
Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα απέκτη-

σε το δικό της Ραδιοφωνικό Σταθμό. Ο 

ραδιοσταθμός μας θα αρχίσει σύντομα 

να εκπέμπει στη συχνότητα 95,2 FM με το 

διακριτικό όνομα Πανεπιστημιακή Φωνή.

Η επιθυμία της Πανεπιστημιακής Κοι-

νότητας και κυρίως των φοιτητών, που 

χρονολογείται από την περασμένη δε-

καετία, γίνεται τώρα πραγματικότητα, 

αφού μετά τις επίπονες προσπάθειες των 

τελευταίων τριών χρόνων, καταφέραμε 

να ξεπεράσουμε τα πολλά εμπόδια νο-

μοθεσίας, διαδικασιών, γραφειοκρατίας, 

οικονομικών και λειτουργικότητας.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

μας έχει παραχωρήσει τη σχετική άδεια 

για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία 

Μικρού Τοπικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 

ο οποίος θα καλύπτει την περιοχή του 

Πανεπιστημίου και την ευρύτερη περιοχή 

Λευκωσίας.  Επίσης, θα υπάρχει η δυνα-

τότητα άμεσης μετάδοσης μέσω του δια-

δικτύου, από την ιστοσελίδα του Ραδιο-

φωνικού Σταθμού: http://www.ucyvoice.

ucy.ac.cy.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός 

ποιοτικού, σοβαρού και ζωντανού ραδι-

οσταθμού για την κάλυψη των αναγκών 

και του καλώς εννοουμένου συμφέρο-

ντος της πανεπιστημιακής κοινότητας και 

των νέων γενικότερα. Προς επίτευξη του 

στόχου αυτού όλοι οι συντελεστές του θα 

συμμετέχουν στη διαμόρφωση του προ-

γράμματος και την εύρυθμη λειτουργία 

του στο πλαίσιο πάντοτε του κοινού συμ-

φέροντος. 

Ο ραδιοσταθμός θα στεγάζεται προσω-

ρινά στον 1ο όροφο του Κτηρίου Αθηνά στη 

Λεωφόρο Αγλαντζιάς, μέχρι την ολοκλήρω-

ση των κτηριακών εγκαταστάσεων των Κοι-

νωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστη-

μιούπολη, όπου και θα στεγαστεί μόνιμα.

Τέλος, θα πρέπει να αναγνωρισθεί η 

συμβολή όλων των Συλλογικών Οργά-

νων του Πανεπιστημίου που στήριξαν 

το αίτημα για δημιουργία Ραδιοφωνι-

κού Σταθμού, και ιδιαίτερα του Διοικη-

τικού Συμβουλίου και του προσωπικού 

της Εταιρείας Ραδιοφωνικός Σταθμός 

Πανεπιστημίου Κύπρου Λτδ, το οποίο 

αποτελείται από τους, Χρίστο Ν. Σχίζα 

- Πρόεδρο και Διευθυντή Εταιρείας, Αν-

δρέα Δημητριάδη, Ανδρέα Ζένιο, Γιώργο 

Γιωργή, Κωνσταντίνο Παπατρύφωνος, 

Σίμο Αβράαμ, Φάνο Κουρουφέξη, Χριστί-

να Ματσούκα-Ανδρέου, Γιώργο Σεραφείμ 

- Γραμματέα Εταιρείας και Σταυρούλλα 

Φωτίου-Ρώσση - Ειδική Γραμματέα.
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τι θα διαβάσετε

του Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου, 

Πρύτανη

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε, 

με τη λήξη της θητείας της, το τροποιητικό 

Νομοσχέδιο για τη συμμετοχή των φοιτη-

τών στα σώματα λήψης αποφάσεων, κα-

θώς και τους Κανονισμούς Φοίτησης, τους 

οποίους το Πανεπιστήμιο είχε υποβάλει 

προ τριετίας. 

Τέσσερα είναι τα κύρια σημεία των τρο-

ποποιήσεων:  

1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα 

διάφορα σώματα λήψης αποφάσεων δεν 

μετέχουν στην συζήτηση θεμάτων που 

αφορούν στις προσλήψεις και ανελίξεις 

ακαδημαϊκού προσωπικού και τη δημιουρ-

γία νέων Τμημάτων, Σχολών και Ερευνητι-

κών Μονάδων.

2. Οι φοιτητές-μέλη των Συμβουλίων 

των Σχολών δεν λαμβάνουν μέρος στις 

Πρυτανικές εκλογές κι έτσι το ποσοστό 

συμμετοχής των φοιτητών παραμένει  

γύρω στο 30%.

3. Κανένας φοιτητής δεν διαγράφεται 

αν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του 

στο μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα 

των έξη χρόνων παρακολουθώντας τον μέ-

γιστο επιτρεπτό αριθμό μαθημάτων.

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Συνεχίζεται στη σελίδα 16

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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Στην ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης 

Στέλιου Ιωάννου, έναντι δαπάνης 17.000.000 Λ.Κ. αποφάσισε 

να προχωρήσει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε 

συνεδρία του στις 13 Δεκεμβρίου 2005. Με την απόφαση αυτή 

υλοποιείται πλέον η δωρεά της κ. Έλλης Ιωάννου προς το Πα-

νεπιστήμιο, εις μνήμην του συζύγου της, Στέλιου Ιωάννου, για 

την ανέγερση Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης Στέλιου Ιω-

άννου, η εκπόνηση της μελέτης του οποίου έχει ανατεθεί στον 

παγκοσμίου φήμης Γάλλο αρχιτέκτονα Jean Nouvel.

Το κτήριο ως ενιαία οντότητα περιλαμβάνει τη δημιουργία 

Βιβλιοθήκης, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, το Κέν-

τρο Τεχνολογικής Υποστήριξης και το Κέντρο Γλωσσών. Η συγ-

κεκριμένη δομή αποτελεί τη σύγχρονη τάση στον τομέα υπο-

στήριξης της μάθησης και της πληροφόρησης. 

Το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη Στέλιου Ιωάννου χωρο-

θετείται βορειανατολικά της Πανεπιστημιούπολης. Το έργο, πέρα 

από το ρόλο που επιτελεί ως οικοδόμημα, εντάσσεται στο μορ-

φολογικό παιγνίδι του φυσικού τοπίου της περιοχής, σε ένα ανοι-

κτό διάλογο με τους χαρακτηριστικούς λόφους και ιδιαίτερα του 

Άρωνα, που δεσπόζει στη νότια πλευρά, απέναντι από τον ποταμό 

Καλόγερο. Το έργο, που εκφράζεται με τη μορφή ενός τεχνητού 

λόφου, επικαλύπτεται από μεμβράνη έγχρωμης υφής σε μία αφη-

ρημένη σύνθεση και με ένα εντυπωσιακό θόλο ως επιστέγασμα, 

σε μία προσπάθεια αποφυγής μίμησης του φυσικού τοπίου.

Ο σχεδιασμός του έργου, με όλα τα πλεονεκτήματα που πη-

γάζουν από τη βιοκλιματική προσέγγιση (σκιασμός, φυσικός 

δροσισμός), υπαγορεύεται από τις αρχές εξοικονόμησης ενέρ-

γειας. Η επιλογή των ειδών φύτευσης θα γίνει με πλήρη σεβασμό 

και ευαισθησία από την ποικιλία της χλωρίδας του νησιού.

Αναμφίβολα, με την υλοποίησή του τόσο το ίδιο το έργο όσο 

και το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναμένεται να ενταχθούν στο παγ-

κόσμιο χάρτη της Αρχιτεκτονικής. 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ν Ε Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε ΣΙ Ε Σ

Ν Ε Α Α Π Ο Τ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου μέσω των νέων συμφωνιών 

του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακα-

δημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link έχει 

αποκτήσει πρόσβαση στις εξής νέες 

πηγές:

n IEEE (Journals & Proceedings) 

n Scopus 

n Kluwer Law International 

n Sage

n  Springer Book Series : Advances 

in Polymer Science, Advances in 

Solid State Physics, The Handbook 

of Environmental Chemistry, Lecture 

Notes in Applied and Computational 

Mechanics, Lecture Notes in Phys-

ics, Molecular Sieves - Science and 

Technology, Progress in Colloid and 

Polymer Science, Reviews of Plasma 

Physics, Springer Tracts in Modern 

Physics, Structure & Bonding, Topics 

in Applied Physics, Topics in Current 

Chemistry, Topics in Organometallic 

Chemistry

n Springer e-Books (2.329 e-books)

n Wilson Art Index Retrospective 

n Grove Art + Grove Music 

n  παλαιά τεύχη (backfiles) : online 

πρόσβαση στο πλήρες αρχείο των 

περιοδικών των εκδοτών Elsevier, 

Wiley, Springer, IOP, ACS  από το 

πρώτο κιόλας τεύχος, όπου αυτό εί-

ναι διαθέσιμο. 

ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ HEAL-LINK

ΔΙΟΡΘΩΣΗ - Βλ. τεύχος 12, σελ. 4, άρθρο με τίτλο, Νέες συμφωνίες πρόσβασης του Συνδέσμου 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Heal-Link
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ίδρυσε τον 

Αύγουστο του 2004 το Γραφείο Ευρω-

παϊκής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες. Από 

τότε το Γραφείο επικέντρωσε τις προ-

σπάθειές του, εκτός από την ενημέρωση, 

στη δημιουργία προσωπικής επαφής και 

επικοινωνίας με πρόσωπα που κατέχουν 

θέσεις-κλειδιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και το Ευρωκοινοβούλιο. Αποκτώντας 

φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες, το 

Πανεπιστήμιο έχει πια τη δυνατότητα να 

αναπτύξει συνεργασία με τα αντίστοιχα 

γραφεία άλλων χωρών-μελών ή περιφε-

ρειών, να συμμετέχει στην από κοινού κα-

τάρτιση προτάσεων για χρηματοδότηση 

και να συμμετέχει σε ομάδες πίεσης προς 

την κατεύθυνση της Ε.Ε. και του Ευρωκοι-

νοβουλίου. 

Το 2006, το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συν-

εργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

μετεξελίσσεται σε Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Κύπρου με σκοπό τη δημιουργία ενός 

πλαισίου συνεργασίας με διάφορους το-

πικούς φορείς, που θα προωθεί τη συν-

εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων, 

την προώθηση θέσεων και την υιοθέτη-

ση πρακτικών για αμοιβαίο όφελος και 

βελτίωση του κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου της χώρας. Οι στόχοι του Ευρω-

παϊκού Γραφείου Κύπρου είναι παρόμοι-

οι με αυτούς του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

σήμερα. 

