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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΝΤΙΝΟ ΛΕΒΕΝΤΗ
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Όγδοη Ετήσια
Διάλεξη εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη στο πλαίσιο των εορτασμών
για την Ημέρα της Ευρώπης, στις 16 Μαίου 2011, στην Αίθουσα
Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο
Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
Πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακρόπολης,
Χαράλαμπος Μπούρας, ο οποίος παρουσιάζοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την Ακρόπολη εστίασε στην υπεύθυνη εργασία για τη συντήρηση, την αποκατάσταση, την αναστήλωση
και την προβολή της Ακροπόλεως και των μνημείων. Στη διάλεξη
αναδείχθηκαν η δεοντολογία που πρέπει να χαρακτηρίζει τις εργασίες διατήρησης ιστορικών μνημείων.
Χαιρετισμό στη διάλεξη απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποί-

κτηριστικά: «Υπήρξαν πρότυπα, επειδή υπήρξαν πρωτότυπα, κι

ος αφού πρώτα απέδωσε φόρο τιμής στον Ντίνο Λεβέντη και

απέκτησαν διάρκεια μέσα στο χρόνο, επειδή η ικανότητα όσων

την οικογένεια Λεβέντη για την ανιδιοτελή τους προσφορά στη

εμπνεύσθηκαν την αρχιτεκτονική τους δομή και το γλυπτό διάκο-

κοινωνία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανέδειξε στη συνέχεια τη

σμο, και επειδή η ταχύτητα της εκτέλεσης από τους τεχνίτες τους

διαχρονικότητα των μνημείων της Ακρόπολης, λέγοντας χαρα-

προσέδωσαν τη δύναμη του κλασσικού, του ανεπανάληπτου.».

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
Δωρεά δώδεκα χαρακτικών έργων στο Π. Κ.
Το Πανεπιστήμιό μας πλησιάζει όλο και περισσότερο στην
επίτευξη του στόχου της δημιουργίας μιας δικής του αξιόλογης
πινακοθήκης με έργα των σημαντικότερων Κυπρίων ζωγράφων,
γλυπτών, χαρακτών-εκπροσώπων όλων των καλλιτεχνών τάσεων
και τεχνοτροπιών. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2011 στην
Πανεπιστημιούπολη με την ευκαιρία της δωρεάς δώδεκα έργων
χαρακτικής εκ μέρους της νεοσύστατης Εταιρείας «Κύπριοι Χαράκτες». Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι η Χαρακτική είναι μία τέχνη
ιδιόμορφη που έχει το δικό της εικαστικό αλφαβητάρι και που από
τη φύση της είναι κατ’ εξοχήν λαϊκή και επινοημένη για τις πλατιές
μάζες μια και η δυνατότητα δημιουργίας πολλών αντιτύπων του
ίδιου έργου καθηλώνει την τιμή τους συγκριτικά με άλλες μορφές
τέχνης καθιστώντας την πιο προσιτή στην ευρεία μάζα των φιλότεΣυνεχίζεται στη σελίδα 15
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Ο UCY VOICE 95,2 σε νέα στούντιο
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου UCY
Voice 95,2 μεταφέρθηκε πρόσφατα σε νέα στούντιο, στο Κτήριο
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στην Πανεπιστημιούπολη.

γανική του μορφή, προβάλλει σημειολογικά την ιδιαίτερη του
ταυτότητα!
Διαθέτει τρία στούντιο, εκπομπής, συνεντεύξεων και παρα-

Ο Ραδιοσταθμός είναι σχέδιο των Αρχιτεκτόνων Άδωνη

γωγής. Το στούντιο παραγωγής θα εξοπλιστεί όταν εξασφαλι-

Κλεάνθους και Νίνας Ηλιασίδου, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει το όλο

στεί το απαραίτητο κονδύλι και η δημιουργία του αναμένεται να

συγκρότημα στο οποίο εντάσσεται ο Ραδιοσταθμός. Η ακουστι-

δώσει μεγαλύτερη αυτονομία και ανώτερη ποιότητα στις παρα-

κή μελέτη για το χώρο, έγινε από το Θεόδωρο Τιμαγένη, Αρχιτέ-

γωγές του Ραδιοσταθμού. Ο τρόπος ηχομόνωσης επιλέχθηκε με

κτονα-Ακουστικολόγο από την Ελλάδα. Η ηλεκτρομηχανολογική

κριτήρια την άριστη ποιότητα και το χαρακτήρα του Ραδιοσταθ-

μελέτη έγινε από το γραφείο Γεωργίου-Ζεμπύλας Συνεργάτες. Το

μού. Ανάλογα, τα χρώματα που έχουν επιλεγεί, αντανακλούν νε-

συντονιστικό ρόλο της ομάδας μελέτης του Ραδιοσταθμού είχε

ανική φρεσκάδα, κέφι και θετική διάθεση.

το Γραφείο Μαραθεύτη-Γιαννουρή μέσω της Παυλίνας Καλαθά

Η μεταφορά του Ραδιοσταθμού στην ‘καρδιά’ της φοιτητικής

και τη διεύθυνση του έργου είχε το γραφείο Ανάπτυξης της Παν

ζωής, αναμένεται να δώσει ώθηση στη νεανική δημιουργία και

επιστημιούπολης μέσω των εκπροσώπων του, Χριστίνας Σιερε-

έκφραση, και θα προβάλει με τον καλύτερο τρόπο τις δραστηρι-

πεκλή και Στέλιου Ιακωβίδη.

ότητες τους, τις εκδηλώσεις και γενικότερα το έργο του Πανεπι-

Ο Ραδιοσταθμός βρίσκεται στον 1ο όροφο του Κτηρίου 2

στημίου Κύπρου.

όπου στεγάζονται χώροι φοιτητικών δραστηριοτήτων και ψυ-

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που ενδιαφέρονται

χαγωγίας. Ο Ραδιοσταθμός είναι μια οντότητα με αυτοτέλεια

να συνεργαστούν με τον UCY Voice, μπορούν να στείλουν μήνυμα

τόσο στη λειτουργία όσο και στο σχεδιασμό. Η ξεχωριστή ορ-

στο ucyvoice@ucy.ac.cy ή να τηλεφωνήσουν στο 2289 5140.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΡΑ 2010 - 2011»
Το Δεύτερο Βραβείο με θέμα την ‘Εισβολή’ ορ
μονικών διαταραχών στον οργανισμό των εφήβων
έλαβαν οι μαθητές, Ραπτόπουλος Ζαχαρίας, Ταβέλλα Μαριάνα, Σταματίου Μελίνα, και Πανέρα
Αγγελική του Λανιτείου Λυκείου Β΄ μαζί με την Καθηγήτρια Φυσικής κ. Άννα Μαρκίδου στο διαγωνισμό «Μαθητές στην Έρευνα - Μέρα» του Ιδρύμα
τος Προώθησης Έρευνας. Οι μαθητές συνεργάστηκαν με το Εργαστήριο ΓΑΙΑ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την καθοδήγηση
της Δρ Φάττα-Κάσινου.
Οι Ενδοκρινικοί Διαταράχτες (ΕΔ) είναι φυσικά συστατικά ή συνθετικές κυρίως ουσίες (ξένες
προς τη ζωή - ξενοβιοτικές) που μιμούνται ή παρ
εμποδίζουν τη λειτουργία των φυσικών ορμονών
στους οργανισμούς και προκαλούν με αυτό τον

δυνατό να προκαλούν ΕΔ. Πολλές από τις χημικές αυτές ενώ-

τρόπο ενδοκρινικές διαταραχές, προκαλώντας έτσι σοβαρά

σεις καταλήγουν στην αποχέτευση μετά τη χρήση τους από τον

προβλήματα υγείας, όπως αναπτυξιακά προβλήματα καθώς και

άνθρωπο. Ακολούθως στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και

προβλήματα στο αναπαραγωγικό, ανοσοποιητικό και νευρικό

στη συνέχεια μέσω της επεξεργασμένης ροής που λαμβάνεται

σύστημα. Το θέμα διερευνήθηκε από τους μαθητές μέσα από τη

από τις μονάδες αυτές στο περιβάλλον. Η διαδικασία συλλογής

βιβλιογραφία, δόθηκαν ερωτηματολόγια με σκοπό να ερευνηθεί

δειγμάτων από λύματα καθώς και η επεξεργασία τους προς ποι-

κατά πόσο είναι ενημερωμένοι οι μαθητές για το θέμα αυτό και

οτικό και ποσοτικό προσδιορισμό ξενοβιοτικών ουσιών, είναι

εξετάστηκε ποια προϊόντα που πιθανό να προκαλούν ΕΔ χρησι-

ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Τη διαδικασία αυτή παρακο-

μοποιούνται και με ποια συχνότητα από τους νέους. Καταγρά-

λούθησαν οι μαθητές στο Εργαστήριο ΓΑΙΑ. Στην έρευνα πέραν

φηκαν τα συστατικά προϊόντων προσωπικής φροντίδας και καλ-

της περιγραφής του προβλήματος σε θεωρητικό και πρακτικό

λυντικών που καταναλώνουν οι έφηβοι και εξετάστηκαν μέσω

επίπεδο προτείνονται τρόποι για ενημέρωση και τρόποι για να

της βιβλιογραφίας και του διαδικτύου για να διαφανεί εάν αυτά

μειωθούν οι ΕΔ στη ζωή μας.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Την Πέμπτη και Παρασκευή, 07-08 Απριλίου 2011, πραγματο-

