 1948. Είναι καθηγητής Οικονομικών στο London 
School of Economics και κάτοχος  της έδρας Norman 
Sosnow στα Οικονομικά. Ειδικεύεται στη Μακροοικο-
νομική Θεωρία και τα οικονομικά της αγοράς εργασί-
ας, και πιο πρόσφατα έχει ασχοληθεί με την οικονο-
μική ανάπτυξη και τις διαρθρωτικές αλλαγές. Πολ-
λά άρθρα του δημοσιεύτηκαν σε επιφανή επιστημονι-
κά περιοδικά, και το βιβλίο του με τίτλο “Equilibrium 
Unemployment Theory” αποτελεί σημείο αναφοράς 
στα οικονομικά της ανεργίας. Από το 2009, ενεργεί ως 
αντιπρόεδρος του European Economic Association, για 
να γίνει πρόεδρος το 2011.  

Διετέλεσε επικεφαλής του τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών στο LSE, και είναι εκλεγμένο μέλος (Fellow) 
της Βρετανικής Ακαδημίας, του Econometric Society, 
του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Οικονομολόγων και του 
Society of Labor Economists. Είναι, επίσης, μέλος του 
Συμβουλίου  του Econometric Society, του European 
Economic Association και πρώην μέλος του Συμβουλί-
ου του Royal Economic Society.
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Είναι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 
επιστημονικού περιοδικού Economica, το οποίο εκ-
δίδεται από το LSE, και είναι μέλος σε διάφορες άλ-
λες συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδι-
κών. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Centre of 
Economic Performance στο LSE (και πρώην επικε-
φαλής του ερευνητικού προγράμματος Μακροοικο-
νομίας), στο Centre for Economic Policy Research 
(Λονδίνο), και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστι-
τούτου Έρευνας στα Οικονομικά της  Αγοράς Ερ-
γασίας (IZA, Βόννη).  Είναι, επίσης, Non-national 
Senior Associate του Φόρουμ Οικονομικών Ερευ-
νών στις αραβικές χώρες, το Ιράν και την Τουρκία και 
πρώην μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (2000-2007). 
Ήταν μέλος του European Employment Task Force 
(2003) και υπήρξε σύμβουλος σε θέματα της αγο-
ράς εργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, της Τράπεζας της Αγγλίας και του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύ-
ξεως (ΟΟΣΑ).  Το 2005, ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος 
οικονομολόγος που τιμήθηκε με το διεθνές Βραβείο 
του Ινστιτούτου Έρευνας στα Οικονομικά της Αγοράς 
Εργασίας (IZA) (από κοινού με τον Dale Mortensen) 
για την εργασία του στα θέματα ανεργίας. Το 2008, η 
Κύπρος  τού απένειμε το “Αριστείον” για τις Τέχνες, 
Λογοτεχνία και Επιστήμη.

Η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Χριστόφορου 
Α. Πισσαρίδη σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελε-
τών, στις 12 Φεβρουαρίου 2009.

Την προσωπικότητα και το έργο του τιμωμένου πα-
ρουσίασε ο κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης, καθηγητής Λούης Ν. Χρι-
στοφίδης.  Μετά την περιένδυση του τιμωμένου με 
την τήβεννο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ακολούθη-
σε η αντιφώνηση του καθηγητή Χριστόφορου Α. Πισ-
σαρίδη, και ομιλία με θέμα: «Το πανεπιστήμιο στη 
σημερινή οικονομία».

O James D. Muhly είναι ένας από τους διαπρεπέ-
στερους ερευνητές της αρχαιολογίας και αρχαίας 
ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου και της αρχαίας 
μεταλλουργίας. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο της Πενσυλβανίας, όπου δίδασκε για 30 
χρόνια, διετέλεσε διευθυντής της Αμερικανικής Σχο-
λής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και έχει λάβει 
πολλές τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το 

Gold   Medal for a Lifetime of Outstanding Achieve-
ment και το Pomerance Science Medal του Αρχαι-
ολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής. Ήταν ένας από 
τους ελάχιστους καθηγητές σε πανεπιστήμια της 
Αμερικής, που περιελάμβανε την Κυπριακή Αρχαι-
ολογία στα μαθήματα που δίδασκε και που, μάλιστα, 
έστρεψε πολλούς από τους μαθητές του, αναγνωρι-
σμένους σήμερα επιστήμονες, στην αρχαιολογία του 
νησιού. Τα τελευταία 40 χρόνια, έχει δημοσιεύσει βι-
βλία και εκατοντάδες άρθρα σε επιστημονικά περι-
οδικά, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία. Ένα μεγάλο 
μέρος του έργου του είναι αφιερωμένο στην Κυπρι-
ακή Αρχαιολογία. 

Η επιστημονική του συμβολή στην ανάδειξη του 
χαρακτήρα του νησιού, ιδιαίτερα κατά την Ύστερη 
Eποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδή-
ρου, δύσκολα μπορεί να βρει παράλληλα. Η έρευ-
να που διεξήγαγε πάνω στην αρχαία κυπριακή με-
ταλλουργία και μεταλλοτεχνία, σε συνεργασία με τον 
Robert Maddin και την Tamara Stech, αποτελεί ορό-
σημο για την ανάδειξη της πραγματικής σημασίας 
της Κύπρου τόσο ως χαλκοπαραγωγού χώρας όσο 
και ως πρωτοπόρου δυνάμεως στην ανάπτυξη της 
μεταλλουργίας και μεταλλοτεχνίας στον ευρύτερο 
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή James D. 
Muhly σε επίτιμο διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα τελετών, στις 9 Οκτωβρίου 2009.

Την προσωπικότητα και το έργο του τιμωμένου πα-
ρουσίασε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Βασιλική 
Κασσιανίδου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας. Μετά την περιένδυση του τιμωμένου με την τή-
βεννο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ακολούθησε η 
αντιφώνηση του καθηγητή James D. Muhly, και ομι-
λία με θέμα: «Parallel careers».

Σημαντικά Γεγονότα



ΕΝΟΤΗΤΑ Φοιτητικά Θέματα9
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Φοιτητικά 
Θέματα

Φοιτητικά Θέματα και Δραστηριότητες

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου αναπτύσσουν πολύπλευρη και 
πολυσήμαντη δράση σε τομείς, που άπτονται όχι μόνο των φοιτητικών 
διεκδικήσεων αλλά και της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς, 
όπως και της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού. Φορείς οργανωμένης 
δράσης των φοιτητών είναι η φοιτητική τους ένωση (Φ.Ε.ΠΑΝ.) και οι 
φοιτητικοί όμιλοι, που λειτουργούν στο ίδρυμα. Οι φοιτητές του Πα-
νεπιστημίου συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Κύριες Δραστηριότητες Φ.Ε.ΠΑΝ.
Άξονες δράσης της Φοιτητικής Ένωσης Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Φ.Ε.ΠΑΝ.), από την ίδρυσή της το 1993, είναι η προώθηση και επίλυση 
των φοιτητικών προβλημάτων, η πάλη για την επανένωση της πατρίδας 
και του λαού, η οικοδόμηση μιας Κύπρου ειρηνικής και δημοκρατικής, 
όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα δημιουργούν για το κοινό 
τους μέλλον, η κοινωνικοπολιτική ανάπτυξη και παρέμβαση του Πανε-
πιστημίου και στην ευρύτερη κοινωνία, και η προώθηση της πολιτιστι-
κής δραστηριότητας μέσα από τη λειτουργία των ομίλων. 

Κοινωνική Στήριξη
Στήριξη Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες
Κατά το έτος 2009, το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης στήριζε 200 φοι-
τητές/τριες με σοβαρά προβλήματα (ακοής, όρασης, μαθησιακά, ψυ-
χολογικά κ.ά.), παρέχοντάς τους ακαδημαϊκή και προσωπική στήριξη. 
Eίκοσι τέσσερις από τους πιο πάνω φοιτητές, μετά από προσωπική συ-
νάντηση με τη Λειτουργό του Γραφείου, δέχτηκαν διδακτική - φροντι-
στηριακή στήριξη.  Συνοπτικά, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε από 
το Γραφείο για το έτος 2009, σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των φοιτη-
τών, ανέρχεται σε €39.003,425.

Ειδικά Κριτήρια για Εισαγωγή Φοιτητών ως Υπεράριθμων
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχώρησε 156 θέσεις  (14%  του συνολικού 
αριθμού θέσεων) σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών με τη διαδικασία των 
ειδικών κριτηρίων. Οι αιτήσεις για εισαγωγή φοιτητών με ειδικά κριτή-
ρια υποβάλλονται στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης με την έκδοση των 
αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Οικονομική Στήριξη Φοιτητών
Φοιτητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα βοηθήθηκαν οικονομικά 
από το ταμείο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Το ακαδημαϊκό έτος 
2008-09, υπέβαλαν αίτηση 228 φοιτητές, εκ των οποίων βοηθήθηκαν οι 
139. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τα οικονομικά βοηθήμα-
τα, το 2008-09, ανερχόταν στις €82.300. Επίσης, βοηθήθηκαν οικονο-
μικά ενιά φοιτητές που έχασαν και τους δύο γονείς τους στην αεροπο-
ρική τραγωδία της 14ης Αυγούστου του 2005, με το ποσό των €38,700.
Μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, αξιολογήθηκαν τρεις υπο-
τροφίες, οι δύο ύψους €1.700 και η μία ύψους €3.417,  με βασικά κρι-
τήρια την ανεπάρκεια οικονομικών πόρων και την ακαδημαϊκή επίδο-
ση του φοιτητή.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2008-09 λειτουργούσαν 

στο Πανεπιστήμιο 
28 όμιλοι, οι οποίοι 
κάλυπταν ένα ευρύ 

φάσμα ενδιαφερόντων
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Βραβεία και Υποτροφίες
Η ακαδημαϊκή επίδοση, η κοινωνική και πολιτιστική 
προσφορά και οι αθλητικές διακρίσεις αναγνωρίζονται 
και επιβραβεύονται τόσο από το ίδιο το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου όσο και από φορείς και διακεκριμένες προσω-
πικότητες της κυπριακής κοινωνίας.

Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2008-09, διαχειρίστηκε πέντε βραβεία ύψους €1.700 
έκαστο, καθώς και διάφορα άλλα χρηματικά βραβεία.

Υποτροφίες σε Ελλαδίτες Φοιτητές και 
Έλληνες της Διασποράς
Για το ακαδημαϊκό έτος 2008-09, η Κυπριακή Κυβέρ-
νηση παραχώρησε 10 υποτροφίες σε Ελλαδίτες φοιτη-
τές και Έλληνες φοιτητές της Διασποράς, ύψους €3.840 
περίπου η καθεμιά. Πιο συγκεκριμένα, παραχωρήθηκαν 
έξι υποτροφίες στους πρωτεύσαντες φοιτητές της κάθε 
σχολής, με βάση το βαθμό που έχουν επιτύχει στις Πα-
νελλήνιες Εξετάσεις, και τέσσερις υποτροφίες σε Έλλη-
νες της Διασποράς. 

Όλα τα βραβεία που απονέμονται κατά τη διάρκεια της 
κεντρικής τελετής αποφοίτησης και των τελετών απο-
φοίτησης των σχολών, οι υποτροφίες, όπως και οι χορη-
γοί  προγράμματος ΜΒΑ, αναφέρονται στο Παράρτημα 
6, Πίνακες Α, Β, Γ και Δ, σ. 127-129.

Φοιτητική Ζωή 

Φοιτητικοί Όμιλοι
Ένας μεγάλος αριθμός φοιτητικών ομίλων εμπλουτί-
ζει τη φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο και παρέχει τη 
δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να ασχολούνται με 
τα εξω-πανεπιστημιακά ενδιαφέροντα και χόμπι τους.
Οι όμιλοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, 
όπως η μουσική, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι καλές τέ-
χνες, η φωτογραφία κ.λπ.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-09, λειτουργούσαν 28 
Φοιτητικοί Όμιλοι, οι οποίοι είχαν πλούσια δραστηρι-
ότητα σε διάφορα θέματα. Ενδεικτικά, αναφέρονται η 
συμμετοχή των ομίλων στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Μήνα 
(Φεβρουάριος -  Μάρτιος 2009), όπως, επίσης, και η συ-
νεργασία τους με διάφορους συνδέσμους για τη διοργά-
νωση εράνων, αιμοδοσιών κ.λπ., που πραγματοποιήθη-
καν εντός του 2009.

Σίτιση
Η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει, κάθε εξάμηνο, 
κουπόνια σίτισης σε όλους του Έλληνες υπηκόους ή 
Έλληνες της Διασποράς, ανεξάρτητα από τον τρόπο ει-
σαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και νοουμέ-

νου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό. 
Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής   κατά το  ακαδημαϊκό έτος 
2008-09, παραχώρησε κουπόνια σίτισης σε 250 φοιτη-
τές κατά το χειμερινό εξάμηνο και σε 228 φοιτητές κατά 
το εαρινό εξάμηνο, συνολικού ύψους €212.093,90.

Στέγαση 
Η λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας (Α΄ φάση) βασίζεται 
σε διεθνή πρότυπα πανεπιστημίων με πολύχρονη πα-
ράδοση και ιστορία. Κύριος στόχος είναι η λειτουργία 
της Εστίας στη βάση μιας μικρής κοινότητας, η οποία να 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συ-
στήματος και όχι απλώς ένα χώρο διαμονής. Στο πλαίσιο 
αυτό, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας, το οποίο διαχειρίζεται την Εστία, 
έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται το πρόγραμμα Βοηθοί 
Φοιτητικής Εστίας, και πραγματοποιεί εκδηλώσεις, που 
αποσκοπούν στην ψυχαγωγία και κοινωνική ανάπτυξη 
των ενοίκων. 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2008-09, διέ-
μειναν στην Εστία  164 Κύπριοι, 36 Ελλαδίτες και οκτώ 
ξένοι φοιτητές.  Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η 
Φοιτητική Εστία χρησιμοποιείται για τη στέγαση Κυπρί-
ων και ξένων φοιτητών, καθώς και επισκεπτών ερευνη-
τών/προσκεκλημένων επιστημόνων του Πανεπιστημίου. 
Στην Εστία φιλοξενούνται, επίσης, άτομα που  συμμε-
τέχουν σε θερινά σχολεία, συνέδρια και αθλητικές συ-
ναντήσεις που οργανώνονται από εξωτερικά οργανωμέ-
να σύνολα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2009, η 
Εστία φιλοξένησε 216 άτομα.

Εκτός από τη Φοιτητική Εστία, το Γραφείο Στέγασης δι-
αχειρίζεται αριθμό διαμερισμάτων, τα οποία ενοικιάζει 
από ιδιώτες και το Δήμο Λευκωσίας. Στα διαμερίσματα 
αυτά στεγάζονται, κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο/έτος, φοι-
τητές ERASMUS και άλλοι ξένοι φοιτητές του Πανεπι-
στημίου. Το 2009, το Γραφείο Στέγασης διαχειρίστηκε 25 
διαμερίσματα χωρητικότητας 64 μονόκλινων δωματίων, 
στα οποία διέμειναν συνολικά 49 ξένοι φοιτητές κατά το 
εαρινό εξάμηνο 2008-09, και 25  διαμερίσματα χωρη-
τικότητας 64 μονόκλινων δωματίων, στα οποία διέμει-
ναν συνολικά 66 ξένοι φοιτητές κατά το χειμερινό εξά-
μηνο 2008-2009.

Συμβουλευτική Στήριξη  
Το Γραφείο Συμβουλευτικής έχει ως πρωταρχικό στό-
χο να καθοδηγήσει και να στηρίξει τους φοιτητές για να 
αναπτύξουν την αυτογνωσία τους και τις απαραίτητες 
ικανότητες για να ξεπεράσουν δυσκολίες, αλλά και να 
ενδυναμώσουν την προσωπικότητά τους, ούτως ώστε να 
επιτύχουν στη σταδιοδρομία τους στο Πανεπιστήμιο και, 
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αργότερα, στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Αυτό επιτυγχά-
νεται με τη βοήθεια ψυχολόγου, που προσφέρει στήριξη στους φοιτητές 
σε ατομικό επίπεδο, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά τμήματα και καθηγη-
τές. Επιπρόσθετα, κατά το 2009, το Γραφείο Συμβουλευτικής οργάνωσε 
διαλέξεις σε επίκαιρα και άλλα θέματα, που απασχολούν τους φοιτητές. 

Σταδιοδρομία 
Το Γραφείο Σταδιοδρομίας είναι αφοσιωμένο στην παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών επαγγελματικής αγωγής/συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας 
προς όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Κατά το 2009, πραγματοποιήθηκαν ατομικές και ομαδικές συναντήσεις 
με 100 φοιτητές περίπου, με θέματα την εξεύρεση μεταπτυχιακού προ-
γράμματος, τη βοήθεια στη συμπλήρωση αιτήσεων, τη σύνταξη αυτοπερι-
γραφικής έκθεσης και βιογραφικού σημειώματος κ.ά. 

Το Γραφείο δημοσίευσε, μέσα από 19 τεύχη του εντύπου ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ 
ΣΠΟΥΔΕΣ, μεγάλο αριθμό κενών θέσεων εργασίας για φοιτητές και απο-
φοίτους, σημαντικό αριθμό υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό, κα-
θώς και σωρεία άλλων σχετικών πληροφοριών και άρθρων. 

Διοργάνωσε, επίσης, μια σειρά εκδηλώσεων που περιλάμβανε σεμινά-
ρια, παρουσιάσεις και ημερίδες, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων, επαγ-
γελματικών συνδέσμων και οργανισμών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Προχώρησε, επίσης, στην ετοιμασία προτάσεων για:
• Πρόγραμμα Τοποθετήσεων Φοιτητών σε Κυπριακές Επιχειρήσεις 
• Κανόνες που διέπουν τη διαδικασία επιλογής, πρόσληψης και εργο-

δότησης φοιτητών για μερική απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 

Αθλητικές Δραστηριότητες 
Το κίνητρο που χρειαζόταν η πανεπιστημιακή κοινότητα, για να αναπτύ-
ξει την επιθυμία γύμνασης και άθλησης, έχει δοθεί με τη λειτουργία του 
Αθλητικού Κέντρου, τον Ιούνιο του 2008.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις συνέβαλαν καθοριστικά στη ραγδαία εξέλι-
ξη του αθλητισμού και πρόσφεραν τη δυνατότητα για την έναρξη μαθη-
μάτων επιλογής για τον Αθλητισμό από το 2008.  

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2008-09, προσφέρθηκαν μαθήματα πε-
τόσφαιρας, καλαθόσφαιρας, ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, badminton, 
αντισφαίρισης,  άρσης βαρών και αεροβικής γυμναστικής.

Α. Εσωτερικά Πρωταθλήματα Πανεπιστημίου -
 Πρωτάθλημα ΚΟΠΑ – Πρωτάθλημα ΚΟΠ
Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09, διεξήχθησαν με επιτυχία μεγάλος 
αριθμός εσωτερικών πρωταθλημάτων Αντρών και Γυναικών, στα όποια 
συμμετείχαν φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Τα πρωτα-
θλήματα περιλάμβαναν τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης, αντισφαί-
ρισης, futsal, ποδοσφαίρου, badminton, χειροσφαίρισης, σκουός, τοξο-
βολίας, πετόσφαιρας, ξιφασκίας, beach handball και ανωμάλου δρόμου.
Επιπρόσθετα, φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου διακρίθηκαν τόσο σε 
ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο στα πρωταθλήματα που διοργάνωσε 
η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (Κ.Ο.Π.Α.).

Φοιτητικά Θέματα
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε μέρος, με την ομάδα του 
Αθλητικού Πανεπιστημιακού Ομίλου Κύπρου (Α.Π.Ο.Κ.), 
στο πρωτάθλημα FUTSAL Α΄ κατηγορίας, που διοργά-
νωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (Κ.Ο.Π.), 
και κατέλαβε την τιμητική 6η θέση. Τιμητική διάκριση 
ήταν και η κατάκτηση του βραβείου ήθους της ομοσπον-
δίας για δεύτερη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Β. Διεθνείς Διοργανώσεις
 (Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα EUSA)
• Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Χειροσφαί-

ρισης Ανδρών στη Σλοβενία. Η ομάδα κατέκτησε τη 
10η  θέση.

• Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαί-
ρου Αντρών και Γυναικών στην Πολωνία. Η ομάδα των 
Αντρών κατέκτησε τη 14η θέση, και η ομάδα των Γυ-
ναικών την 7η .

• Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Badminton 
στην Ελβετία: 

 1. Ομαδικό - Κατάκτηση της 17ης θέσης
 2. Διπλό Γυναικών - Κατάκτηση της 5ης θέσης
 3. Μεικτό - Κατάκτηση της 9ης θέσης

Γ.  Εκδηλώσεις
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2009, έγινε στην παρου-
σία των Πρυτανικών Αρχών και άλλων επισήμων η Τελε-
τή Βράβευσης Πρωταθλημάτων και Αθλητών. Στην τελε-
τή τιμήθηκαν οι αθλητές και οι ομάδες που διακρίθηκαν 
κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2008-09, και που εκπρο-
σώπησαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα φοιτητικά πρω-
ταθλήματα, αλλά και οι αθλητές και ομάδες που ξεχώρι-
σαν στα εσωτερικά πρωταθλήματα. Απονεμήθηκαν, επί-
σης, τιμητικές πλακέτες στους φοιτητές/ αθλητές μας, οι 
οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

Επίσης, το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου φιλοξένησε, τη χρονιά που πέρασε, αρκετές εκδη-
λώσεις, όπως το Διαθρησκευτικό Συνέδριο, η συναυλία 
του Χρήστου Θηβαίου, το Final Four του Κυπέλου Πε-
τόσφαιρας, το Παγκόσμιο Τουρνουά Ξιφασκίας, οι Διε-
θνείς Αγώνες Χάντμπολ, το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ξι-
φασκίας, οι αγώνες Πετόσφαιρας για τους Αγώνες Μι-
κρών Κρατών Ευρώπης κ. ά.