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Συνεργασίας στοχεύει στα ακόλουθα:

w  Παροχή πληροφοριών για ευκαιρίες χο-

ρήγησης, πολιτικές και προγράμματα 

w  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

που αφορούν τη συμμετοχή σε προ-

γράμματα, δίκτυα, πλατφόρμες, εξει-

δικευμένες ομάδες, κ.ά.

w  Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης 

για συνεργασίες με άλλα εθνικά, πε-

ριφερειακά και ερευνητικά γραφεία 

εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες

w  Παροχή επαφών μεταξύ εκπροσώπων 

του Πανεπιστημίου και μελών των θε-

σμικών οργάνων της Ε.Ε. αλλά και άλ-

λων οργανισμών που εκπροσωπούν-

ται στις Βρυξέλλες

w  Εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου και 

προώθηση των συμφερόντων του στα 

θεσμικά όργανα της Ε.Ε. απευθείας 

αλλά και μέσω συνεργασιών με λοι-

πούς οργανισμούς που εκπροσωπούν-

ται στις Βρυξέλλες  

Βάσει των αναγκών και των στρατηγικών 

προτεραιοτήτων των διαφόρων εταίρων 

του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, η πλη-

ροφόρηση αναμένεται να είναι κατά πολύ 

ευρύτερη, ενώ σημαντικότατη θα είναι η 

ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων με-

ταξύ των εταίρων με σκοπό την πρόσβασή 

τους σε μεγαλύτερα κονδύλια και περισσό-

τερες ευκαιρίες χρηματοδότησης. 

Η μετεξέλιξη σε Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Κύπρου λαμβάνει χώρα σε μία πολύ καλή 

χρονική στιγμή, εφόσον το Πανεπιστήμιο 

έχει όχι μόνο εξερευνήσει καλά το πεδίο 

στις Βρυξέλλες αλλά και κατοχυρώσει τις 

επαφές του με άτομα-κλειδιά τόσο στα 

θεσμικά όργανα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες 

όσο και σε πολλούς άλλους οργανισμούς 

και δίκτυα που εκπροσωπούνται εκεί. 

Ακόμα, το Πανεπιστήμιο έχει καταφέ-

ρει να δημιουργήσει στενές επαφές και 

συνεργασία με τους εκπροσώπους της 

χώρας μας στις Βρυξέλλες που διαπραγ-

ματεύονται πολιτικές τόσο σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και σε επί-

πεδο Ευρωκοινοβουλίου.

Πληροφορίες: κ. Κατιάνα Σπυρίδου, 

τηλ. +32(0)27885316, ηλ. διεύθυνση: 

katianna.spryrides@ucy.ac.cy 

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Κατά τη διάρκεια της πρόσκλησής του από το ερευνητικό κέν-

τρο Αρχιμήδης που εδρεύει στην Αθήνα, στις 10 Μαρτίου 2006, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε δια της εκπροσώπου του 

κ. Κατιάνας Σπυρίδου το έργο του Γρα-

φείου Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις 

Βρυξέλλες καθώς και του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου Κύπρου στο οποίο εκείνο 

πρόσφατα μετεξελίχθηκε.

Το Κέντρο Έρευνας και Ευρηματι-

κότητας Αρχιμήδης είναι ένας μη κερ-

δοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε 

πριν από δύο χρόνια στην Αθήνα με 

εμπνευστή το Δρα Δημήτριο Σεφέρη, 

στενό συνεργάτη του Καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, κ. Χαράλαμπου 

Δουμανίδη. 

Οι υπηρεσίες που παρείχε το Γρα-

φείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 

Βρυξέλλες στους προαναφερθέντες καθηγητές ήταν η απαρχή 

ενός στενότερου ενδιαφέροντος για την εκπροσώπησή τους 

στις Βρυξέλλες, η οποία τώρα είναι 

εφικτή μέσω της δημιουργίας του Ευ-

ρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου. 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου που 

είναι πλέον πραγματικότητα, με δέκα 

πέντε ιδρυτικά μέλη συμπεριλαμβανο-

μένου και του Αρχιμήδη, έχει ως στόχο 

την πληροφόρηση και προώθηση των 

συμφερόντων των μελών του σε Ευρω-

παϊκά προγράμματα και πολιτικές ενώ 

παράλληλα αποσκοπεί στη συνεργα-

σία αυτών μεταξύ τους για καλύτερη 

πρόσβαση σε κονδύλια και ευκαιρίες 

ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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Πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 23 Φεβρουαρίου 2006, η 

ημερίδα eHealth στην Κύπρο με σκοπό την παρουσίαση δύο επιτυχη-

μένων και πολυβραβευμένων εφαρμογών της πληροφορικής στην 

παρακολούθηση και θεραπεία ασθενών. Οργανωτές της ημερίδας 

ήταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ΑΤΗΚ και το Ανώτερο Τεχνολογικό 

Ινστιτούτο, με τη συνεργασία του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκι-

νοπαθών και Φίλων (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.), της εταιρείας Ten20 Information 

Solutions Ltd, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και του Ογκολο-

γικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Η ημερίδα τελέστηκε υπό την 

αιγίδα του Υπουργού Υγείας και ήταν ανοικτή για το κοινό.

Στόχοι της ημερίδας ήταν: (α) η παρουσίαση των τελευταίων 

επιτευγμάτων του Δικτύου Ιατρικής ΤηλεΣυνεργασίας (ΔΙΤΗΣ) και 

του προγράμματος Τηλεϊατρική στην Επείγουσα Ορθοπαιδική, (β) 

η επίδειξη βασικών λειτουργιών των συστημάτων αυτών και (γ) η 

συζήτηση για την έμπρακτη και αποτελεσματική υλοποίηση συστη-

μάτων πληροφορικής στην υγεία.

Το Δίκτυο Ιατρικής ΤηλεΣυνεργαίας (ΔΙΤΗΣ) δίνει νέες δυνατότη-

τες συνεχούς παρακολούθησης και περίθαλψης ανθρώπων που 

πάσχουν από σοβαρές ασθένειες από ομάδες φροντίδας αποτε-

λούμενες από γενικούς και εξειδικευμένους ιατρούς, νοσηλευτές, 

φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουρ-

γούς από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Με τη χρήση λογισμικού 

τηλε-συνεργασίας και την εξασφάλιση πρόσβασης σε ιατρικές πλη-

ροφορίες που αφορούν τον ασθενή, το ΔΙΤΗΣ επιτρέπει την λειτουρ-

γία της ιατρικής ομάδας, χωρίς να απαιτεί την ταυτόχρονη φυσική 

παρουσία όλων των μελών της ομάδας στο σημείο περίθαλψης. Το 

σύστημα Τηλεσυνεργασίας του ΔΙΤΗΣ συμπεριλαμβάνει Κινητές και 

Σταθερές Υπολογιστικές Μονάδες και βασίζεται στο Διαδίκτυο και 

τις επικοινωνίες GSM/GPRS και την ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών. 

Από το 2001 μέχρι και σήμερα, το ΔΙΤΗΣ υποστηρίζει τις δρα-

στηριότητες του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ που παρέχει κατ’ οίκον φροντίδα σε 

περισσότερους από 400 καρκινοπαθείς στην Κύπρο. Στο πλαίσιο 

του ΔΙΤΗΣ-2, το σύστημα έχει αναβαθμιστεί και προσαρμοστεί για 

να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες και με άλλα 

συστήματα, όπως με το σύστημα του Ογκολογικού Κέντρου της 

Τράπεζας Κύπρου. Επίσης, στο πλαίσιο δύο ευρωπαϊκών προγραμ-

μάτων e-Ten, HealthService24 και Linkcare, εφαρμόζεται για την πα-

ρακολούθηση ασθενών με καρδιακά νοσήματα. Η εφαρμογή αυτή 

βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο, Ολλανδία και Ισπανία 

στα πλαίσια του HealthService24.

Αξίζει να μνημονευθεί ότι κατατάχθηκε στα τριάντα πιο πρω-

τοπόρα προγράμματα 

HΜΕΡΙΔΑ eHEALTH ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ν Ε Α

Έδρα Στρατηγικής Διοίκησης δημιουρ-

γείται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου με χορηγία του Ομίλου εται-

ρειών Columbia, ο οποίος στο πλαίσιο της 

κοινωνικής προσφοράς του και της ενερ-

γούς συμβολής του στην πρόοδο και την 

ευημερία του τόπου, ανταποκρίθηκε θετι-

κά στην εκστρατεία Πανεπιστήμιο Κύπρου 

2010: Διάκριση στην Ευρώπη. Πρόκειται για 

την τρίτη Έδρα η οποία χορηγείται από 

τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου 

στο πλαίσιο της εκστρατείας, γεγονός που 

καταδεικνύει πως η κοινωνία αναγνωρίζει  

έμπρακτα ότι η ανάπτυξη και η πρόοδος 

του τόπου μπορεί να επιτευχθεί με την πε-

ραιτέρω στήριξη του έργου που επιτελεί-

ται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Έδρα θα ασχοληθεί τόσο θεωρητι-

κά όσο και πρακτικά με τη στρατηγική 

διοίκηση σε επίπεδο έρευνας και διδα-

σκαλίας. Όσον αφορά την έρευνα η Έδρα, 

μεταξύ άλλων, θα διευκολύνει την πρακτι-

κή ανάλυση επίκαιρων σημαντικών προ-

βλημάτων. Τα πορίσματα των ερευνών θα 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως 

οδηγός στη χάραξη κυβερνητικής ή επι-

χειρησιακής πολιτικής. Αναφορικά με τη 

διδασκαλία, η έδρα στοχεύει να προσφέ-

ρει στους φοιτητές το γνωστικό επίπεδο 

που απαιτείται για την επιτυχία τους ως 

επαγγελματίες, και παράλληλα να τους 

βοηθήσει στην ανάπτυξη και της κριτικής 

και αυτόνομης σκέψης.

Η Στρατηγική Διοίκηση είναι μια διαδι-

κασία με την οποία εντοπίζονται οι στόχοι 

ενός Οργανισμού και καταρτίζονται τα 

σχέδια υλοποίησής τους. Μια καλά δια-

μορφωμένη στρατηγική, η οποία συνήθως  

χαράσσεται από τα υψηλά στελέχη ενός 

Οργανισμού, το Γενικό Διευθυντή και το 

Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελεί ένα από 

τα κυριότερα πλεονεκτήματα μιας επιχεί-

ρησης έναντι των ανταγωνιστών της. 