Το διήμερο πρόγραμμα φιλοξενίας του Πανεπιστημίου Elte

ποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διήμερο πρόγραμμα φιλο-

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο διοργάνωσε με επιτυχία η

ξενίας ομάδας φοιτητών με αναπηρίες, συνοδών και ακαδημα-

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, περιελάμβανε πα-

ϊκών από το Πανεπιστήμιο Elte της Βουδαπέστης. Η επίσκεψη

ρουσιάσεις σε θέματα στήριξης φοιτητών με αναπηρίες, συζήτη-

του Πανεπιστημίου Elte έγινε στο πλαίσιο προγράμματος της

ση και συμπεράσματα για μελλοντικά βήματα σε θέματα στήρι-

UNICA με θέμα:

ξης φοιτητών με αναπηρίες, εργαστήρι με θέμα την ανταλλαγή

UNICA ExchangeAbility Project:

εμπειριών των ίδιων των φοιτητών για τα συστήματα στήριξης

Fostering Mobility of Students with Disabilities

στα πανεπιστήμιά τους, κοινωνικές εξόδους και ξενάγηση στο

Στόχος του προγράμματος της UNICA είναι η προώθηση της

παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας.

κινητικότητας φοιτητών με αναπηρίες μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Χαιρετισμό κατά τη διήμερη εκδήλωση απηύθυνε ο Φίλιππος

Πανεπιστημίων, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών

Παττούρας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής

ERASMUS. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα πιο κάτω Πανεπιστή-

Μέριμνας και παρουσιάσεις έκαναν η κα Χριστίνα Φλουρέντζου,

μια:

Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμά-

■ Erasmushogeschool – Brussels

τωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και

■ Tallinn University - Esthonia

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η κα Krisztina Kovacs, Disability Co–

■ Elte University – Budapest

ordinator at ELTE University, η κα Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου,

■ Commenius University – Bratislava

Υπεύθυνη Λειτουργός Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης του Πανε-

■ Πανεπιστήμιο Κύπρου

πιστημίου Κύπρου, η κα Eva Reina, Project Manager UNICA, o

τα οποία πραγματοποίησαν μεταξύ τους συνολικά 10 επισκέ-

κ. Marco

La Rosa External Relations of Erasmus Students

ψεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε το

Network, και φοιτητές με αναπηρίες και από τα δύο Πανεπιστή-

Erasmushogeschool στις Βρυξέλλες μεταξύ 14 και 16 Φεβρουα-

μια. Τις εργασίες του προγράμματος συντόνιζε η κα Χρυσάν-

ρίου 2011 και φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο Elte στις 7-8 Απριλί-

θη Λοϊζίδου, Ανώτερη Λειτουργός της Υπηρεσίας Σπουδών και

ου 2011.

Φοιτητικής Μέριμνας.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑ 467 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Την Τετάρτη, 4 Μαίου 2011, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη για το τέλος του μαθήματος έκθεση του ΕΠΑ 467 Διαφορετικό
τητα και Αποκλεισμός. Φέτος στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες συνεργάστηκαν με άτομα από το Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλιακτίδα.
Στόχος ήταν η δημιουργία και υλοποίηση συγκροτημένων
εξατομικευμένων προγραμμάτων με σαφείς και ρεαλιστικούς
διδακτικούς στόχους για το κάθε άτομο στο πλαίσιο του Βιωματικού Εργαστηρίου Τέχνης της Ηλιακτίδας υπό την καθοδήγηση του Stefano Paci. Τα έργα που δημιούργησαν τα άτομα
υπό την εποπτεία των φοιτητών ήταν πραγματικά εντυπωσιακά, κυρίως αν αναλογιστεί κανένας ότι κανένα άτομο δεν είχε
συμμετάσχει ποτέ στο παρελθόν σε κάτι παρόμοιο ούτε είχε
ποτέ την ευκαιρία να προβάλει τη δουλειά του με οποιοδήποτε τρόπο.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Λένιας (μέλους του εργαστηρίου) για το εργαστήριο και την έκθεση: ‘Μου άρεσε πολύ!
Δουλεύω πολλά χρόνια, αλλά εδώ είχα την ευκαιρία να προσφέρω. Θέλω να μείνω μέχρι το τέλος!’
Παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από την έκθεση. Όσοι
ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα προϊόντα του εργαστηρίου, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή απ’ ευθείας με την Ηλιακτίδα.
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκπρόσωπος της Κύπρου και εμπειρογνώμονας περιβάλλον

ροντα εμπίπτει η ταυτοποίηση οργανικών ρύπων σε νερά, σε

τος στη Διαχειριστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, η ανάπτυξη μεθόδων για την εκτί-

θέμα, “Environment, including Climate Change” έχει διοριστεί

μηση της βιολογικής επικινδυνότητας οργανικών ρύπων και ο

η Δρ Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα

σχεδιασμός/ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την απομάκρυνση

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανε-

μη βιοαποδομήσιμων ουσιών από υδατικές μήτρες. Συμμετέχει

πιστημίου Κύπρου.

σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες και εκπροσωπεί την Κύπρο σε

Η κα Δέσπω Φάττα-Κάσινου έχει σημαντική εμπειρία σε πρα-

Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Προγράμματα όπως είναι οι: ESF,

κτικές, συστήματα και τεχνολογίες προστασίας της ποιότητας

COST, FP7. Τέλος, είναι Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού

του περιβάλλοντος και κυρίως στην επεξεργασία νερού, υγρών

Κέντρου Νερού ΝΗΡΕΑΣ που ιδρύθηκε πρόσφατα στο Πανεπι-

αποβλήτων και αστικών λυμάτων. Στα ερευνητικά της ενδιαφέ-

στήμιο Κύπρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
ERASMUS ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου

έδρου, διορίστηκε ξανά η

έλαβε μέρος στο 7ο ετήσιο

Ρούλα

Συνέδριο του Ευρωπαϊκού

από το Ίδρυμα Διαχείρισης

Συνδέσμου

Ευρωπαϊκών

Συντονιστών

Κυρίλλου-Ιωαννίδου
Προγραμμά-

ERASMUS με τίτλο, “ERASMUS

των Δια Βίου Μάθησης της

Coordinators

Conference

Κύπρου. Η Έλενα Αυγουστί-

and Go-Exchange Education

δου-Κυριάκου, Υπεύθυνη του

Fair 2011 – ERACON 2011”,

Τομέα Διεθνών Σχέσεων και η

που

Έμμα Ζένιου, Υπεύθυνη του

πραγματοποιήθηκε

στην Αθήνα από τις 27/4-

Γραφείου

1/5/2011 σε συνεργασία με

Δια Βίου Μάθησης της Υπη-

το Εθνικό και Καποδιστριακό

ρεσίας Έρευνας και Διεθνών

Πανεπιστήμιο Αθηνών και

Σχέσεων του Πανεπιστήμιο

Προγραμμάτων

το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο ERACON 2011 συμμε-

Κύπρου διορίστηκαν στην θέση της Εκτελεστικής Γραμματέως και

τείχαν περίπου 400 συντονιστές του Κοινοτικού Προγράμματος

Εκτελεστικής Ταμία του Συνδέσμου αντίστοιχα.

LLP/ERASMUS από 29 χώρες της Ευρώπης. Η συμμετοχή του Παν

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την ανάδειξη της Καλύτερης

επιστημίου είχε ως αποτέλεσμα τη σύσφιξη των υφιστάμενων

Αφίσας για το ERASMUS , το Πανεπιστήμιο Κύπρου κέρδισε το

σχέσεων, καθώς και την ανάπτυξη νέων διμερών συνεργασιών με

πρώτο βραβείο.

ιδρύματα στον ευρωπαϊκό χώρο, στο πλαίσιο του Προγράμματος
LLP/ERASMUS.

Σημαντική ήταν η συμβολή και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοα-

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν εκλογές

κουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού στην επιτυχία του Συνεδρίου.

για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέ-

Στο Συνέδριο δόθηκαν σημαντικές ομιλίες από τον Brian Holmes,

σμου, θητείας 2 χρόνων, 2011-2013, και Πρόεδρος επανεκλέχθη-

Head of Lifelong Learning Programme Department, Education,

κε ο Δρ Γρηγόρης Μακρίδης, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευ-

Audiovisual and Culture Executive Agency και από τον Philip Van

νας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη θέση

Depoele, Head of Unit Higher Education: ERASMUS, LLL: Higher

του Αντιπροέδρου εξελέγησαν οι: Zekiye Dogan από το Anadolu

Education and International Affairs, Γ.Δ. Εκπαίδευση και Πολιτι-

University στην Τουρκία, ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου από το

σμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Carlos Afonso από το

Στο τέλος της Τελετής Έναρξης του Συνεδρίου διαβάστηκε και

Instituto Politecnico de Portalegre στην Πορτογαλία. Στις θέσεις

το μήνυμα της Επιτρόπου Ανδρούλλας Βασιλείου, η οποία τόνισε

των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκαν η Lyubima

την συμβολή του Συνεδρίου ERACON στην ενδυνάμωση των Ευ-

Despotova-Toleva από το Medical University Plovdiv στην Βουλ-

ρωπαϊκών Προγραμμάτων και κατ’ επέκταση της Εκπαίδευσης.