Εξυπηρέτηση Φοιτητών
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας συνέχισε και κατά το 2009 να πα-
ρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και πληροφορίες σε θέματα 
σπουδών, φοιτητικής ζωής, κανόνων κ.λπ., που οι φοι-
τητές θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και προμήθευσε τους φοιτη-
τές με διάφορα ενημερωτικά έντυπα, αιτήσεις, αναλυτι-
κές βαθμολογίες, βεβαιώσεις και άλλα πιστοποιητικά. Το 

Γραφείο συμμετέχει στη διοργάνωση διαφόρων δραστη-
ριοτήτων (εκδηλώσεις της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοι-
τητικής Μέριμνας, όπως εγγραφές φοιτητών και μαθη-
μάτων, εκπαιδευτικές εκθέσεις, τελετές αποφοίτησης, 
μήνας προσανατολισμού κ.λπ.). Τέλος, διοργανώνει δι-
άφορες εκδηλώσεις με στόχο την οικονομική ενίσχυση 
του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Νέες Δραστηριότητες
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ανέλαβε, 
το 2009, για πρώτη φορά, τη διοργάνωση των πιο κάτω 
εκδηλώσεων/ δραστηριοτήτων:
• Μήνας Προσανατολισμού για νέους Προπτυχιακούς και 

Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (3-23 Σεπτεμβρίου 2009). 
 Περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, ξεναγήσεις σε χώρους 

του Πανεπιστημίου και παρουσιάσεις, που αφορούσαν 
τις υπηρεσίες που παρέχει η ΥΣΦΜ στους φοιτητές.

• Ημερίδα με θέμα «Κοινωνική και Ψυχολογική Στήρι-
ξη Φοιτητών: Εμπειρίες, Πρακτικές και Ιδιαιτερότητες» 
(Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009). 

 Σκοπός της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση της πανεπι-
στημιακής πρακτικής σε θέματα κοινωνικής/ψυχολο-
γικής στήριξης φοιτητών μέσα από τις παρουσιάσεις 
ειδικών και επαγγελματιών από το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με απώτερο στό-
χο την ανάπτυξη ενός ενιαίου βασικού μοντέλου στή-
ριξης φοιτητών, εναρμονισμένου με την ευρωπαϊκή 
πρακτική.

Οι Απόφοιτοι

Τελετές Αποφοίτησης 2009
Το 2009, διεξήχθησαν τρεις τελετές αποφοίτησης. Δύο 
για προπτυχιακούς φοιτητές, στις 24 και 25 Ιουνίου, και 
ξεχωριστή τελετή αποφοίτησης στις 26 Ιουνίου, για απο-
νομή των μεταπτυχιακών διπλωμάτων.

Η Κεντρική Τελετή 2009 έγινε στις 24 Ιουνίου. Σ’ αυτή 
συμμετείχαν η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, η Σχο-
λή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και η Σχο-
λή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και απονεμή-
θηκαν 409 πτυχία. Στην τελετή παρέστη ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποί-
ος απηύθυνε χαιρετισμό και απένειμε τα βραβεία του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ύψους €17.000 
το πρώτο βραβείο και €8.500 το δεύτερο, καθώς και τα 
βραβεία στους πρωτεύσαντες φοιτητές των τμημάτων 
των σχολών, που συμμετείχαν στην τελετή.

Στην τελετή αποφοίτησης, στις 25 Ιουνίου 2009, απο-
νεμήθηκαν 524 πτυχία σε φοιτητές και φοιτήτριες της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 
Αγωγής, της Πολυτεχνικής Σχολής και της Φιλοσοφι-
κής Σχολής. 

Το Αθλητικό Κέντρο 
του Πανεπιστημίου, 
το οποίο λειτουργεί 
από τον Ιούνιο 2008, 

συνέβαλε καθοριστικά 
στη ραγδαία εξέλιξη 

του αθλητισμού
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Στην τελετή παρέστη ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάρι-
ος Καρογιάν, ο οποίος επέδωσε τα βραβεία στους πρωτεύσαντες φοιτη-
τές των Σχολών που συμμετείχαν στην τελετή. 

Η Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών πραγματοποιήθη-
κε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009. Κατά την τελετή, απονεμήθηκαν 19 
διδακτορικοί τίτλοι και 206 μεταπτυχιακά διπλώματα μάστερ σε συνολι-
κά 225 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Κύριος ομιλητής στην 
Τελετή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών ήταν ο κ. Λουκάς Γ. Χριστοφόρου, 
Ford Foundation Professor of Physics τού University of Tennessee των 
ΗΠΑ, Senior Fellow Emeritus του Οak Ridge National Laboratory των 
HΠΑ και Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος παρουσίασε 
το θέμα: « Επιστήμη και Αξίες».

Και στις τρεις Τελετές Αποφοίτησης, εκτός από το ακαδημαϊκό και διοι-
κητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρευρέθηκαν σημαντι-
κές προσωπικότητες από διάφορους χώρους.

Τα πτυχία και μεταπτυχιακά διπλώματα, και στις τρεις τελετές, απένειμε 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος.
Οι σχολές διοργάνωσαν, παράλληλα, ξεχωριστές τελετές, κατά τις οποί-
ες απονεμήθηκαν τα υπόλοιπα βραβεία σε διακριθέντες φοιτητές των 
τμημάτων τους.

Δραστηριότητες Γραφείου Αποφοίτων – 2009
Κατά το 2009, οριστικοποιήθηκε το τελικό σχέδιο της μασκότ του Πανε-
πιστημίου «Σοφία η μέλισσα» από επαγγελματία εικονογράφο, και προ-
ωθήθηκε η νομική κατοχύρωση τής μορφής της μασκότ ως ενός από τα 
σύμβολα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Συμβούλιο για Θέματα Αποφοί-
των προώθησε τη μασκότ στην ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα, με 
έμφαση στους φοιτητές, προκειμένου να υιοθετηθεί και να χρησιμοποι-
είται στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές τους.

Περαιτέρω, το Γραφείο Αποφοίτων, σε συνεργασία με τη Φοιτητική Μέ-
ριμνα, έδωσε σε όλους τους φοιτητές, που αποφοίτησαν τον Ιούνιο του 
2009, ερωτηματολόγια για τη συγκέντρωση των νέων τους στοιχείων, 
καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια για τις δραστηριότητες του Γραφείου 
Αποφοίτων. Επίσης, η βάση δεδομένων του Γραφείου ενημερώνεται κα-
θημερινά, μετά από απευθείας επαφές με τους απόφοιτους.  Οι απόφοι-
τοι του Πανεπιστημίου Κύπρου με ενεργές διευθύνσεις ξεπερνούν σή-
μερα τις 6.500, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται σημαντικά κάθε ακαδη-
μαϊκή χρονιά.

Στο πλαίσιο της εντονότερης δραστηριοποίησης για την προσέγγιση της 
ομάδας των νέων αποφοίτων, το Γραφείο Αποφοίτων προσέφερε σε 
όλους τους νέους αποφοίτους, με την εγγραφή τους στη βάση δεδομέ-
νων του Γραφείου, από μία αναμνηστική μπλούζα με την επιγραφή Από-
φοιτος 2009, Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιπλέον της κάρτας μέλους για 
πρόσβαση στις προσφορές του πακέτου προνομίων.

Αποφασίστηκε, επίσης, η δημιουργία μιας υπο-ομάδας που θα αφορά 
σε ακαδημαϊκούς συνδεδεμένους με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (πρώην 
ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου ή επισκέπτες καθηγητές για 
τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο). Το Γραφείο Αποφοίτων ανέλα-
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βε, σε συνεργασία  με τις Σχολές, τη συγκέντρωση των 
στοιχείων αυτής της ομάδας της κοινότητας μέσω ερω-
τηματολογίων, τα οποία καταχωρούνται σε μια ξεχωρι-
στή βάση δεδομένων, προκειμένου να λαμβάνουν, αν το 
επιθυμούν, την Κοινότητα, τον Ενδείκτη ή άλλο ενημε-
ρωτικό υλικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μεγάλη επιτυχία είχε η παιδική μουσική παράσταση, με 
τίτλο «Γαργαληστής» που παρουσιάστηκε στην αίθουσα 
τελετών στις 11 και 12 Απριλίου 2009. Στην παράσταση 
συμμετείχε μια ομάδα έμπειρων μουσικών και ο αφη-
γητής/ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος, ο οποίος χά-
ρισε μοναδικές στιγμές σε όλους όσους είχαν την τύχη 
να εξασφαλίσουν εισιτήριο μέσω του Γραφείου Αποφοί-
των.

Στις 6 Μαΐου 2009, το Γραφείο Αποφοίτων οργάνωσε, σε 
συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή, δημόσια εκδή-
λωση με θέμα «Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική στην Κύ-
προ», στην οποία αναλύθηκαν  πρακτικά θέματα σχετι-
κά με την περιβαλλοντική  αρχιτεκτονική  στην Κύπρο.  
Την εκδήλωση προλόγισε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος 
της Κύπρου, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ενώ εισηγή-
σεις έκαναν οι κ. Αιμίλιος Μιχαήλ, αρχιτέκτονας μηχα-
νικός και ειδικός επιστήμονας στο πρόγραμμα Αρχιτε-
κτονικής Τεχνολογίας, με θέμα «Περιβαλλοντικός σχε-
διασμός στη σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακτική», και 
Πάρις Φωκαΐδης, ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Πο-
λιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, με 
θέμα «Ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων: η υφιστάμενη 
κατάσταση  και οι προκλήσεις του μέλλοντος».

Το Μάιο του 2009, το Γραφείο Αποφοίτων κυκλοφόρησε 
την 3η έκδοση του περιοδικού «Απόφοιτος», το οποίο 
διανέμεται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους 
αποφοίτους στο σχετικό μητρώο του Γραφείου. 

Το εν λόγω τεύχος ήταν αφιερωμένο στις ευρωβουλευ-
τικές εκλογές, και φιλοξένησε συνέντευξη δύο αποφοί-
των υποψήφιων για βουλευτική έδρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, των Χρίστου Χριστοφίδη και Χριστόφορου Φω-
καΐδη.

Στις 27 Ιουνίου 2009, οργανώθηκε το καθιερωμένο ετή-
σιο πάρτι επανασύνδεσης από το Γραφείο Αποφοίτων, 
το οποίο αυτήν τη φορά αφορούσε τους απόφοιτους και 
το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το πάρτι πραγ-
ματοποιήθηκε στο Baroque Lounge Bar του ξενοδοχεί-
ου Κλεοπάτρα.

Σε νέα έρευνα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των 
αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου προχώρησε το 
Γραφείο Αποφοίτων, το Νοέμβριο του 2009, σε συνερ-
γασία με την εταιρεία CYMAR Market Research Ltd. Κύ-
ριος σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή της ακα-
δημαϊκής και επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων 
του Πανεπιστημίου, καθώς και η αξιολόγηση της γνώ-
σης που έλαβαν από τις σπουδές τους σε συνάρτηση με 
την αξιοποίησή τους στη σημερινή τους εργασία.

Το Γραφείο Αποφοίτων οργάνωσε για πρώτη φορά, στις 
19-20 Δεκεμβρίου 2009, εκδηλώσεις, περιλαμβανο-
μένης μιας παιδικής μουσικής παράστασης, με αφορ-
μή τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Στο κεντρικό κτή-
ριο του Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως), στην εσωτερι-
κή αυλή, δημιουργήθηκε ένα χριστουγεννιάτικο χω-
ριό, όπου πωλούνταν φαγητό και ροφήματα, χειροποί-
ητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, βιβλία και άλλα σχετι-
κά προϊόντα.  Συμμετείχαν, επίσης, φοιτητικοί όμιλοι του 
Πανεπιστημίου, παιδικές και άλλες χορωδίες, φιλαρμο-
νικές ορχήστρες και άλλα μουσικά σχήματα για τη δια-
σκέδαση του κοινού. Επίσης, εγκαταστάθηκαν παιχνίδια 
για τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, πα-
ρουσιάστηκε και η παιδική παράσταση με τίτλο «Αγησί-
λαγος», στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. Την εκδήλωση στήριξαν εξωτερικές χορηγίες, με  
μέγα χορηγό τους Φούρνους «Ζορπάς». Η διοργάνωση 
είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα και, βάσει απόφασης του 
Πρυτανικού Συμβουλίου, τα έσοδα δόθηκαν στα ιδρύμα-
τα για παιδιά με καρκίνο «Ελπίδα» και «Κάνε μια ευχή».

Κατά το 2009, σχεδιάστηκε και το νέο έντυπο του πα-
κέτου προνομίων, που απευθύνεται  στους αποφοίτους.  
Το πακέτο προνομίων ενημερώνεται κάθε έξι μήνες, 
και εκδίδεται  ετήσιος κατάλογος για την ενημέρωση 
των μελών. Στο ενδιάμεσο διάστημα, οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να ενημερώνονται για τις προσφορές του 
πακέτου από την ιστοσελίδα του Γραφείου Αποφοίτων.

Φοιτητικά Θέματα

«Σοφία η Μέλισσα»
Η μασκότ του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Πανεπιστημιούπολη

Σημαντικές Εξελίξεις

Λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, που απασχολούσε το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου από το πρώτο έτος λειτουργίας του, δίνει η ανέγερση της Πανεπι-
στημιούπολης. Ένα μεγαλεπήβολο έργο, το οποίο συμβάλλει ουσιαστι-
κά στην υλοποίηση του προγράμματος ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Σημαντική πρόοδος στην ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης σημειώθη-
κε κατά το 2009. Μέχρι το υπό ανασκόπηση έτος, ολοκληρώθηκαν βασι-
κά έργα, που επέτρεψαν την εν μέρει λειτουργία του Πανεπιστημίου σε 
νέους σύγχρονους χώρους και εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης.

Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2009, είχαν ολοκληρωθεί τα έργα, που 
παρουσιάζονται πιο κάτω:
• Έργα Υποδομής - Φάση 1
• Κτήρια Λειτουργικής Υποστήριξης
• Συμπληρωματικές Εγκαταστάσεις του Γραφείου Ανάπτυξης 
 Πανεπιστημιούπολης
• Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
• Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας Ι (ΧΩΔ 01)
• Φοιτητική Εστία - Φάση 1α
• Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
• Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Φάση 1
• Επέκταση Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Το 2009, κρίθηκε ως μια σημαντική χρονιά σε σχέση με τη συνέχιση 
και τον προγραμματισμό των εργασιών, που αφορούν στην Πανεπιστη-
μιούπολη. 

Συγκεκριμένα, κατά το 2009, προχώρησαν, εντός χρονοδιαγράμματος, οι 
κατασκευαστικές εργασίες που αφορούν στη Σχολή Οικονομικών Επι-
στημών και Διοίκησης, και στους Κοινόχρηστους Χώρους Διδασκαλίας 
ΙΙ (ΧΩΔ 02), καθώς και στις εγκαταστάσεις των Χώρων Κοινωνικών Δρα-
στηριοτήτων. Τον Οκτώβριο του 2009, παραδόθηκε προς χρήση η Επέ-
κταση της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, η οποία θα 
στεγάσει προσωρινά το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και θα καλύψει 
και άλλες ανάγκες της Σχολής. 

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα των έργων, κατά το 2010 θα ολοκλη-
ρωθούν οι εργασίες ανέγερσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης, και των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΙΙ (ΧΩΔ 02), κα-
θώς και των Εγκαταστάσεων των Χώρων Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

Ο σχεδιασμός του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιω-
άννου» έχει ολοκληρωθεί, και η προκήρυξη προσφορών για έναρξη των 
κατασκευαστικών εργασιών προγραμματίζεται εντός του 2010. Οι κατα-
σκευαστικές εργασίες για τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης πρόκειται, 
επίσης, να αρχίσουν το 2010.

Καταβλήθηκε προσπάθεια για, όσο το δυνατόν, ακόμα καλύτερο προ-
γραμματισμό των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων των 
Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, 
που έχουν τη γενική ευθύνη για τα έργα της Πανεπιστημιούπολης.

Μέχρι το 2009, 
ολοκληρώθηκαν βασικά 

έργα, που επέτρεψαν την 
εν μέρει λειτουργία του 

Πανεπιστημίου σε νέους 
σύγχρονους χώρους 

και εγκαταστάσεις της 
Πανεπιστημιούπολης
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Το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης προω-
θεί προς υλοποίηση τα έργα της Πανεπιστημιούπολης 
με βάση το αναπτυξιακό πρόγραμμα, που ετοιμάστηκε 
το 2008. Παράλληλα, προώθησε τη διαδικασία επιλογής 
νέων εξωτερικών Συμβούλων, με τους οποίους θα προ-
χωρήσει στην ετοιμασία μελέτης και εισήγησης για την 
αναθεώρηση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Πα-
νεπιστημιούπολης, το οποίο «επιβάλλεται» να αναθεω-
ρηθεί, λαμβανομένων υπόψη των νέων στοιχείων ανά-
πτυξης που έχουν ενσωματωθεί, καθώς και τις νέες πα-
ραμέτρους και αρχές σχεδιασμού που έχουν υιοθετηθεί.

Η συνεργασία του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημι-
ούπολης με τους Συμβούλους YRM Architects Ltd, με 
τους οποίους είχε ετοιμαστεί το πρώτο Γενικό Χωροταξι-
κό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης, τερματίστηκε το τέ-
λος του 2008. 

Κατά το 2009, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που αφορού-
σαν στα έργα της Πανεπιστημιούπολης, συμπεριλαμ-
βανομένου του κατασκευαστικού κόστους, των επαγ-
γελματικών αμοιβών και του εξοπλισμού, ανήλθαν στα 
€20.477.595. Η ανάλυση των δαπανών για τα σημαντι-
κότερα έργα στην Πανεπιστημιούπολη, μέχρι το 2009, 
καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος για τα επόμε-
να έτη, αναλύονται στο Παράρτημα 7, Πίνακες Α και Β, 
σ.130 -131.

Κατά το 2009, η συντήρηση και λειτουργία των κτηρι-
ακών εγκαταστάσεων αφορούσε, μεταξύ άλλων, σε οι-

κοδομική, μηχανολογική και ηλεκτρολογική συντήρηση 
των κτηρίων στην Πανεπιστημιούπολη αλλά και κτηρί-
ων στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία και σε διάφορες 
άλλες περιοχές της Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια του 
έτους, παρέχονταν υπηρεσίες συντήρησης των μηχανών 
γραφείων, εξειδικευμένου εξοπλισμού και υπηρεσιακών 
οχημάτων, καθώς και των εξωτερικών χώρων πρασίνου. 

Παράλληλα, εξασφαλίστηκε γραφειακός και άλλος εξο-
πλισμός για τα κτήρια του Πανεπιστημίου, ενώ πραγμα-
τοποιήθηκαν απαραίτητες οικοδομικές αλλαγές σε υφι-
στάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις, για την εύρυθμη 
λειτουργία της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Εντός του 2010, αναμένεται η ολοκλήρωση του αρχιτε-
κτονικού διαγωνισμού και η ανάθεση της μελέτης των 
μόνιμων εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής, κα-
θώς και η προώθηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
για τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογικών Επιστη-
μών και των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΙΙΙ 
(ΧΩΔ 03). 

Η αναγκαιότητα σχεδιασμού χωροταξικού σχεδίου 
(master plan) για τη στέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτο-
νικής στην παλιά Λευκωσία αποτελεί, επίσης, προϋπό-
θεση για προγραμματισμένη ανάπτυξη. Εντός του 2010, 
έχουν προγραμματιστεί οι διαδικασίες για την εξεύρεση 
διαθέσιμων χώρων εντός της παλιάς πόλης, ώστε να δι-
ερευνηθούν τα διάφορα σενάρια ανάπτυξης του Τμήμα-
τος Αρχιτεκτονικής. 

ΕΡΓΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ - Χρονοδιάγραμμα Ολοκλήρωσης Κατασκευαστικών Εργασιών

ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Έργα Υποδομής
2002

2015 (νέες εργασίες)

Κτήρια Λειτουργικής Υποστήριξης 2001

Συμπληρωματικές Εγκαταστάσεις του ΓΑΠ 2002

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 
& Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας I

2003

Φοιτητική Εστία - Φάση 1α 2003

Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης 2005

Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Φάση I
2005 (χώροι εξωτερικής χρήσης)

2008 (κλειστή αίθουσα)

Επέκταση Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 2009

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
& Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας II

2010

Χώροι Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 2010

Βιβλιοθήκη - Κέντρο Πληροφόρησης Στέλιου Ιωάννου 2015
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Ευεργέτης: δωρεά άνω των €855.000 
Χορηγός: δωρεά από €170.000 μέχρι €855.000
Δωρητής: δωρεά από €8.540 μέχρι €170.000
Υποστηρικτής: δωρεά από €1.700 μέχρι €8.540
Φίλος: δωρεά από €170 μέχρι €1.700

Εξίσου σημαντικό ήταν και το κλη-
ροδότημα του Σωματείου Κοινωνι-
κής Μέριμνας Αμμοχώστου, ύψους 
€50.000, το οποίο θα διατίθεται κάθε 
ακαδημαϊκό έτος, αρχής γενομένης 
από την έναρξη της ακαδημαϊκής 
περιόδου Σεπτέμβριος 2009-Ιούνι-
ος 2010, μέχρις εξαντλήσεώς του, σε 
ένα σπουδαστή ή σπουδάστρια του 
πρώτου και τελευταίου έτους φοίτη-
σής τους στα Τμήματα της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου.  

