
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατά τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του, βρήκε στέγη στις κτηριακές εγκαταστάσεις της 
πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας και σε διάφορα ενοικια
ζόμενα κτήρια (τα περισσότερα πλησίον της  Ακαδημίας), 
όπως επίσης στο Παράρτημα των Λατσιών και στη συνέχεια 
στην Πανεπιστημιούπολη.

Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται στα ανατολικά προά
στια της Λευκωσίας, περίπου 5χλμ απόσταση από τα υφι
στάμενα κεντρικά κτήρια και το κέντρο της πόλης. 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου 
προκήρυξε το 1992 Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδε
ών για το σχεδιασμό της Πανεπιστημιούπολης. Ακολούθως, 
το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην ετοιμασία του Γενικού 
Χωροταξικού Σχεδίου (Γ.Χ.Σ.) αξιοποιώντας τις ιδέες από 
τα σχέδια που βραβεύτηκαν στο Διαγωνισμό. 

Η γενική ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης πρόκειται 
να γίνει σε δύο βασικές φάσεις. Το σχέδιο ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου (όσον αφορά στην πρώτη φάση) στοχεύ

ει στην παροχή εγκαταστάσεων και στέγασης μέχρι 5.200 
σπουδαστών. Για μελλοντικές ανάγκες, το ΓΧΣ επιτρέπει 
την επέκταση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, ώστε 
να μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 9.000 σπουδαστές (δεύ
τερη φάση). 

Σύμφωνα με το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, το οποίο 
αποτελεί την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση του αρχι
κού σχεδίου που κάλυπτε 10 χρόνια, η πρώτη φάση θα ολο
κληρωθεί μέχρι το 2010 ενώ όλο το (προγραμματισμένο) 
στάδιο κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στο 
2020 και θα στεγάσει δέκα χιλιάδες φοιτητές.

Η Πανεπιστημιούπολη έχει ήδη φιλοξενήσει σπουδαστές 
στις Φοιτητικές Εστίες, ενώ η Σχολή Θετικών και Εφαρμο
σμένων Επιστημών είναι η πρώτη σε λειτουργία Σχολή στην 
Πανεπιστημιούπολη από το 2003. Η Πανεπιστημιούπολη 
αναμένεται να συμπεριλάβει σχεδόν όλες τις λειτουργίες 
διδασκαλίας και διοίκησης του Πανεπιστημίου.   

Αναλυτικά:
Οι κατασκευαστικές εργασίες για τα Έργα Υποδομής άρ

χισαν το Μάιο του 1999 και ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο 
του 2001. Ορισμένες εργασίες που σχετίζονταν με τις εργα
σίες κατασκευής άλλων Έργων (Σχολή Θετικών και Εφαρ
μοσμένων Επιστημών, Φοιτητικές Εστίες) ολοκληρώθηκαν 
μέχρι το τέλος του 2002.   

Η κατασκευή των Κτηρίων Λειτουργικής Υποστήριξης 
διήρκεσε από τον Ιανουάριο του 2000 μέχρι τον Ιούνιο του 
2001. Το Κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Γραφείο Ανάπτυ
ξης Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ) ολοκληρώθηκε το 2002.  

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις των Επιστημών και Τεχνο
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Στη βασική αρχή της ακαδημαϊκής αυτονομίας των Παν
επιστημίων να αποφασίζουν για τα κριτήρια εισδοχής των 
φοιτητών τους δίνουν έμφαση οι εκπρόσωποι των ανώτα
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου με τη Σύνοδο 
των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. 

Βάσει της απόφασης της Συνόδου κατά την έκτακτη συν
εδρίασή της το Νοέμβριο του 2005, ο νομοθέτης, ο οποίος 
συνέταξε τους Νόμους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
της Κύπρου, έδωσε, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, τη δι
καιοδοσία στα Πανεπιστήμια να αποφασίζουν για τα κριτή
ρια εισδοχής των φοιτητών τους. Οποιαδήποτε άλλη νομο
θεσία η οποία είναι αντίθετη με την πιο πάνω βασική αρχή 
ακαδημαϊκής αυτονομίας των Πανεπιστημίων δεν βρίσκει 
σύμφωνα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Περαιτέρω, η Σύνοδος πρότεινε όπως συσταθεί μια μόνι
μη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώ
πους του Πανεπιστημίου Κύπρου, του ΤΕΠΑΚ, του Ανοι
κτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, έτσι ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος συν

τονισμός ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Κύπρου αφενός 
και ανάμεσα στα Πανεπιστήμια και το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού αφετέρου με στόχο την υιοθέτηση κοινών 
πολιτικών για το συγκεκριμένο θέμα. Σύμφωνα με τη Σύνο
δο, στην εν λόγω Επιτροπή ενδείκνυται να συμμετέχουν και 
εκπρόσωποι των πανεπιστημιακών ή πολιτειακών αρχών 
ευρωπαϊκών χωρών, όπου η εισδοχή Κυπρίων στα Πανεπι
στήμια των χωρών αυτών ενδέχεται να επηρεάζεται από τις 
πρόνοιες του προτεινόμενου Νόμου, όπως για παράδειγμα 
η εισδοχή Κυπρίων στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. 

Για τις θέσεις της Συνόδου έχει ενημερωθεί και ο Υπουρ
γός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Πεύκιος Γεωργιάδης και δι
ευθετήθηκε συνάντηση. 

Στο πλαίσιο της απόφασης της Συγκλήτου όπως το Παν
επιστήμιο διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις 
πρεσβείες διαφόρων χωρών στην Κύπρο έτσι ώστε οι φοι
τητές και το κοινό να έρχονται σε επαφή με τη χώρα και 
τον πολιτισμό που εκπροσωπεί η κάθε πρεσβεία πραγματο
ποιήθηκε η εκδήλωση Γερμανικές Ημέρες στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου από τις 1216 Οκτωβρίου 2005. Η εκδήλωση αυτή 
περιελάμβανε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα, Καλωσορί
σατε στη χώρα των ιδεών: Σπουδές και έρευνα στη Γερμα
νία, έκθεση με τίτλο, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανοικτή 
συζήτηση με θέμα, Ευρωπαϊκή πολιτική πέραν των πρωτευ
ουσών και διάλεξη στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο Σκαλί 
Αγλαντζιάς για την ποιότητα του αέρα στην Κύπρο. 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Βλ. τεύχος 10, σελ. 17, άρθρο με τίτλο, Τελευταίες εξελίξεις για την έρευνα, την καινοτομία και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο στους κόλπους των 

θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.

«Εβδομήντα δισεκατομμύρια για τα επόμενα επτά χρόνια είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση του έβδομου προ

γράμματος πλαισίου για την έρευνα, ενώ όπως ήδη γνωρίζουμε το θέμα των δημοσιονομικών δαπανών δεν έχει λήξει, με αποτέλεσμα τις έντονες 

συζητήσεις αλλά και το λόμπινγκ τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε κάθε Ευρωπαϊκή χώραμέλος.»
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Όπως δήλωσε η κ. Χριστίνα Αθανασιά
δη, ανέκαθεν επιθυμούσε να συνεισφέ
ρει ουσιαστικά στην ιδιαίτερη πατρίδα 
της, πέραν των υποτροφιών με τις οποί
ες στήριζε Κύπριους φοιτητές στις ΗΠΑ 
τα τελευταία επτά χρόνια. Την αγάπη 
και την έφεσή της για μάθηση καταμαρ
τυρεί η αποφασιστικότητά της, παρά τις 
δυσχερείς συνθήκες που αντιμετώπιζε, 
να φοιτήσει σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ 
στην ηλικία των πενήντα περίπου ετών 
και να αποκτήσει πτυχίο και μεταπτυχια
κό. Όπως αναφέρει και η ίδια, «η παιδεία 
σε ανώτατο επίπεδο συμβάλλει τα μέγι
στα στην αναγνώριση του ατόμου από 
το κοινωνικό του περιβάλλον».

Η κ. Αθανασιάδη προέβη στη γενναι
όδωρη αυτή χειρονομία ευχόμενη όπως 
σηματοδοτήσει μια νέα αρχή, η οποία να 
ενθαρρύνει και άλλα άτομα, Ιδρύματα 
και Οργανισμούς της ανά τον κόσμο 

ομογένειας να ακολουθήσουν το δικό 
της παράδειγμα. Παράλληλα, εκφράζει 
την πεποίθηση ότι η δωρεά αυτή  θα συν
εισφέρει ουσιαστικά στις προσπάθειες 
που καταβάλλει το Πανεπιστήμιο Κύ
πρου όσον αφορά στην περαιτέρω σύ
σφιξη των σχέσεών του με τον απόδημο 
ελληνισμό. 

Με την ευκαιρία της αποδοχής της 
δωρεάς από το Συμβούλιο του Πανεπι
στημίου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

κ. Κίκης Ν. Λαζαρίδης, τόνισε ότι η χει
ρονομία της κ. Αθανασιάδη, που είναι η 
πρώτη από απόδημο Κύπριο, αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση και εξέφρασε 
τις θερμές ευχαριστίες του Πανεπιστη
μίου προς τη δωρήτρια.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Α. 
Ζένιος, εξέφρασε την ευαρέσκεια της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας για την 
ευγενή αυτή χειρονομία παρατηρώντας 
ότι, «η δωρεά αυτή αποτελεί απόδειξη 
ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί 
το Πανεπιστήμιο όλων των Κυπρίων 
πολιτών όπου και αν ευρίσκονται». 

Σύμφωνα με τις διαδικασίες αναγνώ
ρισης συνεισφοράς που καθιερώνει η 
εκστρατεία «Πανεπιστήμιο Κύπρου 
2010 : Διάκριση στην Ευρώπη», η κ. 
Αθανασιάδη καθίσταται με την ευγενή 
της χειρονομία «Δωρητής» του Πανεπι
στημίου Κύπρου. 