γαρία, ο Gheorghe Duda από το Spiru Haret University στην

Για σχετικές πληροφορίες:

Ρουμανία (2011-2012) και ο Alain Sombardier από το Westford

www.eaec.eu.com και www.eracon.info.

Business School στη Γαλλία. Στη θέση του Εκτελεστικού Αντιπρο-
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Η ομάδα του Τμήματος Πληροφορικής στον 9 ο Παγκόσμιο
Διαγωνισμό Τεχνολογίας “Imagine Cup”
Έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους φοιτητικούς δια
γωνισμούς τεχνολογίας διοργάνωσε η Microsoft για πρώτη φορά
στην Κύπρο, στις 15 Απριλίου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τη σημαν
τική αυτή προσπάθεια στήριξε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και
το Πανεπιστήμιο Frederick, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Η ομάδα του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΠΛ 345 Ομαδική Εργασία Τεχνο
λογίας Λογισμικού (Διδάσκων: ο Λέκτορας Γιώργος Πάλλης) ανέπτυξε το λογισμικό που ήταν ο νικητής του διαγωνισμού με την
εφαρμογή iDOC. Σύμφωνα με την εφαρμογή iDOC που ανέπτυξαν
οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, με τη χρήση του Windows Phone 7, ο ασθενής μπορεί να
έχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο κινητό
του τηλέφωνο, που αφορούν σε κατευθύνσεις προς το πλησιέστερο
νοσοκομείο ή γιατρό, ο οποίος έχει εντοπιστεί αναλόγως της ασθένειας από την οποία φαίνεται να πάσχει ο ασθενής, σε οποιαδήποτε
χώρα κι αν βρίσκεται. Η ομάδα που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο
στον τελικό του Διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον
προσεχή Ιούλιο στη Νέα Υόρκη, αποτελείται από τους προπτυχιακούς φοιτητές: Κωνσταντίνο Κώστα, Αντώνη Μαυρή, Γιώργο Νικολαΐδη, Διομήδη Παπαδιομήδους. Μέντορας στην ομάδα είναι ο Δρ
Χαράλαμπος Πουλλής.

Συμμετοχή ομάδας φοιτητών της Νομικής σε παγκόσμιο
διαγωνισμό στις ΗΠΑ
Το Τμήμα Νομικής συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά

ξένα Πανεπιστήμια στην αγγλική γλώσσα ενώπιον κριτών ωσάν

στον παγκόσμιο διαγωνισμό εικονικής δίκης, «The Philip C.

να επρόκειτο για δίκη στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η

Jessup International Law Moot Court Competition», που πραγ-

προετοιμασία της ομάδας είναι πολύμηνη και διαρκεί συνολικά

ματοποιήθηκε στην Washington DC των ΗΠΑ στις 20-26 Μαρ-

επτά μήνες.

τίου 2011. Πρόκειται για την

Η φετινή συμμετοχή του

παγκόσμια Ολυμπιάδα διε-

Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν

θνούς δικαίου στην οποία

πολύ ικανοποιητική. Η ομά-

συμμετέχουν

περισσότερα

δα του Τμήματος Νομικής

από εκατό Πανεπιστήμια από

σημείωσε δύο νίκες (εναντί-

όλο τον κόσμο. Την εξαμελή

ον των Πανεπιστημίων της

ομάδα εκπαίδευσε και καθο-

Κοπεγχάγης και του Λεσόθο)

δήγησε ο Λέκτορας του Τμή-

και υπέστη δύο ήττες (από τα

ματος Νομικής Αριστοτέλης

Πανεπιστήμια της Μαλαισίας

Κωνσταντινίδης στο πλαίσιο

και της Σιγκαπούρης).

του

μαθήματος

«Εικονική

Δίκη».
Οι φοιτητές εξετάζουν σε
βάθος μία πολύπλοκη υπό-

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα επίπονη και πολλαπλά
ωφέλιμη άσκηση για τους
φοιτητές, καθώς τους δίνει

θεση που θέτει πολυάριθμα ζητήματα διεθνούς δικαίου από τη

εφόδια που πρέπει να έχει ο αυριανός νομικός και διπλωμάτης

σκοπιά δύο υποτιθέμενων εμπλεκομένων κρατών, συντάσσουν

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί εμπειρία

γραπτά υπομνήματα και κατόπιν διαγωνίζονται προφορικά με

ζωής για κάθε φοιτητή που συμμετέχει.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΒΟΗΘΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο
Στέγασης) διοργάνωσε εκδήλωση απονομής διπλωμάτων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας (Β.Φ.Ε.) του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2011 στο Κέντρο Εκδηλώσεων της Φ.Ε.,
απονεμήθηκαν διπλώματα σε 13 φοιτητές συνολικά που έλαβαν
μέρος στο Πρόγραμμα.
Το Πρόγραμμα Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας (Β.Φ.Ε) συντονίζει
το Γραφείο Στέγασης στο πλαίσιο λειτουργίας της Φοιτητικής
Εστίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στη βάση μιας μικρής κοινότητας. Οι Β.Φ.Ε. έχουν συγκεκριμένες ευθύνες σε θέματα όπως
ευημερία και ασφάλεια ενοίκων, και επιλέγονται από το Γραφείο
Στέγασης για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι δωρεάν
διαμονής στη Φοιτητική Εστία.
Η απονομή των διπλωμάτων έγινε από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ανδρέα
Χριστοφίδη.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Προσωπικού για τις εξελί-

συντάξιμη θέση στην κρατική υπηρεσία με μόνιμη ιδιότητα.

ξεις που αφορούν το Σχέδιο Συντάξεων, παραθέτουμε τις κύριες

3. Σύμφωνα, δε, με τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο του

πρόνοιες της Εγκυκλίου αρ. 1423 του Υπουργείου Οικονομικών,

1990 έως 2009, μια θέση μπορεί να είναι μόνιμη ή προσωρινή,

με θέμα

όμως μόνο οι μόνιμες θέσεις θεωρούνται συντάξιμες. Σημειώνεται ωστόσο ότι ο θεσμός των προσωρινών θέσεων σήμερα είναι

«Ο περί Συντάξεων Νόμος του 1997 έως 2010»:

ουσιαστικά ανενεργός.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Συντάξεων Νόμου του 1997

4. Ως εκ των πιο πάνω, συντάξιμος υπάλληλος είναι ο υπάλ-

έως 2010, ο νόμος αυτός εφαρμόζεται για όλους τους κρατικούς

ληλος που κατέχει συντάξιμη θέση στην κρατική υπηρεσία με

υπαλλήλους και, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος

μόνιμη ιδιότητα, κάτι του δεν ισχύει στην περίπτωση των εκτά-

και των περί Δικαστηρίων Νόμων, εφαρμόζεται και στα μέλη της

κτων/συμβaσιούχων υπαλλήλων για τους οποίους εξάλλου δεν

Δικαστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, το Γενικό Εισαγγελέα

υπάρχουν θεσμοθετημένες θέσεις, αλλά απλώς στον κρατικό

και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του

προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ένα κονδύλι από το οποίο κα-

εν λόγω νόμου:

ταβάλλεται η μισθοδοσία τους. Η αναφορά που γίνεται στον περί
Συντάξεων Νόμο του 1997 έως 2010, και συγκεκριμένα στο 14(γ)

«Κρατικός υπάλληλος» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη

αυτού, σε «μη συντάξιμη θέση», δεν αφορά θέση που κατέχεται

Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, την υπηρε-

από έκτακτο/συμβασιούχο προσωπικό, αλλά αναφέρεται στο

σία του Γενικού Ελεγκτή, Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους,

θεσμό των προσωρινών θέσεων που λειτουργούσε παλαιότερα

τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, υπηρεσία στις Δυνάμεις

και αφορούσε θέσεις που περιλαμβάνονταν στον κρατικό προϋ-

Ασφαλείας και στο Στρατό της Δημοκρατίας και υπηρεσία σ΄

πολογισμό, θεσμός οποίος, όπως προαναφέρθηκε, σήμερα είναι

οποιαδήποτε θέση αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρό-

ανενεργός.