Πολύ σημαντική για την κυπριακή 
κοινωνία είναι και η  Έδρα Στρατηγι-
κής Διοίκησης, που χρηματοδοτήθη-
κε από τον Όμιλο Εταιριών Columbia 
Shipmanagement Ltd. H εν λόγω 
έδρα θα δημιουργηθεί στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και θα ασχοληθεί, τόσο θεω-
ρητικά όσο και πρακτικά, με τη στρα-
τηγική διοίκηση, σε επίπεδο έρευνας 
και διδασκαλίας.
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Δωρεές

Εκστρατεία «Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: 
Διάκριση στην Ευρώπη»

Με την εκστρατεία εξεύρεσης οικονομικών πόρων «Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου 2010: Διάκριση στην Ευρώπη», το Πανεπιστήμιο στοχεύει στη δι-
άκρισή του μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και στην ενεργό-
τερη συμβολή του στην πρόοδο της κυπριακής κοινωνίας. Στο πλαί-
σιο αυτό, επιδιώκεται η συνεργασία με ευρύτερες κοινωνικές ομάδες: 
τους αποφοίτους, τους απόδημους Κυπρίους, τους οικονομικούς παρά-
γοντες, τις επιστημονικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις, τις θρησκευ-
τικές ομάδες και την Εκκλησία.

Από τα πρώτα της βήματα, η εκστρατεία «Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: 
Διάκριση στην Ευρώπη» είχε απήχηση τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό.  Από την έναρξή της, τον Οκτώβριο του 2003, μέχρι το τέλος 
του 2009, η οργανωμένη αυτή προσπάθεια απέφερε χρηματικές δωρε-
ές πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ακίνητη περιουσία, επώνυμες έδρες, 
εργαστήρια, υλικοτεχνική υποδομή, συλλογές έργων τέχνης, καθώς και 
σημαντικό αριθμό επώνυμων βραβείων και υποτροφιών. 

Στόχος του Γραφείου Ανάπτυξης, το οποίο διαχειρίζεται την εκστρατεία, 
είναι η προώθηση της ίδιας της εκστρατείας, καθώς και του Οργανισμού 
προς την κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο  Κύπρου, μέσω της οικονομικής  
στήριξης που τυγχάνει,  αποκτά  τη δυνατότητα να συμβάλει ενεργότερα 
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Παράλληλα, καθι-
ερώνεται στη συνείδηση της κοινωνίας, που αποδεικνύει έμπρακτα ότι 
το εμπιστεύεται. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικός  αριθμός συμπολιτών μας έχουν 
περιλάβει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως δικαιούχο στις διαθήκες τους 
- τόσο όσον αφορά χρηματικά ποσά όσο και ακίνητη περιουσία. Επι-
πλέον, έχει καθιερωθεί αριθμός βραβείων και υποτροφιών με μικρό-
τερες δωρεές.

Κατά το 2009, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την ευγενή χορηγία της 
εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ, παρέλαβε δύο ηλεκτροκίνητα οχήμα-
τα συμβάλλοντας έτσι στην απόσυρση των συμβατικών αυτοκινήτων και 
την αντικατάστασή τους με νέα, ηλεκτροκίνητα. Η αντικατάσταση αυτή 
αποτελεί ένα από τα πρώτα ουσιώδη βήματα στην πορεία του Πανε-
πιστημίου όσον αφορά στην καλλιέργεια και διάδοση περιβαλλοντικής 
συνείδησης.

Ανάμεσα στις δωρεές που ξεχώρισαν εντός του 2009 ήταν η δωρεά, 
από το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος, 12 ξυλογραφιών του σημαντικού ζω-
γράφου και χαράκτη Τηλέμαχου Κάνθου, συνολικής αξίας €12.000, με 
το χαρακτηριστικό τίτλο «Σκληροί Χρόνοι».  Η δωρεά αυτή αποτελείται 
από 12 μαυρόασπρες ξυλογραφίες που χάραξε ο καλλιτέχνης, ως επί το 
πλείστον, μετά τη δραματική περίοδο της τουρκικής εισβολής στην Κύ-
προ.  Πολλά από τα έργα των «Σκληρών Χρόνων» είναι εμπνευσμένα 
από μορφές, που στο τραγικό διάβα τους από τις οθόνες της τηλεόρα-
σης ή τις στήλες των εφημερίδων συγκλόνισαν τόσο πολύ τον καλλιτέ-
χνη, ώστε να δώσει έργα πανανθρώπινης εμβέλειας, που με ωριμότητα 
έκφρασης και τεχνική αρτιότητα συμπυκνώνουν αριστουργηματικά την 
ποιότητα του ανθρώπου και καλλιτέχνη Τηλέμαχου Κάνθου.

Το Πανεπιστήμιο, 
μέσω της οικονομικής 

στήριξης που τυγχάνει, 
αποκτά τη δυνατότητα 

να συμβάλει ενεργότερα 
στην οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη 

του τόπου

ΔΩΡΕΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2010:
 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Ευεργέτες
Έλλη Ιωάννου 

Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
Γιώργος Βασιλείου

Χορηγοί

Τράπεζα Κύπρου 
Columbia Shipmanagement Ltd

ΣΠΕ Αγλαντζιάς
Όμιλος Marfin-Λαϊκής 

Ανδρέας και Μαίρη Λαδόμματου
Ανδρέας Καραγιάν

Ίδρυμα ΘΕΤΙΣ

Δωρητές

Λούλα Παπαχριστοφόρου και  Πόπη Κυριακοπούλου 
Οικογένεια Α. Παρισινού

Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης», Αθήνα
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ)

Εταιρεία ΙΒΜ Italia S.p.A (Cyprus)
Ανώνυμoς Δωρητής

Τράπεζα Άλφα
Michael Automotives FORD (Cyprus)

Χριστίνα Αθανασιάδου (ΗΠΑ)
PricewaterhouseCoopers 

Αγαθοεργό Σωματείο Γεωργίου και Μαρίας Τυρίμου - 
Παγκύπριο  Γυμνάσιο

Κλεοπάτρα Σκέττου 
Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ

Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας Αμμοχώστου
Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος

Υποστηρικτές

Εταιρεία Sideshow
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Καθηγητής Γεώργιος Βερναδάκης (ΗΠΑ)
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Οικογένεια Σταύρου Αγγελίδη
Φίλοι Πανεπιστημίου Κύπρου Βρετανίας

Αντώνης Λοΐζου και Συνεργάτες 
Universal Life 
Ernst & Young

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
Ροταριανός ΄Ομιλος Αμμοχώστου

Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ 

Φίλοι

Τράπεζα Κύπρου Λονδίνου
Προξενικό Σώμα Κύπρου

ΓΕΕΦ
Δήμος Λεμεσού

Δήμος Στροβόλου
Δήμος Γερμασόγειας

ΕΣΕΛ – ΣΠΟΛΠ 
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Οικονομική Διαχείριση 

Βασική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η χρηστή και 
ορθολογιστική χρήση των οικονομικών πόρων του, οι οποίοι προέρχο-
νται, κατά κύριο λόγο, από την κρατική χορηγία.

Οικονομική Κατάσταση για το Έτος 2009
Οι συνολικές δαπάνες του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2009 
ανήλθαν στα €104.265.604 σε σύγκριση με €93.536.212 το 2008. Η αύ-
ξηση, ύψους 11% σε σύγκριση με τις δαπάνες του προηγούμενου έτους, 
οφείλεται στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 
την ίδρυση και λειτουργία νέων σχολών και τμημάτων (βλ. Γραφικές 
Παραστάσεις Α, Β, Γ, Δ, Ε, σ.91-93 και Πίνακες Α, Β, σ. 93-94).

Τρέχουσες Δαπάνες
Οι δαπάνες που αφορούν στις αμοιβές και άλλα ωφελήματα του ακα-
δημαϊκού, διοικητικού και άλλου προσωπικού για το έτος 2009 ανήλθαν 
στα €44.159.879 και αντιστοιχούν στο 42% των συνολικών δαπανών του 
έτους 2009. Οι αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2008 ήταν €39.818.220. 
Σημειώθηκε αύξηση 11% σε σύγκριση με τις δαπάνες του έτους 2008.
Οι δαπάνες που αφορούν στις αμοιβές και άλλα ωφελήματα του ακα-
δημαϊκού και άλλου προσωπικού αντιπροσωπεύουν το 29% των συνο-
λικών δαπανών του έτους 2009. Οι δαπάνες που αφορούν στις αμοιβές 
και άλλα ωφελήματα του διοικητικού και άλλου προσωπικού αντιπρο-
σωπεύουν το 13% των συνολικών Δαπανών του έτους 2009.

Λειτουργικές Δαπάνες
To σύνολο των λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου για το έτος 
2009 ανήλθε στα €6.043.816 και αντιστοιχεί στο 6% των συνολικών δα-
πανών του έτους 2009. Οι αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2008 ήταν 
€5.900.858. Οι δαπάνες για το έτος 2009 κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα 
με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2008.

Διαχειριστικά Έξοδα
Οι δαπάνες για τα διαχειριστικά έξοδα του Πανεπιστημίου για το έτος 
2009 ανήλθαν στα €8.039.809 και αντιστοιχούν στο 7% των συνολι-
κών δαπανών του έτους. Οι αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2008 ήταν 
€7.262.095. Σημειώθηκε αύξηση 11% σε σύγκριση με τις δαπάνες του 
προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται κυρίως στις αυξημένες δαπά-
νες συντήρησης και λειτουργίας των μηχανογραφικών, ηλεκτρονικών 
και άλλων συστημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες
Οι δαπάνες για τη μόνιμη στέγαση του Πανεπιστημίου, τον εμπλουτισμό 
της Βιβλιοθήκης και για αγορά μηχανογραφικού, εργαστηριακού, γρα-
φειακού και άλλου εξοπλισμού ανήλθαν στα €28.093.007 και αντιστοι-
χούν στο 27% των συνολικών δαπανών του έτους. Οι αντίστοιχες δαπά-
νες για το έτος 2008 ανήλθαν στα €27.798.376. Οι δαπάνες για το έτος 
2009 κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2008.

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό
Οι δαπάνες από την εξωτερική χρηματοδότηση των ερευνητικών προ-
γραμμάτων, δωρεών, εισφορών, χορηγημάτων και άλλων εσόδων του 

Η αύξηση των 
συνολικών δαπανών του 
Πανεπιστημίου, κατά το 
έτος 2009, οφείλεται στη 

συνεχιζόμενη ανάπτυξη, 
με την ίδρυση και 

λειτουργία νέων σχολών 
και τμημάτων
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Πανεπιστημίου ανήλθαν στα €17.929.093 και αντιπρο-
σωπεύουν το 18% των συνολικών δαπανών του έτους 
2009. Οι αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2008 ανήλθαν 
στα €12.756.663. Σημειώθηκε αύξηση 41% σε σύγκρι-
ση με το προηγούμενο έτος, η οποία οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση των δαπανών από Έσοδα Προγράμματος 
Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Εκπαιδευτι-
κών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, και στην αύξη-
ση των δαπανών  από χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά 
Ερευνητικά Προγράμματα.

Χρηματοδότηση Δαπανών
Οι δαπάνες του Πανεπιστημίου για το έτος 2009 χρη-
ματοδοτήθηκαν σε ποσοστό 82% από την Κρατική Χο-
ρηγία και τα προπτυχιακά δίδακτρα, τα οποία καταβάλ-
λονται από το Κράτος και σε ποσοστό 18% από Εξωτε-
ρική Χρηματοδότηση, που αποτελείται από: χρηματο-
δότηση για ερευνητικά προγράμματα, δωρεές, εισφο-
ρές, χορηγήματα, μεταπτυχιακά δίδακτρα και άλλα 
έσοδα του Πανεπιστημίου.
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Β: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Α: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

Μη προβλεπόμενες 
Δαπάνες και 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Δ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 
  ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Η Γραφική Παράσταση Δ παρουσιάζει το ποσοστό αύξησης των συνολικών δαπανών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
συγκριτικά με το έτος 2005. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην αριθμητική τους μορφή στον Πίνακα Α, σ. 93.
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Η Γραφική Παράσταση Ε παρουσιάζει το ποσοστό αύξησης των συνολικών δαπανών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ανά έτος, συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην αριθμητική τους μορφή 
στον Πίνακα Α που ακολουθεί.
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Πίνακας Α: Συνοπτική Κατάσταση Δαπανών για τα Έτη 2005 – 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΤΗ

2005
€

2006
€

2007
€

2008
€

2009
€

1. Τρέχουσες Δαπάνες 30.237.540 33,232.009 35.509.621 39.818.220 44.159.879

2. Λειτουργικές Δαπάνες 4.124.284 5.152.148 5.343.226 5.900.858 6.043.816

3. Διαχειριστικά Έξοδα 6.268.613 6.581.693 7.713.635 7.262.095 8.039.809

4. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 18.085.751 17.911.050 18.292.031 27.798.376 28.093.007

5. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και      
Αποθεματικό 6.166.730 9.886.940 14.477.380 12.756.663 17.929.093

Σύνολο Δαπανών 64.882.918 72.763.840 81.335.893 93.536.212 104.265.604

Ποσοστό (%) Αύξησης σε σύγκριση 
με το Έτος 2005 0% 12% 25% 44% 61%

Ποσοστό (%) Αύξησης σε σύγκριση 
με το Προηγούμενο Έτος 15% 12% 12% 15% 11%

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Γ: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ε:  ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 
   ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ
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Πίνακας Β: Αναλυτική Κατάσταση Δαπανών για το Έτος 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΕΣ  (€) ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

1. Τρέχουσες Δαπάνες

Αποδοχές Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού 30.465.412 29

Αποδοχές Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού 13.694.467 13

Ολικό 44.159.879 42

2. Λειτουργικές Δαπάνες

Οδοιπορικά και Έξοδα Λειτουργίας 6.043.816 6

Ολικό 6.043.816 6

3. Διαχειριστικά Έξοδα

Μεταφορικά και Επιδόματα 463.045 1

Ερευνητικά Προγράμματα, Συνέδρια, Συνδρομές και Συνεισφορές 3.526.107 3

Συντήρηση Εξοπλισμού και Κτιρίων 2.593.106 2

Γενικά Διαχειριστικά Έξοδα 1.457.551 1

Ολικό 8.039.809 7

4. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

Βιβλιοθήκη 1.291.924 1

Αγορά Εξοπλισμού 2.109.409 2

Στέγαση 24.691.674 24

Ολικό 28.093.007 27

5. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό

Δαπάνες από Εισφορές/ Δωρεές/ Κληροδοτήματα/ Έσοδα κ.ά. 1.924.637 2

Δαπάνες από Μεταπτυχιακά Δίδακτρα 1.903.836 2

Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά Ερευνητικά 
Προγράμματα και Άλλα Έσοδα

14.100.620 14

Ολικό 17.929.093 18

Σύνολο Δαπανών Έτους 2009 104.265.604 100
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Πίνακας Β: Προπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο ανά Τμήμα  κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09 101
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ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΔΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

Ανθρωπιστικών 
Επιστημών

Αγγλικών Σπουδών 123 17 140

Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 71 6 77

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών 82 28 110

Θετικών και 
Εφαρμοσμένων 
Επιστημών

Πληροφορικής 140 154 294

Μαθηματικών και Στατιστικής 134 55 189

Βιολογικών Επιστημών 47 2 49

Φυσικής 81 60 141

Χημείας 98 25 123

Κοινωνικών 
Επιστημών και 
Επιστημών της 
Αγωγής

Επιστημών της Αγωγής 472 75 547

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 198 50 248

Νομικής 25 10 35

Ψυχολογίας 152 21 173

Οικονομικών 
Επιστημών και 
Διοίκησης

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 

299 177 476

Οικονομικών 294 163 457

Πολυτεχνική Σχολή 

Αρχιτεκτονικής 74 13 87

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 

61 166 227

Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Κατασκευαστικής

57 112 169

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος 

88 92 180

Φιλοσοφική Σχολή 

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 137 22 159

Ιστορίας και Αρχαιολογίας 112 30 142

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 229 34 263

ΣΥΝΟΛΟ 2999 1322 4321

Παράρτημα 1, Πίνακας Β
Προπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο ανά Τμήμα 
κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09
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ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΟ

Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αγγλικών Σπουδών Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Γλωσσών

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τουρκικών και Μεσανατολικών 
Σπουδών

Τουρκικών Σπουδών

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Βιολογικών Επιστημών Βιολογικών Επιστημών

Μαθηματικών και Στατιστικής
Μαθηματικών και Στατιστικής
Μαθηματικών

Πληροφορικής Πληροφορικής

Φυσικής Φυσικής

Χημείας Χημείας

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 
Αγωγής

Επιστημών της Αγωγής

Επιστημών της Αγωγής - Δημοτική 
Εκπαίδευση 
Επιστημών της Αγωγής - Προδημοτική 
Εκπαίδευση

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Κοινωνιολογίας 
Πολιτικής Επιστήμης

Νομικής Νομικής

Ψυχολογίας Ψυχολογίας

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Διοικητικής Επιστήμης 
Λογιστικής 
Μάρκετινγκ/Διοίκησης 
Χρηματοοικονομικής

Οικονομικών
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 
Οικονομικών Σπουδών 
Οικονομικών

Πολυτεχνική

Αρχιτεκτονικής Αρχιτεκτονικής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
Μηχανικού Υπολογιστών

Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Κατασκευαστικής

Μηχανολόγου Μηχανικού και 
Κατασκευαστικής

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος

Πολιτικού Μηχανικού 
Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού   
Περιβάλλοντος

Φιλοσοφική

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής 
Φιλολογίας

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Κλασικών Σπουδών
Φιλοσοφίας

Παράρτημα 1, Πίνακας Α
Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2008-09



Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Δημόσιας Διοίκησης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική***

Διοικητική Επιστήμη**

Λογιστική**

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (ελληνικά και 
αγγλικά) *

Οικονομικών

Οικονομικά***

Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά*

Οικονομική Ανάλυση (ελληνικά και αγγλικά)*

Πολυτεχνική

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού***

Μηχανικού Υπολογιστών***

Μηχανικών Μηχανολογίας και 
Κατασκευαστικής

Μηχανικού Μηχανολογίας και 
Κατασκευαστικής***

Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος
 

Πολιτικού Μηχανικού***

Μηχανικού Περιβάλλοντος***

Αρχιτεκτονική**

Φιλοσοφική

Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών

Νεοελληνική Φιλολογία***

Βυζαντινές Σπουδές***

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία***

Μεσογειακή Αρχαιολογία***

Βυζαντινές Σπουδές***

Κλασικών Σπουδών 
και Φιλοσοφίας

Κλασικές Σπουδές***
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Συνέχεια Παράρτημα 2, Πίνακας Α
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2008-09

*Μάστερ | **Διδακτορικό | ***Μάστερ και Διδακτορικό

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Αγγλικών Σπουδών

Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές 
Πολιτισμικές Σπουδές***

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία***

Τουρκικών και 
Μεσανατολικών Σπουδών

Τουρκικές Σπουδές***

Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών 

Βιολογικών Επιστημών
Μοριακή Βιολογία***

Πειραματική Μοριακή Βιολογία* 

Μαθηματικών και Στατιστικής

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά*

Καθαρά Μαθηματικά* 

Στατιστική**

Εφαρμοσμένη Στατιστική*

Μαθηματικά**

Πληροφορικής
Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής*

Πληροφορική**

Φυσικής
Φυσική***

Αρχές Φυσικής*

Χημείας Χημεία***

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών  
Αγωγής

Επιστημών της Αγωγής

Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία***

Διδακτική και Μεθοδολογία των 
Μαθηματικών*

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση***

Επιστήμες της Αγωγής* 

Μαθηματική Παιδεία***

Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες***

Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών

Κοινωνιολογία**

Πολιτικές Επιστήμες**

Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία*

Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική*

Ψυχολογίας

Γνωστική, Εξελικτική και Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία***

Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής 
Ψυχολογίας*
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Παράρτημα 2, Πίνακας Α
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2008-09
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Παράρτημα 2, Πίνακας Γ
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Διδακτορικού επιπέδου ανά Πρόγραμμα
κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αγγλικών Σπουδών
Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές 4

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 11

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Τουρκικές Σπουδές 8

Βιολογικών Επιστημών Μοριακή Βιολογία 24

Μαθηματικών και Στατιστικής
Μαθηματικά 12

Στατιστική 4

Πληροφορικής Πληροφορική 46

Φυσικής Φυσική 5

Χημείας  Χημεία 31

Επιστημών της Αγωγής

Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία 14

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων 2

Εκπαιδευτική Διοίκηση 10

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση 4

Μαθηματική Παιδεία 16

Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 19

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
Κοινωνιολογία 4

Πολιτική Επιστήμη 10

Ψυχολογίας Γνωστική, Εξελικτική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία 17

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική 4

Οικονομικών Οικονομικά 10

Αρχιτεκτονικής Αρχιτεκτονική 3

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 27

Μηχανικοί Υπολογιστών 9

Μηχανικών Μηχανολογίας και 

Κατασκευαστικής

Μηχανολόγοι Μηχανικοί 3

Μηχανικοί Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 13

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος

Πολιτικοί Μηχανικοί 10

Μηχανικοί Περιβάλλοντος 2

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Νεοελληνική Φιλολογία 25

Βυζαντινή Φιλολογία -

Μεσογειακή Αρχαιολογία 5

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 12

Βυζαντινές Σπουδές 1

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Κλασικές Σπουδές 2

ΣΥΝΟΛΟ 355
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Παράρτημα 2, Πίνακας Β
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές επιπέδου Μάστερ ανά Πρόγραμμα
κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2008-09

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αγγλικών Σπουδών
Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές 3

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 11

Τουρκικών και Μεσανατολικών 

Σπουδών
Τουρκικές Σπουδές 19

Βιολογικών Επιστημών
Μοριακή Βιολογία 12

Πειραματική Μοριακή Βιολογία 22

Μαθηματικών και Στατιστικής

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 6

Καθαρά Μαθηματικά 1

Εφαρμοσμένη Στατιστική 14

Πληροφορικής Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής 71

Φυσικής
Φυσική 5

Αρχές Φυσικής 24

Χημείας Χημεία 17

Επιστημών της Αγωγής

Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία 32

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση 31

Διδακτική και Μεθοδολογία Μαθηματικών 40

Επιστήμες της Αγωγής 68

Μαθηματική Παιδεία 29

Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες 51

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία 12

Ψυχολογίας
Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας 31

Γνωστική, Εξελικτική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία 22

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική 41

ΜΒΑ Αγγλικά 86

ΜΒΑ Ελληνικά 66

Οικονομικών
Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά 28

Οικονομική Ανάλυση 4

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 28

Μηχανικοί Υπολογιστών 6

Μηχανικών Μηχανολογίας και 

Κατασκευαστικής

Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2

Μηχανικοί Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 15

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος

Πολιτικού Μηχανικού 32

Μηχανικοί Περιβάλλοντος 28

Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών

Νεοελληνική Φιλολογία 35

Βυζαντινές Σπουδές 5

Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 2

Βυζαντινές Σπουδές 3

Μεσογειακή Αρχαιολογία 6

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Κλασικές Σπουδές 10

ΣΥΝΟΛΟ 913
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λέτη και προσομοίωση των ασταθειών, που παρατηρούνται 
κατά τη μορφοποίηση προϊόντων πολυμερών. Επιπρόσθετα, 
οι δρομολογημένες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήμα-
τος καλύπτουν διάφορες περιοχές των μαθηματικών και της 
στατιστικής, όπως άλγεβρα, γεωμετρία, ανάλυση, μαθηματι-
κή φυσική, αριθμητική ανάλυση, πιθανότητες και στατιστική.

