
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την εγκαθ

ίδρυσή του έχει επιδείξει έναν αριθμό σημα

ντικών επιτευγμάτων καθώς και τη δέσμευ

σή του για την προώθηση της επιστήμης και 

της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευ

να.  Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή, το 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων ανακοινώνει την έναρξη του 

νέου μεταπτυχιακού προγράμματος στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business 

Administration, MBA). Το πρόγραμμα απο

σκοπεί στην κατάρτιση διοικητικών στελε

χών με όραμα τα οποία στηριζόμενα στις 

γνώσεις και τα εφόδια που θα αποκομίσουν, 

θα μπορέσουν να ηγηθούν των οργανισμών 

τους στην τοπική και τη διεθνή επιχειρημα

τική κοινότητα. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει 

στο Πανεπιστήμιο να κτίσει γέφυρες επι

κοινωνίας με τον επιχειρηματικό κόσμο και 

να προωθήσει ιδέες όπως η καινοτομία, η 

συνεργασία και η κοινωνική επιχειρηματική 

υπευθυνότητα.

 Το πρόγραμμα ΜΒΑ αποτελεί το πρώ

το αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ειδικότερα, θα προσφερθούν τα ακόλουθα 

δύο προγράμματα:

ß	 	Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοί

κηση Επιχειρήσεων (MBA)  πλήρους 

φοίτησης.

ß	 	Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα στη Διοί

κηση Επιχειρήσεων (Επαγγελματικό 

MBA)   μερικής φοίτησης.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοί

κηση Επιχειρήσεων είναι  πρόγραμμα πλή

ρους φοίτησης, η διάρκεια του οποίου είναι 

ένα έτος. Το επαγγελματικό πρόγραμμα στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι πρόγραμμα 

μερικής φοίτησης με διάρκεια δύο έτη και 

βραδινές  διαλέξεις. Με απόφαση της Πολι

τείας και της Συγκλήτου, θα προσφέρονται 

ξεχωριστά ακροατήρια στην Ελληνική και 

την Αγγλική γλώσσα. Το Επαγγελματικό 

ΜΒΑ θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, 2006, και 

απευθύνεται σε εργαζόμενους επαγγελμα

τίες οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις 

ηγετικές και διοικητικές τους ικανότητες. Το 

πρόγραμμα ΜΒΑ πλήρους φοίτησης αναμέ

νεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2007.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος 

απαιτείται η συμπλήρωση 90 ευρωπαϊκών 

πιστωτικών μονάδων (European Credit 

Transfer System, ECTS). Ένας αριθμός υπο

χρεωτικών μαθημάτων εισάγει τους φοιτη

τές σε όλους τους κλάδους της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, ενώ μαθήματα επιλογής 

παρέχουν στους φοιτητές την ευκαιρία να 

προσαρμόσουν το πρόγραμμα σύμφωνα 

με τις επαγγελματικές ανάγκες και τα ενδια

φέροντά τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

επίσης την εκπόνηση Εφαρμοσμένης Επιχει

ρηματικής Μελέτης η οποία επικεντρώνεται 

σε μια πραγματική περίπτωση (σε ιδιωτικό 

ή κυβερνητικό οργανισμό), φέρνοντας έτσι 

σε επαφή τους φοιτητές με τον επιχειρημα

τικό κόσμο.  

Πληροφορίες: www.mba.ucy.ac.cy ή στο 

Γραφείο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

τηλ. 2289 2461/2. 
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τι θα διαβάσετε

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

του Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου, 

Πρύτανη

Στις σύγχρονες φιλελεύθερες δημο

κρατίες η αυτονομία των Πανεπιστημί

ων δεν περιορίζεται τόσο άμεσα από 

κρατικές ή άλλες παρεμβάσεις αλλά έμ

μεσα από γραφειοκρατικές και περιορι

στικές διαδικασίες οι οποίες επιφέρουν 

μείωση της αποτελεσματικότητας. Απο

τελεί, επομένως, υποχρέωση τόσο των 

Πανεπιστημίων όσο και του κοινωνικού 

περιβάλλοντος όπως μέσω των πολι

τειακών θεσμών εντοπίσουν και απα

λείψουν τους έμμεσους περιορισμούς 

ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τα ιδρύ

ματα ανώτατης εκπαίδευσης έτσι ώστε 

να επιτύχουν τους πολλαπλούς στόχους 

που αναμένει από αυτά η κοινωνία. 

Το σημαντικότερο έλλειμμα αυτο

νομίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Συνεχίζεται στη σελίδα 16
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ΝΕΑ

Η γενική συνέλευση των μελών του διεθνούς συνδέσμου 

υπηρεσιών hotline (INHOPE), που πραγματοποιήθηκε στην Αθή

να τον Οκτώβριο του 2005, έκανε δεκτή την αίτηση εισδοχής 

της υπηρεσίας SafeWeb στο σύνδεσμο υπό το καθεστώς του με

ταβατικού μέλους. Αναμένεται ότι η υπηρεσία θα γίνει πλήρες 

μέλος του συνδέσμου εντός του 2006. Η SafeWeb, ως υπηρεσία 

hotline, έχει ως πρώτιστο στόχο την παροχή στο κοινό της δυνα

τότητας καταγγελίας περιστατικών διαδικτυακής διακίνησης πε

ριεχομένου το οποίο θεωρείται από τους χρήστες επιβλαβές και 

δυνητικά παράνομο. Για τη διαχείριση των καταγγελιών αυτών η 

υπηρεσία, πέρα της συνεργασίας με το δίκτυο INHOPE, βρίσκεται 

σε επαφή με τις τοπικές αρχές και τη βιομηχανία του διαδικτύου. 