νοια με νόμο.
«Συντάξιμη θέση» σημαίνει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία.
«Συντάξιμος υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο που κατέχει

Η πιο πάνω Εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.new.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/announcements.aspx
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Ημερίδα για το έργο των Διοικητικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 18
Απριλίου 2011, στο Κτήριο Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη, Ημερίδα που είχε ως θέμα την παρουσίαση και συζήτηση του έργου των
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η προσέλευση των μελών του
διοικητικού προσωπικού ήταν ιδιαίτερα
εντυπωσιακή, αφού πέραν των 350 ατόμων έδωσαν το παρόν τους στην Ημερίδα.
Βασικός στόχος της Ημερίδας, ήταν
η ενημέρωση του διοικητικού προσωπικού, όπως επίσης και της ηγεσίας του

Κώστας Ματσούκας, Ανώτερος Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών

Πανεπιστημίου Κύπρου, για τις στρατηγικές δράσεις που έχουν

Μαρία Μακρή-Μούζουρα, Γραμματειακός Λειτουργός (Διοικητική

υλοποιηθεί ή/και βρίσκονται σε εξέλιξη από τις Διοικητικές Υπη-

Υποστήριξη Πρυτανικού Συμβουλίου)

ρεσίες. Επίσης, η Ημερίδα στόχο είχε τη γνωριμία μεταξύ των

Αθηνά Στυλιανού, Ανώτερη Λειτουργός, ΥΣΦΜ

μελών του διοικητικού προσωπικού του Π.Κ.

Παναγιώτης Φλωρής, Βοηθός Γραφείου, Ανεξάρτητο Γραφείο Με

Κατά την έναρξη της Ημερίδας, οι Αρχές του Πανεπιστημίου
τίμησαν, με την απονομή τιμητικής πλακέτας, τα 8 πρώτα μέλη
του διοικητικού προσωπικού που συμπλήρωσαν είκοσι χρόνια

ταφορών και Εκδηλώσεων-ΥΑΔ
Μάρω Πάρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Γραφείο Πληρωμών-ΟΥ
Στη συνέχεια, έγιναν παρουσιάσεις από όλες τις Διοικητικές

υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα μέλη αυτά είναι:

Υπηρεσίες του Π.Κ.: Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Βιβλι-

Ανδρέας Χριστοφίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

οθήκη, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικές

Άγης Ελισσαίος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπηρεσίες, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, Υπηρεσία

Ανδρούλλα Θεοφάνους, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών, όπως
επίσης και από τους Τομείς του Π.Κ. (Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου ,Τομέας Προώθησης και Προβολής, Τομέας Συμβάσεων
και Αγορών).
Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με διεξαγωγή συζήτησης μεταξύ των μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας για το έργο
που παρουσιάστηκε από τις ΔΥ, όπως επίσης και για τους στρατηγικούς στόχους
που έθεσε η Πρυτανεία για την τετραετία
2011-2014.

Διάχυση γνώσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011, η πρώτη

αναπτυξιακά προγράμματα και αξιοποίηση της αποκτηθείσας

συνάντηση διάχυσης πληροφοριών από σεμινάρια και συνέδρια

γνώσης στον εργασιακό τους χώρο τόσο από τους ίδιους όσο και

στα οποία συμμετείχε το διοικητικό προσωπικό στο πλαίσιο της

από τους συναδέλφους τους. Στην πρώτη αυτή παρουσίαση τις

εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του. Την παρουσίαση διοργάνω-

εμπειρίες τους μοιράστηκαν οι: Έλενα Ξυδά και Κάτια Γεωργίου,

σε η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων. Σκοπιμότητα των

η Στέλλα – Μαρία Βασιλείου και η Νάτια Καραγιάννη οι οποίες

παρουσιάσεων αυτών είναι η περαιτέρω αξιοποίηση των πολύτι-

παρουσιάζουν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στα

μων πληροφοριών των σεμιναρίων ανάπτυξης του ανθρώπινου

σεμινάρια ERA - in - Action Workshop on Financial Auditing in

δυναμικού. Αποτελεί αναμφισβήτητα έμπρακτη απόδειξη της

FP6 and FP7, Time and Performance Management και Ευρωπαϊ-

σπουδαιότητας της συμμετοχής του διοικητικού προσωπικού σε

κά Εκπαιδευτικά και οπτικοακουστικά προγράμματα αντίστοιχα.

8

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΣΩ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πραγματοποιήθηκαν

μέσω δημιουργικότητας και

στον Πρωταρά Εκπαιδευτικά

πρακτικής εφαρμογής στην

Προγράμματα Επικοινωνίας

καθημερινή

και Ομαδικότητας μέσω Βι-

συμμετεχόντων.

εργασία

των

ωματικής Εκπαίδευσης στα

Με το πέρας της κάθε

οποία έλαβε μέρος Προσωπι-

άσκησης οι συμμετέχοντες

κό από Σχολές και Υπηρεσίες

είχαν την ευκαιρία να τύχουν

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ανατροφοδότησης και ανά-

Τα εκπαιδευτικά Προγράμ-

λυσης της συσχέτισης της

ματα διοργανώθηκαν από

κάθε άσκησης με την εργα-

το Γραφείο Εκπαίδευσης της

σία τους και το εργασιακό

ΥΑΔ στο πλαίσιο υλοποίησης

περιβάλλον.

του προγραμματισμού των

Οι συμμετέχοντες έχουν

Εκπαιδευτικών Αναγκών του

εκφραστεί με πολύ εγκωμι-

Προσωπικού.

αστικά σχόλια για την διορ-

Η δομή των σεμιναρίων
περιελάμβανε

γάνωση και το περιεχόμενο

βιωματικές

των σεμιναρίων αυτών αφού

ασκήσεις που στόχο είχαν

μέσα από την διεξαγωγή τους

την ανάπτυξη και ενδυνάμω-

δύνανται να συνεργαστούν

ση ομάδων, την δημιουργία

προϊστάμενοι και υφιστά-

κοινής κουλτούρας και κοι-

μενοι για την επίτευξη των

νού οράματος, τη βελτίωση

κοινών στόχων. Πρόθεση της

της επικοινωνίας και την ενί-

Διεύθυνσης του Πανεπιστη-

σχυση της δημιουργικότη-

μίου είναι η συμμετοχή όλου

τας των συμμετεχόντων. Τα

του Διοικητικού Προσωπικού

προγράμματα είχαν επίσης

σε παρόμοια σεμινάρια, προ-

στόχο την ανάπτυξη νέων δε-

σπάθεια που έχει αρχίσει από

ξιοτήτων και συμπεριφορών

το 2006.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΛΑΒΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Το χρυσό μετάλλιο έλαβε στις 04 Μαΐου του 2011 ο μεταπτυχια-

μπχολτς. Η έρευνα της ομάδας εστιάζει στη μηχανική υλικών

κός φοιτητής και συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Konrad

λεπτών υμενίων και προηγμένων υλικών. Παραδείγματα χρήσης

Fadenberger. Το βραβείο του απονεμήθηκε στο 38ο Παγκόσμιο

της έρευνας περιλαμβάνουν, την εναπόθεση νανοδομημένων

Συνέδριο Μεταλλουργικών Επιστρώσεων και Λεπτών Υμενίων

λεπτών υμενίων για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη

(International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films

βιοϊατρική και τη νανοκατασκευαστική.

– ICMCTF 2011) που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική, ως αναγνώ-

Το βραβείο, το οποίο είναι παγκόσμιου βεληνεκούς, απενε-

ριση των εξαιρετικών ερευνητικών ικανοτήτων του καθώς και της

μήθη για πρώτη φορά το 2007 με στόχο την αναγνώριση τε-

άριστης απόδοσής του στην παρουσίαση της έρευνάς του.

χνολογικών καινοτομιών και την επιβράβευση μεταπτυχιακών

Ο διακεκριμένος πλέον φοιτητής, εργάζεται στην ομάδα

φοιτητών, στον τομέα της Υψηλής Μηχανικής και της Τεχνολογίας

Προηγμένης Τεχνολογίας Επιστρωμάτων (Advanced Coatings

Επιφανειών οι οποίοι ξεχωρίζουν για το υψηλό επίπεδο της έρευ-

Engineering – ACE) του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος

νάς τους.

Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Κλάους Ρέ-
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ANGLO-AMERICAN IDEALISM: THINKERS AND IDEAS
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-

πρου, η οποία επιμελήθηκε την έκδοση

ηθική, κοινωνική και πολιτική σκέψη, και

θηκε στις 6 Απριλίου 2011, στο κτήριο

του βιβλίου μαζί με τον Καθηγητή James

επεσήμανε τις βασικές αρχές του φιλο-

Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος

Connelly του Πανεπιστημίου του Χάλλ.

σοφικού αυτού κινήματος που κυριάρ-

Γ. Λεβέντης», στην Πανεπιστημιούπολη,

Την εκδήλωση συντόνισε η Επίκουρη Κα-

χησε στη Βρετανία και στον αγγλόφωνο

η πρώτη παγκόσμια παρουσίαση του βι-

θηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικών και

κόσμο κατά τις τελευταίες δεκαετίες του

βλίου Anglo-American Idealism: Thinkers

Πολιτικών Επιστημών, κ. Καλιόππη Αγα-

19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο συλ-

and Ideas, Oxford, Peter Lang, 2010 από

πίου-Ιωσηφίδου.