Κατά τα τελευταία έξι χρόνια, το Τμήμα Πληροφορικής έχει 
εμπλακεί σε πέραν των 130 ερευνητικών έργων τεχνολογι-
κής ανάπτυξης και ανάπτυξης υπολογιστικών υποδομών. Τα 
έργα αυτά έχουν υποστηρίξει μεγάλο αριθμό διδακτορικών 
και μεταπτυχιακών διατριβών του Τμήματος και τα πορίσμα-
τά τους έχουν δημοσιευθεί σε διακεκριμένα διεθνή περιοδι-
κά και επιστημονικά συνέδρια της Πληροφορικής. Καινοτόμα 
συστήματα λογισμικού που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των 
ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος έχουν υιοθετηθεί 
και χρησιμοποιούνται από ερευνητικές ομάδες του εξωτερι-
κού και έχουν λάβει διεθνείς διακρίσεις. Τέλος, υπολογιστι-
κές υποδομές που αναπτύχθηκαν και λειτουργούν στο Τμή-
μα χρησιμοποιούνται από άλλους επιστημονικούς κλάδους 
για τη διεξαγωγή του επιστημονικού και ερευνητικού τους 
έργου (π.χ. Αρχαιολογία, Βιολογία, Ιατρική, Φυσική, Χημεία). 
Τέλος, το Τμήμα Πληροφορικής συμμετέχει σε έναν αριθμό 
Ευρωπαϊκών Δικτύων Αριστείας σε θέματα Τεχνολογίας Λο-
γισμικού, Δικτύων Υπολογιστών, Υπολογισμών Πλέγματος και 
Ομοτίμων Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Η/Υ.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Φυσικής κα-
λύπτουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης φυσικής. Μέλη του 
Τμήματος συνεργάζονται και συμμετέχουν σε ερευνητικά 
προγράμματα με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ελ-
λάδας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Γαλλίας, του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιταλίας. Μερικοί 
από τους γενικούς τομείς, στους οποίους διεξάγεται έρευνα 
στο Τμήμα Φυσικής, είναι: θεωρητική και πειραματική πυ-
ρηνική φυσική, θεωρητική και πειραματική φυσική υψηλών 
ενεργειών, φωτονική, laser και οπτοηλεκτρονική, θεωρητι-
κή και πειραματική φυσική συμπυκνωμένης ύλης, και θεω-
ρητική και υπολογιστική βιοφυσική. Μέσα στους βασικούς 
στόχους των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος εί-
ναι και η προώθηση εφαρμογών στους τομείς υψηλής τεχνο-
λογίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιοφυσικής, πυρηνι-
κής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον και 
την ιατρική, καθώς και στους τομείς εφαρμογών της Φυσι-
κής σε θέματα οπτικής και οπτοηλεκτρονικής. Το Τμήμα Φυ-
σικής συμμετέχει ενεργά σε στρατηγικό πρόγραμμα του ΙΠΕ, 
με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη μοριακών φωτοβολταϊ-
κών διατάξεων, έναν τομέα αιχμής της νανοτεχνολογίας για 
την ανάπτυξη πλαστικών, ευλύγιστων, χαμηλού κόστους φω-
τοβολταϊκών. Επίσης, ομάδα του Τμήματος δραστηριοποιείται 
στη σύσταση κέντρου, στα πλαίσια προγράμματος υποδομής 
τού ΙΠΕ, για την κατασκευή και χαρακτηρισμό καινοτόμων 

Fiber Bragg Gratings για εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες.
Στο Τμήμα Χημείας διεξάγεται έρευνα σε όλους τους βασι-
κούς τομείς της χημείας και σε αρκετούς εφαρμοσμένους 
κλάδους. Η έρευνα έχει πολλές φορές άμεσες εφαρμογές σε 
τομείς της κυπριακής βιομηχανίας, ιατρικής, υγείας και περι-
βάλλοντος. Όσον αφορά στον τομέα του περιβάλλοντος, εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι, στα πλαίσια προγράμματος που χρη-
ματοδοτείται από το ΙΠΕ, μελετήθηκαν οι ραδιοπεριβαλλοντι-
κές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της βιομηχα-
νίας στην Κύπρο και, ειδικότερα, με το φωσφογύψο λόγω των 
αυξημένων ποσοτήτων φυσικής ραδιενέργειας που περιέχει. 
Επιπρόσθετα, δύο άλλα προγράμματα του Τμήματος αποσκο-
πούν στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου τεχνολογίας για αντι-
μετώπιση της αέριας ρύπανσης που δημιουργείται από εκπο-
μπές οξειδίων αζώτου τόσο από τη βιομηχανική δραστηριό-
τητα όσο και από πλοία. Το γεγονός ότι η Κύπρος κατέχει μια 
πολύ υψηλή θέση όσον αφορά στον αριθμό των υπό κυπρια-
κή σημαία πλοίων, καθίσταται εμφανές το σημαντικό όφελος 
που θα αποκομίσει η κυπριακή οικονομία. Επίσης, αναπτύσ-
σονται νέες τεχνολογίες, οι οποίες στοχεύουν στην εξοικονό-
μηση ενέργειας, όπως OLEDs και, χαμηλού κόστους, μικρής 
κατανάλωσης ενέργειας και μεγάλης διάρκειας ζωής πηγών 
λευκού φωτός, πράσινων φωτοκαταλυτικών συστημάτων για 
την εύκολη, μικρού κόστους και χαμηλής ενέργειας, παραγω-
γή υπεροξειδίου του υδρογόνου και ενώσεων με ισχυρή φω-
ταύγεια για τη συμπύκνωση του ηλιακού φωτός στην περιοχή 
του ερυθρού, και την εφαρμογή τους στην αύξηση της απόδο-
σης των ηλιακών κυψελίδων πυριτίου.  

Άλλα ερευνητικά προγράμματα αποσκοπούν στη σύνθεση 
νέων πυριτικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν σαν ροφη-
τές βορίου από τη βιομηχανία αφαλάτωση και στη μελέτη με 
φασματοσκοπία Step-Scan FTIR χρονικής ανάλυσης του μη-
χανισμού παρεμπόδισης οξείδωσης λιπαρών υλών στα τρόφι-
μα από αντιοξειδωτικά. Αναφορικά με τον τομέα της ιατρικής 
και υγείας, διεξάγεται πρόγραμμα που έχει στόχο την ανάπτυ-
ξη της μεθόδου MEKC για το διαχωρισμό των παρεμποδιστών 
ακετυλοχολινεστεράσης και του εναντιομερούς διαχωρισμού 
της ουσίας Huperzine A, η οποία χρησιμοποιείται για τη θε-
ραπεία της νόσου του Αλτσχάιμερ. Ένας, ακόμη, στόχος του 
προγράμματος αυτού είναι η επίτευξη του διαχωρισμού της 
χοληστερόλης και των εστέρων παραγώγων της με χρήση της 
μεθόδου OT-CEC. Άλλα ερευνητικά προγράμματα περιλαμ-
βάνουν: σύνθεση εκλεκτικών όστεο-αντινεοπλαστικών μορί-
ων με στόχο την καταστολή του μεταστατικού καρκίνου στα 
κόκκαλα, φωτο-ιχνηθέτηση αντινεοπλαστικών μορίων πα-
ραγώγων της βιταμίνης Ε και μελέτη της βιοκατανομής τους, 
και, μελέτη στα αστεροειδή κατιοντικά πολυμερή για μεταφο-
ρά θεραπευτικού siRNA σε κύτταρα θηλαστικών. 
 
Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Επι-
στημών της Αγωγής
Οι κυριότεροι τομείς έρευνας των τμημάτων της Σχολής είναι 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια Παράρτημα 3, Πίνακας A
Ερευνητικά Προγράμματα για την Κύπρο
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Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Ο Γλωσσολογικός Τομέας του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών 
προσεγγίζει θέματα που άπτονται της κυπριακής διαλέκτου 
και κοινωνίας, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις γλωσσικές 
επαφές και, κυρίως, στις κοινωνιο-γλωσσικές όψεις της σχέ-
σης αγγλικής και ελληνικής γλώσσας αλλά και της κυπριακής 
διαλέκτου, στο φαινόμενο της διγλωσσίας, καθώς και στο κοι-
νωνιο-γλωσσικό πλαίσιο του λεξικού δανεισμού. Η γλωσσι-
κή κατάκτηση της κυπριακής διαλέκτου τόσο από φυσιολο-
γικά αναπτυσσόμενα παιδιά όσο και από παιδιά με γλωσσική/
επικοινωνιακή διαταραχή αποτελεί μια νέα σημαντική ερευ-
νητική κατεύθυνση αυτού του τομέα. Πρόκειται για την πρώτη 
απόπειρα συστηματικής διερεύνησης, αφενός της κατάκτη-
σης μορφο-συντακτικών ιδιοτήτων από ομιλητές διαφόρων 
ηλικιακών ομάδων και αφετέρου των γραμματικών ιδιοτήτων 
που χαρακτηρίζουν την ειδική γλωσσική διαταραχή στην κυ-
πριακή διάλεκτο.

Παρότι η κυπριακή λογοτεχνία δεν εμπίπτει στα ερευνητι-
κά ενδιαφέροντα του Λογοτεχνικού Τομέα, η προοπτική των 
μελών του Τομέα ως προς τον ευρύτερο χώρο των Αγγλικών 
Σπουδών παραμένει συγκριτική και διαπολιτισμική. Ως απoτέ-
λεσμα, θέματα της κυπριακής λογοτεχνικής και πολιτισμικής 
παραγωγής εξετάζονται στα πλαίσια θεωρητικών αναλύσεων 
του νησολογικού φαντασιακού ή των ευρύτερων γεωγραφι-
κών/πολιτισμικών χώρων της Ευρώπης και της Μεσογείου. 

Στο χώρο των Μεταφραστικών Σπουδών, η πρωτοποριακή για 
την Κύπρο δραστηριοποίηση του Τμήματος στον τομέα της δι-
ερμηνείας έτυχε της οικονομικής και εκπαιδευτικής υποστή-
ριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλί-
ου. Στους αποφοίτους συγκαταλέγονται και διερμηνείς Αγγλι-
κής, Ισπανικής, Ελληνικής και Τουρκικής, που είναι οι πρώ-
τοι στην Κύπρο με επαγγελματική εκπαίδευση. Παράλληλα, το 
Τμήμα συνεχίζει να είναι ο μοναδικός εκπαιδευτικός φορέας 
που προσφέρει μαθήματα μετάφρασης σε συνδυασμό με δια-
πολιτισμικές σπουδές στην Κύπρο. 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος Γαλ-
λικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών καλύπτουν ευρύ 
φάσμα ζητημάτων που εντάσσονται στο χώρο των λογοτεχνι-
κών σπουδών, της λογοτεχνικής και πολιτισμικής θεωρίας, 
της ιστορίας των ιδεών και των επιστημών της γλώσσας. Πιο 
συγκεκριμένα, στο Τμήμα διεξάγεται το πρόγραμμα Ο Victor 
Hugo στον Ελληνόφωνο Κόσμο, με χρηματοδότηση του Ιδρύ-
ματος Α. Γ. Λεβέντη. Δύο άλλα προγράμματα που έχουν λάβει 
εναρκτήρια χρηματοδότηση από το Πανεπιστημίου Κύπρου 
είναι το Academic Interlopers: Renaissance Heterodoxy in 
the Mediterranean και το Κυπριακός και ελλαδικός Ελληνι-
σμός και Γαλλικό πνεύμα στη Μέση Ανατολή. Τέλος, προσω-
πική έρευνα μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού έχει ως 
αντικείμενο την εξέγερση των αγροτών όπως αυτή παρουσιά-
ζεται στο Χρονικό του Μαχαιρά. 

Στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών υπάρ-
χουν σε εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την κυ-
πριακή ιστορία και τους θεσμούς στην Κύπρο κατά την περίο-
δο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επιπλέον, δίνεται έμφαση 
στη γλώσσα της καραμανλήδικης λογοτεχνίας και στις ελλη-
νοτουρκικές γλωσσικές επαφές. Έρευνα διεξάγεται, επίσης, 
στο θέμα της πολιτικής ιστορίας της Κύπρου και της σύγχρο-
νης Τουρκίας, της ύστερης μεσαιωνικής και πρώιμης οθωμα-
νικής ιστορίας στη Μικρά Ασία και στα Βαλκάνια, και στο θέμα 
της κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας και της σύγχρονης Τουρκίας. 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών έχει να επιδείξει αξιόλο-
γη έρευνα σε τομείς αιχμής, όπως η μοριακή βιολογία, η μο-
ριακή γενετική, η κυτταρική και αναπτυξιακή βιολογία, η βι-
οτεχνολογία και η βιοπληροφορική. Η έρευνα του Τμήματος 
βρίσκει εφαρμογές στον τομέα της υγείας και ιατρικής της 
Κύπρου, συμβάλλοντας στην άμεση εξυπηρέτηση του Κύπρι-
ου ασθενούς. Συγκεκριμένα, στο Τμήμα, μέσω της ερευνη-
τικής δραστηριότητας των εργαστηρίων και στα πλαίσια των 
ερευνητικών προγραμμάτων, διεξάγεται έρευνα που στοχεύ-
ει στη διαλεύκανση ή διερεύνηση κληρονομικών νοσημά-
των, όπως η Κυστική Ίνωση, η Πολυκιστική Νόσος των Νε-
φρών και ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός. Έμφαση δίδε-
ται και στην επιδημιολογική μελέτη του ελληνικού και κυπρι-
ακού πληθυσμού, με στόχο τη γενετική χαρτογράφηση της 
Κύπρου. Παράλληλα, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρε-
σίες του Υπουργείου Υγείας και ερευνητικά εργαστήρια στην 
Ελλάδα, Γερμανία και Ελβετία διεξάγεται χρηματοδοτούμε-
νο πρόγραμμα από το ΙΠΕ, το οποίο στοχεύει στη δημιουρ-
γία του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής για έρευνα στις 
κληρονομικές ασθένειες και τη γενετική των Κυπρίων, με τη 
χρήση τεχνολογιών αιχμής και με τη δημιουργία της πρώ-
της Εθνικής Βιοτράπεζας βιολογικού υλικού για κληρονομι-
κές ασθένειες. 

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής έχει αναπτύξει 
ερευνητικές δραστηριότητες, μερικές από τις οποίες υπερ-
βαίνουν τους παραδοσιακούς τομείς της έρευνας. Ένα τέτοιο 
πρόγραμμα είναι η Μοριακή γενετική γονιδίων και η επίδρα-
σή τους στις καρδιοαγγειακές παθήσεις, για το οποίο συνερ-
γάζεται με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, 
το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μεγάλο αριθμό ιδιωτικών 
ιατρείων και με ερευνητικά κέντρα από την Αγγλία, το Ισραήλ 
και την Ελλάδα. Άλλα ενδεικτικά προγράμματα είναι οι έρευ-
νες σε θέματα ιατρικής, βιοϊατρικής και γενετικής. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, η βραχυπρόθεσμη πρό-
βλεψη ηλεκτρικού φορτίου, με βάση τα στοιχεία της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου, οι μελέτες των θαλάσσιων ρευμάτων 
και της βροχόπτωσης στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση τα 
στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και η με-
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μία και τις στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης των οργα-
νισμών. Πρόσφατη έρευνα στο μάρκετινγκ σχετίζεται με τη δια-
δικασία διεθνοποίησης της επιχείρησης, τους παράγοντες υπο-
κίνησης και παρεμπόδισης εξαγωγών, και τις οργανωτικές και 
διοικητικές επιδράσεις στην εξαγωγική συμπεριφορά της επι-
χείρησης. 

Μέσα στα πλαίσια της έρευνας στον τομέα της χρηματοοικονο-
μικής, τα ερευνητικά έργα αφορούν, κυρίως, μεθόδους διαχεί-
ρισης χαρτοφυλακίων και ανάλυσης επενδύσεων υπό συνθήκες 
αβεβαιότητας. Τα προβλήματα που μελετώνται καλύπτουν την 
αξιολόγηση διαφόρων επενδυτικών μέσων, την εκτίμηση ευελι-
ξίας σε επενδυτικές αποφάσεις, και τη διοίκηση χρηματοοικο-
νομικών πόρων και υποχρεώσεων, των οποίων η αξία επηρεά-
ζεται από το ύψος και τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Άλλη μια πρόσφατη μελέτη εξέτα-
σε τις προοπτικές εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων πληρο-
φορικής σε εγχώρια τραπεζικά και ασφαλιστικά ιδρύματα. 

Πολυτεχνική Σχολή 
Η έρευνα στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής επικεντρώνεται στους το-
μείς της αρχιτεκτονικής θεωρίας και ιστορίας, της αρχιτεκτονι-
κής τεχνολογίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού και των αρχι-
τεκτονικών μέσων επικοινωνίας. Τα ατομικά ερευνητικά ενδια-
φέροντα των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα τομέων, που εκτείνονται από την ιστορία της 
αρχιτεκτονικής και την κοινωνική της διάσταση μέχρι την αντι-
σεισμικότητα των κατασκευών.

Τα επιστημονικά ερευνητικά πεδία, στα οποία το Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διεξάγει 
έρευνα, συμπεριλαμβάνουν αρχιτεκτονικές υπολογιστών υψη-
λών επιδόσεων, βιοϊατρική τεχνολογία, δίκτυα υπολογιστών, 
επεξεργασία σήματος και εικόνας, ηλεκτρομαγνητισμό, μικρο-
κύματα και κεραίες, νανοτεχνολογία, οπτική, συστήματα ελέγ-
χου, απόφασης και αυτοματισμού, σχεδίαση ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων, σχεδιασμό και έλεγχο ψηφιακού υλικού, τεχνο-
λογία ηλεκτρικής ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα, υπολογιστική νοημο-
σύνη και ρομποτική. 

Το Τμήμα διεκπεραιώνει μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμ-
μάτων από εσωτερικούς ή εξωτερικούς χρηματοδότες. Το Τμή-
μα διατηρεί, επίσης, συνεργασίες με την τοπική βιομηχανία, ει-
δικά σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, ενώ αρκετά είναι τα προ-
γράμματα που χρηματοδοτούνται από κυπριακές εταιρίες. Τα 
ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος περιλαμβάνουν μελέ-
τη της ποιότητας των υπηρεσιών στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, 
χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης και δημιουργία αλγόριθμων 
για τη βελτιστοποίηση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, ανάλυση 
εμφυτεύσιμων βιοϊατρικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων εξαι-
ρετικά χαμηλής ισχύος, νευρομορφικά ηλεκτρονικά συστήματα, 
ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και τεχνητή νοημοσύνη, φω-
τονική στις μικροκυματικές συχνότητες, σχεδιασμό και έλεγχο 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, συστήματα ανοχής σφαλμάτων, 
σχεδιασμό συστημάτων κρίσιμης ασφάλειας για εμπιστοσύνη 
και μυστικότητα, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υπολογιστών πολλα-
πλών πυρήνων κ.ά.

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστι-
κής εστιάζει την ερευνητική του δραστηριότητα σε περιοχές, οι 
οποίες αποτελούν μέρος σχεδόν κάθε πτυχής της καθημερινής 
ζωής, μιας και ο τομέας της Μηχανολογίας και της Κατασκευ-
αστικής βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των τεχνολογικών εξε-
λίξεων.