Η Στρατηγική Διοίκηση εξελίχθηκε σε 

τομέα εξαιρετικής σημασίας για τις κυ-

πριακές επιχειρήσεις ιδιαίτερα μετά από 

την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, την παγκοσμιοποίηση, το άνοιγμα 

των αγορών και τον συνεχώς αυξανόμενο 

ανταγωνισμό που φέρνει στην επιφάνεια 

διάφορα προβλήματα αποδοτικότητας 

των εταιριών. Διοικούμενες από ικανούς 

ηγέτες, οι οποίοι είναι σε θέση να καταρ-

τίσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικά 

σχέδια ανάπτυξης, οι εταιρίες δύνανται να 

επιβιώσουν και να ανταπεξέλθουν στα νέα 

δεδομένα. 

Ο Όμιλος εταιρειών Columbia θεωρεί 

ότι η Έδρα, την οποία αποφάσισε να χρη-

ματοδοτήσει, θα συνεισφέρει σημαντικά 

στις κυπριακές επιχειρήσεις και στην οικο-

νομία του τόπου γενικότερα, ενισχύοντας 

την ποιότητα της εκπαίδευσης μελλοντι-

κών στελεχών  και ικανών ηγετών.

ΕΔΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ COLUMBIA ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συνεχίζεται στη σελίδα 16



�

Ν Ε Α

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Πρε-

σβεία της Δημοκρατίας της Πολωνίας 

στην Κύπρο διοργάνωσαν έκθεση αφι-

σών με θέμα, 60 χρόνια Ηνωμένα Έθνη  

από τις 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 

2006. Τα εγκαίνια της έκθεσης, τα οποία 

τέλεσε ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 

Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής 

κ. Χρίστος Ν. Σχίζας, πραγματοποιήθη-

καν την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2006, 

στον Προθάλαμο της Αίθουσας Τελετών.

Κατά την τέλεση των εγκαινίων, ο 

Αντιπρύτανης ανέφερε ότι η συνεργα-

σία του Πανεπιστημίου με την Πολωνική 

πρεσβεία ξεκίνησε από το 2005, με τη 

διοργάνωση έκθεσης με τίτλο, Η Πολωνία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διάλεξη του 

Προέδρου της Πολωνίας κ. Aleksander 

Kwasniewski. Όπως παρατήρησε ο Αντι-

πρύτανης, η εκδήλωση αυτή προσέφερε 

την ευκαιρία να γνωρίσουν οι παριστάμε-

νοι τους εξαίσιους Πολωνούς καλλιτέχνες, 

οι οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Πολωνίας με θέμα την 

εξηκοστή επέτειο των Ηνωμένων Εθνών. 

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε και 

ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Πολωνί-

ας στην Κύπρο κ. Zbigniew Szymański.

ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου πραγματοποίησε την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2006, εκδήλω-

ση για την απονομή του ετήσιου χρηματικού βραβείου Ernst & 

Young εις μνήμην της Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου. Το βραβείο, 

ύψους 1.000 Λ.Κ., απονεμήθηκε στην τεταρτοετή φοιτήτρια του 

Τμήματος Ψυχολογίας κ. Έλενα Ζαρούνα.  

Η εκδήλωση περιελάμβανε χαιρετισμό από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο, ομιλία από 

τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Καθηγη-

τή Στέφανο Στεφανίδη και ομιλία από τη συγγραφέα κ. Νίκη Μα-

ραγκού.  Τόσο ο Πρύτανης όσο και ο Κοσμήτορας αναφέρθηκαν 

στις δραστηριότητες και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις της βραβευ-

θείσας και την παρότρυναν να συνεχίσει τις προσπάθειές της για 

την ανάδειξη της γυναικείας παρουσίας σε ηγετικές θέσεις.

Η απονομή του βραβείου έγινε από τον κ. Γιώργο Κουρρή, εκ-

πρόσωπο της εταιρείας Ernst & Young.  Στην απονομή παρευρέ-

θηκαν αρκετοί συνάδελφοι και άτομα του στενού οικογενειακού 

περιβάλλοντος της αείμνηστης Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου, 

ακαδημαϊκοί, φοιτητές και άλλοι προσκεκλημένοι.  

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ERNST & YOUNG ΕΙΣ ΜΝΗΜΗN ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΡΩΣΣΙΔΟΥ-
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Ε. ΖΑΡΟΥΝΑ
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Ν Ε Α

Η τέταρτη συνάντηση των μελών της 

Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών 

Πανεπιστημίων, η οποία έγινε για πρώτη 

φορά παρουσία του Υπουργού Παιδείας 

και Πολιτισμού, κ. Πεύκιου Γεωργιάδη, 

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στις 13 Φεβρουαρίου 2006.

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη 

συνάντηση αυτή αφορούσαν στη διε-

ξαγωγή των Παγκύπριων εξετάσεων, το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, και τον 

προϋπολογισμό των ανώτατων εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Συγκεκριμένα, τα Ανώτατα Εκπαιδευ-

τικά Ιδρύματα της Κύπρου εξακολουθούν 

να θεωρούν ότι ο καθορισμός των κριτη-

ρίων εισδοχής των προπτυχιακών φοιτη-

τών τους εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους 

και οποιαδήποτε νομοθεσία, η οποία εί-

ναι σε αντίθεση με την πιο πάνω βασική 

αρχή ακαδημαϊκής αυτονομίας των Πα-

νεπιστημίων δεν τα βρίσκει σύμφωνα. 

Η Σύνοδος σημείωσε την πρόθεση 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

να αλλάξει τη διαδικασία εισαγωγής των 

φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της χώρας από το 2008, και 

αποφασίστηκε να υποβάλει ολοκληρω-

μένη πρόταση επί του θέματος προσδι-

ορίζοντας τα κριτήρια κατάταξης για τα 

διάφορα προγράμματα σπουδών.

Σχετικά με το θέμα του Εθνικού Πλαισί-

ου Προσόντων, η Σύνοδος των Πρυτάνε-

ων σύστησε τριμελή επιτροπή - η οποία 

απαρτίζεται από την Καθηγήτρια κ. Ελπίδα 

Κεραυνού-Παπαηλιού, Αντιπρύτανη Ακα-

δημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 

Αντώνη Τσακμάκη, μέλος της Προσωρινής 

Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανε-

πιστημίου και τον κ. Ανδρέα Μαλλούππα, 

Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου – που θα 

παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με 

το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και θα 

υποβάλει τις απόψεις και τη συνδρομή της 

αναφορικά με τη δημιουργία του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων στην Πολιτεία. 

Τέλος, συμφωνήθηκε από τα μέλη 

της Συνόδου των Πρυτάνεων η ανάγκη 

ύπαρξης ενός θεσμικού πλαισίου για την 

κατάρτιση των προϋπολογισμών των 

κρατικών Πανεπιστημίων της Κύπρου σε 

μακροχρόνια βάση, κατ΄ αναλογία με τις 

πρόνοιες του Κοινωνικού Συμβολαίου 

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Σύνοδος ενημερώθηκε για τη δέ-

σμευση των Υπουργών Οικονομικών και 

Παιδείας και Πολιτισμού όπως πραγμα-

τοποιηθεί μια συνάντηση μεταξύ των 

εκπροσώπων των Πανεπιστημίων και της 

Υπουργικής Επιτροπής κατά την οποία 

θα παρουσιαστεί η πολιτική και ο οικονο-

μικός προγραμματισμός των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Εν 

τω μεταξύ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

θα συζητήσουν πιθανές επικαλύψεις των 

προγραμμάτων τους και θα ακολουθήσει 

σχετική συζήτηση με το Υπουργείο Παι-

δείας και Πολιτισμού. 

Το θέμα κατάρτισης των προϋπολογι-

σμών των Πανεπιστημίων θα συζητηθεί 

εκτενέστερα στο πλαίσιο της Συνόδου 

των Πρυτάνεων και θα ετοιμαστεί σχετικό 

έγγραφο το οποίο θα εξετάζει όλες τις πι-

θανές παραμέτρους και τους οικονομικούς 

περιορισμούς του κράτους ώστε να μπορέ-

σουν τα Πανεπιστήμια της Κύπρου να δια-

τηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. 

Η επόμενη συνάντηση της Συνόδου 

των Πρυτάνεων θα πραγματοποιηθεί το 

Σεπτέμβριο του 2006.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Ν Ε Α

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσ-

φέρει προς τους διδάσκοντες του Πανεπι-

στημίου πραγματοποιήθηκε, στις 21 Φε-

βρουαρίου 2006, η Ημερίδα Τηλεμάθησης 

που διοργάνωσε το Κέντρο Διδασκαλίας 

και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.).

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας την 

οποίαν παρακολούθησαν συν-

ολικά είκοσι ένας διδάσκοντες 

από διάφορα Τμήματα, παρου-

σιάστηκαν έργα σε θέματα τη-

λεμάθησης και μαθήματα που 

προσφέρονται ήδη στο Πανε-

πιστήμιο Κύπρου και χρησιμο-

ποιούν εργαλεία τηλεμάθησης. 

Στόχος της ημερίδας ήταν η 

προώθηση της χρήσης τέτοιων εργαλείων 

στη διδασκαλία.

Μερικές από τις θετικές εμπειρίες που 

αναφέρθηκαν ήταν: 

• Η σημασία της χρήσης εργαλείων τη-

λεμάθησης για την ενθάρρυνση των φοιτη-

τών για μάθηση. 

• Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη 

διαδικασία μάθησης είναι ακόμα ένα ερ-

γαλείο επικοινωνίας με τους φοιτητές. Το 

“εικονικό” περιβάλλον  λειτουργεί σαν ένας 

μικρόκοσμος της τάξης. Τα εργαλεία αυτά 

δεν αντικαθιστούν το διδάσκοντα ή τη δι-

δασκαλία στην τάξη. Έρχονται όμως να 

προσθέσουν στην επικοινωνία του διδά-

σκοντα με τους φοιτητές και να συμπληρώ-

σουν τη διδασκαλία. 

• Η χρήση των εργαλείων τηλεμάθησης 

εμπλέκει τους φοιτητές σε διαδικασία συ-

ζήτησης και μάθησης. Ενθαρρύνονται να 

συζητήσουν και να εργαστούν ομαδικά. Να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στη χρήση 

του ΗΥ. Δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές που 

δεν συμμετέχουν στην τάξη να αναμει-

χθούν ενεργά. Κάνει τους φοιτητές να ανα-

λάβουν την ευθύνη για τη μάθησή τους. 