λογικός τόμος Anglo-American Idealism:

τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Στην ομιλία της με θέμα Η Φιλοσο

Thinkers and Ideas είναι μια συμβολή

Χριστοφίδη.

φία των Αγγλο-Αμερικανών Ιδεαλιστών, η

στην αποτίμηση της προσφοράς της αγ-

Στην εκδήλωση μίλησε η Δρ Σταματού-

Δρ Παναγάκου αναφέρθηκε στη συνει-

γλο-αμερικανικής ιδεαλιστικής φιλοσο

λα Παναγάκου του Πανεπιστημίου Κύ-

σφορά του βρετανικού ιδεαλισμού στην

φίας και εντάσσεται στο γενικότερο ρεύ-

Καθηγητή

Κωνσταντίνο

μα αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος
για το έργο των Βρετανών ιδεαλιστών.
Τονίστηκε ο θαυμασμός των Βρετανών
ιδεαλιστών για τον Πλάτωνα και τον
Αριστοτέλη καθώς και η επίδραση της
κλασσικής φιλοσοφίας στη σκέψη τους.
Η άρρηκτη σχέση ηθικής και πολιτικής,
η φιλοσοφική θεμελίωση της πολιτικής
πράξης και σκέψης, και η σύνδεση όλων
των τομέων της εμπειρίας και του πνεύματος σε ένα οργανικό σύνολο διαφορετικότητας και ενότητας, είναι μερικά από
τα στοιχεία της αγγλο-αμερικανικής φιλοσοφίας που καταδεικνύουν το δυναμισμό
και την επικαιρότητά της.

Διεξαγωγή του KIOS Workshop στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευ-

για ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών

οικονομική και ασφαλή διαχείριση υπο-

φυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος»,

μεταξύ του ερευνητικού Κέντρου Κοίος

δομών και φυσικών πόρων ζωτικής ση-

στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στρα-

και συνεργαζόμενων φορέων, με έμφαση

μασίας. Οι παρουσιάσεις επικεντρώθη-

τηγικά Έργα Υποδομής» του Ιδρύματος

σε έρευνα διεπιστημονικού χαρακτήρα.

καν σε τομείς αιχμής, όπως την ανάπτυξη

Προώθησης Έρευνας έχει ολοκληρώ-

Το δίκτυο συνεργασίας του στρατηγι-

συστημάτων παρακολούθησης, ελέγχου

σει με επιτυχία το εργαστήρι “First KIOS

κού έργου υποδομής του ερευνητικού

και ασφάλειας σε εφαρμογές όπως τα

Workshop”. Στο εργαστήρι που διεξήχθη

κέντρου Κοίος αποτελείται από τα ακό-

δίκτυα τηλεπικοινωνιών, την παραγωγή

στις 18 Απριλίου 2011 στο Πανεπιστήμιο

λουθα πανεπιστήμια: (1) Politecnico di

και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τα

Κύπρου έλαβαν μέρος πάνω από 50 ερευ-

Milano, Ιταλία, (2) ETH Zurich, Ελβετία,

δίκτυα παροχής νερού. Δόθηκαν επίσης

νητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

(3) Arizona State University, Η.Π.Α. και (4)

παρουσιάσεις σχετικά με το σχεδιασμό

Boston University, Η.Π.Α.

ενσωματωμένων συστημάτων και ερ-

Το First KIOS Workshop συμπεριελάμβανε παρουσιάσεις ερευνητών τόσο του

Το πρώτο εργαστήρι του Ερευνητι-

γαλείων επεξεργασίας πληροφοριών σε

Ερευνητικού Κέντρου Κοίος όσο και των

κού Κέντρου Κοίος ήταν μια στοχευό-

πραγματικό χρόνο. Τα αποτελέσματα του

Φορέων του Δικτύου Συνεργασίας του

μενη δράση του εν λόγω ερευνητικού

εργαστηρίου ήταν πολύ ενθαρρυντικά

Ερευνητικού

Στόχος

προγράμματος για την προώθηση της

και αναμένεται ότι το εργαστήρι θα κα-

ήταν η διάχυση πρόσφατων ερευνητικών

συνεργασίας ερευνητών με εμπειρία σε

ταστεί θεσμός που θα διοργανώνεται

αποτελεσμάτων καθώς και η αλληλοενη-

μεθοδολογία και εργαλεία στις περιοχές

κάθε χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες:

μέρωση σχετικά με την υψηλού επιπέδου

των ευφυών συστημάτων και δικτύων,

http://www.kios.org.cy.

έρευνα που εκπονείται και η προτροπή

καθώς επίσης σε περιοχές ελέγχου για

Προγράμματος.
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Ο Πουλτσινέλα και το γελαστό δάσος
Την παιδική θεατρική παράσταση, Ο Πουλτσινέλα και το γελα
στό δάσος παρουσίασε το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στους μικρούς του φίλους την Κυριακή, 29 Μαΐου
2011. Πρόκειται για μία επιτυχημένη ελληνική παιδική θεατρική
παραγωγή της ομάδας Μορφές Έκφρασης. Ο Πουλτσινέλα είναι
μια μικρή ξύλινη κούκλα που ονειρεύεται να κόψει τα σκοινιά της
για να ζήσει ελεύθερη. Ένα μαγικό βράδυ κάνει το όνειρό του
πραγματικότητα και ξεκινάει όλο χαρά για την καινούργια του
ζωή. Όταν όμως φτάνει στο δάσος, μια δυσάρεστη έκπληξη τον
περιμένει…
Η παράσταση διδάσκει στα παιδιά την έννοια της ελευθερίας αλλά και της υπευθυνότητας που συνεπάγεται αυτή, τονίζει
ιδιαίτερα την έννοια της φιλίας και της αγάπης για τη ζωή, ως

αξίες αλλά και ιδέες που αναπτύσσουν την προσωπικότητα του
παιδιού και το ωθούν σε εποικοδομητικές για το σύνολο πράξεις.
Ο τρόπος που προσεγγίζει η καλλιτεχνική ομάδα Μορφές Έκφρα
σης τα παιδιά είναι το θέατρο, η μουσική και η κίνηση. Ο συνδυασμός των τριών τεχνών καθώς και η πρωτότυπη σκηνοθεσία
κάνουν το παιδί να βιώνει το παραμύθι με όλες του τις αισθήσεις.
Οι πέντε ηθοποιοί που δίνουν ζωή στο παραμύθι, αναζητούν
συνεχώς τη συμμετοχή των παιδιών στη δράση μετατρέποντας
τους μικρούς θεατές σε συμπρωταγωνιστές του έργου.
Οι Μορφές Έκφρασης δημιουργήθηκαν από τον ηθοποιό,
μουσικό και χορογράφο Θωμά Κινδύνη. Στόχος τους είναι η ανάδειξη των τεχνών ως ενός μέσου ανάτασης και ανάπτυξης του
ανθρώπινου πνεύματος με απώτερο σκοπό την αυτογνωσία.
Από το 1996 οι Μορφές Έκφρασης παρουσιάζουν τη δική τους
πρόταση για τις σχέσεις των ανθρώπων, την αισθητική και τον
πολιτισμό μέσα από παραγωγές εμπνευσμένες από τον κόσμο
της νεότερης ελληνικής παράδοσης, της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας αλλά και τις παραδόσεις του κόσμου καθώς και μέσα από
σεμινάρια, εκπαιδευτικές ομάδες για παιδιά & ενήλικες, ημερίδες
κ.ά. Οι Μορφές Έκφρασης έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα καθώς και σε μεγάλα θέατρα (Ηρώδειο,
Λυκαβηττός, Αρχαίο Θέατρο Πάτρας, Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων,
Φεστιβάλ Κασσάνδρας, Φεστιβάλ Πέτρας, κ.ά.).
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Πρόγραμμα Λειτουργών-Συνδεσμών (Liaison Officers)
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Υπηρε-

ματείας της Κυπριακής Προεδρίας και η

Μαΐου, στην αίθουσα Β108 του Κτιρίου

σία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

κα Ευγενία Κωνσταντίνου, Λειτουργός της

Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ.

σε συνεργασία με την Γραμματεία της

Γραμματείας. Περισσότερες πληροφορίες

Λεβέντης, ενημερωτική εκδήλωση για το

Κυπριακής Προεδρίας, την παρακολού-

για την παρουσίαση και για το Πρόγραμ-

Πρόγραμμα Λειτουργών-Συνδέσμων που

θησαν δε πέραν των 100 φοιτητών του

μα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

θα υλοποιηθεί κατά την Κυπριακή Προ-

Πανεπιστημίου Κύπρου. Ομιλητές ήταν ο

του Γραφείου Σταδιοδρομίας της Υπηρε-

εδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

κ. Νίνος Σαββίδης, Προϊστάμενος της Μο-

σίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

νάδας Οργανωτικών Θεμάτων της Γραμ-

(www.ucy.ac.cy/fmweb/careers ).

O Κυριάκος Χαραλαμπίδης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΠΑ 222

Ανοιχτά χαρτιά του Ελύτη, βιβλία -εγκόλ-

Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας, που

πια για κάθε εκπαιδευτικό.