Η έρευνα στο Τμήμα επικεντρώνεται στους εξής τομείς: Θερμο-
ρευστομηχανική και Συστήματα Ενέργειας, Μοντελοποίηση και 
Έλεγχο Μηχανολογικών Συστημάτων, Σχεδιασμό και Κατασκευ-
αστική, Αυτοματοποίηση και Ρομποτική, Επιστήμη και Τεχνολο-
γία των Υλικών, Μικρο- και Νανο-τεχνολογία, Βιοϊατρική Μη-
χανική και Βιοτεχνολογία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Γνώ-
σης. Το Τμήμα έχει πετύχει την προσέλκυση σημαντικής συνο-
λικής εξωτερικής χρηματοδότησης. Τα ερευνητικά προγράμ-
ματα που διεξάγονται με προστιθέμενη αξία και όφελος στην 
κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της Κύπρου είναι, μεταξύ 
άλλων, τα εξής: Απτικές Διεπιφάνειες για τη Θεραπεία Ατόμων 
με Νευρολογικές Παθήσεις: Λειτουργική Αποκατάσταση Άνω 
Άκρων, Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός Καινοτόμου Συστήματος 
Παρακολούθησης των Μερικών Ηλεκτρικών Εκκενώσεων για 
την Πρόβλεψη Βλαβών σε εν Ενεργεία Καλώδια Δ&Μ, Μελέ-
τη του Φαινομένου της Οξειδωτικής Διάβρωσης σε Αντλίες και 
Ανάπτυξη Πρωτότυπης Προστασίας με την Εφαρμογή Επιβαλ-
λόμενου Ρεύματος, Ανάπτυξη Νέας Αυτοματοποιημένης Ολο-
κληρωμένης Διαδικασίας Κατεργασίας Χαλύβδινων Σωληνώσε-
ων, Προηγμένη Τεχνολογία Επιστρωμάτων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος κινούνται σε περιο-
χές όπως κατασκευές, αντισεισμική μηχανική, δομικά υλικά, 
προγραμματισμός και διεύθυνση κατασκευαστικών έργων, γεω-
τεχνική μηχανική, συστήματα μεταφορών, πολιτική μηχανική με 
τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, υδραυλική, υδρολογία, 
ρευστομηχανική, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, δι-
αχείριση υδάτινων πόρων, έλεγχος και παρακολούθηση ποιότη-
τας περιβάλλοντος και απορρύπανση υπεδάφους. Επιπλέον, το 
Τμήμα ΠΜΜΠ έχει εισαγάγει τον αειφόρο σχεδιασμό στα ακα-
δημαϊκά και ερευνητικά του προγράμματα. Στο άμεσο μέλλον, 
το Τμήμα σκοπεύει να επεκτείνει τις ερευνητικές του δραστη-
ριότητες στη δημιουργία ερευνητικών κέντρων στη Διαχείριση 
Υδάτινων Πόρων, στην Αειφορία στο Δομημένο Περιβάλλον και 
στα Γεω-υλικά. 

Η προοπτική σημαντικής επίδρασης του Τμήματος ΠΜΜΠ στην 
τοπική κοινωνία δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη. Η 
πρόσφατη οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου, τα σχετικά περι-
βαλλοντικά προβλήματα και η έλλειψη υποδομής δημιουργούν 
μεγάλο αριθμό δύσκολων προβλημάτων, που σχετίζονται με τα 
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άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη κυπριακή κοινωνία, αφορούν σε 
θέματα Παιδείας, Κοινωνίας, Πολιτικής, Ψυχολογίας, και Νο-
μικής. Η ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων που ακο-
λουθούν γίνεται σε συνεργασία με διάφορους φορείς του τό-
που αλλά και με ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς του 
εξωτερικού.

Στον τομέα της Παιδείας, πιο συγκεκριμένα, έχουν αναπτυ-
χθεί ερευνητικά προγράμματα της ιστορίας της εκπαίδευσης, 
της κοινωνιολογίας του διδασκαλικού επαγγέλματος, της εκ-
παιδευτικής αποτελεσματικότητας, των εννοιών, πεποιθήσε-
ων, αντιλήψεων και στάσεων για μάθηση γενικά και για συ-
γκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ειδικά, της ενιαίας εκπαί-
δευσης, της ανάπτυξης της λογικής και επιστημονικής σκέ-
ψης, της διδακτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικής διοίκησης 
και αξιολόγησης. Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθ-
μισης έχει διεξαχθεί έρευνα που μελετά τη μετάβαση των 
μαθητών από τη Δημοτική στη Μέση Εκπαίδευση. 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα 
μας αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Τα θέματα Πολιτικής και 
Κοινωνιολογίας αποτελούν αντικείμενο έρευνας και για το 
σκοπό αυτό αναπτύσσονται προγράμματα σχετικά με την Κύ-
προ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εστιάζουν κυρίως στο 
κυπριακό πρόβλημα, την ελληνική διασπορά, τον εθνικισμό, 
την πολιτική κοινωνιολογία, την κριτική θεωρία κ.ά. 

Τα ερευνητικά προγράμματα γύρω από το γνωστικό αντικεί-
μενο της Ψυχολογίας αφορούν σε θέματα έρευνας αναπτύσ-
σονται κυρίως στην εκπαιδευτική, γνωστική και αναπτυξια-
κή ψυχολογία. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί προγράμματα, τα 
οποία αφορούν στην ψυχολογία της ανάγνωσης, στη μεντορι-
κή σχέση, στις αιτιακές αποδόσεις γονιών και δασκάλων, στις 
μαθησιακές δυσκολίες, στη χωρική σκέψη, στη συναισθημα-
τική νοημοσύνη, την ψυχολογία της προσωπικότητας, του άγ-
χους, του καπνίσματος, των οδικών δυστυχημάτων κ.ά. 

Στο γνωστικό αντικείμενο της Νομικής αναπτύσσονται ερευ-
νητικά προγράμματα που αφορούν κυρίως στο ιδιωτικό δί-
καιο, στο δημόσιο δίκαιο, στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό και δημό-
σιο δίκαιο, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
στο δίκαιο των Ηνωμένο Εθνών και στην επιρροή του στην 
Κύπρο, στην εγκληματολογία κ.ά.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Σε τοπικό επίπεδο, η Σχολή υλοποιεί ερευνητικά προγράμμα-
τα σε επιμέρους τομείς έρευνας της Οικονομίας της Κύπρου. 
Έρευνα που διεξάγεται στο δημόσιο τομέα αφορά κυρίως στη 
μελέτη της φορολογίας, των ενεργών πολιτικών απασχόλη-
σης, των κρατικών κοινωνικών παροχών, του συστήματος πα-
ρακολούθησης των δεικτών της Λισαβόνας κ.λπ. Πρόσφατες 
δραστηριότητες εστιάστηκαν στη μελέτη της επίδρασης που 
έχει η φορολογία εισοδήματος στη συμμετοχή των ατόμων 

στην αγορά εργασίας και στη μέτρηση του βαθμού της φορο-
διαφυγής στην Κύπρο. 

Η Σχολή ασχολείται, επίσης, με τη μελέτη των μακροοικονομι-
κών διαστάσεων της κυπριακής οικονομίας. Πρόσφατο ερευ-
νητικό έργο περιλάμβανε τη σύγκριση κυπριακών επιτοκίων 
με αυτά άλλων χωρών της ΕΕ, τη σύγκριση των δεικτών ανερ-
γίας και τη μελέτη της κινητικότητας εισοδήματος μεταξύ γε-
νεών στην Κύπρο. Έρευνα στον τομέα επιχειρήσεων αφορά 
στη μελέτη της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των 
κυπριακών επιχειρήσεων και τομέων της κυπριακής οικονο-
μίας. Πρόσφατη έρευνα αφορούσε στη μελέτη της επίδρασης 
της εισαγωγής του Ευρώ στην παραγωγικότητα στους διάφο-
ρους τομείς. Ο τομέας νοικοκυριών ασχολείται με τη συστη-
ματική μελέτη της εισοδηματικής ανισότητας και φτώχειας 
στην Κύπρο, καθώς και, γενικότερα, με τον κοινωνικό ρόλο 
του κράτους. 

Πρόσφατη έρευνα εστιάστηκε στην ανάλυση της πορείας των 
τιμών μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη και στην 
πρόβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Η 
ερευνητική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνε-
ται στην ανάλυση της προσφοράς εργασίας και του μισθολο-
γικού χάσματος αντρών-γυναικών, καθώς και σε εφαρμογές 
του μοντέλου προσομοίωσης φοροπαροχών. 

Εκτός από τους επιμέρους τομείς έρευνας, στη Σχολή εκτε-
λούνται έργα και σε άλλες ερευνητικές περιοχές. Οι πρόσφα-
τες ερευνητικές δραστηριότητες σε εφαρμοσμένα οικονομικά 
αφορούσαν στην ανάλυση των επιδράσεων της μετανάστευ-
σης στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην 
ανεργία, στη μερική απασχόληση και στο εργατικό δυναμικό, 
την ανάλυση των ορίων της μεγέθυνσης λόγω τουρισμού, τη 
μελέτη των παραγόντων που καθορίζουν τη ζήτηση για του-
ρισμό στην Κύπρο και την εκτίμηση του εξωτερικού κόστους 
από τη χρήση επιβατικών αυτοκινήτων στις κυπριακές πόλεις. 

Μελέτες στη Διοικητική Επιστήμη αφορούν στην ανάπτυξη 
υπολογιστικών μεθόδων για επίλυση προβλημάτων μεγάλης 
κλίμακας σε μαθηματικό προγραμματισμό, διαχείριση επεν-
δύσεων σε διεθνείς χρηματαγορές, διαχείριση προμηθειών 
και αποθεμάτων και διοίκηση παραγωγής και διανομής προ-
ϊόντων. Διεξάγονται, επίσης, έρευνες σε θέματα ποιότητας 
υπηρεσιών, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τραπε-
ζικών οργανισμών και σε εφαρμογές νευρωνικών δικτύων σε 
προβλήματα επιχειρήσεων. Πρόσφατη έρευνα στη λογιστική 
εξετάζει την ανάλυση λογιστικών δεδομένων, που αποσκοπεί 
στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων από διοικητικά στελέχη, 
επενδυτές, τραπεζικούς λειτουργούς και διευθυντές διαφό-
ρων οργανισμών.

Η έρευνα στο μάνατζμεντ επικεντρώνεται σε θέματα διοίκη-
σης ανθρώπινου δυναμικού, σε παράγοντες που επηρεάζουν 
και ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και στην καινοτο-
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ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

“4th International Symposium on High 
Performance Embedded Architecture 
and Compilers (HiPEAC 2009)”

Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου 
Κύπρου

25-28 Ιανουαρίου 2009
Πάφος

«Η Διάρθρωση της Κοινοτικής 
Δικαιοσύνης και οι Προοπτικές»

Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου 
Κύπρου

27 Φεβρουαρίου 2009 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

«2009, Διεθνές Έτος Ηνωμένων 
Εθνών για Εκμάθηση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων»

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου - 
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον 
Εκδημοκρατισμό

9-11 Μαρτίου 2009
Λευκωσία

«Κράτος και Διανοούμενοι: Συνενοχές, 
Συγκρούσεις, Ρήξεις»

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Κύπρου

20-21 Μαρτίου και 5-6 Ιουνίου  2009
Λευκωσία

“COST Chemistry CM0603, Free 
Radicals in Chemical Biology”, 
WorkGroup Meeting 

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου 
Κύπρου

4-6 Μαΐου 2009, Λάρνακα

“Seventh International Conference on 
Earthquake Resistant Engineering 
Structures, ERES 2009”

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου 
Κύπρου - Συνδιοργάνωση με Wessex 
Institute UK

11-13 Μαΐου 2009, Λεμεσός

“The Age of Philippe de Mézières: 
Fourteenth-Century Piety and Politics 
between France, Venice and Cyprus”

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Πανεπιστημίου Κύπρου

10-13 Ιουνίου 2009 
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 

Λευκωσία

«5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, 
Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών»

Τμήμα Ψυχολογίας / Τμήμα 
Επιστημών της Αγωγής / Τμήμα 
Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 
Πανεπιστημίου Κύπρου

11-14 Ιουνίου 2009
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

“3rd North America – Greece – 
Cyprus workshop on Paramagnetic 
Materials”

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου
15-19 Ιουνίου 2009

Πρωταράς

“13th Annual International Conference 
on Real Options”

Real Options Group, University 
of Minho, Portugal, University of 
Santiago de Compostela, Spain, σε 
συνεργασία με την Έδρα Τράπεζας 
Κύπρου/Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
Northwestern University και University 
of California στο Los Angeles

17-20 Ιουνίου 2009
Braga, Portugal & Santiago, Spain

“2nd International Conference: From 
Nanoparticles and Nanomaterials 
to Nanodevices and Nanosystems 
(IC4N)”

Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας 
«Ήφαιστος»

28 Ιουνίου - 03 Ιουλίου 2009
Ρόδος, Ελλάδα

“Aegean Nanoscience and 
Nanotechnology Workshop”

Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας 
«Ήφαιστος»

28 Ιουνίου - 03 Ιουλίου 2009
Ρόδος, Ελλάδα

“Seventh Mediterranean Morphology 
Meeting”

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών / Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Κύπρου

10-13 Σεπτεμβρίου 2009
Λευκωσία
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θέματα αυτά. Με αυτές τις προκλήσεις στο μυαλό, ένας από 
τους βασικούς στόχους του Τμήματος είναι να δώσει, μέσα 
από την έρευνα, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύ-
σεις στα τοπικά και διεθνή προβλήματα σε ένα γρήγορα μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον. Η συνεργασία με ερευνητές από την 
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο θα συνεχίσει και θα επεκτα-
θεί ακόμα περισσότερο.

Φιλοσοφική Σχολή
Τα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα θε-
μάτων, που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμή-
ματος: τη βυζαντινή λογοτεχνία, τη νεοελληνική λογοτεχνία 
και τη γλωσσολογία.

Ένα από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος 
είναι το πρόγραμμα Συντυχιές, το οποίο στοχεύει στη δημι-
ουργία ενός σύγχρονου και έγκυρου λεξικού της κυπριακής 
διαλέκτου και έχει σχεδιαστεί ειδικά για διαδικτυακή έκδο-
ση. Το λεξικό θα περιλάβει ολόκληρο τον γλωσσικό πλούτο 
της Κυπριακής, με έμφαση στη συγχρονική της χρήση, και θα 
αποτελέσει έργο αναφοράς για τη μελέτη της. Το πρόγραμ-
μα Η έννοια και η λειτουργία της καλλιτεχνικής αναπαράστα-
σης στη Λογοτεχνία και τη Ζωγραφική έχει ως στόχο να κα-
ταλήξει στη διατύπωση μιας έγκυρης επιστημονικής πρότα-
σης σχετικά με τη λειτουργική αξία ενός θεωρητικού σχήμα-
τος περί αναπαραστάσεως στη μελέτη συγχρονικών και ιστο-
ρικά προσδιορισμένων καλλιτεχνικών μεγεθών στον 19ο και 
στον 20ό αιώνα. Επιπλέον, το πρόγραμμα Η Κύπρος σε Μεσαι-
ωνικές και Αναγεννησιακές πηγές έχει ως στόχο τη συγκρό-
τηση βάσης δεδομένων, που θα συγκεντρώνει βιβλιογραφι-
κό υλικό δημοσιευμένων και αδημοσίευτων πηγών και άλλων 
τεκμηρίων που αφορούν στην Kύπρο. Άλλα τρέχοντα ερευνη-

τικά προγράμματα είναι: Ιστορία της Νεότερης Κυπριακής Λο-
γοτεχνίας, που διεξάγεται σε συνεργασία με το Κέντρο Επι-
στημονικών Ερευνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, και Ιωακείμ Κύπριος, Πάλη, με φορέα χρηματοδό-
τησης το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου. 

Η έρευνα των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμή-
ματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας επικεντρώνεται 
στους χώρους της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, της λατινι-
κής φιλολογίας, της αρχαίας ελληνικής επιγραφικής, της πα-
πυρολογίας, των αρχαίων και μεταγενέστερων ελληνικών δι-
αλέκτων, όπως, επίσης, και σε διάφορους χώρους της Φιλο-
σοφίας. Τα ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη περιλαμβά-
νουν τα ακόλουθα: Συντήρηση και επιστημονική επεξεργα-
σία των παπύρων της συλλογής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
με σκοπό την έκδοσή τους (PCypr), Θέματα γλώσσας και γρα-
φής στην Κύπρο. Επίσης, ετοιμάζεται από τον Καθηγητή Ιω-
άννη Ταϊφάκο κριτική έκδοση των αποσπασμάτων του περι-
πατητικού φιλοσόφου Κλέαρχου Σολέως.

Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, πέραν των αρχαιο-
λογικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που διεξάγονται 
στο πλαίσιο της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, βρί-
σκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω προγράμματα και δραστηρι-
ότητες: COOP 2002 (Ιστορία του Συνεργατισμού στην Κύπρο), 
Η Βρετανία και η εσωτερική πολιτική κατάσταση στην ελλη-
νική κοινότητα της Κύπρου 1964-1967- Από τις διακοινοτικές 
συγκρούσεις στη Χούντα, Η Κύπρος και ο Β’ Παγκόσμιος Πό-
λεμος, H Κύπρος το 1821, Βρετανία και Κύπρος-1964-1967, 
Εντοπισμός, καταγραφή και καταλογογράφηση των Κυπρίων 
εθελοντών (1914-1945), Ρεάλια στα βυζαντινά νομικά έγγρα-
φα από τον 11ο μέχρι τον 15ο αιώνα, Έγγραφα της Λατινικής 
Εκκλησίας της Κύπρου - 1195-1378. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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“3rd International Conference 
on Computational and Financial 
Econometrics and 2nd International 
Workshop of the ERCIM Working 
Group on Computing & Statistics”

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Πανεπιστημίου Κύπρου

29-31 Οκτωβρίου 2009
Λεμεσός

«Σύγχρονα Ζητήματα Ελληνικού και 
Κυπριακού Αστικού Δικαίου»

Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου 
Κύπρου

30-31 Οκτωβρίου 2009
Πανεμπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

“Viscoplastic Fluids: From Theory to 
Application”

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής 
Πανεπιστημίου Κύπρου

01-05 Νοεμβρίου 2009
Λεμεσός

“International Conference on 
Information Technology Applications 
in Biomedicine, IEEE-EMBS, ITAB 
2009”

Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου 
Κύπρου 

4-7 Νοεμβρίου 2009
Λάρνακα

“International Symposium on 
Communication Disorders in 
Multilingual Populations”

Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου 
Κύπρου, σε συνεργασία με το Διεθνή 
Οργανισμό International Association 
of Logopedics and Phoniatrics

5-8 Νοεμβρίου 2009
Αγρός, Λεμεσός 

“Technical Translation and 
Terminology for Cross-Cultural 
Dialogue”

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου

10-13 Νοεμβρίου 2009
Άγκυρα, Τουρκία

“Le Butin intellectuel de Chypre 
(1400-1600)”/ “Il Bottino intellettuale 
di Cipro (1400-1600)”

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Γλωσσών Πανεπιστημίου 
Κύπρου

13-16 Νοεμβρίου 2009
Λευκωσία

“4th European Gliding Observatories 
Meeting and Glider School”

Ωκεανογραφικό Κέντρο
16-20 Νοεμβρίου 2009

Λάρνακα

Διεθνές Συνέδριο με Θέματα 
Φύλου τον 21ον αιώνα: Διενέξεις, 
Μετανάστευση και Εμπορία Ανθρώπων 
(στο πλαίσιο της έναρξης του 
προγράμματος Σπουδές του Φύλου)

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Έδρα 
ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και την 
Ενδυνάμωση των Φύλων

18 Νοεμβρίου 2009
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

“Language diversity in Europe and the 
use of national languages in higher 
education”

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου

19-20 Νοεμβρίου 2009
Ljubljana, Σλοβενία

“Turkic speaking minorities in the 
Middle East and Linguistic minorities 
in Turkey”

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών 
Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου

20-21 Νοεμβρίου 2009
Λευκωσία

“European Integration: Challenges 
and  Prospects after Lisbon”

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου

28 Νοεμβρίου 2009
Λεμεσός

“Consciousness and its Measures”

Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου 
Κύπρου, σε συνεργασία με το Διεθνή 
Οργανισμό COST Actions Neuromath 
(BM601) and Consciousness (BM605)

29 Νοεμβρίου - 02 Δεκεμβρίου 2009
Λεμεσός 
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“19th International Conference on 
Artificial Neural Networks (ICANN 
2009)”

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών 
Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος», 
και Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πανεπιστημίου Κύπρου, σε στενή 
συνεργασία με το European Neural 
Network Society (ENNS)

14-17 Σεπτεμβρίου 2009
Λεμεσός

“Symposium on Physiology, Imaging 
and Cardiopulmonary Models of 
Animal Pathology”

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας 
και Κατασκευαστικής Πανεπιστημίου 
Κύπρου

15-16 Σεπτεμβρίου 2009, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

«2ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών Χημείας Ελλάδας – 
Κύπρου»

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου 
Κύπρου

16-20 Σεπτεμβρίου 2009
Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα

“L’Ascension de l’Âme. Littérature et 
Arts (1433-1650)”

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Γλωσσών Πανεπιστημίου 
Κύπρου

24-26 Σεπτεμβρίου 2009
Λευκωσία

“Chypre à l’époque hellénistique et 
impériale : recherches récentes et 
nouvelles découvertes”

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Πανεπιστημίου Κύπρου - 
Συνδιοργάνωση με Πανεπιστήμιο 
Paris-X

25-26 Σεπτεμβρίου 2009, 
Πανεπιστήμιο Paris X (Nanterre) και 

Institut Νational d’Histoire de l’Art, 
Παρίσι

“Eastern Mediterranean Metallurgy 
and Metalwork in the Second 
Millennium BC”