Τα εργαλεία τηλεμάθησης φάνηκαν να 

είναι και πρακτικά χρήσιμα για τους ίδιους 

τους διδάσκοντες. Τους δίνουν την ευκαι-

ρία να παρακολουθήσουν τη συζήτηση με 

τους φοιτητές, να χρησιμοποιή-

σουν ερωτηματολόγια, να δώ-

σουν χρήσιμες συνδέσεις, να 

υποβάλουν τις εργασίες και τη 

βαθμολογία των φοιτητών, να 

τοποθετήσουν την προγραμ-

ματισμένη ύλη και σημειώσεις 

του μαθήματος ακόμα και να 

μελετήσουν το αναγνωστικό 

προφίλ του κάθε φοιτητή. 

Σχεδόν όλοι οι παρουσιαστές ανέφεραν 

ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη χρήση τέ-

τοιων εργαλείων είναι ο χρόνος που χρει-

άζεται να επενδύσει ο διδάσκοντας για να 

μάθει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και αρ-

γότερα να ανανεώνει το υλικό του μαθήμα-

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΛΕΜΑΘΗΣΗΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου οργάνωσε από τις 7-9 

Απριλίου 2006 διεθνές συνέδριο με τίτλο, 

Μεσαιωνική διπλωματία στην Ανατολική 

Μεσόγειο: Θέματα διαπολιτισμικής επικοι-

νωνίας. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η δι-

ερεύνηση του φαινομένου της πολιτισμι-

κής ποικιλομορφίας που διακρίνει τους 

θεσμούς των γραμματειακών υπηρεσιών 

και την παραγωγή νομικών εγγράφων 

στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Η 

έμφαση του συνεδρίου εντοπίζεται γεω-

γραφικά και χρονολογικά στο Βυζάντιο, 

τα σταυροφορικά κράτη και τη λατινική 

Ρωμανία από τον 12ο μέχρι και τον 15ο 

αιώνα. Συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, 

θέματα που αφορούν σε στρατηγικές 

επικοινωνίας στο πλαίσιο διακρατικών 

επαφών, σε δικαιοπραξίες και συμβολαι-

ογραφικές πρακτικές σε ένα πολύγλωσσο 

περιβάλλον, καθώς και στον τρόπο με τον 

οποίο διάφορες εθνικές και θρησκευτικές 

ομάδες αντικατοπτρίζονται στα νομικά 

έγγραφα.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τους 

καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρ-

χαιολογίας Alexander Beihammer, Μαρία 

Παρανή και Chris Schabel. Συμμετείχαν 

Κύπριοι και ξένοι επιστήμονες, ανάμε-

σα στους οποίους περιλαμβάνονταν οι, 

Michel Balard (Université de Paris I), Michel 

Balivet (Université de Provence, Aix-Mar-

seille I), Svetlana Bliznyuk (Moscow State 

University), Brenda M. Bolton (Queen 

Mary University of London), Karl Borchardt 

(Universität Würzburg), Νικόλας Κουρέας 

(Κυπριακό Κέντρο Ερευνών), William O. 

Duba (Université Miséricorde), Christoph 

Egger (Universität Wien), Χαράλαμπος 

Γάσπαρης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), Gilles 

Grivaud (Université de Rouen), Houben 

Hubert (Università degli Studi di Lecce), 

David Jacoby (Hebrew University), Ben-

jamin Z. Kedar (Hebrew University), Άγγελ 

Νικολάου-Κονναρή (Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου), Catherine Otten-Froux (Université 

de Strasbourg), Johannes Pahlitzsch (Jo-

hannes Gutenberg-Universität Mainz), 

Jean Richard (Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres), Peter Schreiner (Universität 

zu Köln) και Κωστής Σμυρλής (Boğaziçi 

Üniversitesi). Το συνέδριο χαιρέτισε ο 

Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, 

Καθηγητής Ιωάννης Ταϊφάκος.

Το βράδυ της πρώτης ημέρας του συν-

εδρίου (7 Απριλίου), πραγματοποιήθηκε 

η τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή 

Jean Richard σε επίτιμο διδάκτορα της 

Φιλοσοφικής Σχολής στην Αίθουσα Τελε-

τών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συνεχίζεται στη σελίδα 16
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΕΛΛΗΣ ΤΣΟΥΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Επιστημονικό μνημόσυνο εις μνήμην της Νέλλης Τσουγιοπούλου πραγματοποίησε το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2006, στην Αίθουσα Τελετών. Η Νέλλη Τσουγιοπού-

λου διετέλεσε Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου μεταξύ των 

ετών 1989-1995. Κατά τη θητεία της, έθεσε τα θεμέλια  για την εξέλιξη του ιδρύματος σε ένα ζω-

τικό κομμάτι της κυπριακής κοινωνίας. Όπως ανέφερε κατά το καλωσόρισμά της η Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού, Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως 

«πνευματικό τέκνο» της αείμνηστης Νέλλης Τσουγιοπούλου, τιμά σήμερα την αρωγό του, τον άνθρωπο 

που σημάδεψε την πορεία του και καθόρισε την εξέλιξή του. 

Μετά τους χαιρετισμούς του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου και 

του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Βασιλείου, επί της προεδρίας του 

οποίου ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο, ακολούθησε η τελετή εις μνήμην της Νέλλης Τσουγιοπού-

λου. Κατά το πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η Νέλλη Τσουγιοπούλου ως Πρόεδρος 

της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Ομότιμος Καθηγητής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιος Φιλοκύπρου, μέλος και αυτός 

της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, εκφώνησε ομιλία με θέμα, «Η Νέλλη 

Τσουγιοπούλου και το έργο της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής». Κατά το δεύτερο μέρος της 

εκδήλωσης παρουσιάστηκε η Νέλλη Τσουγιοπούλου ως άνθρωπος και ως επιστήμονας. Η Διευ-

θύντρια του Ινστιτούτου Κυπριακών Διεπιστημονικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Münster, 

Δρ Sabine Rogge, ομίλησε με θέμα, «Η Νέλλη Τσουγιοπούλου και το Ινστιτούτο Κυπριακών Διε-

πιστημονικών Σπουδών στο Münster – αναμνήσεις από τη συνεργασία με μια υπέροχη γυναίκα 

και φίλη». Και τέλος, η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 

κ. Ελένη Καλοκαιρινού, παρουσιάζοντας το επιστημονικό έργο της τιμώμενης, ομίλησε με θέμα, 

«Ουμανισμός και ρομαντισμός στις ιατρικές επιστήμες». 

Ν Ε Α

Η Νέλλη Τσουγιοπούλου είχε 

ένα πολύ δύσκολο, θα έλεγα υπε-

ράνθρωπο, έργο να επιτελέσει το 

οποίο όμως έφερε εις πέρας με 

μεγάλη επιδεξιότητα και σε στενή 

συνεργασία με όλα τα μέλη της Δι-

οικούσας Επιτροπής

Γιώργος Βασιλείου

Ως Πρόεδρος της Προσωρινής 

Διοικούσας Επιτροπής η Νέλλη 

Τσουγιοπούλου κατάφερε να κα-

θορίσει για το Πανεπιστήμιο της 

Κύπρου την ίδια βάση επιστημονι-

κών κριτηρίων, τα οποία χαρακτη-

ρίζουν τα πλέον αξιόπιστα ιδρύμα-

τα σε Ευρώπη και Βόρειο Αμερική

Σταύρος Α. Ζένιος

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 

έργο της Νέλλης Τσουγιοπούλου είναι 

μεγάλης εμβέλειας. Εκτείνεται από την 

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία μέχρι την 

Ιστορία και τη Φιλοσοφία των Επιστη-

μών. Το πεδίο της έρευνας όμως το 

οποίο την απασχόλησε ιδιαίτερα και 

στο οποίο επιδόθηκε συστηματικά, 

σχεδόν μέχρι των τελευταίων ημερών 

της, είναι η αλλαγή του μοντέλου στην 

Ιατρική επιστήμη.

Ελένη Καλοκαιρινού

Από τις ομιλίες των φίλων και 

συνεργατών για τη Νέλλη στο 

μνημόσυνο στο Πανεπιστήμιο του 

Μύνστερ το Νοέμβριο, προέκυψε 

η εικόνα μιας ανοικτής, ειλικρινούς 

και καλόκαρδης γυναίκας, η οποία 

εντυπωσίασε με την αταραξία και 

την ανεξαρτησία της

Sabine Rogge

Είμαι βέβαιος ότι η Νέλλη, που 

μας έφυγε τόσο νωρίς, διατηρούσε 

μέχρι την τελευταία της στιγμή τη 

χαρά, την περηφάνια και την πίστη 

της στο μέλλον του Πανεπιστημίου 

Κύπρου

Γιώργος Φιλοκύπρου
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Επτά όμιλοι του Πανεπιστημίου συνεργάστηκαν και δημιούργησαν μια ενιαία εκδήλωση με 

τίτλο, Θάλαττα η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου στις 3 

Απριλίου 2006.

Ο Όμιλος Τερψιχορία και το Πειραματικό Εργαστήριο Δημιουργικής Έκφρασης (ΠΕΔΕ) χόρεψαν και 

τραγούδησαν για τη θάλασσα, ο Λογοτεχνικός Όμιλος απήγγειλε ύμνους, ο Φωτογραφικός Όμιλος έκανε 

έκθεση φωτογραφίας για τη θάλασσα και ο Όμιλος Φιλοσοφίας τους συνόδευσε με φιλοσοφικά απο-

φθέγματα. Ο Όμιλος Αρχαιολογίας έκανε μια έκθεση με θέμα την ενάλια πολιτισμική κληρονομιά της 

Κύπρου και ο Δημοσιογραφικός Όμιλος πλαισίωσε την εκδήλωση με την απονομή βραβείων του δια-

γωνισμού δημιουργικής έκφρασης και την προβολή ευτράπελων στιγμιότυπων από τη ζωή στο Πανε-

πιστήμιο. 