Στις 24 Οκτωβρίου 2005 τελέστηκαν 
τα εγκαίνια της σύγχρονης αίθουσας 
τηλεμάθησης του Τμήματος Πληρο
φορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
η οποία αποτελεί μια δωρεά της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). 
Το υπερσύγχρονο εργαστήριο, που 
βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, 
παρέχει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα 
στους φοιτητές και τα υπόλοιπα μέλη 
της Πανεπιστημιακής κοινότητας να 
αναπτύξουν στενή συνεργασία και να 
έχουν άμεση επικοινωνία μέσω της 
τηλεδιάσκεψης με φοιτητές, ακαδημαϊ
κούς και ερευνητές που βρίσκονται στο 
εξωτερικό. Τα υπολογιστικά συστήμα
τα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες που 
προσφέρονται στην αίθουσα, θα συμ
βάλουν τα μέγιστα σε μια ολοκληρω
μένη σύγχρονη και δυναμική μαθησια
κή εμπειρία και καθιστούν το φοιτητή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου φοιτητή 
του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου. 

Η αίθουσα παρέχει στον παρουσια
στή μεταξύ άλλων τη δυνατότητα 
ψηφιοποίησης των σημειώσεων που 
γράφει στον πίνακα και την ενσωμά
τωσή τους σε υφιστάμενη ηλεκτρονι
κή παρουσίαση ή για τη δημιουργία 
καινούριας παρουσίασης. Εκτός από 
παρουσιάσεις ψηφιακού υλικού παρ
έχεται και η δυνατότητα παρουσίασης 

τρισδιάστατων αντικειμένων μέσω 
ηλεκτρονικού ψηφιοποιητή. Η παρα
κολούθηση του παρουσιαστή γίνεται 
αυτόματα από την κάμερα του παρου
σιαστή με σύστημα κατευθυνόμενου 
εντοπισμού μέσω της φωνής, ενώ η 

παρακολούθηση του κοινού γίνεται 
με σύστημα εντοπισμού μέσω των επι
τραπέζιων μικροφώνων. 

Παρουσιάζοντας το σκεπτικό που 
οδήγησε την Αρχή Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου στη χορήγηση της δωρεάς, ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβου
λίου, κ. Σταύρος Κρεμμός, σημείωσε ότι 
«η ΑΤΗΚ επενδύει στους νέους αυτού 
του τόπου έτσι ώστε να αποδώσουν 
στο πολλαπλάσιο και να συμβάλουν 
στην ανάπτυξη και την οικοδόμηση 
της σύγχρονης ευρωπαϊκής Κύπρου». 
Τόνισε δε, πως η ΑΤΗΚ βρίσκεται πάν
τοτε στο πλευρό του Πανεπιστημίου 
Κύπρου όσον αφορά σε συνεργασίες 
που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και 
την πρόοδο του τόπου. 

Αποδεχόμενος τη δωρεά της ΑΤΗΚ 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ
πρου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, 
ανέφερε πως «η οικονομική ενίσχυση 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα από 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αποτελεί τη 
σημαντικότερη επένδυσή μας στους 
νέους αυτής της κοινωνίας» και ευχα
ρίστησε την ΑΤΗΚ για την ευγενή της 
χειρονομία. Παράλληλα ανέφερε πως 
στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης 
«οι τεχνολογίες τηλεμάθησης αναδει
κνύουν το γεγονός ότι δεν έχει σημα
σία ποιος είσαι ή πού βρίσκεσαι αλλά τί 
ιδέες έχεις να προσφέρεις».

Κατά τη διάρκεια της τελετής από
δοσης τιμής ο Πρύτανης απένειμε τι
μητικό μετάλλιο στον Πρόεδρο της 

ΑΠΟΔΗΜΗ ΚΥΠΡΙΑ ΑΡΩΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΗΚ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστή
μιο Κύπρου η 3η συνάντηση των μελών 
της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυ
πριακών Πανεπιστημίων. Η Σύνοδος, 
η οποία συστάθηκε το Μάρτιο του 
2004, είναι πλήρες μέλος της Ένωσης 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European 
Universities Association, EUA). 

Σκοπός της Συνόδου είναι η διαμόρ
φωση της πολιτικής των Πανεπιστημί
ων της χώρας ως προς τα θέματα της 
αρμοδιότητάς τους και η εκπροσώπη
σή της σε εγχώρια και διεθνή βήματα. 
Αποτελεί ένα όργανο διαμόρφωσης 
νομοθεσιών για την τριτοβάθμια εκ
παίδευση και την έρευνα και βασικό 
εταίρο της πολιτείας για καίρια θέ
ματα και εξελίξεις που αφορούν στην 
ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. 
Περαιτέρω, η Σύνοδος των Πρυτάνεων 
προάγει τη διασφάλιση της αυτονομί
ας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων της χώρας και την ποιότητα της 

εκπαίδευσης και της έρευνας.
Κατά την 3η συνάντησή της η Σύν

οδος μελέτησε θέματα όπως είναι η 
Έκθεση για το Σχέδιο για την Εκπαι
δευτική Μεταρρύθμιση στην Κύπρο, 
το Νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά Παν
επιστήμια, τα κριτήρια εισδοχής στα 
ελληνικά και τα κυπριακά ιδρύματα 
ανώτατης εκπαίδευσης και η εκπρο
σώπηση της Συνόδου στο Συμβούλιο 
Παιδείας, θέμα για το οποίο εστάλη 
το Μάρτιο του 2005 σχετική επιστολή 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανα
μένεται ότι η Σύνοδος των Πρυτάνε
ων, λόγω του συμβουλευτικού ρόλου 
που μπορεί να επιτελέσει σε αρμόδια 
εγχώρια και διεθνή βήματα ανώτερης 
και ανώτατης εκπαίδευσης, θα κληθεί 
να εκπροσωπείται στο νεοσύστατο 
Συμβούλιο Παιδείας.

Κατά τη συνεδρία τονίστηκε ότι η 
πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει την 
ποιότητα του έργου των ιδιωτικών 

Πανεπιστημίων κερδοσκοπικού χα
ρακτήρα και ότι πρέπει να εστιάσει 
την προσοχή της στην εξεύρεση δη
μόσιων πόρων για την υποστήριξη 
της ποιοτικής δημόσιας εκπαίδευσης. 
Έμφαση επίσης δόθηκε στη σημασία 
θεσμοθέτησης ενός Εθνικού Φορέα 
Πιστοποίησης της Ποιότητας που θα 
καλύπτει τόσο τα δημόσια όσο και τα 
ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Περαιτέρω, η 
Σύνοδος των Πρυτάνεων των Κυπρια
κών Πανεπιστημίων έκρινε ότι στις 
συνεδριάσεις της θα πρέπει να συμμε
τέχει ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού με τους επιτελείς του 
έτσι ώστε να τίθενται ενώπιόν του τα 
σημαντικά θέματα αναφορικά με την 
έρευνα και την ανώτατη εκπαίδευση 
στην Κύπρο.

Η Σύνοδος συνεδριάζει δύο φορές 
το χρόνο και η επόμενη συνάντησή 
της θα πραγματοποιηθεί το Φεβρουά
ριο του 2006. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

To Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέ
φθηκε ο Πρόεδρος του Δημοκρατι
κού Κόμματος κ. Νίκος Κλεάνθους 
συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία. 
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, παρουσία του 
Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων, εκπρο
σώπων των Σχολών και εκπροσώπων 
των φοιτητών.
Κατά τη συνάντησή του με τους αξιω
ματούχους του Πανεπιστημίου και 
τους φοιτητές, ο κ. Κλεάνθους ανα
φέρθηκε στην κοινωνική προσφορά 
του ιδρύματος και στο σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζει προσφέρον
τας στους νέους τα εχέγγυα ώστε να 
πετύχουν στην επαγγελματική και την 
προσωπική τους ζωή. 
Κατά τη συνάντηση ο Πρύτανης 

ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του 
κόμματος για τα αναπτυξιακά προ
γράμματα του Πανεπιστημίου και την 
πρόοδο που επιτελείται αναφορικά 
με την εξέλιξη των έργων της Παν
επιστημιούπολης και την ανάπτυξη 
νέων προγραμμάτων σπουδών. Συζη

τήθηκε επίσης το θέμα των χορηγιών 
καθώς και κάποια ζητήματα που αφο
ρούν στη διαδικασία αναγνώρισης 
των τίτλων σπουδών από το ΚΥΣΑΤΣ. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κα
θορισμό των κριτηρίων εισδοχής 
των φοιτητών από το ίδιο το Παν
επιστήμιο και σε άλλα ζητήματα που 
άπτονται της αυτονομίας του ιδρύμα
τος, όπως είναι η εφαρμογή του Κοι
νωνικού Συμβολαίου. 
Ο κ. Κλεάνθους τόνισε ότι είναι ανα
γκαίο να υπάρχει εποικοδομητικός διά
λογος ώστε να παρουσιάζονται και να 
επιλύονται τα τυχόν προβλήματα. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ 
σημείωσε ότι βρίσκεται πάντα κοντά 
στο Πανεπιστήμιο ως συμπαραστάτης 
του. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
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ΝΕΑ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέ
φθηκε την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 
2005, ο Πρόεδρος των Ενωμένων Δη
μοκρατών, κ. Μιχάλης Παπαπέτρου, 
συνοδευόμενος από τη Bουλευτή, κ. 
Ανδρούλλα Βασιλείου και το Γενικό 
Γραμματέα του κόμματος, κ. Μίκη 
Σιανή. 