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Πανεπιστημίου Κύπρου

10-11 Οκτωβρίου 2009 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

“3rd International Symposium on 
Intelligent Distributed Computing - 
IDC 2009”

Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου 
Κύπρου

13-14 Οκτωβρίου 2009
Αγία Νάπα

“1st International Conference on 
Language Policy and Language 
Planning in the Mediterranean”

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών / Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 
Πανεπιστημίου Κύπρου

17-19 Οκτωβρίου 2009
Λευκωσία

“2nd International Symposium on 
Algorithmic Game Theory (SAGT 
2009)”

Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστημίου 
Κύπρου

18-20 Oκτωβρίου 2009
Πάφος 

“Europe/Africa regional Meeting of 
the Polymer Processing Society for 
2009 (E/A RM PPS 2009)”

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής 
Πανεπιστημίου Κύπρου

18-21 Oκτωβρίου 2009
Λάρνακα

«7ο Συνέδριο: Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία»

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου

22-24 Οκτωβρίου 2009
Αθήνα, Ελλάδα

«1ο Γαλλο-Κυπριακό συνέδριο στη 
Διδακτική των Μαθηματικών”

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και 
Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Univrersité Paris Diderot, σε 
συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία 
στην Κύπρο, το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας και την Κυπριακή 
Μαθηματική Εταιρία

24-25 Οκτωβρίου 2009
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Συνέχεια Παράρτημα 3, Πίνακας Β
Επιστημονικά Συνέδρια

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (26)

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών

• Βιοϊατρικής Απεικόνισης και Εφαρμοσμένης Οπτικής 
• Δικτύων 
• Ολιστικής Ηλεκτρονικής 
• Ηλεκτρομαγνητικών και Νέων Εφαρμογών
• Συστημάτων σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 
• Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
• Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Πολλαπλών Πυρήνων 
• Επεξεργασίας Βιοσημάτων και Ποσοτικής Φυσιολογίας 
   Συστημάτων
• Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας

Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής • Πολυμερών 
• Ανάπτυξης και Χαρακτηρισμού Υλικών - Τεχνικές Τεχνολογίας 
   Κόνεως 
• Ταλαντώσεων 
• Προηγμένης Τεχνολογίας Επιστρωμάτων 
• Επεξεργασίας Υλικών με Λέιζερ 
• Πολύπλοκων Πολυλειτουργικών Οξειδίων 
• Βιοϊατρικό Εργαστήριο Υπερήχων

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος • Αντοχής Υλικών 
• Δομικών Υλικών 
• Μηχανικής Περιβάλλοντος 
• Γεωμηχανικής 
• Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Κατασκευών 
• Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής 
• Εικονικής Πραγματικότητας 
• Αντισεισμικής Τεχνολογίας 
• Τοπογραφίας 
• Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Κατασκευών «Αρχιμήδης»

Συνέχεια Παράρτημα 3, Πίνακας Γ
Ερευνητικά Εργαστήρια

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (35)

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Βιολογικών Επιστημών • Καρκίνου και Χημειο-προφύλαξης                                                  
• Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής                                                   
• Ανθρώπου, Ιολογίας και Βιοτεχνολογίας                                 
• Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας                                       
• Κυτταρομοριακής Γενετικής και Εμβρυολογίας                          
• Αναπτυξιακής Βιολογίας και Βιοαπεικόνισης                             
• Βιοπληροφορικής, Βιολογίας Καρκινοϊών                                  
• Επιγενετικής                                                                              

Πληροφορικής • Αρχιτεκτονικής Η/Υ
• Γραφικών και Εικονικής Πραγματικότητας
• Τηλεματικής Υγείας (e-Health) 
• Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων
• Δικτύων Η/Υ 
• Θεωρητικής Πληροφορικής 
• Τεχνολογίας Λογισμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου

Φυσικής Πειραματικά Εργαστήρια: 
• Υψηλών Ενεργειών 
• Πυρηνικής Φυσικής 
• Οπτοηλεκτρονικής και Φωτοθερμίας 
• Πειραματικής Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης 
Εργαστήρια Υπολογιστικής Φυσικής: 
• Υπολογιστικής Βιοφυσικής
• Κβαντικής Χρωμοδυναμικής Πλέγματος 
• Ηλ. Υπολογ. Υψηλής Απόδοσης για Ανάλυση Δεδομένων 
   Πειραματικής Φυσικής

Χημείας • Ραδιοαναλυτικής Χημείας 
• Χημείας Ακτινίδων 
• Βιοφυσικής/Βιοαναλυτικής Χημείας 
• Οργανικής Χημείας 
• Ετερογενούς Κατάλυσης 
• Φυσικοχημείας Κολλοειδών 
• Ανόργανης Χημείας 
• Χημείας Φουλερενίων και Υπερμοριακής Χημείας 
• Επιστήμης Πολυμερών 
• Αναλυτικής Χημείας 
• Μεταλλικών Πλειάδων 
• Μοριακής Φασματοσκοπίας

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1)

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αγγλικών Σπουδών • Φωνητικής 

Παράρτημα 3, Πίνακας Γ
Ερευνητικά Εργαστήρια

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (10)

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Επιστημών της Αγωγής • Μαθηματικών 
• Μουσικής 
• Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
• Τέχνης 
• Φυσικών Επιστημών

Ψυχολογίας • Neurocognitive 
• Πειραματικής Ψυχολογίας
• Κοινωνικής Ψυχολογίας 
• Psychophysiology Laboratory 
• Psychobiology Laboratory
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΙΝΟΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ

Catalyst Consisting of Platinum 
Supported on Chemically Promoted 
Magnesium Oxide and Cerium 
Dioxide Towards H2-SCR

A. M. Efstathiou
G. Olympiou

European Patent Application No. EP 
09007863.5 (filed on June 16, 2009)
(Υποβλήθηκε)

Respiratory-gated therapy 
assessment with ultrasonic contrast 
agents

M. Averkiou
M. Lampaskis
K. Kyriakopoulou

European Patent Application 
(filed January 2009) 
(Υποβλήθηκε)

Therapy assessment with ultrasonic 
contrast agents

M. Averkiou
M. Lampaskis
K. Kyriakopoulou

European Patent Application 
(filed January 2009) 
(Υποβλήθηκε)

A Method for Regulated Electricity 
Generation from Variable Renewable 
Energy Sources

Η. Κυριακίδης
Ζ. Αχιλλίδης

Κύπρος (2009)
(Υποβλήθηκε)

Novel Catalyst for the NO Reduction 
to N2 with the use of Hydrogen under 
Lean De-NOx Conditions

A. M. Efstathiou
C. N. Costa
J.L.G. Fierro

European Patent No. 1 475 149 B1 
(2008)
(Κατοχυρώθηκε)

Analytical Separations with 
Polyelectrolyte Layers, Molecular 
Micelles, or Zwitterionic Polymers

I. M., Warner
J. B., Schlenoff
C. P., Kapnissi

US Patent No. 7/314/550
(January 1, 2008)
(Κατοχυρώθηκε)

Catalyst Containing Platinum and 
Palladium for the Selective Reduction 
of NOx with Hydrogen (H2-SCR)

A. M. Efstathiou
P. G. Savva
C. N. Costa

European Patent Application No. EP 
08018087 (filed on October 15, 2008)
(Κατοχυρώθηκε)

Method of Synthesis of Water Soluble 
Fullerene Polyacids Using a Malonate 
Reactant

A. Hirsch
F. Beuerle
N. Chronakis

US Patent No. 2006/047167 
(Κατοχυρώθηκε)

Catalyst for the Reduction of NO to N2 
with Hydrogen under NOx Oxidation 
Conditions        

A. M. Efstathiou
C. N. Costa
J.L.G. Fierro

1. Spanish Patent No. ES 2 192 985 B1 
(2005)
2. US Patent No. 7,105,137 B2 (2006)
(Κατοχυρώθηκε)

Biometric Identification 
Method 

P. Razis
H. Rykaczewski
I. S. Vasiliev
V. S. Kaftanov
V. A. Minkin
A. I. Shtam

International Application Number 
PCT/RU2005/000473
(Κατοχυρώθηκε)

Tocopherol Ester Compounds
A. D. Keramidas
A. Odysseos
A. Μ. Papas

US Patent No 6/716/873 B1 
(April 6, 2004)
(Κατοχυρώθηκε)

Παράρτημα 3, Πίνακας Δ
Ευρεσιτεχνίες
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ

• Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής κατέχει τρεις έδρες Jean Monnet, μια Έδρα UNESCO και ένα 
κέντρο Αριστείας Jean Monnet. 

• Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης διαθέτει την Έδρα της Τράπεζας Κύπρου στα Χρηματοοικονομικά, την 
Έδρα του Ομίλου Μαρφίν-Λαϊκή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, την Έδρα της Columbia Ship Management στη Στρατηγική Δι-
οίκηση και την Έδρα Γιώργου Βασιλείου στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς. 

• Η Πολυτεχνική Σχολή κατέχει μία Έδρα Αριστείας Marie Curie TUMOURANGIO στο Tμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και 
Κατασκευαστικής, που φέρει την ονομασία «Νέα Τεχνολογία για Απεικόνιση και Ποσοτικοποίηση της Αγγειογένεσης Καρκί-
νου με Σκιαγραφικές Ουσίες Υπερήχων». 

• Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας λειτουργεί η Έδρα Ενάλιας Αρχαιολογίας.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (3)

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ιστορίας και Αρχαιολογίας • Νεότερης Ιστορίας της Κύπρου 
• Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
• Αρχειοθέτησης Μελέτης και Δημοσίευσης Ανασκαφικών 
   Προγραμμάτων

Συνέχεια Παράρτημα 3, Πίνακας Γ
Ερευνητικά Εργαστήρια
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ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ

1
Καθηγητής 
(Κλ. Α15 και Α16)

26 26 26 27 29 33 38 38 47 50 56 56 58 59 63 66 14.22%

2
Αναπληρωτής 
Καθηγητής
(Κλ. Α14 και Α15)

41 41 43 45 49 51 61 72 72 74 84 84 86 86 93 96 20.69%

3
Επίκουρος 
Καθηγητής
(Κλ. Α13 και Α14)

54 54 58 61 64 66 66 77 85 93 93 98 98 104 116 120 25.86%

4
Λέκτορας 
(Κλ. Α12 και Α13) 

50 50 56 58 60 60 60 60 60 56 76 82 83 89 116 118 25.43%

           ΣΥΝΟΛΟ 171 171 183 191 202 210 225 247 264 273 309 320 325 338 388 400 86.21%

5

Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό 
(Κλ. Α8, Α10, Α11 
και A12)

20 20 20 22 29 30 30 31 39 41 41 42 45 43 48 55 11.85%

6
«Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό A 
(Κλ. A12)»

2 7 9 1.94%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 191 191 203 213 231 240 255 278 303 314 350 362 370 383 443 464 100.00%

Παράρτημα 4, Πίνακας Α
Εγκεκριμένες Θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού ανά Βαθμίδα 
για τα έτη 1994 μέχρι 2009

1/09/1998 - 31/5/1999 1/09/1999 - 31/5/2000 1/09/2000 - 31/5/2001 1/09/2001 - 31/5/2002

22 26 28 40

1/09/2002 - 31/5/2003 1/09/2003 - 31/5/2004 1/09/2004 - 31/5/2005 1/9/2005 - 31/5/2006

60 84 90 52

1/09/2006 - 31/5/2007 1/09/2007 - 31/5/2008 1/09/2008 - 31/5/2009

116 124 134

Παράρτημα 4, Πίνακας Β
Επισκέπτες Καθηγητές για τα έτη 1998/99 – 2008/09
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Επιτροπή για τις Ξένες Γλώσσες στο Σχέδιο Εκπαιδευτικής 

Μεταρρύθμισης. 
 Πρόεδρος: αναπληρωτής καθηγητής Παύλος Παύλου
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 

(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 
 Πρόεδρος: καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου
• UNESCO chair in Gender Mainstreaming and Women 

Empowerment. 
 Chair: καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη
International committee of the Rotary Club of Nicosia.
 Director: καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη
Citizenship association of Cyprus-POLI.S.
 Head Person: καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη
Σύνδεσμος Κοινωνιολογίας Κύπρου. 
 Πρόεδρος: καθηγητής Σάββας Κατσικίδης
Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας στην (CyEC). 
 Ιδρυτής και Πρόεδρος: καθηγητής Παρασκευάς Ευριπίδου
Διοικούσα Επιτροπή Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Πρόεδρος: καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνου-Παπαηλιού
Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ). 
 Πρόεδρος Συμβουλίου και Συνιδρυτής (από το 2000): 
 καθηγητής Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Επιτροπή Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών Ψυχολο-

γίας 2008-2009 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πα-
νεπιστημίων (ECPU) Κύπρου. 

 Πρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιριάννα Διακίδου
Συμβουλευτική Επιτροπή για το Τμήμα Επιστημών της 

Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 Πρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου
Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος Speech-Language 

Therapy, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 Πρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου
Επιτροπή Αξιολόγησης του ΣΕΚΑΠ για το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας. 

 Πρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου
Σύλλογος Εγκεκριμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου. 
 Πρόεδρος Ομάδας Νομοθεσίας: αναπληρώτρια καθηγή-

τρια Φώφη Κωνσταντινίδου
• Επιστημονική Επιτροπή του Science and Technology 

in Archaeology Research Centre (STARC) του Cyprus 
Institute.

 Πρόεδρος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 

(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) (Διορισμός από 12.3.2009, από το Υπουργικό 
Συμβούλιο). 

 Αντιπρόεδρος: καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου. 
 Διευθυντής: καθηγητής Ιωάννης Θεοχαρίδης

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 
 Μέλη: καθηγητής Στέφανος Στεφανίδης, αναπληρώτρια 

καθηγήτρια Μαρία Μαργαρώνη, καθηγητής Μάριος Πολυ-
κάρπου

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.). 
 Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και εξετα-

στής: αναπληρωτής καθηγητής Παύλος Παύλου
Επιτροπή για συντονισμό δημοψηφίσματος για την ανά-

πλαση του Σταδίου ΓΣΠ, 2009. 
 Μέλος: επίκουρη καθηγήτρια Παναγιώτα Πύλα
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου. 
 Αριστίνδην Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: αναπληρωτής 

καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς
Ομάδα αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών, ειδικότη-

τας Σχεδιασμού, και ακαδημαϊκού προσωπικού για τα ακα-
δημαϊκά ιδρύματα University of Nicosia και Alexander 
College, του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – 
Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.).

 Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς
Ομάδα αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών Αρχιτεκτο-

νικής, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) 
για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα Frederick University και 
University of Nicosia. 

 Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαίδευσης και Πρακτικής στον το-

μέα της Αρχιτεκτονικής ACETA. 
 Αντιπρόσωπος Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς
Ειδική Επιτροπή Εγγραφών στο Επιστημονικό και Τεχνικό Επι-

μελητήριο Κύπρου για δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος «Αρ-
χιτεκτονικής, συμπεριλαμβανομένης Αρχιτεκτονικής Τοπίου». 

 Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς
Εθνική Επιτροπή Ευρωκώδικα: «EN1993: Σχεδιασμός         

Μεταλλικών Κατασκευών». 
 Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς
Συντονιστής Επιτροπής για την αξιολόγηση τίτλων σπουδών 

Ανωτάτων Ιδρυμάτων (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ)  - στον Τομέα Βιολογίας-
Βιοχημείας: 

 καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου.  
 Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας
Συμμετοχή στην  Επιστημονική Επιτροπή «Μαριάννα Λόρδου»: 
 καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντίνου
Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την αναβίωση της Κυπρια-

κής Μαρωνιτικής Αραβικής (Υπουργείο Παιδείας και Πο-
λιτισμού Κύπρου).  Διορισμός από το Υπουργικό Συμβού-
λιο, Νοέμβριος 2008. 

 Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριλένα Καρυολαίμου
Επιτροπή για την καταγραφή της Κυπριακής Νοηματικής 
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Γλώσσας, υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. 
Έργο: Έκδοση γραμματικής και λεξικού της Κυπριακής 
Νοηματικής Γλώσσας. 

 Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριάννα Κατσογιάννου
Ειδική Πενταμελής Επιτροπή για τη δημιουργία «Μουσείου 

Λογοτεχνίας», με φορέα συνεργασίας το υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού. 

 Μέλος: καθηγητής Παντελής Βουτουρής
Συμβουλευτική Επιτροπή Επιχορήγησης Μεταφράσεων, με 

φορέα συνεργασίας το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
 Μέλος: καθηγητής Παντελής Βουτουρής
Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών 

Ονομάτων (Μ.Κ.Ε.Τ.Γ.Ο.), με φορέα συνεργασίας το υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 Μέλος: καθηγητής Παντελής Βουτουρής
Συντονιστής Αναλυτικών Προγραμμάτων Μαθηματικών:   
 καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου
Συντονιστής στις Επιτροπές για τη μεταρρύθμιση των ανα-

λυτικών προγραμμάτων Βιολογίας και Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας: 

 επίκουρος  καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης
Συντονίστρια Επιτροπής Αναλυτικών Προγραμμάτων για την 

Προσχολική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής 
Μεταρρύθμισης: 

 επίκουρη καθηγήτρια Ελένη Λοϊζου
Coordinator of the pedagogical team appointed by KYSATS 

(Ministry of Education) for the evaluation and accreditation 
of teachers´ diplomas: 

 καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη
Cyprus Radiotelevision Authority. 
 Μέλος: καθηγήτρια   Μαίρη Κουτσελίνη
Institute of Eurodemocracy. 
 Μέλος: καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη
Board of the Association for Cultural and Political Renovation. 
 Μέλος: καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη
Board of the Education Association of Cyprus. 
 Μέλος: καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη
Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. 
 Μέλος: καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου
Ενδοτμηματική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,  

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, υπουργείο Παιδείας           
και Πολιτισμού. 

 Μέλος: επίκουρος καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία
Επιτροπή για προσφορά εμπειρογνωμοσύνης στην «Αξιο-

λόγηση γλωσσικής ικανότητας των αλλόγλωσσων μαθητών» 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού). 

 Μέλος: λέκτορας Έλενα Ιωαννίδου
Επιτροπή για προσφορά εμπειρογνωμοσύνης στην Επιτρο-

πή για τα νέα αναλυτικά προγράμματα στη γλώσσα (υπο-
επιτροπή για ηλικίες 4-7). 

 Μέλος: λέκτορας Έλενα Ιωαννίδου
Ειδική Επιτροπή Διαστημικής Πολιτικής, υπουργείο              

Συγκοινωνιών και Έργων.  
 Μέλος: καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου
Επιστημονική Επιτροπή Κέντρου Έρευνας και Τεκμηρίωσης 

του Ιδρύματος Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959. 
 Μέλη: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Καζαμίας και   

επίκουρος καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου
Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας - 

Επιστημονική Ομάδα Φακέλου της Κύπρου. 
 Διεύθυνση της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Καζαμίας και 
επίκουρος καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου

Συμβουλευτική Επιτροπή του Κέντρου Επιστημονικών 
Ερευνών. 

 Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Καζαμίας
Special Committee (created by the Municipal Council of 

Yeroskipou) for «The evaluation and promotion of the 
relations between Yeroskipou and Aphrodite»: October 
2003 - .  

 Μέλος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
Cultural and Research Foundation ARTos, ad hoc special 

committee: 2004 - . 
 Μέλος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
The Footsteps of Saint Paul in Paphos, Scientific Adviser 

for the above programme co-organized by the Greater 
Paphos Tourist Committee and the Paphos Chamber of 
Commerce: 2005-. 

 Μέλος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
Evaluation Committee for the Stelios Hadjipetris Prize: 

2008-09. 
 Μέλος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
Administrative Committee for the creation of the Limassol 

Nautical Museum: 2007 - .  
 Μέλος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
Commission for Educational Exchange between the United 

States of America and Cyprus (Cyprus Fulbright Commission): 
 αναπληρωτής καθηγητής Chris Schabel
Συντονιστής Επιτροπής για την αξιολόγηση τίτλων σπουδών 

Ανωτάτων Ιδρυμάτων (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) στον Τομέα Κοινωνιολογίας: 
 καθηγητής Σάββας Κατσικίδης
Συντονιστής Επιτροπής Κρίσεως τίτλων σπουδών για 

την αξιολόγηση τίτλων σπουδών Ανώτατων Ιδρυμάτων 
(ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) στον Τομέα Θετικών επιστημών: 

 καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης
Στατιστικό Συμβούλιο Κυπριακής Δημοκρατίας. 
 Μέλος: καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης
Εκκολαπτήριο Διογένης. 
 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:  καθηγητής Παρασκευάς 

Ευριπίδου
Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) 

Kύπρου. 
 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: αναπληρωτής καθηγητής 

Γιώργος Χρυσάνθου
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Συμβουλευτική Επιτροπή Κυπριακής Βιβλιοθήκης.  
 Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Δικαιάκος
Φόρουμ Εντατικής Θεραπείας Κύπρου. 
 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου: αναπληρωτής καθηγητής 

Μάριος Δικαιάκος
Επιτροπή για τη Συγγραφή της Ιστορίας της Κύπρου,       
 Μέλος: λέκτορας Μιχάλης Μιχαήλ
Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Κύπρου. 
 Μέλος: Γραμματέας: καθηγητής Ιωάννης Πασχαλίδης
Επιτροπή Αξιολόγησης για τα Βραβεία Περιβάλλοντος σε 

Επιχειρήσεις 2009. 
 Μέλη: αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννη Πασχαλίδης και 

λέκτορας Κωνσταντίνα Καπνίση - Χριστοδούλου
Επιτροπή «Πανεπιστήμιο και Κοινωνία» του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. 
 Μέλος: επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψάλτης
Επιτροπή Αξιολόγησης Πτυχίων 2007-2009, του Κυπριακού 

Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). 
 Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιριάννα Διακίδου
Επιτροπή για την Προαγωγή της Δημιουργικότητας και της 

Καινοτομίας στην Εκπαίδευση 2008-2009 του υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού. 

 Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιριάννα Διακίδου

Πειθαρχικό Συμβούλιο για καταγγελίες που αφορούν 
επαγγελματίες λογοπαθολόγους του υπουργείου Υγείας. 

 Μέλος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου
Lito Papachristoforou Foundation, Cyprus.
 Consultancy member: αναπληρωτής καθηγητής Τιμόθεος 

Παπαδόπουλος
“Science and Technology for Archaeology and Cultural 

Heritage in the Eastern Mediterranean” (STACHEM) for 
the Cyprus Institute.

 Mέλος (2006-.): καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
Θεματοθέτης στο μάθημα της Πληροφορικής στις Παγκύ-

πριες Εξετάσεις, του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού: 
επίκουρος καθηγητής Χρύσης Γεωργίου

Εισηγητική Επιτροπή για τη δημιουργία Κέντρου Αλληλε-
πιδραστικής Μάθησης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

 Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Δικαιάκος
Θεματοθέτης εξετάσεων πρόσληψης διοικητικού προσω-

πικού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: λέκτορας Δημή-
τρης Ζεϊναλιπούρ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Cyprus - 
Evaluator of SME incubator proposals: καθηγητής Χαρά-
λαμπος Δουμανίδης

Συνέχεια Παράρτημα 4, Πίνακας Γ
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Παράρτημα 4, Πίνακας Δ
Θέσεις και Αξιώματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού 
σε Διεθνείς Οργανισμούς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• European Association For Terminology (EAFT).
 Πρόεδρος από το 2009: 
 αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαριάννα Κατσογιάννου 
• Διεθνής Τεχνική Επιτροπή IFAC σε Στοχαστικά Συστήματα. 
 Πρόεδρος: καθηγητής  Χαράλαμπος Χαραλάμπους
• 19th International Conference on Artificial Neural Networks 

(ICANN’09).
 Co-chair: καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, αναπληρωτής 

καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου
• Διεθνής Τεχνική Επιτροπή IFAC σε Στοχαστικά Συστήματα. 
 Αντιπρόεδρος: αναπληρωτής καθηγητής Χριστόφορος            

Χατζηκωστής
• Επιτροπή Αξιολόγησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών 2009, Πανεπιστημίου Αθηνών και Υπουργείου 
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ελλάδας. 

 Πρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιριάννα Διακίδου
• American Congress for Rehabilitation Medicine of the 

International Committee, USA. 
 Πρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου
• American Speech-Language Hearing Association of the 

Interprofessional Committee ASHA/APA, USA. 
 Πρόεδρος: αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου
• International Committee for the Conservation of Mosaics.
 Πρόεδρος: καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
Αrchimedes Center for Innovation and Creation, Athens, 

Greece.
 Honorary Vice President: καθηγητής Χαράλαμπος Δουμανίδης
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ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
• Αξιολογητές σε επιστημονικά περιοδικά: 
 αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Μαργαρώνη, επίκου-

ρη καθηγήτρια Fabienne Baider, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια Monique Burston,  καθηγητής Άγγελος Μ. Ευστα-
θίου, επίκουρος καθηγητής Kleanthes Grohmann, λέ-
κτορας Κωνσταντίνος Κόμπος, αναπληρωτής καθηγητής 
Παύλος Παύλου, επίκουρη καθηγήτρια Παναγιώτα Πύλα, 
καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου, ανα-
πληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, αναπληρω-
τής καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς, αναπληρωτής καθηγη-
τής Χριστόφορος Χατζηκωστής, καθηγητής Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους, επίκουρη καθηγήτρια Καλλιόπη Αγαπίου-
Ιωσηφίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντι-
νίδου, αναπληρωτής καθηγητής Chris Schabel

• Μέλη επιτροπών επιστημονικών περιοδικών: 
 καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, αναπληρωτής καθηγη-

τής Χρίστος Παναγιώτου, αναπληρωτής καθηγητής Χρι-
στόφορος Χατζηκωστής,  επίκουρη καθηγήτρια Καλλιόπη 
Αγαπίου-Ιωσηφίδου, καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης, ανα-
πληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, αναπληρωτής 
καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος, αναπληρωτής καθη-
γητής Chris Schabel, αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης 
Πασχαλίδης

• Διορισμένος Εμπειρογνώμονας από το υπουργείο Παιδεί-
ας και Πολιτισμού για τη Σύμβαση για τη Διάσωση της Άυ-
λης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τής UNESCO: αναπληρω-
τής καθηγητής Παύλος Παύλου

• Παρατηρήτρια της Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης ΤΕ21, 
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης/ Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας (από το 2005). Έργο: Μετάφραση και έκδοση 
προτύπων ISO.  

 Αναπληρώτρια καθηγήτρια: Μαριάννα Κατσογιάννου
• CICA European Network for Citizenship Education.
 Μέλος: καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου Κουτσελίνη
• Aνεξάρτητος παρατηρητής των διαδικασιών αξιολόγησης 

ερευνητικών προτάσεων, “Information and Communication 
Technologies, Framework Program 7, Call 4”:  αναπληρωτής 
καθηγητής Μάριος Δικαιάκο

• Αssociation for Computing Machinery.
 Senior member: αναπληρωτής καθηγητής Μάριος Δικαιάκος
• Επιτροπή Παρακολούθησης (Steering Committee) του Δι-

εθνούς Συμποσίου Κατανεμημένου Υπολογισμού (DISC)
 Μέλος (2008-2010): επίκουρος καθηγητής Χρύσης Γεωργίου
• Επιτροπή Παρακολούθησης (Steering Committee) και συ-

ντονιστής του Task Force on Reliability and Availability 
του Δικτύου Αριστείας HiPEAC (FP7).

 Mέλος: επίκουρος καθηγητής Γιαννάκης Σαζεΐδης
• Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθη-

καν  στο υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ισπα-
νίας, και στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης 

(City University of New York), ΗΠΑ: επίκουρος καθηγητής     
Γεώργιος Έλληνας

• Αξιολογητής ερευνητικών έργων που ολοκληρώθηκαν 
στο Ίδρυμα Επιστήμης, Τεχνολογίας και Έρευνας της             
Σιγκαπούρης: 

 επίκουρος  καθηγητής Γεώργιος Έλληνας
• Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν  

στο υπουργείο Εκπαίδευσης και Έρευνας της Ρουμανίας: 
αναπληρωτής καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστής

• ESF Standing Committee, Physical and Engineering 
Sciences (PESC).

 Μέλος: καθηγητής Χαράλαμπος Χαραλάμπους
• Πρόγραμμα «17th Mediterranean on Control and 

Automation», June 24-26, 2009, Thessaloniki, Greece.
 Μέλος επιτροπής: καθηγητής Χαράλαμπος Χαραλάμπους
• Εκτελεστική Επιτροπή IEEE Cyprus Section Executive 

Committee. 
 Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου
• Συντακτικές επιτροπές των ακόλουθων διεθνών συνε-

δρίων: 10th International Workshop on Discrete Event 
Systems (WODES 2010), 4th International Symposium 
on Communication, Control and Signal Processing, 
(ISCCS 2010), IEEE Conference on Automation Science 
and Engineering (CASE 2009), 2nd IFAC Workshop on 
Dependable Control of Discrete Systems (DCDS 2009), 
Information Theory Workshop on Networking and 
Information Theory (ITW 2009), 17th Mediterranean 
Conference on Control and Automation (MED 2009). 

 Μέλος: αναπληρωτής καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστής
• Διοικητικά συμβούλια των ακόλουθων συνδέσμων: 

IEEE Computational Intelligence Society, IEEE Control 
Systems Society, IFAC Steering Committee on Fault 
Detection, Supervision and Safety of Technical Processes, 
Mediterranean Control Association. 

 Μέλος: καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου
• Διεθνής Τεχνική Επιτροπή IFAC σε Συστήματα Διακριτών 

Συμβάντων και Υβριδικά Συστήματα. 
 Μέλος: αναπληρωτής Καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστής
• Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
 Fellow member: καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου
 Senior members: καθηγητής Χαράλαμπος Χαραλάμπους, 

αναπληρωτής καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστής, 
αναπληρωτής καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, αναπλη-
ρωτής καθηγητής Σταύρος Ιεζεκιήλ, επίκουρος καθηγη-
τής Ιούλιος Γεωργίου, επίκουρος καθηγητής Γιώργος Έλ-
ληνας, επίκουρος καθηγητής Ηλίας Κυριακίδης

• Advisory Committee for the conservation of the apse 
mosaics of the Monastery of St Catherine, Mount Sinai. 
Appointed by the Archbishop of Sinai, Mr. Damianos. 

 Μέλος (2005-): καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
• Regional Strategy for the Conservation of Mosaics in 
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the Mediterranean Region. Five-year programme (2008-
2012) organized by the GCI (Getty Conservation Institute), 
GF (Getty Foundation) ICCM (International Committee for 
the Conservation of Mosaics) and ICCROM (International 
Centre for the Study of the Preservation the Restoration 
of Cultural Property). Ένα από τα τέσσερα ηγετικά στελέχη 
(2008-2012): 

 καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης
• Εκπρόσωπος Κύπρου στο CLIOHnet European History 

Programme (2001 - ): αναπληρωτής καθηγητής Chris Schabel
• Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό, Βενετία.
 Μέλος: Επίκουρη καθηγήτρια Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου 

(7μελές εκλελεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο)
• Scientific Advisory Board: European Yearbook on Human 

Rights, European Academic Press,  επίκουρη καθηγήτρια 
Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου

• Επιτροπή Πολιτικής του Πανευρωπαϊκού Δικτύου GEANT 
high-bandwidth. 

 Μέλος: καθηγητής Ανδρέας Πιτσιλλίδης
• Εκπρόσωποι της Κύπρου στη θεματική επιτροπή του ευ-

ρωπαϊκού προγράμματος COST action IC0804 “Energy 
Efficiency in Large Scale Distributed Systems”: αναπλη-
ρωτής καθηγητής Μάριος Δικαιάκος και  επίκουρος καθη-
γητής Γιαννάκης Σαζεΐδης

• Εκπρόσωπος της Κύπρου στη θεματική επιτροπή του ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος COST action 2100 “Pervasive 
Mobile & Ambient Wireless Communications”: λέκτορας 
Βάσος Βασιλείου

• Μέλος των συνδέσμων Society of the Chemical Industry και 
American Chemical Society: καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης

• Royal Society of Chemistry.
 Fellow, Chartered Chemist: Καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης
• Συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης  ερευνητικών προ-

γραμμάτων και τμημάτων πανεπιστημίων (ΕΠΕΑΕΚ, ΑΔΙΠ): 
καθηγητής Άγγελος Μ. Ευσταθίου

• Οργανωτική Επιτροπή για τη διοργάνωση του 4ου Πανελ-
λήνιου Συμποσίου Πορωδών Υλικών που πραγματοποιή-
θηκε στην Πάτρα , το 2009.

 Μέλος: καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης
• Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Κύπρου στο National Committee 

for the HIV/AIDS: επίκουρος καθηγητής Χάρης Ψάλτης
• Research Expert on Tobacco related issues to represent 

Cyprus to the European Commission’s COmETS in relation 
with the development of the European HELP campaign 
“For a life without tobacco”: λέκτορας Μαρία Καρεκλά

• Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου στην 
Επιτροπή Ψυχοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Ψυχολόγων: λέκτορας Μαρία Καρεκλά

• Εκπρόσωπος Κύπρου στο European Health Psychology 
Society: λέκτορας Μαρία Καρεκλά

• Mέλος των συνδέσμων Association of the Advancement 
of Behavior and Cognitive Therapy και Association of the 
Contextual Behavioral Science: λέκτορας Μαρία Καρεκλά.

• Anxiety Disorders Special Interest Group. 
 Μέλος: λέκτορας Μαρία Καρεκλά.
• Μέλος των ακόλουθων συνδέσμων: American Psychological 

Association, USA, European Association for Research 
on Learning and Instruction (EARLI), Society for the 
Scientific Study of Reading (SSSR),USA, Association for 
Psychological Science (APS), USA: αναπληρωτής καθηγη-
τής Τιμόθεος Παπαδόπουλος

• Διεθνής Επιτροπή Αξιολόγησης για το ρόλο της Σχολής 
Κωφών Κύπρου. Συντονίστρια: 

 αναπληρώτρια καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου
• Μέλος των συνδέσμων International Association for 

Logopedics and Phoniatrics, Netherlands, και International 
Neuropsychological Society, USA: αναπληρώτρια καθηγή-
τρια Φώφη Κωνσταντινίδου

• Αcoustical Society of America
 Fellow (since October 2009): επίκουρος καθηγητής Μιχά-

λης Αβερκίου
• European Values Study (EVS), European Values 

Foundation. 
 Cyprus program Director: αναπληρωτής καθηγητής Βί-

κτωρ Ρουδομέτωφ
• EUREL - Sociological and Legal Data on Religion in Europe. 
 Cyprus correspondent: αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ 

Ρουδομέτωφ
• Center for Cultural Sociology, Yale University, New Haven, 

CT, USA.
 Faculty Fellow: αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ
• Thematic Group #02, Comparative and Historical Sociology, 

International Sociological Association. 
 Board Member: αναπληρωτής καθηγητής Βίκτωρ Ρουδομέτωφ
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για αστικές επεμβάσεις σε 
 Ευρωπαϊκές πόλεις «Europan Europe».
 Μέλος: λέκτορας Σωκράτης Στρατής
• Υπότροφος (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009) στο Ερευνητι-

κό Κέντρο Τεχνών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Κέημπριτζ, για το ερευνητικό 
πρόγραμμα «Το Μελλοντικό Πανεπιστήμιο»: επίκουρη κα-
θηγήτρια Εύη Βαρσαμοπούλου

• Πρόσεδρο μέλος του Γούλφσον Κολλεγίου, Πανεπιστήμιο 
του Κέημπριτζ: επίκουρη καθηγήτρια Εύη Βαρσαμοπούλου

• European Commission, Marie Curie Chair of Excellence, 
2006-2009: καθηγητής Μιχάλης Αβερκίου
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Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 

• Σειρά σεμιναρίων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τον οργα-
νισμό IEEE.

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
• Διεθνές Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Διαπανεπιστημιακού 

Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημοκρα-
τισμό, με θέμα “Transitions and Transformation Processes: 
Constitutional Design” (6 Νοεμβρίου 2009).

 Συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Ca’Foscari της Βενετίας. 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
• Πέμπτο Σεμινάριο Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Χειμερι-

νό Εξάμηνο 2009-2010: Σειρά ομιλιών από διακεκριμένους 
επιστήμονες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου.

Τμήμα Χημείας
• Στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης του κοινού,           

το Τμήμα διοργάνωσε σειρά σεμιναρίων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
• Δημόσια διάλεξη με θέμα: «Τα Οικονομικά της Ευτυχίας» 
 (7 Απριλίου 2009).
• Δημόσια διάλεξη με θέμα: «Έλλειψη Υδάτων και Πλεόνα-

σμα Απορριμμάτων: Μπορούν τα οικονομικά να σώσουν το 
περιβάλλον;» (9 Ιουνίου 2009).

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
• Διαλέξεις γύρω από Θέματα Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξέ-

νης Γλώσσας, Αγγλικής Λογοτεχνίας και Σύγχρονης Τέχνης.

Τμήμα Αρχιτεκτονικής
• Διαλέξεις στο πλαίσιο της Σειράς Διαλέξεων Αρχιτεκτονι-

κής Κύπρου του Τμήματος Αρχιτεκτονικής σε συνεργασία 
με το ΕΤΕΚ, το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου και το Σύν-
δεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου: 

 - «Weather Architecture: Submitting to the Seasons» 
   (21 Ιανουαρίου 2009).
 - «Το Νόημα» (18 Φεβρουαρίου 2009).
 - «Surface  Luminescence» (12 Μαΐου 2009).
 - «Antigone: Blood, Sovereignty and Architecture» 
   (19 Μαΐου 2009).
 - «Figure – Toi» (2 Νοεμβρίου 2009).
 - «Συνθετική Λύση και Αρχιτεκτονική Πρόταση» 
   (18 Δεκεμβρίου 2009).
• Διάλεξη με θέμα «Layered» και Έκθεση με θέμα «In the 

Making: the Department of Architecture at the University 
of Cyprus» στο Pratt Institute (Νέα Υόρκη) 

 (9-17 Απριλίου 2009).

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 
• Διάλεξη με θέμα «Analyse automatique des textes: 

l’importance des dictionnaires électroniques» (Αυτόματη 
ανάλυση κειμένων: η σημασία των ηλεκτρονικών λεξικών) 
(28 Απριλίου 2009).

• Διάλεξη με θέμα «Le Mythe des Assassins, du Dévisement 
du Monde de Marco Polo à Alamut, de Vladimir Bartol» 
(Ο Μύθος των Ασσασίνων, από τη Μαγεία του Κόσμου 
του Μάρκο Πόλο στο Αλαμούτ τού Βλαντιμίρ Μπαρτόλ)            
(30 Απριλίου 2009).

• Διάλεξη με θέμα «Quelques repères pour analyser la 
valeur aspectuelle d’unephrase» (Σημεία αναφοράς για 
την ανάλυση της άποψης του ομιλιτή σε μια πρόταση)          
(20 Οκτωβρίου 2009).

• Διάλεξη με θέμα «Τraduire et retraduire Cavafis, ou les 
métamorphoses de Protée» (Μεταφράσεις και αναμετα-
φράσεις του Καβάφη ή Οι μεταμορφώσεις του Πρωτέα) 

 (9 Νοεμβρίου 2009).
• Διάλεξη με θέμα «L’Utopie au prisme de la postmodernité : 

extrémité culturelle de la raison ou raison d’une extrémité 
dans la culture?» (H oυτοπία υπό το πρίσμα της μετανεω-
τερικότητας: πολιτισμική ακρότητα του λόγου ή λόγος μιας 
πολιτισμικής ακρότητας;) (01 Δεκεμβρίου 2009).

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
• Σειρά διαλέξεων στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμ-

ματος Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. 
• Σειρά διαλέξεων στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυ-

χιακού Προγράμματος Βυζαντινών Σπουδών. 

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
• Σειρά τεσσάρων διαλέξεων με θέμα «Αγάπη και Τέχνη», 

σε συνεργασία με τη Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού 
(Οκτώβριος-Νοέμβριος 2009). 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
• Σειρά από εξειδικευμένες διαλέξεις, “Workshop on                    

Re-presentation Theory” (3-9 Μαΐου 2009).

Τμήμα Νομικής
• Διάλεξη με θέμα «Το Δίκαιο της Αυτοκρατορίας» 
 (12 Φεβρουαρίου 2009). 
• Διάλεξη με θέμα “The International Criminal Court and 

Occupied Territories”. Η διάλεξη συνδιοργανώθηκε με το 
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και τελούσε 
υπό την αιγίδα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επι-
στημών της Αγωγής. (30 Σεπτεμβρίου 2009)

Tμήμα Οικονομικών
• Διαλέξεις (30) στο πλαίσιο σειράς σεμιναρίων στα Οικονομικά 

(Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2009).

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
• Σειρά διαλέξεων, με ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Συνέχεια Παράρτημα 5, Πίνακας Α
Εκδηλώσεις Σχολών και Τμημάτων 2008-09

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

124 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
• Ημερίδα “Remembering Asiz Nezin” (Νοέμβριος 2008). 

Συνδιοργάνωση: Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών 
Σπουδών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών
της Αγωγής

• Ημερίδα με θέμα “The international Criminal Court and 
Occupied Territories” (στο πλαίσιο του συνεδρίου «2009, 
Διεθνές Έτος των Ηνωμένων Εθνών για την Εκμάθηση των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων») (09 -11 Μαρτίου 2009).

• Ημερίδα με θέμα «Προβλήματα Μάθησης στα Μαθημα-
τικά κατά τη Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο».              
(20 Ιουνίου 2009)

• Ημερίδα με θέμα «Σημειωτική Προσέγγιση στη Μάθηση Μα-
θηματικών Εννοιών στο Νηπιαγωγείο». (5 Δεκεμβρίου 2009)

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
• Ημερίδα με Συμβούλους Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και 

Επαγγελματικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας και    
Πολιτισμού  (24 Νοεμβρίου 2009).

Πολυτεχνική Σχολή
• Ημερίδα με θέμα «Ευθύνες Μηχανικών», σε συνεργασία με 

το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 
 (26 Σεπτεμβρίου 2009).
• Ημερίδα Θεωρητικών Εισηγήσεων και Στρογγυλής Τράπε-

ζας του Μαθήματος Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης VII του Τμή-
ματος Αρχιτεκτονικής, με θέμα «Θεωρήσεις Μουσείου»       
(24 Οκτωβρίου 2009).

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
• «Τιμητική ημερίδα για τον Δ. Ν. Μαρωνίτη»                                                       

(27 Νοεμβρίου 2009).
• Ημερίδα  με θέμα “Vom Codex zur Edition – From 

Manuscripts to Books” (10-11 Δεκεμβρίου 2009).
 Διοργανωτές: Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπου-

δών και Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών της Αυστριακής 
Ακαδημίας Επιστημών.

Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών
• Ημερίδα με θέμα «Μαρτυρία και γραφή» στο πλαίσιο του 

Μήνα Γαλλοφωνίας στην Κύπρο (23 Μαρτίου 2009).
• Ημερίδα για την Πολυγλωσσία στην Ευρώπη, με την παρου-

σία του Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα πολυγλωσσίας,  
κ. Leonard Orban (26 Οκτωβρίου 2009). 