Δ Ι Α Κ Ρ Ι ΣΕ Ι Σ

Το βραβείο του πιο σημαντικού επιστημονικού άρθρου για το περιοδικό Earthquake Spectra απο-

νεμήθηκε από την Αμερικάνικη Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Earthquake Engineering Research 

Institute, EERI) στον Λέκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

κ. Δημήτριο Βαμβάτσικο για το άρθρο του με τίτλο, Applied Incremental Dynamic Analysis το οποίο 

δημοσιεύθηκε το 2004.  Το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται στους συντάκτες επιστημονικών άρ-

θρων που κρίνεται ότι προσφέρουν σε θέματα αιχμής της αντισεισμικής τεχνολογίας, συνεισφέρον-

τας σημαντικά στο μετριασμό του σεισμικού κινδύνου. 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟΝ Δ. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Περγαμηνή, Ετήσια Έκδοση του 

Πανεπιστημίου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Λευκωσία 2006

Κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος της έκ-

δοσης με τίτλο, Περγαμηνή, Eτήσια Έκδο-

ση του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για μια 

καλαίσθητη έκδοση 252 σελίδων, στην 

οποία περιλαμβάνονται ομιλίες επιστημονικού και πολιτιστι-

κού περιεχομένου που δόθηκαν κατά την περίοδο 2003-2004 

σε εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου. Ο τόμος αποτελεί αποτύ-

πωση της δημόσιας παρουσίας του Πανεπιστημίου, είτε μέσω 

παρεμβάσεων των μελών του ακαδημαϊκού του προσωπικού 

είτε μέσω των πνευματικών ανθρώπων στους οποίους το Πανε-

πιστήμιο κατά καιρούς προσέφερε βήμα για δημόσιο διάλογο.

Η ετήσια έκδοση των ομιλιών, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων, αποτελεί  μια ακόμη προσφορά στην κυπριακή 

κοινωνία και στοχεύει να αρχειοθετήσει αυτό το πλούσιο πνευ-

ματικό υλικό, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του ενεργού πολί-

τη, των φοιτητών και των ερευνητών.

Unfair Play: Cyprus, Turkey, Greece, 

the UK and the EU, Κώστας Μελακοπίδης, 

Centre for International Relations, Queen´s 

University, Kingston, Ontario 2006

Με 36.000 λέξεις, στη σειρά Martello Η μο-

νογραφία αποσκοπεί πρωταρχικά να αποκα-

λύψει τον άστοχο και άδικο modus operandi 

όσων αποπειράθηκαν να «επιλύσουν» το Κυπριακό μέσω του σχεδί-

ου Ανάν. Αποδομώντας  τη μυθολογία αναφορικά με τις προθέσεις 

της Άγκυρας,  την δήθεν «απόρριψη της επανένωσης» από τους Ελ-

ληνοκυπρίους, και τη φερόμενη ως «θυσία των Τουρκοκυπρίων», το 

βιβλίο αποδεικνύει ότι η ορθολογική και δίκαιη αντιμετώπιση του 

θέματος οφείλει να τιμά τους στέρεους κανόνες, τις αρχές και τις 

αποφάσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομικής και ηθικής κουλ-

τούρας. Ταυτόχρονα, η Άγκυρα αποκαλύπτεται ως αδιάλλακτη και 

εκβιαστική, ενισχυμένη από μία Ουάσινγκτον και ένα Λονδίνο που 

απροκάλυπτα κινητοποιήθηκαν να ικανοποιήσουν ίδια συμφέρον-

τα. Τελικά, το άδικο παιχνίδι φαίνεται να σώζεται από την Ε.Ε. που 

προοδευτικά αναγνωρίζει ότι, μετά την 1η Μάη 2004, έχει υποχρέω-

ση να εφαρμόσει στο Κυπριακό μία αυθεντική Moralpolitik.

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

ΕΠΤΑ ΟΜΙΛΟΙ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος από τις 27 Φεβρουαρίου έως την 1η 

Μαρτίου 2006 η παράσταση του συγκροτήματος του Χορευτικού Ομίλου με τίτλο, Έππεσα 

που τα σύννεφα. Η υπόθεση είναι η εξής: ο κυρ Θάνος πάει στον Παράδεισο και παρακαλεί 

τον Απόστολο Πέτρο να τον στείλει για μια βδομάδα να αποχαιρετίσει την οικογένεια και 

τους γείτονες του. Έτσι ο κυρ Θάνος «πέφτει από τα σύννεφα» στην κυριολεξία και πάει κάτω 

στη γειτονιά του. Μέσα από την περιδιάβασή του στα μέρη όπου συχνάζουν η οικογένεια 

και οι αγαπημένοι του γείτονες, παρουσιάζονται πολύ εύθυμες καταστάσεις και απρόοπτα 

που διασκέδασαν και προσέφεραν άφθονο γέλιο στους θεατές. Η πιο απρόοπτη όμως εξέ-

λιξη για τον ίδιο είναι η γνωριμία και ο γάμος της χήρας γυναίκας του με τον εργένη της 

γειτονιάς. Ο κυρ Θάνος «πέφτει από τα σύννεφα» με το απρόσμενο αυτό γεγονός. 

Η γειτονιά και οι χαρακτήρες αντικατοπτρίζουν την σημερινή κοινωνία με όλα τα ευτρά-

πελα που την χαρακτηρίζουν. Ο συνδυασμός των πολύ εντυπωσιακών χορευτικών με την 

έξυπνη πλοκή και τους χιουμοριστικούς διαλόγους έδωσαν την ευκαιρία στους θεατές να 

απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα. Η αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου κατα-

κλύστηκε ασφυκτικά και τις τρεις μέρες διεξαγωγής των παραστάσεων. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2006, οι Φοιτητικές Εκλογές για 

την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε.ΠΑΝ. Δικαίωμα ψήφου είχαν 

περίπου 4.000 φοιτητές. Ψήφισαν 3.332. Έγκυρα Ψηφοδέλτια 3.164. Λευκά- Άκυρα 168.  

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΟΔΟΣ/ΠΤΩΣΗ ΕΔΡΕΣ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 1401 44,18% +2,01% 9

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 1346 42,45% +2,29% 9

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 160 5,05% -1,92% 1

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ 136 4,29% - 1

ΑΦΕ 128 4,04% -0,44% 1

ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ 168 - - -

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ο Θεατρικός Όμι-

λος παρουσίασε στις 

20 και 21 Μαρτίου 

2006, στην Αίθουσα 

Τελετών του Πανεπιστημίου, το Φεστιβάλ 

Μονόπρακτων με τίτλο Έρωτας είναι θα πε-

ράσει, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ομίλων. 

Παρουσιάστηκαν τρία μονόπρακτα: Το 

κόκκινο κύμα, Ο Βίκτωρ και ο Μίκυ πάνε για 

Όσκαρ και Καθρέφτες, όλα γραμμένα και 

σκηνοθετημένα από παλιά και νέα μέλη 

του Θεατρικού Ομίλου. Για άλλη μια φορά 

οι φοιτητές στάθηκαν στο ύψος των περι-

στάσεων και απέδωσαν τα δημιουργήμα-

τά τους με εκπληκτικές ερμηνείες. 

Ο Όμιλος Γιατροί του Κόσμου του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε κατά 

το μήνα Φεβρουάριο διάλεξη και στη συ-

νέχεια συζήτηση με θέμα τις αμβλώσεις. 

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος ο γυναικο-

λόγος κ. Γιώργος Σολωμού, ο θεολόγος 

κ. Γιάννης Αντωνιάδης και η ψυχολόγος 

κ. Εύη Παπαδοπούλου. Ήταν μία πολύ 

ενημερωτική εκδήλωση, από διάφορες 

σκοπιές, για ένα θέμα που απασχολεί 

πολλούς.

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΤΡΟΙ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνω-

σε την Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2006, ανοιχτή συζήτηση με θέμα, Τα άστρα με το φακό 

της Αστρολογίας και της Εκκλησίας με προσκεκλημένους τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη 

Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιο και τον αστρολό-

γο κ. Δημήτρη Παπέυ. Η συζήτηση σημεί-

ωσε ιδιαίτερη επιτυχία με πλήθος κόσμου 

τόσο από το χώρο του Πανεπιστημίου 

όσο και εκτός αυτού. Οι παρευρισκόμε-

νοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις 

δικές τους απόψεις καθώς και να θέσουν 

ερωτήσεις στους δύο ομιλητές.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
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Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

Ανθρώπινοι Πόροι και Κινητικότητα

Human resources and mobility FP6-2004-Mobility-11 

Προθεσμία: 2006-07-19 

Call for proposals for Marie Curie European Reintegration 

Grants

http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=164 

Ανθρώπινοι Πόροι και Κινητικότητα

Human resources and mobility FP6-2004-Mobility-12

Προθεσμία: 2006-07-19 

Call for proposals for Marie Curie International Reintegration 

Grants

http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=165 

Αεροναυτική και Διάστημα

Aeronautics and space FP6-2002-Aero-2 

Προθεσμία: 2006-03-31 

Thematic call in the area of “Aeronautics Specific Support Ac-

tions”

http : / / fp6 .cordis . lu/ index .c fm?fuseac t ion=UserS i te .

FP6DetailsCallPage&call_id=8 

Επιστήμη και Κοινωνία

Science and Society FP6-2005-Science and-society-20

Προθεσμία: 2006-03-30

Call for proposals for the creation of Science Shops facilitating 

scientific and local civil society communication.

h t t p : / / f p 6 . c o rd i s . l u / i n d e x . c f m ? u s e a c t i o n = U s e r S i t e .

FP6DetailsCallPage&call_id=263 

Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφόρησης

Information Society Technologies FP6-2005-IST-6 

Προθεσμία: 2006-04-26

Call supports activities from the area of Advanced Robotics, Am-

bient Assisted Living in the Ageing Society, Advanced search 

technologies for digital audiovisual content, Accompanying ac-

tions and International Co-operation.

http : / / fp6 .cordis . lu/ index .c fm?fuseac t ion=UserS i te .

FP6DetailsCallPage&call_id=271 

Έρευνα για Ανάπτυξη Πολιτικών

Policy-orientated research FP6-2005-SSP-5-A

Προθεσμία: 2006-03-22

Call focuses on scientific support to policies where general ar-

eas of interest are: Sustainable management of European natu-

ral resources, Providing health, security and opportunity to the 

people of Europe.

http://fp6.cordis.europa.eu.int/index.cfm?fuseaction=UserSite.

FP6DetailsCallPage&call_id=268   

Έρευνα για Ανάπτυξη Πολιτικών

Policy-orientated research FP6-2005-SSP-5-BINFLUENZA

Προθεσμία: 2006-03-22

Special call focusing on avian / pandemic influenza covering 

policy-orientated research.

http://fp6.cordis.europa.eu.int/index.cfm?fuseaction=UserSite.