Κατά τη συνάντηση, στην οποία 
παρευρέθηκαν ο Πρύτανης, οι Αντι
πρυτάνεις και άλλοι αξιωματούχοι 
του Πανεπιστημίου, ο κ. Παπαπέτρου 
τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
μπορεί να υπολογίζει σε έναν σταθερό 
υποστηρικτή που τάσσεται υπέρ της 
ανάπτυξης του ανώτατου εκπαιδευτι

κού Ιδρύματος της χώρας. 
Ο κ. Παπαπέτρου επεσήμανε ότι το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα κέν
τρο παραγωγής ιδεών, έρευνας, ανά
πτυξης και προόδου, το οποίο δύναται 

να καθορίσει τα επίπεδα της κυπρια
κής κοινωνίας. Ο Πρόεδρος των ΕΔΗ 
εξέφρασε επίσης την ευαρέσκειά του 
για τα επιτεύγματα του Πανεπιστημί
ου και για τις θετικές αλλαγές που έχει 
επιφέρει στο κοινωνικό γίγνεσθαι του 
τόπου κατά τη διάρκεια της λειτουρ
γίας του. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζη
τήθηκαν θέματα όπως είναι, για πα
ράδειγμα, οι ανταλλαγές φοιτητών 
μέσω των προγραμμάτων Σωκράτης
Έρασμος και Έρασμος Mundus κάτι το 
οποίο έθεσε η κ. Βασιλείου  η ίδρυση 
της Ιατρικής Σχολής, η πρόοδος των 
έργων της Πανεπιστημιούπολης κ.ο.κ. 

To Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέ
φθηκε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού 
Συναγερμού, κ. Νίκος Αναστασιάδης, 
συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, κ. 
Νίκο Τορναρίτη και τον Εκπρόσωπο 
Τύπου του ΔΗΣΥ, κ. Τάσο Μητσόπου
λο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2005, παρου
σία του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων, 
του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονο
μικών, του Προέδρου της Φ.Ε.ΠΑΝ 
και εκπροσώπων των Σχολών. 

Κατά τη συνάντησή του με τους 
αξιωματούχους του Πανεπιστημίου, 

ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στο 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι καθώς και στο γεγονός ότι 
κατάφερε να καταξιωθεί διεθνώς σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο 
κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι ο ΔΗΣΥ 
στηρίζει το Πανεπιστήμιο και είναι 
πρόθυμος να συνεισφέρει ανά πάσα 
στιγμή με σκοπό την εύρυθμη λειτουρ
γία του Ιδρύματος και την αναβάθμι
ση τόσο των ακαδημαϊκών όσο και 
των ερευνητικών προγραμμάτων του. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρόλο 
που θα έπρεπε να διαδραματίζουν οι 
ακαδημαϊκοί ως εμπειρογνώμονες και 
στο ότι η συμμετοχή τους σε επιτροπές 
χάραξης πολιτικής, όπου θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη 
τους, είναι επιβεβλημένη. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
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ΝΕΑ

Πραγματοποιήθηκε με με
γάλη επιτυχία, η τελετή 
απονομής του βραβείου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για 
την προσφορά στην κοινωνία 
και τον πολιτισμό, προς τον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Φίλων 
Νεφροπαθών. Την τελετή τί
μησαν με την παρουσία τους 
ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης 
Χριστόφιας, ο Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Δ.Η.ΣΥ, κ. 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Πρόε
δρος της Επιτροπής Παιδείας 
της Βουλής κ. Νίκος Τορναρί
της, ο Πρέσβης της Ελλάδας 
κ. Δημήτριος Ράλλης, εκπρό
σωποι των κομμάτων και της 
Εθνικής Φρουράς, το διοικη
τικό συμβούλιο του Συνδέ
σμου, μέλη του Συνδέσμου 
και της πανεπιστημιακής κοι
νότητας και πλήθος κόσμου.
Κατά την ομιλία του, ο Πρύ
τανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Σταύ
ρος Α. Ζένιος, κατέταξε το 
Σύνδεσμο στους συνοδοιπό
ρους του ιδρύματος, «με τους οποίους 
πλέουμε προς κοινές κατευθύνσεις για 
την υλοποίηση των ανθρωπιστικών 
και κοινωνικών οραμάτων μας».
Όπως αναφέρεται στην περγαμηνή 
την οποία ανάγνωσε, ως μέλος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και 
της Επιτροπής Επιλογής, ο κ. Άρης 
Γεωργίου, «ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Φίλων Νεφροπαθών, στην εικοσαετή 
και πλέον αγαθοεργό δράση του στην 

Κύπρο, προσέφερε  πρωτοποριακό 
έργο στο χώρο της Υγείας, βελτιών
οντας τις συνθήκες περίθαλψης, 
εμπλουτίζοντας το εύρος των παρ
εχομένων υπηρεσιών, αναβαθμίζοντας 
την ποιότητα ζωής και επαυξάνοντας 
το προσδόκιμο της επιβίωσης των νε
φροπαθών συμπολιτών μας. Περαιτέ
ρω  ο Σύνδεσμος ενίσχυσε γενναιόδω
ρα τη δημιουργία και τον εξοπλισμό 
εξειδικευμένων ιατρικών μονάδων 

και την καρτάρτιση ειδικού 
προσωπικού, προάγοντας 
ταυτοχρόνως τη στήριξη των 
νεφροπαθών με θεσμικά μέ
τρα και την ενημέρωση του 
πληθυσμού για τα προβλή
ματά τους».
Στην αντιφώνησή του, απο
δεχόμενος το βραβείο, ο 
Επίτιμος Πρόεδρος του Συν
δέσμου Δρ. Άλκης Πιερίδης, 
απηύθυνε τα  συγχαρητήρια 
του προς το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου για την καθιέρωση 
του ετήσιου θεσμού απο
νομής του Βραβείου, με τον 
οποίο αποδεικνύεται έμπρα
κτα το ενδιαφέρον του ιδρύ
ματος, η εκτίμηση και η αγά
πη  του προς τον Άνθρωπο, 
ενώ παράλληλα δηλώνεται 
η ενεργός παρουσία του στη 
ζωή της κυπριακής κοινωνίας. 
Αναφερόμενος στην κοινω
φελή και εθελοντική δράση 
του Συνδέσμου, καθώς και 
στα επιτεύγματά του κατά τα 
21 χρόνια λειτουργίας του, ο 
Δρ. Πιερίδης τόνισε ότι η Κύ

προς έχει ανάγκη από μια πανεπιστη
μιακή ιατρική σχολή, η οποία θα φέρει 
την «ιατρική άνοιξη» στον τόπο. 
Το ίδιο το  Βραβείο, δημιουργία της 
γλύπτριας Σκεύης Αφαντίτη, προσ
ομοιάζει σε αρχαίο χρυσό νόμισμα σε 
φακοειδές σχήμα το οποίο απεικονίζει 
το έμβλημα του Πανεπιστημίου Κύ
πρου. Το μετάλλιο είναι τοποθετημένο 
σε plexyglass και στηρίζεται σε ξύλινη  
βάση. 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ
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Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφη
κε μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
του Πανεπιστημίου Jean MoulinLyon 3 
και του Πανεπιστημίου Liverpool Hope 
στις10 Νοεμβρίου 2005. Τη συμφωνία 
υπέγραψε εκ μέρους του Πανεπιστημί
ου ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Α. 
Ζένιος, και εκ μέρους του Πανεπιστη
μίου Jean MoulinLyon 3 ο Πρόεδρός 
του, Καθηγητής Guy Lavorel. Βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας, 

ιδρύεται ένα Διεθνές Ινστιτούτο Δια
πολιτισμικών Σπουδών και Σπουδών 
της Διασποράς το οποίο μεταξύ άλλων 
στοχεύει στην προώθηση και την υπο
στήριξη διεθνών συνεργασιών ανά
μεσα σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές. 
Περαιτέρω, το Ινστιτούτο θα προσφέ
ρει την υποδομή για την κατάρτιση 
κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητι

κών προγραμμάτων και για τη διορ
γάνωση εργαστηρίων και συνεδρίων, 
που θα αφορούν στις διαπολιτισμικές 
σπουδές και στις σπουδές που πραγ
ματεύονται τη διασπορά.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα έχει 
ισχύ πέντε έτη και θα μπορεί να ανανεω
θεί, υπό την προϋπόθεση ότι τα τρία εν
διαφερόμενα μέρη το επιθυμούν. 

ΝΕΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ LIVERPOOL HOPE ΚΑΙ JEAN MOULIN-LYON 3

Από τις 1113 Οκτωβρίου 2005 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 
σεμινάριο Διδακτική στην Τριτο
βάθμια Εκπαίδευση. Το σεμινάριο 
διοργάνωσε το Κέντρο Διδασκα
λίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.), 
μέσα στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
που προσφέρει προς τους διδά
σκοντες του Πανεπιστημίου μας. 
Το σεμινάριο εγκρίθηκε για επιχο
ρήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Το σεμινάριο παρουσίασαν οι 
Καθηγητές Paul Blackmore και Sue 
Law. Ο Paul Blackmore είναι Διευ
θυντής του Κέντρου για την Ανά
πτυξη της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
στο Πανεπιστήμιο του Coventry 
και η Sue Law είναι Διευθύντρια 
του Κέντρου για την Ακαδημαϊκή 
Πρακτική στο Πανεπιστήμιο του 
Warwick. Η επιλογή των εκπαιδευ
τών έγινε με γνώμονα την πολυετή 
τους εμπειρία σε θέματα διδακτικής 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ήταν 
εντατικό και κάλυψε 15 ώρες εκ
παίδευσης. Η πρώτη και τρίτη μέρα 
αποτελούσαν μία ενότητα σε τέσσε
ρα μέρη σε θέματα διδασκαλίας και 
μάθησης. Καλύφθηκαν θέματα όπως: 
η διδασκαλία μεγάλων ακροατηρίων, 

δεξιότητες παρουσίασης, διδασκα
λία μικρών ακροατηρίων, διδασκα
λία ομάδων, διαδικασία μάθησης και 
οργάνωση μαθήματος. Η δεύτερη 
μέρα αποτελούσε δύο διαφορετικές 
ενότητες: Παρατήρηση Διδασκαλίας, 
Συνδέοντας την Έρευνα και τη Διδα
σκαλία.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε 
πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας 

και έδωσε στο ακροατήριο την 
ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις και 
να γίνει συζήτηση σε καθημερινά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι διδάσκοντες. Υπήρξαν πρακτι
κές ασκήσεις, εργασία σε ομάδες, 
παρουσιάσεις από τους συμμετέ
χοντες και ανταλλαγή ιδεών και 
απόψεων. Οι αdhoc ομάδες που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του σεμιναρίου πρότειναν λύσεις 
και έκαναν εισηγήσεις που θα μπο
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν και 
μετά το σεμινάριο.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 
συνολικά είκοσι οκτώ διδάσκοντες 
αντιπροσωπεύοντας όλες τις Σχολές.