προσφέρθηκε το εαρινό εξάμηνο 2011

Ο ποιητής διάβασε και ανέλυσε τρία

από τον Καθηγητή Χριστόφορο Χαρα-

αριστοτεχνικά ποιήματά του, Το μίζαρον,

λαμπάκη, επισκέπτη καθηγητή από το

Των Ολυμπίων και το Εν γαστρί και μάγευ-

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

σε το ακροατήριο με τις βαθυστόχαστες

Αθηνών, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές

αναλύσεις του. Τόνισε πόσο σημαντικό

του Τμήματος Επιστημών Αγωγής είχαν

είναι να ενθαρρύνουν οι γονείς τα παιδιά

την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά

τους να γράφουν ποίηση από μικρή ηλι-

τον ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη και το

κία. Αναφέρθηκε στην ανδρειοσύνη που

έργο του. Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης έχει

του κληροδότησε ως τρόπο ζωής ο πα-

βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών, το

ρασημοφορημένος βετεράνος των δύο

ελληνικό κράτος (Κρατικό Βραβείο Ποί-

παγκόσμιων πολέμων πατέρας του, υπο-

ησης, 1996) και το κυπριακό (Κρατικό Βραβείο Ποίησης, 1974,

γραμμίζοντας ότι αυτή τελικά θα έπρεπε να αποτελεί βασικό-

1977, 1982 και Αριστείο Γραμμάτων, 2007) καθώς και με το Δι

τατο γνώρισμα των καλών ποιητών. Επισήμανε την ανάγκη να

εθνές Έπαθλο Καβάφη και έχει λάβει πολλές άλλες διακρίσεις.

τολμούν οι φοιτητές και να επιδεικνύουν ήθος και σθένος με τις

Μεγάλο μέρος του έργου του κυκλοφόρησε σε αυτοτελείς εκδό-

πράξεις τους, ακόμα και αν θεωρηθούν περιθωριακοί ή παρα-

σεις, μεταφρασμένο σε αρκετές γλώσσες και έχει μελετηθεί από

μείνουν εκτός ομάδων ή κομμάτων. Αναφέρθηκε στο ρόλο του

πολλούς ερευνητές σε επιμέρους μονογραφίες και ειδικά αφιε-

ποιητή ως υπηρέτη της ποίησης και στην τέχνη ως συνάρτηση

ρώματα περιοδικών. Έχει, επίσης, αποτελέσει πηγή έμπνευσης

της ζωής και της πορείας του. Το ταλέντο αναπτύσσεται παντοι-

σημαντικών συνθετών που μελοποίησαν ποιήματά του.

οτρόπως, φτάνει να υπάρχει ο σπόρος, ο οποίος από τη στιγμή

Παρουσιάζοντας τον ποιητή, ο Καθηγητής Χαραλαμπάκης

που φυτεύεται πρέπει να καλλιεργείται με διαρκή προσπάθεια,

σημείωσε ότι η ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη χαρακτηρί-

αλλά και προσοχή προς αποφυγήν υπερβολών. Ο ποιητής μί-

ζεται από εσωτερική αρμονία και ότι η πλούσια και εκφραστική

λησε για τους δημιουργούς που αποτέλεσαν τα γλωσσικά του

γλώσσα που αντλεί στοιχεία από τη διαχρονία της Ελληνικής με

πρότυπα και πηγές έμπνευσης. Επισήμανε ωστόσο ότι το πιο

μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο. Ο Χαραλαμπίδης κατόρθω-

απλό και ταπεινό μπορεί να εμπνεύσει, όπως και τα κοινά, κα-

σε, ύστερα από επίπονο αγώνα πολλών δεκαετιών, να δώσει νέο

θημερινά θέματα. Ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης συμβούλευσε, τέ-

ήθος στην ποίηση, να δει από νέα οπτική γωνία την ανθρώπινη

λος, τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς να ζουν με κραδασμό

μοίρα στην ακρότατη τραγική της διάσταση και να συνταιριά-

τα πράγματα, και μέσα από μια ολιστική αίσθηση και σύμπλε-

ξει με τη μαεστρία του νου και τα σκιρτήματα της καρδιάς του

ξη ανατρεπτική των στοιχείων της ζωής, να διαπνέονται από

τον Λόγο με τη Μνήμη. Πολλά από τα πολυσήμαντα μηνύματα

αυτό που είπε ο Πολ Βαλερί «την ελαφρότητα του πουλιού και

της ποίησής του ξεκινούν από εμπειρίες και βιώματα της πολύ-

όχι του φτερού»: να μην παρασύρονται από τον άνεμο, αλλά

παθης Κύπρου, για να λάβουν τελικά πανανθρώπινο χαρακτήρα.

να έχουν επίγνωση του στόχου και της πορείας τους. Το πέταγ-

Με την έννοια αυτή ο Χαραλαμπίδης είναι οικουμενικός ποιητής.

μά τους να έχει κάτι από το αισχυλικό βάρος και τη ρωμαλέα

Αναφέρθηκε στο δίτομο έργο του με τον προσφυή τίτλο Ολισθη

συναίσθηση της ζωής. Να συμμετέχουν στο ιστορικό γίγνεσθαι

ρός Ιστός (2009), όπου συγκεντρώνονται έξοχα δοκίμια και μελέ-

ως ολοκληρωμένοι και συνειδητοί πολίτες, να αντλούν από το

τες, η πυκνότητα και η ποιότητα του λόγου των οποίων βρίσκει

πάθος- μάθος και να συλλαμβάνουν εις βάθος την τραγικότητα

πλήρη αντιστοιχία με τις Δοκιμές του Σεφέρη, τα Εν λευκώ και τα

της ύπαρξης.
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Παρουσίαση και Ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη
Μια ομάδα αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών ξεναγήθηκε στο χώρο
της Πανεπιστημιούπολης το Σάββατο 14
Μαΐου 2011.
Κατά την ξενάγηση, ο κ. Άγης Ελισσαίος, Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε ευρύτερα στο έργο των
Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά και ειδικότερα
στην ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης.
Επεσήμανε ότι κύρια επιδίωξη των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΤΥ) και του Γραφείου
Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ),
είναι η υλοποίηση υποδειγματικών εκπαιδευτικών κτηρίων, όπου θα μπορούν
να εφαρμόζονται και να αναπτύσσονται
σύγχρονες πρακτικές μάθησης, διδασκαλίας και έρευνας.
Στη συνέχεια επεξήγησε το πολυσύνθετο έργο των ΤΥ, όπως αυτό προκύπτει
τόσο από την πολυπλοκότητα των ίδιων
των εγκαταστάσεων και των απαιτήσεων τεχνολογικής αιχμής και ενεργειακής
συνείδησης αλλά και από το γεγονός ότι
πέραν του χώρου της Πανεπιστημιούπολης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει
οργανωμένους μικρότερους πυρήνες
στην Ακαδημία, Λατσιά, Στρόβολο, Παλαιά Λευκωσία, αλλά και σε 22 άλλα μεμονωμένα κτήρια στη Λευκωσία.
Αναφερόμενος στο μοντέλο ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης, επεξήγησε
τις βασικές αρχές οργάνωσης του Γενικού
Χωροταξικού Σχεδίου (ΓΣΧ), το οποίο έχει
αποδειχτεί να είναι ένα ευέλικτο και δυν

σκαλίας Ι, Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου

στον προγραμματισμό των μελλοντικών

αμικό εργαλείο προγραμματισμού και

Α Γ Λεβέντης, Αθλητικές Εγκαταστάσεις,

έργων: Τμήμα Βιολογίας και Χώροι Διδα-

διαχείρισης της κτιριακής ανάπτυξης της

Σχολή Οικονομικών Επιστημών & Διοίκη-

σκαλίας ΙΙΙ, Φοιτητικές Εστίες 1Β, Ιατρική

Πανεπιστημιούπολης και το οποίο έχει

σης και Χώροι Διδασκαλίας ΙΙ, και το Κέ-

Σχολή, Κέντρο Καινοτομίας και Έρευνας,

επιτυχώς επιδεχθεί προσαρμογές και εκ-

ντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

Κτήρια Θεωρητικών Σχολών (Φιλοσοφι-

συγχρονισμό.

Έγινε, επίσης, αναφορά στο επικείμε-

κής, Νομικής, Κοινωνικών Επιστημών και

Για το ιστορικό ανάπτυξης της Παν

νο πολυσήμαντο έργο που θα κατασκευ-

Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών

επιστημιούπολης, ο κ. Ελισσαίος ανέφε-

αστεί στην Πανεπιστημιούπολη, το Κέν

Επιστημών) και ΧΩΔ ΙV, Έργα Υποδομής

ρε ότι το 1996 εξασφαλίστηκε η έγκριση

τρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος

Β’ Φάση (Ενεργειακό Κέντρο, Οδικό δί-

του ΓΧΣ από το Υπουργικό Συμβούλιο, το

Ιωάννου», σχέδιο του διεθνούς φήμης

κτυο, Βιότοπος) και έκανε ειδική αναφο-

1998 ξεκίνησε η ουσιαστική ανάπτυξη με

Γάλλου Αρχιτέκτονα Jean Nouvel, καθώς

ρά στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για

την κατασκευή σημαντικών έργων υπο-

και στην προώθηση του επίσης πολύ ση-

το Τμήμα Βιολογίας και τους Χώρους Δι-

δομής και στη συνέχεια -κυρίως μέσω

μαντικού έργου της Πολυτεχνικής Σχο-

δασκαλίας ΙΙΙ, ο οποίος θα προκηρυχθεί

της διαδικασίας Αρχιτεκτονικών Διαγω-

λής, έργο των Αρχιτεκτόνων Χρύσανθου

εντός του 2011.