FP6DetailsCallPage&call_id=269 

Ανθρώπινοι Πόροι και Κινητικότητα

Human resources and mobility FP6-2006-Mobility-4 

Προθεσμία: 2006-05-17

Under the main area addressed series of events can be carried 

out combining conference-style events, with more practical 

events.

http : / / fp6 .cordis . lu/ index .c fm?fuseac t ion=UserS i te .

FP6DetailsCallPage&call_id=250 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

European Atomic Energy Community (Euratom) Euratom 

Call Open 

Προθεσμία: 2006-04-11

Specific support actions, trans-national access to large infra-

structures and actions to promote and develop human mobility 

in the “Euratom Research and Training Programme on Nuclear 

Energy”

http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=46 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Media Plus - Access to Markets and European Audiovisual 

Festivals Networks INFSOMEDIA/

05/2005 

Προθεσμία: 2006-05-10 

Support access to markets and European audiovisual festivals 

networks

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/c_

159/c_15920050630en00300031.pdf 

Ενέργεια 

Call for proposals 2005 IEEA 2005 

Προθεσμία: 2006-04-28

Funding for projects which aim at removing non-technological 

barriers to enhance our capacity for more intelligent use of en-

ergy and the wider use of renewables. 

http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/call_for_

proposals/call_library_en.html 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεχίζεται στη σελίδα 12
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Ισότητα Φύλου

Transnational projects to promote gender equality 

VP/2005/020 

Προθεσμία: 2006-04-28

The priority of the call is to encourage the balance participation 

of men and women in the various aspects (both economic and 

social) of the local development.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2005/vp_

2005_020/call_en.pdf 

Τέμπους

Call for Experts Tempus Programme EAC/73/02 

Προθεσμία: 2006-12-31

Call for applications with a view to constituting a list of experts to 

assess proposals and carry out other activities in the framework 

of the transeuropean cooperation scheme in higher education

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/

index_en.html 

Παρατήρηση – Ανάλυση - Καινοτομία

Action 6 - Call for proposals 2006 on general activities of ob-

servation, analysis and innovation

EAC/65/05 

Προθεσμία: 2006-04-18

Support to a series of activities aimed to improve the exchange 

of information in education among the countries participating.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/

observation/call_en.html  

Αξιολογητές Προτάσεων

Call for applications to constitute a list of experts to assess 

“Socrates” proposals EAC/60/02 

Προθεσμία: 2006-12-31

Constituting a list of experts to assess the proposals received in 

response to the annual general Call for Proposals and specific 

calls for proposals published.

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/

download_en.html#expert 

Διαπολιτισμικός Ευρωμεσογειακός Διάλογος

Intercultural dialogue in the 35 Euro-Mediterranean coun-

tries ALF/2006/CFP 

Προθεσμία: 2006-11-01

Call for proposal supports intercultural dialogue in the 35 Euro-

Mediterranean countries.

http://www.euromedalex.org/En/Proposals.htm 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο έρευνας (ESF) – 

Διερευνητικά Εργαστήρια 

Λήξη προθεσμίας: 2006-02-005

Συναντήσεις εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη συζήτηση και την 

ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε επιστημονικά θέματα, κα-

θώς και τη διερεύνηση δημιουργίας συνεργασιών σε σημαντικά 

και καινοτόμα θέματα έρευνας.

http://www.esf.org/workshops 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 11

ΙΠΕ: ΠΡΟ-ΦΟΙΤ (έρευνα για προπτυχιακούς φοιτητές)

Λήξη προθεσμίας: 2006-28-04

Κεντρικός σκοπός είναι η εμπλοκή νέων επιστημόνων από τα 

πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους σε ερευνητικές δρα-

στηριότητες και παράλληλα η προβολή των επιτευγμάτων των 

νέων επιστημόνων και η τόνωση του ενδιαφέροντος του κοινού 

για την έρευνα.

http://www.research.org.cy/cache/tmpimages/

7eb3c8be3d411e8ebfab08eba5f49632.doc 

ΙΠΕ: Ανοικτή Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Δράσεις του 

6ου Π.Π.

Καλύπτει έξοδα συμμετοχής σε σημαντικά συνέδρια που 

διοργανώνονται στο πλαίσιο του 6ΠΠ, καθώς και τα έξοδα 

έκδοσης αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων που έτυχαν χρη-

ματοδότησης από το ΙΠΕ, αντίστοιχα

http://www.research.org.cy/cache/tmpimages/

021bbc7ee20b71134d53e20206bd6feb.doc 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

Πληροφορίες: κ. Ξένια Κωνσταντίνου, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων, Υπηρεσία Έρευνας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, τηλ. 

2245 2456, ηλ. διεύθυνση:  xeniac@ucy.ac.cy 
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

της Καθηγήτριας  

Ελπίδας Κεραυνού–Παπαηλιού, 

Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Μετά από αίτημα της Φοιτητικής 

Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Φ.Ε.ΠΑΝ), τον Απρίλιο του 2003 η Σύ-

γκλητος διόρισε ad hoc Επιτροπή για 

να μελετήσει το θέμα της δημιουργίας 

Πανεπιστημιακού Βιβλιοπωλείου. Πα-

λαιότερο αίτημα της Φ.Ε.ΠΑΝ (Απρίλιος 

2001) για την ίδρυση Βιβλιοπωλείου/

Φωτοτυπικού Κέντρου είχε παραπεμ-

φθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, στο 

πλαίσιο της λειτουργίας της Πανεπιστη-

μιούπολης. Το Πανεπιστημιακό Βιβλιο-

πωλείο προγραμματίζεται να στεγαστεί 

στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού Κέν-

τρου. Το νωρίτερο που αναμένεται να 

ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις αυτές 

είναι σε τρία χρόνια. 

Χάριν της ιστορίας αξίζει να αναφερ-

θεί ότι το 1993, λίγο δηλαδή μετά την 

έναρξη της λειτουργίας του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, είχε γίνει μια προκαταρ-

κτική μελέτη βιωσιμότητας ενός ενδε-

χόμενου βιβλιοπωλείου, σε συνδυασμό 

με την ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής 

Βιβλιοθήκης. Το σκεπτικό της μελέτης 

ήταν ότι το Πανεπιστήμιο θα έθετε σε 

λειτουργία το βιβλιοπωλείο με κύριο 

πελάτη τη Βιβλιοθήκη.  Τα πορίσματα 

της προκαταρκτικής αυτής μελέτης 

όμως ήταν αρνητικά ως προς τη βιωσι-

μότητα αυτού του μοντέλου λειτουργί-

ας ενός βιβλιοπωλείου.

Η ad hoc Επιτροπή δεν έχει ακόμη 

ολοκληρώσει τις εργασίες της. Το θέμα 

της λειτουργίας ενός βιώσιμου Πανεπι-

στημιακού Βιβλιοπωλείου το οποίο να 

μπορεί να προσφέρει βιβλία στους φοι-

τητές σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές 

και δη τιμές κόστους έχει διάφορες πτυ-

χές και προεκτάσεις. Επιπρόσθετα, δεν 

μπορούν να γίνουν πειραματισμοί με 

μεγάλο ρίσκο για οικονομικές απώλειες. 

Ούτε μπορεί να αφεθεί η κατάσταση ως 

έχει αφού υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 

ότι οι φοιτητές τυγχάνουν εκμετάλλευ-

σης στην αγορά βιβλίων. Συνεπώς θα 

πρέπει να λειτουργήσει Πανεπιστημια-

κό Βιβλιοπωλείο με ελεγχόμενες τιμές.

Ως πρώτο βήμα η ad hoc Επιτροπή 

διερεύνησε τα μοντέλα λειτουργίας βι-

βλιοπωλείων σε Πανεπιστήμια της Ελ-

λάδας. Από τη διερεύνηση προέκυψε 

ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις το 

πανεπιστήμιο διαθέτει το χώρο και το 

βιβλιοπωλείο λειτουργεί ως ιδιωτικός 

οργανισμός με μακροχρόνια και αποδε-

δειγμένα επιτυχημένη πορεία στον το-

μέα αυτό. Η συμφωνία συνεργασίας διέ-

πεται από συνθήκες που εξασφαλίζουν 

ιδιαίτερα επωφελείς όρους ως προς 

την αγορά βιβλίων από τους φοιτητές. 

Αυτό είναι το μοντέλο λειτουργίας στο 

οποίο προσανατολίζεται να καταλή-

ξει η Επιτροπή, μαζί με τους σχετικούς 

όρους λειτουργίας. Φυσικά υπάρχουν 

και άλλα μοντέλα λειτουργίας, τα οποία 

επίσης θα εξεταστούν περαιτέρω πριν 

η Επιτροπή καταλήξει στις τελικές της 

προτάσεις.

Παράλληλα με το θέμα του Πανεπι-

στημιακού Βιβλιοπωλείου, η Επιτροπή 

εξέτασε και το αίτημα της Φ.Ε.ΠΑΝ. για 

τη λειτουργία Φωτοτυπικού Κέντρου για 

τις ανάγκες των φοιτητών. Η πρόταση 

που έχει διαμορφωθεί βασίζεται σε ένα 

συνεργατικό μοντέλο ανάμεσα στο Πανε-

πιστήμιο και τη Φ.Ε.ΠΑΝ., και σύντομα θα 

υποβληθεί στη Σύγκλητο προς εξέταση.