Από την ανατροφοδότηση που 
πήρε το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. από τους συμ
μετέχοντες μέσω του ερωτημα
τολογίου αξιολόγησης θα έχει τη 
δυνατότητα να συμπεριλάβει τις 

εισηγήσεις των συμμετεχόντων στα 
επόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια που 
προγραμματίζονται.

Ευχαριστούμε όλους για τη συμβο
λή τους στη δραστηριότητα αυτή.

Πληροφορίες: ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Κτήριο 
Αθηνά, Λεωφ. Αγλαντζιάς 12, Με
σόροφος, τηλ: 2233 5077 εσωτ. 28. 
Πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/
~kedima

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.
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ΝΕΑ

Στις 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθη
κε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
με θέμα, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολο
γίας: ΔιδασκαλίαΈρευναΠροοπτικές. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιπρύ
τανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών 
και Διοίκησης, Καθηγητής Χρίστος 
Σχίζας και ο Κοσμήτορας της Φιλοσο
φικής Σχολής, Καθηγητής Ι. Ταϊφάκος. 
Η Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας (ΙΣΑ), Αναπληρώ
τρια Καθηγήτρια Ε. ΡιζοπούλουΗγου
μενίδου, παρουσίασε σε εισαγωγική 
ομιλία της το έργο, τους στόχους και 
την προσφορά του Τμήματος Ιστο
ρίας και Αρχαιολογίας. Ακολούθησε 
αναλυτική παρουσίαση του έργου της 
Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας 
(Ε.Μ.Α.) από τον Διευθύνοντα αυτήν 
Καθηγητή Δ. Μιχαηλίδη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μετα
ξύ άλλων, 250 μαθητές και καθηγητές 
από 26 Λύκεια της Κυπριακής Δημο
κρατίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν λεπτομερώς από τον 
Επίκουρο Καθηγητή Π. Παπαπολυβί
ου και την Επίκουρη Καθηγήτρια Β. 

Κασσιανίδου για το διδακτικό πρό
γραμμα των κατευθύνσεων Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας αντίστοιχα, καθώς 
και για τις προοπτικές εργοδότησης 
των αποφοίτων του Τμήματος. Ως εκ
πρόσωπος των φοιτητών, ο κ. Δημή
τρης Δημητρίου έδωσε μια εικόνα της 
φοιτητικής ζωής και των πολλαπλών 
ευκαιριών μόρφωσης, ευρύτερης παι
δείας και ψυχαγωγίας που προσφέρει 
το Πανεπιστήμιο. Τους αποφοίτους του 
Τμήματος ΙΣΑ εκπροσώπησε η κ. Έβε
λυν Χριστοδουλίδου, η οποία στην ομι
λία της έδωσε έμφαση στις πολύτιμες 
εμπειρίες της φοιτητικής ζωής και τις 
ευκαιρίες εργοδότησης. Ακολούθησε 
συζήτηση, κατά την οποία τα μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού απάντησαν 

σε ερωτήσεις του κοινού και κυρίως 
των τελειοφοίτων των Λυκείων.

Η εκδήλωση περιελάμβανε και έκ
θεση στον προθάλαμο της Αίθουσας 
Τελετών του Πανεπιστημίου με θέμα, 
Το έργο του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας. Στην έκθεση αυτή, η 
οποία διήρκησε από τις 9  12 Νοεμ
βρίου 2005, παρουσιάστηκαν δημο
σιεύσεις και αφίσες με εικονογραφικό 
και πληροφοριακό υλικό σχετικό με 
τα ερευνητικά προγράμματα του ακα
δημαϊκού προσωπικού του Τμήμα
τος, τις ανασκαφές, τα συνέδρια και 
άλλες εκδηλώσεις του Τμήματος. Με 
οπτικό υλικό παρουσιάστηκαν επίσης 
οι εκπαιδευτικές εκδρομές και άλλες 
δραστηριότητες των φοιτητών του 
Τμήματος, και ειδικότερα του Ομίλου 
Αρχαιολογίας.

Είναι η πρώτη φορά που το Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το οποίο 
τον ερχόμενο Απρίλιο συμπληρώνει 
δέκα χρόνια από την ίδρυσή του, πα
ρουσίασε συλλογικά και συνολικά στο 
ευρύτερο κοινό και με πλούσιο οπτικό 
υλικό το έργο του, τους στόχους και 
τις προοπτικές του. 

Το Σεπτέμβριο του 2005 
ξεκίνησε η πρώτη εκκόλαψη 
επιχειρηματικής ιδέας στο 
εκκολαπτήριο επιχειρήσεων 
Διογένης. Η ανάπτυξη της 
ιδέας Stream Engineering που 

επιχορηγείται με 120.000 Λ.Κ. από το Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού γίνεται στα γραφεία του εκκολα
πτηρίου στο 2ο όροφο του κτηρίου Green Park και αναμένε
ται να έχει διάρκεια δύο χρόνια. 

Το Υπουργείο έχει επίσης εγκρίνει για επιχορήγηση με το ίδιο 
ποσό άλλες δύο ιδέες για εκκόλαψη (metascan Image Analysis 
Centre και NDVS) και η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται να 
ξεκινήσει τις προσεχείς εβδομάδες. 

Ο Διογένης βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής και άλλων 
νέων υποσχόμενων ιδεών για επιχορήγηση.

Πληροφορίες: τηλ. 2289 2220, ηλεκτρονική διεύθυνση info@
diogenes.com.cy ή www.diogenes.com.cy. 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΈΡΕΥΝΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ  

ΣΤΟ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΓΕΝΗΣ Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε μέ
λος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Santander 
Group (SG). Το SG ιδρύθηκε το 1988 και 
αποτελείται από σαράντα τρία Πανεπι
στήμια. Σκοπός του είναι να καθιερώσει 

ιδιαίτερους ακαδημαϊκούς, πολιτιστικούς και κοινωνι
κοοικονομικούς δεσμούς μεταξύ των μελών του, κα
θώς επίσης να προωθήσει τις επαφές μεταξύ των Πανε
πιστημίωνμελών του και των κοινωνιών/περιοχών στις 
οποίες ανήκουν, ιδίως όσον αφορά στην κοινωνική και 
τεχνολογική ανάπτυξη.

Πρόεδρος του SG είναι ο Καθηγητής Stefan Jurga, 
πρώην Πρύτανης του Adam Mickiewicz University 
(Poznan, Πολωνία). Η Γενική Γραμματεία του SG εδρεύ
ει στις Βρυξέλλες.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αντιπροσωπεύεται στις 
Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου από τον Αντιπρύτανη 
Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγη
τή Χρίστο Ν. Σχίζα. Liaison Officer στο SG, εκ μέρους 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει οριστεί από την Επιτρο
πή Διεθνών Σχέσεων η κ. Έλενα ΑυγουστίδουΚυριάκου, 
Υπεύθυνη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊ
κών Προγραμμάτων. Πληροφορίες: www.sgroup.be

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΛΟΣ 
ΤΟΥ SANTANDER GROUP
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Βραβείο ύψους 
1.000 Λ.Κ. απένειμε 
εις μνήμη της Έλλης 
Παναγιώτη Μαλλή 

το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης Μαλ
λή Η Παναγία της Λύσης, στον κ. Ματ
θαίο Ματθαίου, απόφοιτο του Τμή
ματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών. Το βραβείο απονέμεται κάθε 
χρόνο σε εκτοπισμένο τελειόφοιτο του 
Πανεπιστημίου Κύπρου που σημειώνει 
την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση.

Η απονομή του Βραβείου έγινε από 
το σύζυγο της εκλιπούσας κ. Παναγιώ
τη Μαλλή, παρουσία του Πρύτανη, 
Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου, της 
Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υπο
θέσεων, Καθηγήτριας Ελπίδας Κε
ραυνού, του Αντιπρύτανη Διεθνών 
Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, 
Καθηγητή Χρίστου Σχίζα και άλλων 
αξιωματούχων του Ιδρύματος.

Έκθεση με τίτλο NorthSouthEastWest διοργάνωσε το Βρε
τανικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχο
λή στο πλαίσιο του προγράμματος The Great Environment 
Debate. Η έκθεση, την οποία επισκέφθηκε μεγάλος αριθμός 
φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής, πραγματοποιήθηκε στον 
προθάλαμο της αίθουσας τελετών στις 18 Νοεμβρίου. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης δόθηκε διάλεξη από τον Καθη
γητή Πάνο Παπαναστασίου, Πρόεδρο του Τμήματος Πολι
τικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, με θέμα 
Τα μεγάλα διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα. 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΑ

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2005, στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου βραβεύτηκε η 
πρωτοετής φοιτήτρια του Προγράμ
ματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλο
λογίας, κ. Παναγιώτα Σωφρονίου. Το 
χρηματικό βραβείο που απονέμεται 
για έκτη συνεχή χρονιά στη φοιτή
τρια με την υψηλότερη βαθμολογία 
στις εισαγωγικές εξετάσεις για το 
Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, θεσμοθετήθηκε έπειτα 
από πρωτοβουλία του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής στη 

Μέση Εκπαίδευση. Το βραβείο απο
νέμεται εις μνήμην της Μιχαηλίνας 
Κεφάλα που διετέλεσε Λέκτορας στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και Επιθεωρή
τρια Γαλλικής Γλώσσας στο Υπουρ
γείο Παιδείας. Στόχος του βραβείου 
είναι η ενθάρρυνση και η επιβράβευ
ση των φοιτητών που επιλέγουν το 
Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας. 

