
 

 

  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ 
 

Τα Πανεπιστήμια είναι oργανισμοί εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και πολιτισμικής δημιουργίας. 
Yπηρετούν την αποστολή τους μέσα από αυστηρά και απαιτητικά πλαίσια αξιολόγησης, τόσο του έργου 
που επιτελείται όσο και της επίδοσης των στελεχών τους. 
 
Για να έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν και να διαχειρίζονται εξωτερική χρηματοδότηση, τα 
Πανεπιστήμια λειτουργούν, επίσης, ως ενδιάμεσοι χώροι μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. 
Προσφέρουν πάμπολλες ευκαιρίες για νέους ανθρώπους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να 
αναπτύξουν δεξιότητες διεθνούς συνεργασίας και αυτόνομης δημιουργίας, ώστε να μπορούν να 
διεκδικήσουν θέσεις σταδιοδρομίας στους κλάδους που επιλέγουν. 
 
Σε αυτή τη βάση, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, το Πανεπιστήμιο Κύπρου εργοδοτεί περίπου 550 
Ειδικούς Επιστήμονες Έρευνας ή Διδασκαλίας, κατά το μεγαλύτερο μέρος από εξωτερική χρηματοδότηση, 
περιλαμβανομένων ευρωπαϊκών έργων και δωρεών. Αυτές οι εργοδοτήσεις γίνονται με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου.  Στα συμβόλαια καταγράφονται ρητά οι όροι εργοδότησης, οι απολαβές και ο χρονικός 
περιορισμός.  Αρκετοί από τους Ειδικούς Επιστήμονες απασχολούνται παράλληλα σε άλλους οργανισμούς, 
στοιχείο το οποίο, για τις πλείστες των περιπτώσεων, ενθαρρύνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο 
πλαίσιο της στήριξης για ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
 
Μια ομάδα Ειδικών Επιστημόνων έχει δημιουργήσει συντεχνία για να εκπροσωπήσει τα μέλη της που 
εργάζονται σε διάφορα Πανεπιστήμια. Οποιαδήποτε προσπάθεια συλλογικής εκπροσώπησης είναι 
σεβαστή. Η ηγεσία του Πανεπιστημίου Κύπρου προτίθεται να συζητήσει με όλους τους Ειδικούς 
Επιστήμονες και τα όργανα που τους εκπροσωπούν μόλις τερματιστούν οι μονομερείς εκβιαστικές 
ενέργειες και η δημόσια στοχοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Συμβουλίου του και μελών της 
ηγεσίας του.   
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επαναλαμβάνει ότι έχει ευθύνη απέναντι στην Πολιτεία και την κοινωνία:  

 Να διασφαλίσει τη συνεχή ροή των προγραμμάτων σπουδών του και να προστατέψει τους 

φοιτητές του. 

 Να διαφυλάξει τη δυνατότητα να εργοδοτεί νέους επιστήμονες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 

με βάση τόσο τη διεθνή πρακτική όσο και τους όρους των εξωτερικά χρηματοδοτούμενων 

ερευνητικών έργων.   
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 Να συνεχίσει να προσφέρει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και 

για επιστημονική αυτονόμηση. 

 
Το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να διαφυλάξει τη δυνατότητα να προσφέρει την ευκαιρία σε όλους τους νέους 
επιστήμονες, μέσα από διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής, να αποκτήσουν εργασιακή 
εμπειρία στα πρώτα χρόνια μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
διεκδικήσουν θέσεις σταδιοδρομίας, σε όποιο χώρο επιλέξουν. Μόνο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα 
τελευταία τρία χρόνια έχουν αποφοιτήσει 177 διδάκτορες, νέοι επιστήμονες με φιλοδοξίες και διάθεση 
για δημιουργία.   
 
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και εκφράζει δημοσίως την 
αποφασιστικότητά της να προσφερθούν τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου κανονικά. Σε κάθε 
περίπτωση, θα αναπληρωθούν τυχόν χαμένες ώρες διδασκαλίας και μάθησης. 
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