Ένα άλλο συναφές θέμα αφορά την 

παράνομη φωτοτύπηση βιβλίων. Πριν 

δεκαοκτώ μήνες περίπου μεγάλοι διε-

θνείς εκδοτικοί οίκοι είχαν θορυβηθεί 

από το γεγονός ότι οι πωλήσεις βιβλίων 

στην Κύπρο είχαν πέσει σε αδικαιολό-

γητα χαμηλά επίπεδα ενώ παράλλη-

λα είχαν χειροπιαστές ενδείξεις ότι το 

φαινόμενο της παράνομης φωτοτύπη-

σης βιβλίων συνεχώς αυξανόταν, και 

σε κάποιες περιπτώσεις διεξαγόταν σε 

οργανωμένη βάση. Οι εκδοτικοί οίκοι 

ζήτησαν τη συνεργασία του Πανεπι-

στημίου για την πάταξη του φαινομέ-

νου αυτού. Κατά τον τελευταίο χρόνο, 

το Πανεπιστήμιο με την ουσιαστική 

συνδρομή της Φ.Ε.ΠΑΝ. συνεργάστηκε 

στενά με τους εκδότες και οι πρόσφα-

τες εξελίξεις είναι ιδιαίτερα θετικές για 

το Πανεπιστήμιο. Καταρχήν οι εκδότες 

είναι ικανοποιημένοι ότι οι πωλήσεις 

των βιβλίων έχουν αυξηθεί αισθητά 

(και κατ’ επέκταση η παράνομη φωτο-

τύπηση συνεχώς μειώνεται) και φυσι-

κά επιθυμία τους είναι να διατηρηθεί 

και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο 

αυτή η κατάσταση. Επιπρόσθετα, η ευ-

γενής χειρονομία τους να προσφέρουν 

δωρεάν βιβλία σε εκατό άπορους φοι-

τητές για τα μαθήματά τους κατά το 

Χειμερινό Εξάμηνο 2006/07, αξίζει να 

μνημονευθεί. Ελπίζουμε ότι η αξιέπαι-

νη αυτή χειρονομία θα επαναληφθεί 

και σε επόμενα εξάμηνα. Διάφορες άλ-

λες από κοινού ενέργειες ανάμεσα στο 

Πανεπιστήμιο και τους εκδότες έχουν 

επίσης τροχιοδρομηθεί, όπως η έκδοση 

ενημερωτικού φυλλαδίου της Φ.Ε.ΠΑΝ., 

με έξοδα των εκδοτών, για κοινοποίη-

ση προς όλους τους φοιτητές κατά την 

έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, 

και η παρέμβαση των εκδοτών όταν πα-

ρατηρούνται φαινόμενα αισχροκέρδει-

ας εις βάρος των φοιτητών από μέρους 

κάποιων βιβλιοπωλών.

Η λειτουργία Πανεπιστημιακού Βι-

βλιοπωλείου είναι μία αναγκαιότητα. 

Άσχετα από το μοντέλο λειτουργίας 

που τελικά θα υιοθετηθεί, η λειτουργία 

του Πανεπιστημιακού Βιβλιοπωλείου 

αναμφίβολα θα οδηγήσει στη ρύθμιση 

των τιμών των εξωτερικών βιβλιοπω-

λείων μεγιστοποιώντας έτσι το όφελος 

σε ευρύτερη κλίμακα. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
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   του Άκη Σωφρονίου,  

Λειτουργού του Τομέα Ασφάλειας και Υγείας

Σε ένα ορυχείο τον 18ο αιώνα, στην πε-

ριοχή της Μογγολίας, ο Κινέζος υπεύθυνος 

πίεζε ασφυκτικά τους φτωχούς  μεταλλω-

ρύχους για περισσότερη παραγωγή, διά-

νοιξη νέων σηράγγων για να είναι αρεστός 

στον μεγάλο Τοπικό Διοικητή της Λαϊκής 

Δημοκρατίας. Δυστυχώς όμως δεν είχε 

υπολογίσει ίσως τον σημαντικότερο πα-

ράγοντα: την ασφάλεια του ορυχείου. Οι 

στοές έπεφταν, οι σήραγγες έκλειναν συ-

νεχώς και μαζί τους χάνονταν εκατοντάδες 

ζωές φτωχών μεταλλωρύχων. Η παραγωγή 

ήταν κάτω του επιθυμητού, έτσι τον  απο-

μάκρυναν. Ο νέος υπεύθυνος του ορυχείου 

είχε την εξής φαεινή ιδέα: Για κάθε 100 μέ-

τρα σήραγγας όρισε δύο μεταλλωρύχους 

υπεύθυνους. Σε περίπτωση που συνέβαινε 

ατύχημα στις σήραγγες και χάνονταν ζωές 

τότε απαγχονίζονταν και οι δύο υπεύθυνοι 

του συγκεκριμένου κομματιού της σήραγ-

γας. Τα ατυχήματα μειώθηκαν δραστικά, η 

παραγωγή αυξήθηκε κατακόρυφα. 

Πώς ταιριάζει αυτό στο Πανεπιστή-

μιο Κύπρου; Όπως θα έχετε προσέξει 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου μεγαλώνει με 

γοργούς ρυθμούς. Ο ρυθμός ανάπτυξης 

είναι τόσο μεγάλος που, παρόλο που ολο-

κληρώνονται νέα κτήρια στην Πανεπι-

στημιούπολη (Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. 

Λεβέντης), εντούτοις ίσως κανένα από τα 

ενοικιαζόμενα περιφερειακά κτήρια δεν 

θα αποδεσμευτεί. Ο διασκορπισμός των 

κτηρίων αλλά και ο τρόπος λειτουργίας 

των  Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων 

με όλες τις ιδιαιτερότητές δυσκολεύουν 

τη Διαχείριση Ασφάλειας από τον Τομέα 

Ασφάλειας και Υγείας ο οποίος έχει και 

την κύρια ευθύνη.

Η ασφάλεια είναι αποτελεσματική 

μόνο εάν έχουμε τη συνεισφορά και τη 

συμμετοχή όλων. Ο καθένας από εμάς 

έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης (άλλος 

100 μέτρα σήραγγας, άλλος μερικά χιλιό-

μετρα). Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να 

κατανοήσει και να εμπεδώσει την «κουλ-

τούρα ασφάλειας». Υπάρχουν αρκετά πα-

ραδείγματα τα οποία δεν μας τιμούν ιδιαί-

τερα και με ενέργειές μας έχουμε θέσει σε 

κίνδυνο τόσο συνανθρώπους μας όσο και  

τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου. Ενδει-

κτικά αναφέρω ότι από τον Αύγουστο του 

2005 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 

123 περιπτώσεις όπου οι είσοδοι κτιρίων 

ήταν ανοικτοί τις μεταμεσονύχτιες ώρες, 

χωρίς να βρίσκεται  οποιοσδήποτε στους 

χώρους αυτούς. 

Το τελευταίο διάστημα όπως θα έχετε 

παρατηρήσει υπάρχει έξαρση διαρρήξε-

ων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και κατ΄ 

επέκταση και στο Πανεπιστήμιό μας. 

Ενδεικτικά αναφέρω την κλοπή και την 

δεύτερη απόπειρα διάρρηξης στο Κτίριο 

Μ, την κλοπή τριών ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών από αυτοκίνητα  προσωπικού 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, την επ΄ αυ-

τοφώρω σύλληψη αλλοδαπού που είχε 

στην κατοχή του υλικά  καθαρισμού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, την «ένοπλη» 

ληστεία αλλοδαπών από τρίτο αλλοδαπό 

στο δασίλιο του Πανεπιστημίου, τη κλο-

πή οπτικοαουστικών μέσων από τη Νέα 

Πτέρυγα και από τις Φοιτητικές Εστίες.

Ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας με όλα 

τα μέσα που διαθέτει προσπαθεί να περι-

ορίσει στο ελάχιστο τα κρούσματα αυτά. 

Χρειάζεται όμως, όπως προαναφέρθηκε, 

η συμβολή όλων μας. Το καλύτερο μέτρο 

είναι η πρόληψη.

Υπογραμμίζω κάποιες σημαντικές 

οδηγίες και παράκλησή μας είναι όπως 

εφαρμοστούν από όλους για τη βελτίωση 

της ασφάλειας στους χώρους του Πανεπι-

στημίου Κύπρου:

1. Κλείνετε τις εισόδους των γραφείων 

σας κατά την αποχώρηση σας από αυτό.

2. Όλες οι είσοδοι των κτηρίων θα πρέ-

πει μετά από μια συγκεκριμένη ώρα που 

θα καθοριστεί από το Τμήμα/Υπηρεσία 

να κλείνουν έτσι ώστε να παρεμποδίζεται 

η είσοδος οποιουδήποτε δεν είναι νόμι-

μος ένοικος του κτηρίου.

3. Μην δανείζετε τα κλειδιά που σας 

έχουν παραδοθεί. Υπάρχει διαδικασία έκ-

δοσης κλειδιών και μόνο με την έγκριση 

του Προέδρου/Προϊσταμένου μπορεί να 

εκδοθεί κλειδί.

4. Σε περίπτωση που μεταφέρετε 

Μηχανογραφικό Εξοπλισμό με το όχημα 

σας αυτός θα πρέπει να τοποθετείται στο 

χώρο φύλαξης αποσκευών. Μην αφήνετε 

εξοπλισμό στα καθίσματα.

5. Απαγορεύεται Αυστηρά η πλανοδι-

οπώληση εντός των κτηρίων του Πανεπι-

στημίου Κύπρου. Μην επιτρέπετε την είσο-

δο πλανοδιοπωλών εντός των κτηρίων και 

των γραφείων σας. Μην αγοράζετε οτιδή-

ποτε από αυτούς. Έχουμε ενημερωθεί από 

την Αστυνομία ότι παρακολουθούν τους 

χώρους, καταγράφουν αδύνατα σημεία 

και επανέρχονται για κλοπή εξοπλισμού.

6. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε 

οποιοδήποτε άτομο να κινείται ύποπτα 

στο χώρο, ενημερώστε αμέσως τον Το-

μέα Ασφάλειας και Υγείας στο τηλέφωνο 

2289 2244 ή στην Υπηρεσία Φύλαξης στο 

τηλέφωνο 2289 2011, κινητό 9954 8931.

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Α Π Ο Φ Ο Ι ΤΟ Ι

Το Πανεπιστήμιο ανταποκρινό-

μενο στις αυξημένες ανάγκες ανά-

πτυξης του νεοσύστατου Γραφείου 

Αποφοίτων για την προσέγγιση των 

χιλιάδων αποφοίτων του ιδρύματος, 

προέβη στη σύσταση Συμβουλίου του 

Γραφείου Αποφοίτων, στο οποίο συμμε-

τέχουν εκπρόσωποι από όλες τις Σχολές 

καθώς και εκπρόσωποι των αποφοίτων. 