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρό
σωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Καθηγητών Γαλλικής, η Επιθεωρή
τρια Γαλλικής Γλώσσας στο Υπουρ
γείο Παιδείας και Πολιτισμού, η 
Μορφωτική Ακόλουθος της Γαλλικής 
Πρεσβείας η οποία επίσης απένει
με βραβείο στη φοιτήτρια εκ μέρους 
του Γαλλικού Πολιτιστικού Κέντρου, 
ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπι
στικών Επιστημών, ο Διευθυντής του 
Κέντρου Γλωσσών και ο Πρόεδρος 
και τα μέλη του διδακτικού προσω
πικού του Τμήματος Γαλλικών Σπου
δών και Σύγχρονων Γλωσσών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΛΛΗ 

ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟ 
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Επισκέπτες καθηγητές
Κατούντα Σύλβια,  

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επισκέπτρια Λέκτορας στο 
Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Σαπατίνας Θεοφάνης,  

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, προήχθηκε σε Ανα
πληρωτή Καθηγητή, 01/10/05

Διορισμοί Διοικητικού Προσωπικού
Χρίστου Γλαύκος,  

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϊστάμενος,  
01/11/05

Παραιτήσεις Διοικητικού Προσωπικού
Μαλλούππας Ανδρέας,  

Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων,  
Προϊστάμενος, 01/11/05

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ημερομηνία Ομιλητής Τίτλος 

4.Νοεμβρίου.2005
Ludwig.Fahrmeir.
Department.of.Statistics.
University.of.Munich,.Germany

Structured.Additive.
Regression

18.Νοεμβρίου.2005

Yuri..I.Ingster
Department.of.Mathematics.II
St..Petersburg.State.Electrotechnical.University,.
Russia.

Minimax.Nonparametric.
Testing.and.Related.Topics.

2.Δεκεμβρίου.2005.
Gerard.Kerkyacharian.
Department.of.Mathematics.
University.of.Paris.X,.France

Bayes.and.Approximation;.
Statistical.Application;.
Maxiset.Theory

2.Δεκεμβρίου.2005.

Dominique.Picard
Laboratory.for.Probability.and.
Random.Models
University.of.Paris.VII,.France

Second—Generation.
Wavelet.Estimation.in.
Inverse.Problems..

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι
ήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2005 στην 
Πανεπιστημιούπολη ημερίδα με θέμα, 
Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευα
στικά Έργα: Ο ρόλος του εργοδότη, του 
μελετητή και του εργολάβου. Την ημε
ρίδα διοργάνωσαν ο Σύλλογος Πολι
τικών Μηχανικών Κύπρου, το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και το Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. 
Την παρακολούθησαν εκατόν πενήντα 

μηχανικοί μαζί με τριτοετείς φοιτητές 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Κατά 
τη διάρκεια της ημερίδας οι μηχανικοί 
ενημερώθηκαν για θέματα ασφάλειας 
και υγείας στα κατασκευαστικά έργα 
και τους δόθηκε η ευκαιρία να απο
κτήσουν πρακτική εμπειρία μέσα από 
το εργοτάξιο ανέγερσης των Αθλητι
κών Εγκαταστάσεων στην Πανεπιστη
μιούπολη. 

Το θέμα της ημερίδας έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για τον τόπο γιατί χιλιάδες 
άνθρωποι εργάζονται στην Οικοδομική 
Βιομηχανία, τη μεγαλύτερη και την πιο 
δύσκολη βιομηχανία στην Κύπρο, αφού 
περικλείει πολλούς κινδύνους. Επίσης, 
το θέμα έχει να κάνει με την προστασία 
της Ζωής και Υγείας των ανθρώπων που 
αποτελεί το βέλτιστο αγαθό που ο κάθε 
άνθρωπος επιζητεί. Στο πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μη

χανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 
τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας καλύ
πτονται μέσα στη διδακτέα ύλη βασικών 
μαθημάτων, όπως ο Προγραμματισμός 
και η Διεύθυνση των Κατασκευαστικών 
έργων. Στο πλαίσιο του πιο πάνω εργα
στηρίου σε σύντομη τελετή το Επιστη
μονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύ
πρου (ΕΤΕΚ) και η Άλφα Ασφαλιστική 
δώρισαν στους τριτοετείς φοιτητές και 
τους ακαδημαϊκούς του Τμήματος Πο
λιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Πε
ριβάλλοντος ειδικά κράνη ασφαλείας. 

Όπως ανακοινώθηκε σε προηγούμενο 
τεύχος της Κοινότητας, η Μονάδα Οικο
νομικών Ερευνών (ΜΟΕ) και το Τμήμα 
Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύ
πρου έχουν αναλάβει να διοργανώσουν 
το 62ο Συνέδριο του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Δημοσιονομικών (International Institute 
of Public Finance) που θα διεξαχθεί στις 
28 – 31 Αυγούστου 2006 στην Πάφο με 
θέμα Public Finance: Fifty years of the 
second best – and beyond.

Αφετηρία του θέματος του Συνεδρίου 

είναι το άρθρο των Lipsey και Lancaster, 
General Theory of the Second Best, που 
εδώ και πενήντα χρόνια άλλαξε ριζικά 
την προσέγγιση στα κανονιστικά δημο
σιονομικά. Την ίδια εποχή, θεμελιώδης 
ήταν και η συμβολή των Samuelson, 
Boiteux, Bradford, Corlett, Hague, Little, 
Meade, Musgrave και Harberger. Το 
συνέδριο του 2006 θα σηματοδοτήσει 
την επέτειο αυτών των σημαντικών συν
εισφορών στα οικονομικά και θα επα
νεξετάσει τις μετέπειτα εξελίξεις και τις 

προοπτικές στους τομείς της φορολο
γίας, κρατικής παροχής αγαθών, κοινω
νικής ασφάλισης, πολιτικής οικονομίας 
και διανεμητικής πολιτικής.

Μπορούν να υποβληθούν για παρου
σίαση στο Συνέδριο άρθρα στο πιο πάνω 
θέμα ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα των 
δημόσιων οικονομικών. Τα άρθρα που 
θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα επι
λεγούν από την Επιστημονική Επιτρο
πή. Πληροφορίες: http://gemini.econ.
umd.edu/conference/IIPF62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΟ 62ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2005 

 2006 διοργανώθηκε στο Τμήμα Μα
θηματικών και Στατιστικής, η δεύτερη 
σειρά σεμιναρίων σε Πιθανότητες και 
Στατιστική με θέμα, Πρόσφατες εξελίξεις 
στη μηπαραμετρική στατιστική(Recent 
Advances in Nonparametric Statistics). 
Τα σεμινάρια αυτά έχουν ως στόχο την 
εκπαίδευση και ενημέρωση μεταπτυχια
κών φοιτητών σε επιστημονικά προ
βλήματα που απασχολούν την διεθνή 
κοινότητα. Τον κύκλο ομιλιών επιμελή
θηκαν οι συνάδελφοι Ε. Παπαροδίτης, 
Θ. Σαπατίνας και Κ. Φωκιανός και το 
πρόγραμμα είχε ως ακολούθως:
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Στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2005 η Γε
νική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής διοργάνωσε για δεύτε
ρη συνεχή χρονιά συνέδριο με θέμα, 
Ευρωπαϊκή Έρευνα και Επικοινωνία, 
Κοινό και Ερευνητές – Μια Αμφίδρομη 
Σχέση. Το συνέδριο παρακολούθησαν 
πάνω από 2.500 σύνεδροι από όλο τον 
κόσμο, ενώ συμμετείχαν παρουσιαστές 
από όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την 
Κίνα και εκθέτες από περισσότερες από 
πενήντα χώρες. Έλαβε χώρα σε μοντέρ
νο μεγάλο πολυχώρο στις Βρυξέλλες 
όπου διεξήχθηκαν παρουσιάσεις, εκθέ
σεις, σεμινάρια και εργαστήρια σε μία 
πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. 

«Η επικοινωνία είναι απόλυτα απα
ραίτητη στον τομέα της επιστήμης ενώ 
η αναγκαιότητα για σχέση και διάλο
γο μεταξύ ερευνητών και κοινού είναι 
άμεση προτεραιότητα». Αυτά είπε, με
ταξύ άλλων, ο Επίτροπος για θέματα 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 
κ. Γιάνετζ Ποτότσνικ, μιλώντας στην 

εναρκτήρια εκδήλωση του Συνεδρίου. 
Το Συνέδριο το οποίο φιλοξένησε 

δημοσιογράφους, επικοινωνιολόγους, 
εκπρόσωπους ερευνητικών ιδρυμάτων 
και ειδικούς σε θέματα πολιτικής για 
την έρευνα και την τεχνολογία είχε 
σκοπό την από κοινού κατανόηση της 
προώθησης της έρευνας μέσα από συ
γκεκριμένες στρατηγικές επικοινωνίας 
με στόχο τους Ευρωπαίους πολίτες. 

«Η επιστήμη αξίζει μία καλή θέση 
στα Ευρωπαϊκά πεπραγμένα. Επιβάλ
λεται η αναγνώριση της προσφοράς 
των ερευνητών στην κοινωνία και γι’ 
αυτό θα τους εφοδιάσουμε με όλα τα 

μέσα και εργαλεία που χρειάζονται 
έτσι ώστε να καταφέρουν να προωθή
σουν το έργο τους ανάλογα. Ακόμα, η 
δημόσια εικόνα της έρευνας χρειάζε
ται βελτίωση όπως και η προστιθέμε
νη αξία της Ευρωπαϊκής Έρευνας στην 
κοινωνία χρειάζεται αναγνώριση» 
πρόσθεσε ο Επίτροπος. 