νισμών-υλοποιήθηκαν τα εξής Έργα: Φοι-

Χρυσάνθου, Αναστάσιου Κωτσιόπουλου,

τητική Εστία 1Α, Σχολή Θετικών και Εφαρ-

Ηρακλή Παπαχρίστου.

μοσμένων Επιστημών και Χώροι Διδα-

Κλείνοντας ο κ. Ελισσαίος αναφέρθηκε

Στη συνέχεια ακολούθησε περιδιάβαση στην Πανεπιστημιούπολη και επίσκεψη στα έργα που έχουν ολοκληρωθεί.
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Ελεύθερο Ιεροκήπειο Πανεπιστήμιο στην Πάφο Τελετή
Λήξης 2011
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011, ο έβδομος

Ωμέγα και την εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος. Στο χαιρετισμό που

χρόνος διαλέξεων του Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου

απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής

με την έκτη διάλεξη του Καθηγητή Γενετικής και Διευθυντή

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αναδείχθηκε η αξία του θεσμού του

του Εργαστηρίου Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής και Κέντρου

Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Όπως είπε: «Το ελεύθερο πανεπιστή-

Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Κων-

μιο αποτελεί ελεύθερη επιλογή κάθε συμμετέχοντος να κυνηγά

σταντίνου Δέλτα με θέμα, 20 χρόνια νεφρολογικής έρευνας στην

και να επιδιώκει την μάθηση. Ελεύθερη επιλογή να προκρίνει την

Κύπρο. Μετά τη διάλεξη ακολούθησε η καθιερωμένη τελετή

αμφισβήτηση και να παραμένει ανήσυχο πνεύμα εμπρός στον

λήξης κατά την οποία απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά παρα-

εφησυχασμό και τις κρίσεις της εποχής μας.»

κολούθησης στους συμμετέχοντες των διαλέξεων που διοργα-

Ο έβδομος κύκλος του Ελεύθερου Πανεπιστημίου έκλεισε με

νώνονται από το Δήμο Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου

την δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών για ενίσχυση του

και το Ράδιο Πάφος, με χορηγό τη ΣΠΕ Γεροσκήπου και Ανατο-

θεσμού με το νέο ακαδημαϊκό έτος.

λικής Πάφου και χορηγούς Επικοινωνίας το τηλεοπτικό κανάλι

Τελετή Λήξης του Ελεύθερου Πανεπιστημίου
του κατεχόμενου Δήμου Αμμοχώστου
Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2011 ο έβδομος χρό-

σμό ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κ. Γεωργίου

νος διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Αμμο-

τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεχίσει να επενδύει

χώστου στη Λεμεσό. Στη τελευταία διάλεξη του έβδομου κύκλου

στο θεσμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, ενός θεσμού που

διαλέξεων ο Δρ Γιώργος Ζωδιάτης ανέπτυξε το θέμα, Η σημασία

προάγει τη γνώση και στηρίζει την κοινωνική ανάπτυξη και πρό-

της φυσικής ωκεανογραφίας για την Κύπρο –Κλιματικές αλλαγές και

οδο μέσα από τη διατύπωση προβληματισμών, αλλά και την

άλλες εφαρμογές. Ήταν ένα θέμα που κέντρισε το ενδιαφέρον

παρουσία καινοτόμων λύσεων. Χαιρετισμό τέλος απηύθυνε ο κ.

των συμμετεχόντων. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για το

Δημήτρης Μιχαλακάκος, αρχισυντάκτης του Ραδιοτηλεοπτικού

αντικείμενο μελέτης της Φυσικής Ωκεανογραφίας και το έργο

Σταθμού Capital και ο κύριος Παναγιώτης Κακούρας Πρόεδρος

του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τη

της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Αμμοχώστου και Δημο-

διάλεξη ακολούθησε η Τελετή Λήξης κατά την οποία απονεμή-

τικός Σύμβουλος. Εκ μέρους των φίλων του Ελεύθερου Πανεπι-

θηκαν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

στημίου του Δήμου Αμμοχώστου στη Λεμεσό ευχαριστίες στους

του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Αμμοχώστου. Σε συ-

συνδιοργανωτές του θεσμού εξέφρασε ο κ. Κλείτος Σωτηριάδης.

γκινητικό κλίμα απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος του Δήμου

Όλοι οι συνδιοργανωτές εξέφρασαν την πίστη τους στην αξία

Αμμοχώστου κύριος Αλέξης Γαλανός ο οποίος εξέφρασε την

του θεσμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Δήμου Αμμοχώστου

ικανοποίησή του για την ανταπόκριση του κοινού στο κάλεσμα

στη Λεμεσό που διοργανώνεται από το Δήμο Αμμοχώστου, το

του Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Τόνισε δε ότι ο Δήμος Αμμοχώ-

Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Capital,

στου είναι ένας κατεχόμενος Δήμος που δεν θα σταματήσει να

με την υποστήριξη του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού και

αγωνίζεται για τον επαναπατρισμό του. Ο Καθηγητής Γεώργιος

του Ιδρύματος Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη και χορηγούς επικοι-

Γεωργίου, Διευθυντής του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανε-

νωνίας το Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Capital και την εφημερίδα

πιστημίου Κύπρου, συντόνισε τη διάλεξη και απηύθυνε χαιρετι-

Ο Φιλελεύθερος.
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International Conference on European Copyright Law:
Towards a European Copyright Code?
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ερ-

Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

γασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για την

του εξωτερικού και από την Κύπρο, ανα-

προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

πτύχθηκε διεξοδικά το ισχύον κοινοτικό

που διοργάνωσε το Τμήμα Νομικής του

πλαίσιο προστασίας της πνευματικής ιδι-

Πανεπιστημίου Κύπρου στις 14-15 Απρι-

οκτησίας, τα κενά της προστασίας και η

λίου υπό την επιστημονική επιμέλεια της

προοπτική της περαιτέρω εναρμόνισης

Επίκουρης Καθηγήτριας Τατιάνας Συνοδι-

με τη μορφή ενός κοινοτικού κώδικα

νού, σε συνεργασία με το ΙΠΕ και με την

πνευματικής ιδιοκτησίας.

χορηγία της Γαλλικής και της Αμερικανι-

Το συνέδριο, στo πλαίσιo οποίου δι-

κής Πρεσβείας, του ΕΚΑΤΕ, της Microsoft,

οργανώθηκε, επίσης, έκθεση ζωγραφικής

του Κυπριακο-αμερικανικού εμπορικού
επιμελητηρίου, του ΚΟΤ και του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.
Την έναρξη των εργασιών του συν
εδρίου κήρυξε ο Γενικός Εισαγγελέας

International Conference on European Copyright Law:

της Νίτσας Χατζηγεωργίου, ολοκληρώ-

14-15 April, 2011

εφαρμογής της προστασίας της πνευμα-

Codification or Code Deification?

Victor Nabhan

Towards a European Copyright Code?
For information and registration: www.cyprusconferences.org/icecl2011
Επιμελητήριο
Καλών Τεχνών
Κ ύ π ρ ο υ

For information contact: Email: law.dept@ucy.ac.cy, Tel.: +357 2289 2920, Fax: +357 2289 4438

C y p r u s
Chamber of
Fine Arts

Πέτρος Κληρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε

θηκε με σεμινάριο για την πρακτική της
τικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο, στο οποίο
οι ενδιαφερόμενοι φορείς ανέπτυξαν
τους προβληματισμούς τους και συζή-

εκτενώς στην σημασία της προστασίας

προ. Στο διήμερο συνέδριο, στο οποίο

τησαν για το μέλλον της προστασίας της

της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύ-

συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από

πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο.

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ

Τ Ε Υ ΧΟ Σ 5 , Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 1

Απόφοιτος, Μαρίζα Λαμπίρη, Γραφείο

Γρηγορίου, ο οποίος είναι Marketing Manager

Αποφοίτων (επιμ.), Πανεπιστήμιο Κύπρου,

της Pepsi στην εταιρία Α&P (Andreou and

Λευκωσία 2011, τεύχος 5, σσ. 28, ISSN 1986-

Paraskevaides) Enterprises Ltd.