Κατά την πρώτη συνάντηση του Συμ-

βουλίου, η οποία πραγματοποιήθηκε 

στις 8 Μαρτίου 2006 στο Πανεπιστήμιο, 

συζητήθηκαν θέματα εκδηλώσεων, ει-

σαγωγής νέων προγραμμάτων συμβου-

λευτικής προς τους φοιτητές από τους 

απόφοιτους, δια βίου μάθησης και παρο-

χής δευτερεύοντος πτυχίου καθώς και η 

δυνατότητα διεξαγωγής μιας έρευνας της 

αγοράς εργασίας, η οποία θα στοχεύει 

στη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης 

των εργοδοτών από τους απόφοιτους 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Τέλος, με αφορμή την επέτειο της 

αποφοίτησης της δέκατης σειράς φοιτη-

τών αποφασίστηκε η οργάνωση από 

το Πανεπιστήμιο μιας εορταστικής 

εβδομάδας προς τιμήν των αποφοί-

των το φθινόπωρο του 2006. Ανάμε-

σα στις εκδηλώσεις των εορτασμών πε-

ριλαμβάνονται μια ομιλία από εξέχουσα 

προσωπικότητα της Κύπρου, μια φωτο-

γραφική έκθεση με στιγμιότυπα από τη 

φοιτητική ζωή, η προβολή μιας ταινίας 

σύντομης διάρκειας για τα δεκάχρονα 

του Ιδρύματος και παρουσιάσεις από 

τους φοιτητικούς ομίλους σε συνεργασία 

με τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπι-

στημίου. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Το Συμβούλιο Αποφοίτων του Παν-

επιστημίου Κύπρου έχει προκηρύξει 

εκλογές για την ανάδειξη του νέου Συμ-

βουλίου Αποφοίτων. Οι εκλογές θα γίνουν 

με βάση το καταστατικό του Συμβουλίου 

Αποφοίτων το οποίο μπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα του Γραφείου Αποφοί-

των (www.ucy.ac.cy/alumni). 

Οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν ηλε-

κτρονικά (μέσω διαδικτύου), θα  διεξα-

χθούν από τις 2 - 9 Μαΐου 2006 καθ΄όλη 

τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο καταστα-

τικό, δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων 

έχουν όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου. Εκλέγονται οι δυο πρώτοι 

υποψήφιοι σε σταυρό προτίμησης από 

κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου για κάθε 

τετραετία αποφοίτων (1996-1999, 2000-

2003, 2004-2006). 

Κάθε απόφοιτος του Πανεπιστημίου 

Κύπρου θα λάβει ταχυδρομικά κωδικούς 

πρόσβασης με τους οποίους θα μπορεί 

να ψηφίσει στην ιστοσελίδα του Γραφεί-

ου Αποφοίτων (www.ucy.ac.cy/alumni). 

Κάθε απόφοιτος μπορεί να ψηφίσει έναν 

μόνο υποψήφιο από το Τμήμα του για την 

τετραετία που αποφοίτησε. 

Το  Συμβούλιο Αποφοίτων καλεί όλους 

τους απόφοιτους να συμμετέχουν μαζικά 

στην εκλογική διαδικασία, η οποία θα γί-

νει ηλεκτρονικά, δίνοντας τη δυνατότητα 

εύκολης πρόσβασης σε όλους τους απο-

φοίτους. 

Πληροφορίες: τηλ. 9940 6660 ή 9943 

1467.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Ανελίξεις ακαδημαϊκού προσωπικού 

Μαργαρώνη Μαρία, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, προήχθηκε σε 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 01/03/06

Μαυράτσας Καίσαρ, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-

μών, προήχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/03/06

Μπαλασόπουλος Αντώνης, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, προή-

χθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 01/03/06

Παλλήκαρος Χρίστος, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

προήχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/02/06 

Πίτρης Κωνσταντίνος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 

01/02/06

Τσιπλάκου Σταυρούλα, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, προήχθηκε 

σε Επίκουρη Καθηγήτρια, 01/02/06

Επισκέπτες καθηγητές

Πολυχρονοπούλου Κυριακή, Μεταπτυχιακή Συνεργάτις στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Μηχα-

νολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής

Προσλήψεις διοικητικού προσωπικού

Γεωργίου Παναγιώτα, Γενικός Γραφέας, 01/03/06

Διαμαντοπούλου Γεωργία, Γενικός Γραφέας, 01/03/06

Κυπριανού Κυπρούλλα, Γενικός Γραφέας, 01/03/06

Μιχαήλ Μικαέλλα, Γενικός Γραφέας, 01/03/06

Φελλούκα Ελένη, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 01/03/06

Χατζημηνά-Κυριάκου Μάρω, Γενικός Γραφέας, 01/03/06

Προαγωγές διοικητικού προσωπικού 

Παπαπέτρου Βασούλα, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 

προήχθηκε σε Ανώτερο Βοηθό Μηχανογράφησης, 01/02/06

Ν Ε Α Π Ρ Ο ΣΩ Π Α ΣΤΟ Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο
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4. Παρατείνεται η θητεία της  υφιστα-

μένης  Πρυτανικής Αρχής μέχρι τον Δε-

κέμβριο 2006, ούτως ώστε οι Πρυτανικές 

εκλογές να διεξαχθούν κατά το πρώτο δε-

καπενθήμερο του Νοεμβρίου. 

Με την υιοθέτηση των προτάσεων αυ-

τών κλείνει ικανοποιητικά μια δύσκολη 

περίοδος για το Πανεπιστήμιο η οποία είχε 

κορυφωθεί με την κρίση του 2002.

Στην επίτευξη του στόχου μας συν-

έβαλαν οι συλλογικές προσπάθειες των 

Προέδρων των Τμημάτων,  η εποικοδο-

μητική στάση της ηγεσίας της ΦΕΠΑΝ, 

η σταθερή στήριξη του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου, και η εμμονή στις δημο-

κρατικές διαδικασίες και τις ακαδημαϊκές 

αρχές. Με επίπονες προσπάθειες εξευρέ-

θηκαν ολοκληρωμένες λύσεις στο πρό-

βλημα των διαγραφών που αντιμετωπί-

ζαμε ως κοινότητα εδώ και πολλά χρόνια. 

Η Σύγκλητος -σε ειδική συνεδρία τον Νο-

έμβριο του 2003- είχε  διατυπώσει το τρο-

ποποιητικό Νομοσχέδιο και τους Κανονι-

σμούς ρυθμίζοντας το επίμαχο θέμα των 

διαγραφών, οριοθετώντας τη συμμετοχή 

των φοιτητών στη λήψη αποφάσεων, και 

αποκαθιστώντας τη συμμετοχή τους στις 

Πρυτανικές εκλογές σε κοινώς αποδεκτά 

επίπεδα.

Γνωρίζουμε ότι ο διάλογος δεν ήταν 

εύκολος. Ολόκληρη η κοινότητα επεδίωξε 

κοινούς στόχους και συναινετικές λύσεις. Η 

απόφαση της Συγκλήτου, με τη σύμφωνη 

γνώμη της ΦΕΠΑΝ και την σχεδόν απόλυτη 

ομοφωνία των ακαδημαϊκών μελών, έστει-

λε το μήνυμα ότι το Πανεπιστήμιο γνωρίζει 

να διαχειρίζεται τα του οίκου του με σύν-

εση, δυναμισμό και όραμα. 

Με την δύσκολη αυτή περίοδο να ανή-

κει πλέον στο παρελθόν του Πανεπιστη-

μίου, μπορούμε να επικεντρωθούμε στις 

καινούργιες προκλήσεις που αντιμετωπί-

ζουμε: τη θεσμοθέτηση του Κοινωνικού 

Συμβολαίου, την ολοκλήρωση του Σχεδί-

ου Μεταρρύθμισης με τη συνεπαγόμενη 

βελτίωση των Διοικητικών Υπηρεσιών, τη 

στήριξη και την ενίσχυση των Τμημάτων 

που βρίσκονται σε ανάπτυξη και, κυρίως, 

την επιδίωξη της ακαδημαϊκής αριστείας  

σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

ανάμεσα σε εκατόν ογδόντα συμμετέχοντες, ότι παρουσιάστηκε στην Ευρω-

παϊκή Υπουργική Διάσκεψη eHealth 2003 που έγινε στις Βρυξέλλες και ότι έχει 

κληθεί για παρουσίαση στην ίδια Διάσκεψη στην Ισπανία το Μάιο του 2006. 

Επίσης κατατάχτηκε έβδομο από τις ογδόντα και πλέον εφαρμογές e-content 

για e-health στον Διαγωνισμό World Summit Award το 2003. Το επιχειρησια-

κό σχέδιο για το ΔΙΤΗΣ έλαβε διάκριση στο Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 

Cyprus Entrepreneurship Competition (CyEC) τον Μάιο του 2005.

Το Σύστημα Τηλεϊατρικής στην Επείγουσα Ορθοπεδική λειτουργεί σε πιλοτική 

βάση στα Νοσοκομεία Λευκωσίας και Πάφου σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Υγείας, το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και  το 

Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου με τη στήριξη της ΑΤΗΚ. Το Σύστημα, το 

οποίο στηρίζεται στο διαδίκτυο και σε ενσύρματες και ασύρματες νέες τεχνο-

λογίες, έχει ως κύριο στόχο την παροχή από ειδικούς Ορθοπεδικούς επιπρό-

σθετης γνώμης, κυρίως σε επείγοντα περιστατικά, οποτεδήποτε και από οπου-

δήποτε (στην Κύπρο ή στο εξωτερικό). Το Σύστημα λειτουργεί Παγκύπρια ως 

σημαντικό εργαλείο στα χέρια των ορθοπεδικών ιατρών. 

Πληροφορίες για το ΔΙΤΗΣ: στην ιστοσελίδα www.ditis.ucy.ac.cy ή τον Δρα 

Ανδρέα Πιτσιλλίδη, τηλ. 9961 6694 και την κ. Μαρία Νικολάου, τηλ. 9949 7484. 

Πληροφορίες για το Σύστημα Τηλεϊατρικής στην Επείγουσα Ορθοπεδική: Δρας 

Αγαθοκλής Σχίζας, τηλ. 9962 6250 και κ. Σώτος Βοσκαρίδης, τηλ. 9955 1361.

HΜΕΡΙΔΑ eHEALTH

τος. Είναι όμως, βέβαιο ότι τα εργαλεία διευκολύνουν τη 

διαχείριση μαθημάτων, ειδικά με μεγάλα ακροατήρια. 

Επίσης οι περισσότεροι διδάσκοντες φαίνεται να χρησι-

μοποιούν μόνο μέρος των εργαλείων που προσφέρον-

ται και δεν αξιοποιούν όλες τις λειτουργίες.

Ο ρόλος του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. όσον αφορά την υλοποίηση 

της Πολιτικής Τηλεμάθησης, όπως έχει οριστεί από τις 

Πανεπιστημιακές Αρχές, είναι να προσφέρει καταρχήν 

στήριξη για την ετοιμασία του μαθησιακού υλικού και 

αργότερα στήριξη για παρακολούθηση και ενημέρωση 

του υλικού.

Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της ημερίδας κα-

ταγράφηκαν οι συγκεκριμένες ανάγκες όσων συμμετεί-

χαν ούτως ώστε το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. να μπορέσει να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του προς τους διδάσκοντες που ενδιαφέ-

ρονται να χρησιμοποιήσουν εργαλεία τηλεμάθησης.

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