Μια ενδιαφέρουσα «υπερατλαντική» 
άποψη ήρθε να προβληματίσει όμως 
τους συνέδρους και να δημιουργήσει 
την πλατφόρμα για έναν εποικοδομητι
κό διάλογο. Ο Δρ Άλαν Λέσνερ, υπεύ
θυνος του Αμερικανικού Συνδέσμου για 
την Προώθηση της Έρευνας είπε ότι ο 
διάλογος μεταξύ επιστήμης και κοινω
νίας είναι όσο ποτέ άλλοτε τεταμένος 
και αυτό δεν οφείλεται στην αμάθεια ή 
την έλλειψη κατανόησης από το κοινό 
όσον αφορά στο έργο των επιστημό
νων μας. Απεναντίας, αυτό συμβαίνει 
επειδή το αντικείμενο της επιστήμης, 
σήμερα, προκαλεί την ανησυχία και 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ – ΜΙΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΧΕΣΗ

Η Σύγκλητος αποφάσισε να προβεί 
στη σύσταση Συμβουλίου του Γραφείου 
Αποφοίτων το οποίο θα 

• επιλαμβάνεται διαφόρων θεμάτων 
και ιδιαίτερα των θεμάτων πολιτικής 
που αφορούν στο Γραφείο Αποφοίτων,

• μεριμνά για τον προγραμματισμό 
της στρατηγικής του Γραφείου Απο
φοίτων για την ικανοποίηση τόσο των 

υφιστάμενων αναγκών όσο και των 
μελλοντικών στόχων του Πανεπιστη
μίου σε σχέση με τους απόφοιτους,

• εισηγείται μέτρα και τρόπους βελ
τίωσης των εργασιών του Γραφείου 
Αποφοίτων και την κατανομή του απα
ραίτητου προϋπολογισμού για την ανά
πτυξη των δραστηριοτήτων του, και

• υποβάλει στη Σύγκλητο έκθεση 

αναφορικά με κάθε θέμα που απο
στέλλεται σε αυτό για μελέτη.

Το Συμβούλιο του Γραφείου Αποφοί
των θα αποτελείται από έναν εκπρόσω
πο από κάθε Σχολή, τρεις εκπροσώπους 
από το Συμβούλιο Αποφοίτων, έναν εκ
πρόσωπο από την Υπηρεσία Έρευνας, 
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και έναν 
εκπρόσωπο του Γραφείου Αποφοίτων. 

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Το Συμβούλιο των Αποφοίτων σε 
συνέχεια της πρώτης συνάντησής 
του, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005
2006, με την Υπεύθυνη του Γραφείου 
Αποφοίτων εξέφρασε την υποστήριξή 
του στα προγράμματα και τις προτά
σεις του Γραφείου που αφορούν στους 
απόφοιτους του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο εξέ
φρασε την προθυμία του να συμβάλει 
στη δημιουργία ενός προγράμματος 
συμβουλευτικής για τους φοιτητές και 

επικροτεί την πρόταση του Γραφείου 
για πραγματοποίηση διαφόρων εκ
δηλώσεων με προσκεκλημένους ομι
λητές εξέχουσες προσωπικότητες του 
ακαδημαϊκού κόσμου. 

Επιπλέον, στηρίζει την εκπόνηση δια
φόρων μελετών με στόχο την εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά αφενός μεν με 

το επίπεδο ικανοποίησης των αποφοί
των από το Πανεπιστήμιο, αφετέρου δε 
με την ικανοποίηση των εργοδοτών της 
κυπριακής αγοράς εργασίας από τους 
αποφοίτους. Χαρακτηρίζει δε την προ
σπάθεια αυτή ως ένα βήμα περαιτέρω 
αναβάθμισης του Ιδρύματος. 

Τέλος, τα μέλη του Συμβουλίου ευχα
ρίστησαν το Γραφείο Αποφοίτων για τη 
μεταξύ τους συνεργασία και επιβεβαίω
σαν την επιθυμία τους να προσφέρουν 
παραγωγικά στο Πανεπιστήμιό τους. 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
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τις αντιρρήσεις του κοινού. «Πρέπει να 
αλλάξουμε την τακτική επικοινωνίας 
μας στην επιστήμη – από μονόλογο να 
τη μετατρέψουμε σε διάλογο  και να 
ακούσουμε το κοινό και τις ανησυχίες 
του», είπε ο Δρ Λέσνερ.

Τέλος, οι πολιτικοί κλήθηκαν να 
εστιάσουν την προσοχή τους στη 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ επι
στήμης και κοινωνίας. Ο Δρ Βόλφ
γκανγκ Χέκελ, νικητής του βραβείου 
Descartes για την επικοινωνία της 
επιστήμης, έδωσε τα επιστημονικά 

κέντρα και τα μουσεία ως πολύ καλά 
παραδείγματα μέσων επικοινωνίας 
της επιστήμης και τόνισε ότι οι επι
στήμονες δεν πρέπει να υποτιμούν 
το κοινό και να μην δίνουν μαθή

ματα στους πολίτες, παρά μόνο να 
ακούν προσεκτικά και να σέβονται 
τις ανησυχίες τους, παράλληλα δε 
να εξηγούν το έργο τους με απλά, όχι 
όμως απλοϊκά, λόγια.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το Μικρό Χωριό στο Βουνό,  
Ελένη Φτιάκα, Ταξιδευτής, 
Αθήνα 2005

Κυκλοφόρησε από τις εκ
δόσεις Ταξιδευτής το βιβλίο 
με τίτλο, Το Μικρό Χωριό στο 
Βουνό. Πρόκειται για ένα πα
ραμύθι για παιδιά προσχολι

κής και πρώτης σχολικής ηλικίας, το οποίο πραγματεύεται 
την έννοια της διαφοράς στο σχολείο. 

Το βιβλίο είναι ένα απολαυστικό και χορταστικό παραμύ
θι για μικρά παιδιά και έχει το πλεονέκτημα να είναι εικο
νογραφημένο από παιδιά του νηπιαγωγείου, πράγμα που το 
κάνει ιδιαίτερα προσιτό. 

Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διδασκαλία της 
έννοιας της διαφοράς στη σχολική τάξη. Είναι, τέλος, ένα 
χρήσιμο εργαλείο για την καλλιέργεια της έννοιας της δια
φορετικότητας κατ’ αντιπαράθεση προς την κυρίαρχη, στην 
Ελλάδα και την Κύπρο, έννοια της φιλανθρωπίας απέναντι 
στα άτομα με διαφορετικότητα. 

Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα, 
και στην Κύπρο στο Σολώνειο και το βιβλιοπωλείο Ελλάς. Η 
Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών διαθέτει 
επίσης ένα μεγάλο απόθεμα βιβλίων στη Λάρνακα. 

Πληροφορίες: κ. Ελένη Φτιάκα, Αναπληρώτρια Καθη
γήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, τηλ. 2275 3715, 
ηλεκτρονική διεύθυνση: Helen@ucy.ac.cy και κ. Λάζαρος 
Αβραάμ, Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων 
και Νηπιαγωγών, τηλ. 9978 7472. 

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης
0405 Θ. Μαμουνέας, Π. Πασιαρδής, Ν. Πασιουρτίδου 

και Γ. Σιαμμούτης, Τομεακή Ανάλυση της Παραγωγικότητας 
της Κυπριακής Οικονομίας, Ιούλιος 2005.

0505 Σ. Κληρίδης, Οι Επιπτώσεις της Εισαγωγής Μεταχειρι
σμένων Αυτοκινήτων στην Κυπριακή Αγορά, Οκτώβριος 2004.

0605 Α. Γεωργίου, Δ. Κωμοδρόμου και Α. Πολυκάρπου, 
Ενοποιημένη Βάση Δεδομένων των Ερευνών Οικογενειακού 
Προϋπολογισμού 1984/85, 1990/91, 1996/97 και 2002/03, 
Οκτώβριος 2005.

Contemporary Sociolinguistic 
Issues in Cyprus, επιμ. Ανδρέας 
Παπαπαύλου, University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη 2005.

Οι περισσότερες μελέτες των 
προηγουμένων δεκαετιών για 
την κυπριακή γλωσσική κα
τάσταση και ιδιαίτερα για την 
ελληνική κυπριακή διάλεκτο 
χαρακτηρίζονταν από έλλειψη 
επιστημονικής προσέγγισης και 
ήταν βασισμένες σε φιλολογικά 

πρότυπα ανάλυσης. Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να καλύψει για 
πρώτη φορά το κενό που υπάρχει στον τομέα αυτό.

Το βιβλίο παρουσιάζει έντεκα αυτούσιες μελέτες εκ των 
οποίων οι έξι έχουν εκπονηθεί από τον ίδιο τον επιμελητή 
του τόμου και έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα αξιόλογα διε
θνή επιστημονικά περιοδικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Επί
σης, περιλαμβάνει μια εκτενή σχολιασμένη βιβλιογραφία 
από 140 μελέτες που άπτονται της κυπριακής γλωσσικής 
κατάστασης και που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς σε διά
φορα τοπικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων 
ή αποτελούν εργασίες μεταπτυχιακού επιπέδου ή διδακτο
ρικές διατριβές.

Το βιβλίο θέτει ως στόχο να αποτελέσει βοήθημα τόσο για 
φοιτητές σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στην 
κοινωνιογλωσσολογία και στη διαλεκτολογία, όσο και για 
διεθνείς ερευνητές, των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέρον
τα σχετίζονται με τα θέματα που πραγματεύεται. Οι έντεκα 
μελέτες του βιβλίου, καταχωρισμένες σε τέσσερις θεματικές 
ενότητες, συνεισφέρουν στην καλύτερη και πληρέστερη κα
τανόηση θεμάτων όπως είναι η γλωσσική διφυΐα, ο διδια
λεκτισμός, η γλωσσική επαφή και ο λεξιλογικός δανεισμός, 
η εναλλαγή κωδίκων, οι γλωσσικές στάσεις, ο γλωσσικός 
ηγεμονισμός, η γλωσσική πολιτική και ο γλωσσικός σχεδια
σμός, και η δίγλωσση και πολύπολιτισμική παιδεία. 