• Ημερίδα εργασίας, “Perspectives en lexicographie”                       
(5 Δεκεμβρίου 2009).

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

• Ημερίδα για τα 25χρονα του Ερευνητικού Δικτύου Cranet Κύ-
προς, με θέμα: «Πώς η έρευνα συμπληρώνει την πρακτική» 

 (12 Νοεμβρίου 2009).

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
• Ημερίδα Τιμής ΄Ενεκεν Μιχαλάκη Μαραθεύτη                    

(28 Νοεμβρίου 2009).
• Ημερίδα «Εκπαίδευση για την Ένταξη: Από την Έρευνα 

στην Πράξη» (20 Ιουνίου 2009).
• Ημερίδα για τη διδακτική των μαθηματικών                  

(Απρίλιος 2009).

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας 
και Κατασκευαστικής

• Ημερίδα Ενημέρωσης  Μαθητών Λυκείων και Τεχνικών 
Σχολών, με σκοπό την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας προς τις τεχνολογικές επιστήμες 

 (5 Δεκεμβρίου 2009).

 Τμήμα Χημείας
• Διοργάνωση ημερίδας βράβευσης πρωτευσάντων στην 

Ολυμπιακή Χημεία Κύπρου (19 Ioυνίου 2009).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
• Ευρωπαϊκό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος 

COMENIUS,  με θέμα: “Implementing CLIL in Primary and 
Pre-Primary Education” (11-16 Μαΐου  2009). 

Τμήμα Αρχιτεκτονικής
• Διεθνές σεμινάριο με θέμα «Europan και βιώσιμος αστι-

κός σχεδιασμός: δύο απόψεις / Europan and sustainable 
urban design: two points of view» (21 Νοεμβρίου 2009).                  
Συνδιοργάνωση: Ecole Superieure  d’Architecture, La 
Villette, Paris Europan, Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών 
και Αρχιτεκτόνων

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
• Σεμινάριο Επιμόρφωσης Δασκάλων Παροικίας της Αμε-

ρικής, «Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στις Η.Π.Α.»             
(12-25 Ιουλίου 2009).

• Σεμινάρια Ενιαίας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
  - «Στηρίζοντας την Ένταξη: Ο ρόλος της Υποστηρικτικής             
  Τεχνολογίας» (2 Φεβρουαρίου 2009).
 - «Βαρηκοΐα, εκπαίδευση και ζωή: ένας προσωπικός        

 απολογισμός»(23 Φεβρουαρίου 2009).
 - «Η πορεία των ατόμων με Νοητική Στέρηση προς την          

 ενηλικίωση και την αυτονομία» (16 Μαρτίου 2009).
 - «Διαφοροποίηση Ελληνικών σε τάξη μικτής ικανότητας»  

 (6 Απριλίου 2009). 
 - «Η υλοποίηση του Νόμου 113(Ι) στη Δημοτική Εκπαίδευση» 
  (14 Σεπτεμβρίου 2009).
 - «Αναπηρία και Προκατάληψη: εκπαιδευτική προοπτική»  

 (5 Οκτωβρίου 2009).
 - «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Διαφοροποίηση: 
  Δυνατότητες Αξιοποίησης του Δυναμικού Μοντέλου» 
  (2 Νοεμβρίου 2009).
 - «Θέματα ταυτότητας σε μετανάστες μαθητές στην Κύπρο»  

 (23 Νοεμβρίου 2009).

Παράρτημα 5, Πίνακας Α
Εκδηλώσεις Σχολών και Τμημάτων 2008-09

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Τμήμα Ψυχολογίας
• Διάλεξη με θέμα: “Acceptance and Commitment Therapy” 

(9 Οκτωβρίου 2009).
• Διάλεξη με θέμα: «Εγκέφαλος και Συνείδηση» 
 (2 Δεκεμβρίου 2009).
• Διάλεξη με θέμα “How our brains reason spatially”
 (16 Δεκεμβρίου 2009).

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 
• Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Η Γεωγραφία του 

Ανθρώπου: Στοχασμοί πάνω στην επιστήμη και την τεχνο-
λογία ως μέρος ενός ανθρωπιστικού παιδαγωγικού σχεδίου 
δράσης για ένα βιώσιμο κόσμο» (14-15 Δεκεμβρίου 2009). 
Συνδιοργάνωση: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού. Με την επιχορήγηση του Προγράμ-
ματος Συμμετοχής της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Τμήματος Αγγλι-
κών Σπουδών. 

• Δημόσια ομιλία με θέμα «Συνέργεια, Ανθρώπινο Δυναμικό 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της ημερίδας «Χωριά 
της Πιτσιλιάς και Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη» 

 (25 Μαρτίου 2009).
• Δημόσια ομιλία με θέμα «Οι Επιχειρήσεις ως Κοινότητες 

Ανθρώπων», στο πλαίσιο της ημερίδας «Κοινοβούλιο Γυναι-
κών Επιχειρηματιών» (14 Μαρτίου 2009).

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 
της Αγωγής

• Συμμετοχή στην οργάνωση του 11ου Παγκύπριου Συνεδρίου 
Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης. 

Φιλοσοφική Σχολή
• Πέμπτη εκδήλωση εις μνήμην του ζωγράφου Αδαμάντιου 

Διαμαντή (11 Σεπτεμβρίου 2009).

Τμήμα Αρχιτεκτονικής
• Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα «Αστικός σχεδιασμός 

παραθαλάσσιων περιοχών – η περίπτωση της περιοχής με-
ταξύ νέου και παλιού λιμανιού στη Λεμεσό» (21 Νοεμβρίου 
2009). Συνδιοργάνωση: Ecole Superieure d’Architecture, 
La Villette, Paris

• Τρίτη ετήσια έκθεση του Τμήματος στο ισόγειο του κτηρίου 
Αρχιτεκτονικής, στην οδό Λήδρας (1 Ιουνίου 2009).

• Θερινό Εργαστήρι Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων 2009: 
Ξύλινη Κατασκευή, με φοιτητές Αρχιτεκτονικής από το      
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το εξωτερικό 

 (25-27 Ιουνίου 2009 / Σχεδιασμός, και  29 Ιουνίου - 4 Ιουλίου 
2009 / Κατασκευή).

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
• Δημόσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με το 

υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τα αναλυτικά προ-
γράμματα των Μαθηματικών. 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 

• Ημέρα γνωριμίας με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών για τον 5ο Παγκύπριο Διαγω-
νισμό Τεχνολογίας «Τεχνοπλεύση» (28 Νοεμβρίου 2009). 

• 4ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Τεχνολογίας «Τεχνοπλεύση» 
για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (9 Μαΐου 2009). 

• 2ο Καλοκαιρινό Σχολείο, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληρο-
φορικής (24-27 Ιουνίου 2009). 

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
• Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Άνοιξης της 

Ευρώπης, στο Λανίτειο Γυμνάσιο (7 Μαΐου 2009)

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
• Πολυπολιτισμική βραδιά, με θέμα «Φωνές του EBRU, Κουλ-

τούρες, Γλώσσες, Ταυτότητες, Χρώματα της Τουρκίας, Φω-
νές της Κύπρου», σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών (12 Νοεμβρίου 2009).

Τμήμα Φυσικής
• Θερινό Σχολείο Φυσικής για προπτυχιακούς φοιτητές στον 

Πρωταρά. Θέματα: Σχετικιστικά Πεδία, Σχετικιστική Κβα-
ντομηχανική, Κλασικές (Υπερ-) Χορδές, Κβάντωση με Συ-
ναρτησιακό Ολοκλήρωμα Feynman, Το Καθιερωμένο Πρό-
τυπο της Σωματιδιακής Φυσικής, Το Πολυδιάστατο Σύμπαν 
και Επιπρόσθετες Διαλέξεις στη Θεωρητική Βιοφυσική       
(1-6 Ιουνίου 2009). 

Τμήμα Χημείας
• Στο πλαίσιο του προγράμματος ενημέρωσης του κοινού, 

το Τμήμα φιλοξένησε ομάδες μαθητών από σχολεία Μέ-
σης Εκπαίδευσης.

Τμήμα Ψυχολογίας
• Θεατρική Παράσταση με θέμα «Τι συνέβη στη Baby Jane?», 

βασισμένο στο μυθιστόρημα του Henry Farrel
 (5 Νοεμβρίου 2009).

Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας «Ήφαιστος»
• Mechanical Eng/Nanotechnology Laboratory Tours           

(High School) (28 Νοεμβρίου 2009). 
• Mechanical Eng/Nanotechnology Laboratory Tours 

(Elementary School) (3 Δεκεμβρίου 2009). 
• “Nanotechnology in Cyprus: Opportunities and Challenges”, 

St. Neophytos Lyceum, Pafos (2 Φεβρουαρίου 2009).

Συνέχεια Παράρτημα 5, Πίνακας Α
Εκδηλώσεις Σχολών και Τμημάτων 2008-09

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ  ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Βραβείο εις μνήμην Γιάννου Κρανιδιώτη  €1.500

Βραβείο Αυγής Κ. Μιχαηλίδου  €1.200

Βραβεία Τμήματος Αγγλικών Σπουδών  €1.100

Βραβείο Ιδρύματος Καλαϊτζιάν 
εις μνήμην των ιδρυτών του Ιδρύματος
Καλαϊτζιάν, Πέτρου και Αράμ Καλαϊτζιάν  €1.000

Bραβεία Laiki CypriaLife Ltd 
(μέλος του Ομίλου Marfin Popular Bank)  €1.000

Βραβεία Ελληνικής Τράπεζας  €1.000

Βραβείο Schacolas N.K. (Holdings) Ltd  €1.000

Βραβεία Kyprianides Nicolaou & Associates  €1.000

Βραβείο Επίτιμου Προξενικού Σώματος Κύπρου  €1.000

Βραβείο Μάριου Τσακαλάκη - Marfin Laiki  €1.000

Βραβείο Ernst & Young Chartered Accountants  €1.000

Βραβείο Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας  €1.000

Βραβείο «ΑΤΗΚ» €1.000

Βραβεία Τμήματος Τουρκικών και 
Μεσανατολικών Σπουδών  €860

Βραβείο Ακαδημαϊκής Επίδοσης - ΠΟΕΔ  €854

Βραβείο Δημοσιογραφίας εις μνήμην 
Σταύρου Αγγελίδη (Οικογένεια Σταύρου Αγγελίδη) €850

Βραβείο εις μνήμην Λητούς Παπαχριστοφόρου
(Λούλα Παπαχριστοφόρου)  €850

Βραβεία Synovate Plc  €850

Βραβείο Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού

(Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης και Οικογένεια)  €850

Βραβεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών  €830

Βραβεία C. Georgiou (Lab Supplies) Ltd  €700

Βραβεία Συντεχνίας Επιστημονικού 
Προσωπικού ΑΗΚ - ΣΕΠΑΗΚ  €690

Πρώτο Βραβείο Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Επιπέδου Μάστερ 
σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής 
(Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου)  €680

Βραβείο Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως €600

Βραβείο Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανικών 
και Αρχιτεκτόνων Κύπρου
εις μνήμην Σταύρου Οικονόμου  €510

Βραβείο “Rose and Irving Saff” €510

Βραβείο Medochemie Ltd  €500

Βραβείο Στέλιου Πηχωρίδη 
(Οικογένεια Στέλιου Πηχωρίδη)  €500

Βραβείο Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών  €500

Βραβείο “Biotronics Ltd” €500

Βραβεία Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales  €400

Βραβείο εις μνήμην Παύλου Κλώνη 
(Οικογένεια Παύλου Κλώνη
και Απόφοιτοι Τμήματος Οικονομικών 2001)  €400

Βραβείο “C. Georgiou (Lab Supplies) Ltd” €400

Βραβείο Εργαστηρίου Πολυμέσων MRDL  €350

Βραβείο RAI Consultants Plc  €350

Βραβείο Ροταριανού Ομίλου Αμμοχώστου
εις μνήμην Χριστάκη και Μαρίς Παπαδοπούλου  €350

Βραβείο “Συντεχνίας Επιστημονικού Προσωπικού 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΣΕΠΑΗΚ)” €350
Δεύτερο Βραβείο Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Eπιπέδου Μάστερ 
σε Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής
(Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου)  €340

Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου  €300

Βραβείο Φαρμακευτικής Οργάνωσης Κύπρου
(Οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα)  €300

Κατσαμπάς, Χριστοφόρου και Συνεργάτες  €300

Biotronics Ltd  €300

Anaxagoras Pneumatics Ltd  Δώρα αξίας €300

Βραβείο Sprel Ltd  Digital Multimeter αξίας €300

Βραβείο “C. Georgiou (Lab Supplies) Ltd” €300

ΑΣΠΙΣ Κύπρος Λτδ  Δώρα αξίας €250

GREYCOM  Δώρα αξίας €250

CNE Technologies Ltd  €200

PV Engineering Ltd  €200

Bραβείο Medisell Co Ltd  €200

Signal Generix Ltd  €200

“MEDISELL CO LTD” €200

Βραβεία του Βρετανικού Συμβουλίου  Βιβλία αξίας €200

Βραβείο “Sprel Ltd”  €200

Παράρτημα 6, Πίνακας A
Βραβεία σε Φοιτητές 2009 (μέχρι €1.699)
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΡΑΒΕΙΟΥ  ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Πρώτο Βραβείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας  €17.000

Δεύτερο Βραβείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας  €8.500

Βραβεία της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ  €6.000

Βραβεία PriceWaterHouseCoopers  €5.500

Βραβείο εις μνήμην Θεμιστοκλή Δέρβη  €3.477

Βραβεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  €3.400

Βραβεία Τσιμεντοποιείας Βασιλικού  €3.400

Βραβείο Τμήματος Φυσικής  €3.200

Bραβεία Deloitte Ltd  €3.000

Επιβράβευση τριμελούς ομάδας φοιτητών για τη διάκρισή τους
στο Διαγωνισμό MANIAC Challenge (κατάκτηση 2ης θέσης), με θέμα
«Δημιουργία Αλγορίθμου Συνεργασίας μέσα σε ένα ad-hoc Δίκτυο»  €2.550

Βραβεία Τράπεζας Κύπρου  €2.550

Βραβεία Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού €2.500

Bραβεία Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου  €2.100

Βραβείο Λάμπρου και Θάλειας Δαβίδ 

για Διάκριση στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση  €2.000

Βραβεία J & P Ιωάννου και Παρασκευαΐδη Λτδ €2.000

Βραβεία Κοινωνικής Προσφοράς Ροταριανού Ομίλου Λευκωσία-Λευκοθέα 
εις μνήμην Μιχαηλίνας Κεφάλα
και Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη  €2.000

Βραβεία ΑΤΗΚ  €2.000

Βραβείο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου  €2.000

Βραβείο “Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ” €2.000

Βραβείο Universal Life εις μνήμην Ιωάννη Κλ. Χριστοφίδη, 
τέως Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρίας Universal Life €2.000

Βραβείο Ernst & Young εις μνήμην Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου  €1.700

Βραβεία ACNielsen Cyprus Ltd  €1.708

Βραβείο Ανδρέα Καραγιάν εις μνήμην Καρμέλας Καραγιάν  €1.700

Βραβείο Ανδρέα και Μαίρης Λαδόμματου  €1.700

Βραβείο Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΔΔΕ  €1.700

Βραβείο εις μνήμην Έλλης Παναγιώτη Μαλλή
( Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης Μαλλή “Η Παναγία της Λύσης”)  €1.700

Βραβείο εις μνήμην Πόπης Παπαχριστοφόρου-Κυριακοπούλου (Λούλα Παπαχριστοφόρου)  €1.700

Βραβείο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου €1.700

Bραβείο Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  €1.700

Παράρτημα 6, Πίνακας Β
Βραβεία σε Φοιτητές 2009 (από €1.700 και άνω)

128 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009

Χ. Α. Παπαέλληνας & Σια Λτδ                                                                                                                                                          

Εφημερίδα Πολίτης                                                                                                                                                                              

Ελληνική Τράπεζα           

Microsoft Cyprus           

Coca –Cola Hellenic          

Τράπεζα Κύπρου           

ΡΙΚ            

Action Global Communications Ltd         

C. Ataliotis Niche Advertising Ltd         

Ad Board Media Group          

Spidernet           

Κυπριακή Δημοκρατία – Γραφείο Προγραμματισμού       

Παράρτημα 6, Πίνακας Δ
Χορηγοί Προγράμματος MBA 2009 - 2010

Παράρτημα 6, Πίνακας Γ
Υποτροφίες 2009

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ  ΠΟΣΟ 

Κυπριακής Κυβέρνησης - σε Ελλαδίτες Φοιτητές  €3.845

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού-σε Έλληνες της Διασποράς  €3.845

Λέσχης Lions Αμμόχωστου «Αρσινόη» €3.400

Κληροδότημα Barbara Wilks  €1.700

ΕΣΕΛ – ΣΠΟΛΠ ΛΤΔ €1.700

Υποτροφία Σπύρου Κυπριανού (Νεολαία Δημοκρατικού Κόμματος - ΝΕΔΗΚ)  €1.700
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Παράρτημα 7, Πίνακας Α
Έργα Πανεπιστημιούπολης - 
Πραγματοποιηθήσες Δαπάνες σχετικές με Έργα

Σημείωση:           

Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει: κατασκευαστικό κόστος, πρόσθετες εργασίες / υπηρεσίες, επαγγελματικές αμοιβές, προπαρασκευαστικές 
εργασίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες  παροχές στο ΓΑΠ, επίπλωση & εξοπλισμό - ΔΕΝ περιλαμβάνονται μισθοί μόνιμου προσωπι-
κού ΓΑΠ ούτε ΦΠΑ. 

ΕΡΓΑ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

Έργα Υποδομής - Φάση 1

€8,319,253 €3,855,394 €821,393 €72,001 €585,069 €314,839 €795,176 €42,190 - €92,772 €14,898,087

Κτήρια Λειτουργικής Υποστήριξης

€612,172 €759,598 €19,746 €80,593 - - - - - - €1,472,110

Συμπληρωματικές Εγκαταστάσεις του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ)

- - €453,105 €9,141 €18,276 €19,145 - - - - €499,667

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας Ι

€3,695,489 €3,201,047 €8,972,134 €8,724,762 €1,708,666 €1,334,011 €1,107,190 €530,240 €628,163 - €29,901,701

Φοιτητική Εστία - Φάση 1α

€1,276,129 €1,599,736 €4,443,057 €1,609,781 €304,089 €312,391 - - - - €9,545,184

Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης

€591,024 €188,273 €1,220,176 €1,644,112 €3,226,086 €5,117,002 €1,314,064 €637,994 €853,335 €162,759 €14,954,824

Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Φάση 1

€86,987 €106,737 €98,819 €29,468 €1,367,704 €3,355,527 €5,129,284 €4,936,183 €1,400,960 €793,083 €17,304,750

Σχολή Οικοaνομικών Επιστημών και Διοίκησης & Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας II

€205,032 €136,688 €122,830 €103,897 €66,646 €316,885 €2,540,678 €4,090,434 €5,404,991 €8,483,812 €21,471,892

Επέκταση Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

- - - - - - €121,025 €557,221 €2,314,744 €3,620,796 €6,613,787

Χώροι Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

€8,543 €76,887 €136,131 €39,710 €48,425 €91,211 €274,881 €917,941 €5,388,462 €7,324,373 €14,306,563

Βιβλιοθήκη - Κέντρο Πληροφόρησης Στέλιου Ιωάννου

€51,258 €68,344 €51,258 €39,497 €56,167 €0 €147,307 €248,627 €591,233 - €1,253,691

Συνολικές Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες

€14,845,887 €9,992,704 €16,338,649 €12,352,962 €7,381,126 €10,861,011 €11,429,605 €11,960,830 €16,581,888 €20,477,595 €132,222,256
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Παράρτημα 7, Πίνακας Β
Έργα Πανεπιστημιούπολης - 
Πραγματικές και Προγραμματιζόμενες / Εκτιμημένες Δαπάνες

Σημείωση:    
  
Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει: κατασκευαστικό κόστος, πρόσθετες εργασίες / υπηρεσίες, επαγγελματικές αμοιβές,  
προπαρασκευαστικές εργασίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες παροχές στο ΓΑΠ, επίπλωση & εξοπλισμό -    
ΔΕΝ περιλαμβάνονται μισθοί μόνιμου προσωπικού ΓΑΠ ούτε ΦΠΑ.    

ΕΡΓΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2009 2010 2011 2012

Έργα Υποδομής €14,898,087 €1,000,000 €4,000,000 €3,000,000

Κτήρια Λειτουργικής 
Υποδομής

€1,472,110 - - -

Συμπληρωματικές 
Εγκαταστάσεις του Γραφείου 
Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης 
(ΓΑΠ)

€499,667 - - -

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών & Κοινόχρηστοι Χώροι 
Διδασκαλίας I

€29,901,701 - - -

Φοιτητική Εστία - Φάση 1α €9,545,184 - - -

Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου 
Αναστάσιος Γ. Λεβέντης

€14,954,824 - - -

Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Φάση I €17,304,750 - - -

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης & Κοινόχρηστοι 
Χώροι Διδασκαλίας II

€21,471,892 €2,011,589 €1,200,000 -

Επέκταση Σχολής Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών

€6,613,787 €1,833,753 - -

Χώροι Κοινωνικών 
Δραστηριοτήτων

€14,306,563 €8,000,000 €1,993,273 -

Βιβλιοθήκη - Κέντρο 
Πληροφόρησης Στέλιου Ιωάννου

€1,253,691 €1,360,000 €8,500,000 -

Συνολικές Εκτιμημένες Δαπάνες €132,222,256 €14,205,342 €15,693,273 €3,000,000