0382

Συνέντευξη με τον
Σάββα Γρηγορίου

Στο τεύχος παρουσιάζονται επίσης οι ση-

Πρόκειται για το 5ο τεύχος του εξαμηνιαί-

μαντικότερες εκδηλώσεις που πραγματοποι-

ου περιοδικού για τους απόφοιτους του Παν

ήθηκαν τους περασμένους μήνες στο Πανεπι-

επιστημίου Κύπρου, το οποίο διευθύνεται από

στήμιο, επιτεύγματα μελών του ακαδημαϊκού

συντακτική επιτροπή (Συμβούλιο για θέματα

προσωπικού και νέα που αφορούν τους από-

αποφοίτων), την γενική δε επιμέλεια της ύλης

φοιτους.

και της έκδοσης έχει το Γραφείο Αποφοίτων.
Στο τεύχος αυτό, παρουσιάζεται ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Σάββας

Πληροφορίες: Μαρίζα Λαμπίρη, Γραφείο
Αποφοίτων, τηλ. 2289 4347
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ
Tο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου

σεων για την απόκτηση νέων δεξιο-

(ΕΓΚ), από την έναρξη της λειτουρ-

τήτων και γνώσεων και πρόσβαση σε

γίας του το 2007 μέχρι σήμερα, κα-

νέες αγορές.

τάφερε να εδραιωθεί στην Κύπρο

Με στόχο αφενός την προώθηση

και στις Βρυξέλλες ως ένα αξιόπιστο

της καινοτομίας σε προϊόντα, υπη-

και δυναμικό δίκτυο, το οποίο συγ

ρεσίες, διαδικασίες και πρότυπα και

κεντρώνει στους κόλπους του ορ-

αφετέρου την ενίσχυση της Έρευνας

γανισμούς από ένα ευρύ φάσμα το-

και Καινοτομίας στην ευρύτερη πε-

μέων. Σε αυτό το χρονικό διάστημα,

ριοχή της Μέσης Ανατολής, το ΕΓΚ

το ΕΓΚ, με στόχο την όσο το δυνατόν

διοργανώνει, στην Κύπρο, διεθνές

αποτελεσματικότερη ενημέρωση και

συνέδριο με τίτλο, «East-Meets-West

αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευ-

on Innovation and Entrepreneurship

καιριών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή

Congress and Exhibition», την 1-4 Σε-

Ένωση (Ε.Ε.), συνέβαλε στη σημαντι-

πτεμβρίου 2012. Το συνέδριο έχει

κή αύξηση του αριθμού των κυπριακών οργανισμών που συμμε-

ήδη τεθεί υπό την αιγίδα της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας

τέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αξιοποιώντας πιο αποδοτι-

του Συμβουλίου της Ε.Ε. και αναμένεται να προσελκύσει 2.000

κά τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες και συμβάλλοντας στην κοινωνική

συμμετέχοντες (www.eastmeetswest.eu.com).

ευημερία.

Το επόμενο σεμινάριο του ΕΓΚ για «Κατάρτιση Προτάσεων

Η διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων για επιδο-

και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Έργων» θα διεξαχθεί

τήσεις της Ε.Ε. και η οργάνωση εκδηλώσεων ευρείας εμβέλειας

στις 27-29 Μαΐου 2011, στον Πρωταρά. Στις 7-8 Ιουνίου 2011,

και προβολής, η συνεχής πρώιμη και έγκυρη ενημέρωση για νέες

οργανώνεται το ετήσιο Open Day σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ για

προοπτικές συνεργασίας, η ανάπτυξη δομημένων εταιρικών

υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευρωπαϊκά κον-

σχέσεων με τον επιχειρηματικό κόσμο, η ανταλλαγή γνώσεων

δύλια.

και εμπειριών , η διαμόρφωση κοινών θέσεων με εταίρους άλ-

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου αριθμεί ήδη 26 μέλη, ενώ

λων χωρών - μελών, καθώς και το άνοιγμα διαύλων επικοινωνί-

πρόσφατα το δίκτυο του επεκτάθηκε και στον Ελλαδικό χώρο

ας και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ορισμένα

με τη συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

από τα παραδείγματα επιτυχούς δράσης του ΕΓΚ.

μίου Αθηνών. Ενδιαφέρον για συμμετοχή στο δίκτυο επέδειξαν

Από το Φεβρουάριο του 2011, το ΕΓΚ αποτελεί τον ενδιάμε-

και άλλα Πανεπιστήμια από τον Ελλαδικό χώρο και αναμένεται

σο φορέα στην Κύπρο για το πρόγραμμα «Erasmus για Νέους

το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου να αποτελέσει σύντομα το με-

Επιχειρηματίες», που έχει ως εταίρους το Κυπριακό Εμπορικό και

γαλύτερο δίκτυο οργανισμών στον Κυπρο - ελλαδικό χώρο, που

Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και την Κυπριακή Ομοσπονδία

αξιοποιεί τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ). Το εν λόγω

Το ΕΓΚ φιλοξενείται και υποστηρίζεται στην Κύπρο από το

πρόγραμμα επιχειρηματικής ανταλλαγής προσφέρει μία μοναδι-

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες: www.

κή εμπειρία σε Κύπριους επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρή-

eoc.org.cy.

ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1
χνων. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο διευθυντής του Τομέα
Χαρακτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, Καθηγητής Μιχάλης Αρφαράς, ο οποίος στη διάλεξή του με τίτλο, «Η πολιτική
παράδοση της χαρακτικής», ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι Τέχνες και οι
Επιστήμες αποτελούν την πεμπτουσία μίας κοινωνίας που αναπτύσσεται και διαπρέπει. Χαιρετισμό εκ μέρους των Κυπρίων Χαρακτών
απηύθυνε ο κ. Ευκλείδης Παπαδόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι
τιμή που δώδεκα έργα Κυπρίων της Εταιρείας «Κύπριοι Χαράκτες» θα
αναρτηθούν σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το
κοινό είχε την ευκαιρία να δει όλα τα έργα, τα οποία φιλοξενήθηκαν
στην έκθεση που ακολούθησε.
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ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑ ΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πίτρης Κωνσταντίνος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Μηχανικών Υπολογιστών, ανελίχθηκε σε θέση Αναπληρωτή

Γεωργίου Εύη, Βοηθός Γραφείου, Οικονομικές Υπηρεσίες,

Καθηγητή, 01/03/2011

09/03/2011
Θεοδούλου Έλλη, Βοηθός Γραφείου, Οικονομικές Υπηρεσίες,

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑ ΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

08/03/2011

Αντωνίου Ιωσηφίνα, Επισκέπτρια Ακαδημαϊκός (Λέκτορας),

Μαυρομμάτη Παναγιώτα, Βοηθός Βιβλιοθήκης (Φοιτήτρια

Τμήμα Πληροφορικής από 01/03/2011

Πρακτικής Άσκησης από ξένα Πανεπιστήμια), 04/04/2011
Ταντελλέ Άντρη, Βοηθός Γραφείου, Οικονομικές Υπηρεσίες,

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

08/03/2011

Klassen Robert, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας από 04/04/2011 μέχρι 22/04/2011

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Metcalfe Alexander, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής

Στυλιανού Αθηνά, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου (Το-

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας από 21/03/2011 μέχρι

μέας Σπουδών), ΥΣΦΜ από 01/04/2011

28/03/2011
Molinier Christian, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλι-

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

κών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών από 04/04/2011 μέχρι

Ιωσήφ Γεωργία, Βοηθός Μηχανογράφησης, Σχολή Κοινωνικών

15/04/2011

Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, 01-03-2011.

Παναγιωτάκη Κωνσταντίνος, Επισκέπτης Αναπληρωτής Κα-

Κλαδευτηράς Μιχάλης, Ανώτερος Βοηθός Μηχανογράφησης,

θηγητής στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας από

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, 01-

28/03/2011 μέχρι 16/04/2011

03-2011.

Παπαστυλιανού Αντωνία, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα

Χαραλάμπους Παύλος, Βοηθός Μηχανογράφησης, Σχολή Κοι-

Επιστημών της Αγωγής από 23/03/2011 μέχρι 31/03/2011

νωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, 01-03-2011.

Παρασκευής Δημήτριος, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα
Βιολογικών Επιστημών από 23/03/2011 μέχρι 06/04/2011

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αλεξάνδρου Μαρία, Γενικός Γραφέας με σύμβαση, ΕΜΑ από

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ)

19/04/2011

Νικολάου Γιώργος, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

04/04/2011

Αγαθοκλέους Αγάθη, Βοηθός Βιβλιοθήκης (Φοιτήτρια Πρακτι-

Φραγκεσκίδου Μαρίνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά

κής Άσκησης από ξένα Πανεπιστήμια), 03/04/2011

Διοικητικά Θέματα), Μόνιμη Θέση, Πρυτανεία, 04-04-2011.

Δανιήλ Ιωάννα, Βοηθός Γραφείου, ΚΕΔΙΜΑ, 14/03/2011
Κυριακίδου Μαρία, Βοηθός Γραφείου, Υπηρεσία Ονοματοδοσί-

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ας στην Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 03-04-2011.

Χαραλάμπους Άρτεμις, Γενικός Γραφέας με σύμβαση, ΥΣΦΜ
από 14/03/2011

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.new.ucy.ac.cy/koinotita
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