Σε μία κοινωνία που εξελίσσεται διαρκώς και γίνεται δέ
κτης διαφόρων επιδράσεων, γλωσσικών και μη, και όπου 
ζουν και δρουν διάφορες γλωσσικές ομάδες, τα πιο πάνω 
θέματα είναι υψίστης σημασίας και χρήζουν περαιτέρω προ
βληματισμού και επιστημονικής μελέτης.

Συνεχίζεται από τη σελίδα 11

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ



1�

Το επιστημονικό περιοδικό Decision 
Sciences Journal επέλεξε τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, κ. Ανδρέα 
Σωτηρίου, για να του απονείμει Βραβείο για 
την σημαντική πολύπτυχη συνεισφορά του 
στις διοικητικές δραστηριότητες της Εκδοτι

κής Επιτροπής του περιοδικού, καθώς και για τις υπηρεσίες 
του ως κριτή επιστημονικών άρθρων για το έτος 2005.

Το Decision Sciences είναι ένα από τα παλαιότερα περιο
δικά του Ινστιτούτου Επιστημών Λήψης Απόφασης (Decision 
Sciences Institute) και δημοσιεύει επιστημονική έρευνα αναφο
ρικά με τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων που επηρεάζουν 
τόσο τον οργανισμό όσο και την ευρύτερη κοινωνία. Το περι
οδικό προβάλλει την έρευνα που προωθεί τη λήψη αποφάσε
ων, επεκτείνοντας τους καθιερωμένους τρόπους εργασίας και 
συνδυάζοντας τη θεωρία με τις πρακτικές της βιομηχανίας. 
Παράλληλα αναγνωρίζεται και προβάλλεται η λεπτή ισορρο

πία μεταξύ της παραδοσιακής επιστημονικής έρευνας και της 
προαγωγής της καινοτομικής και πρωτοποριακής έρευνας 
σε καινούργιες περιοχές. Πέραν των 1.000 βιβλιοθηκών είναι 
συνδρομητές του Decision Sciences Journal, το οποίο διαβά
ζεται από περισσότερους από 4.000 ακαδημαϊκούς και μη, σε 
όλα τα αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο Κ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών και 
Στατιστικής κ. Κωνσταντίνος Φωκιανός, είναι αιρετό μέλος 
του Διεθνούς Ινστιτούτου Στατιστικής (International Statistical 
Institute) από τις 20 Σεπτεμβρίου 2005. Το Ινστιτούτο ιδρύθη
κε το 1885 και είναι από τους πλέον ιστορικούς επιστημονι
κούς οργανισμούς. Πληροφορίες: http://isi.cbs.vl/

Το Ίδρυμα Fulbright επέλεξε και 
βράβευσε σαράντα υποτρόφους του 
ανάμεσα σε 250.000 από εκατόν σα
ράντα χώρες από το 1946, με κριτήριο 
τη συμβολή τους στην αμοιβαία κατα
νόηση, την καλυτέρευση των χωρών 
τους και όλου του κόσμου. Τους βρά
βευσε όχι μόνο για την ακαδημαϊκή ή/
και την επαγγελματική τους επιτυχία 
αλλά κυρίως για την ηγετική τους ικα
νότητα. Μεταξύ των βραβευθέντων 
είναι ο Νομπελίστας στη φυσική Dr. 
Koshiba, Επίτιμος Καθηγητής του Πα
νεπιστημίου του Tokyo, ο Φιλανδός 
υπεύθυνος μαέστρος της διεθνούς 
αναγνωρισμένης φιλαρμονικής ορχή
στρας του Helsinki, Leif Segerstam και 

δυο καταξιωμένοι Κύπριοι, ο Καθη
γητής του Πανεπιστημίου στο Τμήμα 
Βιολογικών Επιστημών, κ. Λεόντιος 
Κωστρίκης, και ο σκηνοθέτης Κώστας 
Κακογιάννης.

Ο Καθηγητής Λεόντιος Κωστρίκης 
έχει πάρει δυο πολύ σημαντικά βρα
βεία για την έρευνά του με θέμα το 
AIDS από το American Foundation 
και το Aaron Diamond AIDS Research 
Foundation.

Ο κ. Κώστας Κακογιάννης έχει 
συνεργαστεί με τον Kerry Kennedy 
Cuomo και το σκηνοθέτη Μιχάλη 
Κακογιάννη για την παραγωγή της 
Διεθνούς Αμνηστίας με τίτλο, Φωνές 
Πέρα από το Σκοτάδι, έχει βραβευθεί σε 
μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς του 
κινηματογράφου και έχει διατελέσει 
μουσικός διευθυντής του Κυπριακού 
θεατρικοχορευτικού συγκροτήματος 
Διάστασης από το 1992 εως το 1998. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΚΩΣΤΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου απένειμε το Βραβείο 
της κατηγορίας Επιμορφωτικά/Πληροφοριακά/Πολιτιστικά 
Προγράμματα για το έτος 2004, στην ταινία ντοκιμαντέρ 
Παραδοσιακοί Αγγειοπλάστες του Κόκκινου Πηλού στην 
Κύπρο, το οποίο αποτελεί μια συμπα
ραγωγή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου, της Ερευνητικής Μονάδας Αρ
χαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και του Πολιτιστικού Κέντρου του Ομί
λου Λαϊκής. 

Συντελεστές της ταινίας είναι οι ακό
λουθοι: Σενάριο: Μάρω Θεοδοσιάδου, 

Σκηνοθεσία: Μάρω Θεοδοσιάδου και Χρυστάλλα Αυγουστή 
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ανδρέας Δημητρίου και Κώστας 
Χαραλάμπους, Μοντάζ: Γιαννάκης Ιωαννίδης, Μουσική: 
Ευαγόρας Καραγιώργης, Έρευνα: Ευφροσύνη Ριζοπούλου

Ηγουμενίδου (Ερευνητική Μονάδα Αρ
χαιολογίας) και Ελένη Λάμπρου.

Σύμφωνα με την Αρχή Ραδιοτηλεόρα
σης Κύπρου, «πρόκειται για πολύ αξιό
λογη εκπομπή με σοβαρή επιστημονική 
έρευνα και αμεσότητα στην παρουσία
ση. Καλύπτει πλήρως το θέμα και έχει 
εξαίρετη φωτογράφηση». 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ DECISION SCIENCES
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 2000-2004

Ο Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλι
οθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, απόκτησε 
πρόσφατα Διδακτορικό στην Επιστήμη της Πλη
ροφόρησης. Η έρευνα που εκπόνησε στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (Τμήμα Αρχειονο
μίας Βιβλιοθηκονομίας) είχε τίτλο, Συνεργασίες 
Επιστημονικών βιβλιοθηκών στο ψηφιακό περι
βάλλον πληροφοριών: Μια συστημική προσέγγιση 
της Ελληνικής πραγματικότητας.

Μέσα από την έρευνα επιχειρείται η ερμηνεία 
της εξέλιξης του συστήματος των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών 
και των σχημάτων συνεργασίας τους στα εκάστοτε ιστορι
κά και τεχνολογικά στάδια, η διερεύνηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν το σύστημα συνεργασίας, καθώς και των 
χαρακτηριστικών του αναδυόμενου παραδείγματος επιστη
μονικής επικοινωνίας στο ψηφιακό περιβάλλον. Αποτέλεσμα 
της έρευνας ήταν η δημιουργία του βασικού υποδείγματος 

(model) ενός συστήματος συνεργασίας των Ελ
ληνικών ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας είχε ως υπό
βαθρο τα ποικίλα ερεθίσματα που αντιμετώπισε 
στα είκοσι δύο χρόνια της δράσης του στο χώρο 
των Επιστημονικών Βιβλιοθηκών και των Υπηρε
σιών Πληροφόρησης.

Από τη έρευνα έχουν προκύψει δημοσιεύσεις 
των δύο παρακάτω άρθρων σε διεθνή περιοδικά 
του χώρου εκ των οποίων ένα μεταφράστηκε στα 

ουγγρικά.
1.  Tsimpoglou, Filippos. 2000. Reduction of duplicate scien

tific journal titles in Greek Libraries. An economic assess
ment. Journal of Information Science 26, no. 5: 270377.

2.  Tsimpoglou, Filippos. 2004. The interlibrary loan net
work in Greece: A model that survives in the digital era. 
Interlending & Document Supply 32, no. 3: 16975.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Γραφείο Επικοινωνίας του Τομέα Προώθησης και Προ
βολής διεξάγει συγκριτική έκθεση κάλυψης του Πανεπιστημί
ου Κύπρου στον εγχώριο κυρίως Τύπο (εφημερίδες και περι
οδικά) για τα έτη 20002004. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί 
συνολικά 2.247 άρθρα που αφορούν στα έτη 20012004.

Η έκθεση είναι ποσοτική εφόσον δεν εξετάζει τις επιμέ
ρους παραμέτρους, όπως είναι για παράδειγμα η κυκλοφο
ρία των εφημερίδων στις οποίες υπάρχει η συγκεκριμένη 
αναφορά, η σελίδα όπου εμφανίζεται η αναφορά, η ημέρα 
δημοσίευσης κ.ο.κ. Ωστόσο, βάσει των τίτλων των άρθρων, 
κατέστη δυνατό να γίνει μια ενδεικτική ποιοτική αναφορά 
τοποθετώντας τις αναφορές σε συγκεκριμένες θεματικές 
ενότητες. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες διαχωρίστηκαν 
τα στοιχεία είναι οι εξής: Κοινωνική προσφορά/Παρεμβά
σεις/Άρθρα, Έρευνα, Δωρεές/Βραβεία, Εκδηλώσεις/Συνέ
δρια/Σεμινάρια, Συμμετοχές, Συνεργασίες, Διάφορα.

Σε γενικές γραμμές, από την έκθεση διαφαίνεται ότι η πα
ρουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου στον Τύπο έχει αυξηθεί 
αισθητά κατά τα έτη 2003 και 2004 μετά τη δημιουργία του 
Γραφείου Επικοινωνίας και την υιοθέτηση του Στρατηγικού 
Σχεδίου Δημοσίων Σχέσεων. Ιδιαίτερα αυξήθηκε η παρουσία 
του Πανεπιστημίου όσον αφορά στις καίριες θεματικές ενό
τητες: Κοινωνική προσφορά/παρεμβάσεις/άρθρα, Έρευνα, 
Δωρεές/ Βραβεία. Οι ενότητες αυτές αποτελούν στρατηγικό 
στόχο του Σχεδίου Δημοσίων Σχέσεων, το οποίο ενέκρινε η 
Σύγκλητος κατά την 187η συνεδρία της.

Τα δύο τελευταία έτη σημειώνεται μια σταθερότητα στο 
σύνολο των γενικών αναφορών και μια αξιοσημείωτη αύξη
ση των αναφορών που καταχωρήθηκαν στις καίριες θεματι
κές ενότητες, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη. 

Στο Διάγραμμα 1 παρατηρείται ότι το 2002 υπήρξε μείωση 
κατά 40% σε σχέση με το 2001. Το 2003 υπήρξε αύξηση κατά 
60% σε σχέση με το 2002 και το 2004 υπήρξε αύξηση κατά 
18% σε σχέση με το 2003.  Οι τιμές που παρουσιάζονται στα 

έτη 200120032004 θεωρούνται ικανοποιητικές. 
Σημειώνεται ότι το 2001 παρουσιάζεται μεγάλος συνο

λικός αριθμός αναφορών, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται σε 
χαμηλά επίπεδα όσον αφορά στις καίριες θεματικές ενότη
τες (αξίζει να σημειωθεί ότι 402 αναφορές καταχωρήθηκαν 
στην ενότητα «Εκδηλώσεις», ενώ για το έτος 2002 τα άρθρα 
της ενότητας αυτής ανέρχονται σε 113). 

Συνεχίζεται στη σελίδα 16

Διάγραμμα 1: Γενικό σύνολο αναφορών

Διάγραμμα 2:  Κοινωνική προσφοράπαρεμβάσειςάρθρα
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Ανοικτές Προσκλήσεις για Χρηματοδότηση Ερευνητικών και άλλων Προγραμμάτων
Αρ. Τίτλος Θεματολογία Λήξη 

Προθε
σμίας 
Υποβολής

1 FP6: New and Emerging Science and 
Technology (NEST)

Tackling complexity, Synthetic biology, Measuring the impossible, 
Cultural dynamics, What it means to be human 2/15/2006

2 FP6: Aeronautics and space; sustainable 
surface transport (SSA)

Promoting SME participation, Promoting participation by candidate 
countries, Stimulating dissemination and exploitation of results 3/30/2006

3 FP6: Science and Society School science teaching practice, boys’ and girls’ perceptions of science, 
performance indicators and priority setting 1/31/2006

4 FP6: Sustainable energy systems

Preparing the transition to FP7 and support to the running of 
Technology Platforms, enhancing strategically important international 
cooperation initiatives, strategically important topics not well covered 
by running projects

1/10/2006

5
FP6: Support to mutual learning and 
coordination in research policy mak
ing

Public research spending and policy mixes, public research base and 
its links to industry, fiscal measures for research, intellectual property 
rights and research, SMEs and research

2/3/2006

6 FP6: Food quality and safety call  (SSA) Support, stimulate and facilitate the participation and cooperation of 
SMEs and participants from third and candidate countries 2/8/2006

7 Marie Curie Host Fellowships for the 
Transfer of Knowledge All themes / Όλοι τομείς 1/25/2006

8 Marie Curie IntraEuropean 
Fellowships All themes / Όλοι τομείς 1/19/2006

9 Marie Curie Outgoing International 
Fellowships All themes / Όλοι τομείς 1/18/2006

10 Marie Curie Incoming International 
Fellowships All themes / Όλοι τομείς 1/18/2006

11 Marie Curie Excellence Grants All themes / Όλοι τομείς 1/25/2006

12 Marie Curie Excellence Awards All themes / Όλοι τομείς 1/15/2006

13 Marie Curie Chairs All themes / Όλοι τομείς 1/25/2006

14 INTAS Promotion of cooperation with scientists from the New Independent 
States of the former Soviet Union 1/10/2006

15 TEMPUS Joint European Projects / Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα 12/15/2005

16 TEMPUS Structural and Complementary Measures / Διαρθρωτικά και Υποστηρι
κτικά Μέτρα 2/15/2006

17 TEMPUS Individual Mobility Grants / Ατομικά Προγράμματα Κινητικότητας 2/15/2006

18 INTERREG III Ελλάδα  Κύπρος (Μέτρο 2.3) Συνεργασίες Εκπαιδευτικών και Ερευνη
τικών Ιδρυμάτων 1/10/2006

19 Leonardo da Vinci II Mobility /Κινητικότητα 2/11/2006

Συντομέυσεις: FP6  6th Framework Programme / 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, SSA  Specific Support Actions / Ειδικές Υποστηρικτικές 
Δράσεις, SME  Small Medium Sized Enterprises / Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ο πιο πάνω πίνακας δεν είναι εξαντλητικός για περισσότερες πληροφορίες, νέες προσκλήσεις καθώς και υποστήριξη μπορείτε να απευ
θύνεστε: Socrates, Tempus, Erasmus Mundus  κ. Έλενα Αυγουστίδου (adavgous@ucy.ac.cy) / 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Προγράμματα 
Κινητικότητας(Marie Curie), Interreg III  κ. Ξένια Κωνσταντίνου (xeniac@ucy.ac.cy) / Leonárdo  κ. Έμμα Ζένιου (emmaz@ucy.ac.cy) 
Υπηρεσία Έρευνας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

ΕΡΕΥΝΑ
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λογίας, συμπεριλαμβανομένης της 
Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών και των Κοινόχρηστων 
Χώρων Διδασκαλίας (I) ολοκληρώθη
καν και τέθηκαν  σε λειτουργία γύρω 
στο τέλος του 2003. 

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της 
Φοιτητικής Εστίας ολοκληρώθηκαν 
και παραδόθηκαν προς χρήση σταδι
ακά από τον Ιανουάριο μέχρι το Σε
πτέμβριο του 2003.   

Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η επί
βλεψη του Κτηρίου Διοίκησης (Κτή
ριο Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέ
ντης) έχουν αναληφθεί από το ΓΑΠ. 

Η κατασκευή του Έργου ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2002 και αναμένεται να 
παραδοθεί προς χρήση περί τα τέλη 
του 2005.   

Η κατασκευή των Αθλητικών Εγκα
ταστάσεων ξεκίνησε τον Ιανουάριο 
2005 και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
σε δύο φάσεις: το Μάρτιο 2006 και τον 
Ιούλιο 2007 αντίστοιχα.

Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων 
των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων έχει 
ολοκληρωθεί και οι κατασκευαστικές 
εργασίες ενδέχεται να ξεκινήσουν στις 
αρχές του 2006.  

Τα τελικά σχέδια της Σχολής Οικο
νομικών Επιστημών και Διοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένων των Κοινόχρη
στων Χώρων Διδασκαλίας (II), έχουν 
ολοκληρωθεί. Οι κατασκευαστικές ερ
γασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 
αρχές του 2006. 

Ο σχεδιασμός του Κέντρου Πληρο
φόρησης – Βιβλιοθήκης  Στέλιου Ιωάν
νου, στο πλαίσιο παροχής μίας σημα
ντικής δωρεάς προς το Πανεπιστήμιο 
από την κ. Έλλη Ιωάννου, έχει ανατεθεί 
στο αρχιτεκτονικό γραφείο Ateliers Jean 
Nouvel σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό 
γραφείο της Κύπρου που ορίστηκε από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το λεπτο
μερή σχεδιασμό και την επίβλεψη της 
κατασκευής του έργου.
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ΝΕΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΤΗΚ, το οποίο απονέμεται σε σημαν
τικούς δωρητές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, ο 
Γενικός Διευθυντής της ΑΤΗΚ και ο 
Πρύτανης τοποθέτησαν πλακέτα στην 
είσοδο του εργαστηρίου η οποία φέρει 
το όνομα «Εργαστήριο Τηλεεκπαί
δευσης ΑΤΗΚ».

Η αίθουσα είναι διαθέσιμη για χρή
ση τόσο από το Τμήμα Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου όσο και από το 
υπόλοιπο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά 
από κράτηση. Για κρατήσεις επικοινω
νείστε: κ. Μαρία Κιττήρια, τηλ. 2289 
2700.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕ-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 3

Όσον αφορά στην ενότη
τα «Κοινωνική προσφορά/
Παρεμβάσεις/Άρθρα» πα
ρατηρείται αισθητή αύξηση 
κατά τα δύο τελευταία έτη. 
Συγκεκριμένα, ενώ το 2001 
υπήρχαν 9 αναφορές, κατά το 
2004 σημειώθηκαν 83 αναφο
ρές, με μία αύξηση κατά 23% 
σε σχέση με το 2003. (Διά
γραμμα 2) 

Όσον αφορά στην έρευνα παρα
τηρείται από το Διάγραμμα 3 αύξη
ση των αναφορών κατά τα έτη 2003 
και 2004 σε 37 και 29 αντίστοιχα, ενώ 
κατά το έτος 2001 υπήρξαν 15 ανα
φορές και το 2002 μόνον 6. 

Σημειώνεται ότι η προώθηση της 
έρευνας αποτελεί έναν από τους κύ

ριους στόχους του Πανεπιστημίου και 
καταβάλλονται προσπάθειες όπως αυ
τός επιτευχθεί. Η μείωση που σημειώ
νεται το 2004 σε σχέση με το 2003  δεν 
είναι αξιοσημείωτη. Γενικά παρατηρεί
ται σταθερότητα των αναφορών κατά 
τα έτη 2003 και 2004 σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 2000-2004
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Διάγραμμα 3: Έρευνα