Παράλληλα, η SafeWeb φιλοδοξεί να αποτελέσει το σύνδεσμο 

μεταξύ των τοπικών αρχών, φορέων, συνδέσμων και επιχειρήσε

ων για θέματα που άπτονται της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Η υπηρεσία SafeWeb υπήρξε ο κεντρικός φορέας για τη συμ

μετοχή της Κύπρου στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Ασφαλέστε-

ρου Διαδικτύου (7 Φεβρουαρίου 2006). Οι εκδηλώσεις αυτές 

τελούσαν υπό την αιγίδα της Επιτρόπου για την Κοινωνία των 

Πληροφοριών και των Μέσων Ενημέρωσης, Viviane Reding, και 

κύριος φορέας διοργάνωσης υπήρξε το Ευρωπαϊκό δίκτυο για 

την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα διαδικτυακής 

ασφάλειας, INSAFE.

Η υπηρεσία SafeWeb αποτελεί προϊόν του συγχρημα

τοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Safer Internet 

Programme προγράμματος SaferNet, στο οποίο μετέχουν το 

Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ιν

στιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευ

νας (Ηράκλειο Κρήτης).

Πληροφορίες: http://www.SafeWeb.org.cy/ 

Η Safeweb ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔιεθνοΥς ςΥνΔεςμοΥ Inhope 

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2006

Μετά από πρόσκληση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένω

σης στην Κύπρο και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγ

ματοποιήθηκε επίσκεψη 16 μελών του ακαδημαϊκού και του διοικητι

κού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτρο

πή για παρακολούθηση σειράς σεμιναρίων (6 – 9 Δεκεμβρίου 2006).

Οι παρουσιάσεις περιελάμβαναν θέματα όπως, τα Διαρθρωτι

κά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωμεσογειακή Πολιτική, 

το Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, η διεύ

ρυνση της Τουρκίας, το μέλλον της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό 

Σύνταγμα, η Ευρωπαϊκή Πολιτική/Στρατηγική σε θέματα Έρευ

νας και Εκπαίδευσης κ.ά.

Το Πανεπιστήμιο ευχαριστεί θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

καθώς και την Αντιπροσωπεία της στην Κύπρο για την άψογη 

οργάνωση της επίσκεψης και τη φιλοξενία και προσβλέπει στη 

συνέχιση της συνεργασίας τους.

ΕΠΙΣΚΕψΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΝΕΑ

Κατόπιν πρόσκλησης των κ.κ. Francois Biltgen και Octavie Modert, 

Υπουργού και Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού, Ανώτατης Εκπαίδευ

σης και Έρευνας αντίστοιχα, οι Υπουργοί και οι Πρυτάνεις των Παν

επιστημίων των έξι ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ένα μόνο κρατικό 

Πανεπιστήμιο συναντήθηκαν τη Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2006 στο 

Λουξεμβούργο για  την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε θέματα που 

απασχολούν την ανώτατη εκπαίδευση στις χώρες τους. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι αντιπροσωπείες της Ισλαν

δίας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Ανδόρας, του Λιχτενστάιν και του 

Λουξεμβούργου συζήτησαν θέματα σχετικά με την αυτονομία των 

Πανεπιστημίων στις χώρες όπου υπάρχει ένα μόνο ανώτατο ακαδη

μαϊκό ίδρυμα και το νομικό τους πλαίσιο καλείται να ικανοποιήσει 

τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς στό

χους της χώρας. Συζητήθηκε, επίσης, εκτενώς 

η χρηματοδότηση των ιδρυμάτων αυτών με 

τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα της 

διδασκαλίας και να προωθείται η έρευνα.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οι

κονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Χρί

στος Ν. Σχίζας, ο οποίος εκπροσώπησε το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσίασε κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης τις πρακτικές του 

Πανεπιστημίου αναφορικά με τα θέματα της 

αυτονομίας, της χρηματοδότησης και της 

διασφάλισης της ποιότητας της διδασκαλίας 

και της έρευνας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει και τα τρία 

αυτά ζητήματα που απασχολούν σήμερα τις 

χώρες με ένα Πανεπιστήμιο αφενός μέσω του περί Πανεπιστημίου 

Κύπρου Νόμου που δίνει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου τον 

έλεγχο του Ιδρύματος διασφαλίζοντας την αυτονομία του, και αφ

ετέρου μέσω των ενεργειών του Πανεπιστημίου για την εξασφάλιση 

της απαραίτητης χρηματοδότησης (Κοινωνικό Συμβόλαιο) και τη δια

σφάλιση της ποιότητας (αξιολογήσεις ανά Τμήμα από ανεξάρτητους 

κριτές, αξιολόγηση από το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 

(EUA), υιοθέτηση διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας). Μετά τις 

παρουσιάσεις όλων των χωρών κατέστη σαφές ότι η Κύπρος έχει, 

τυπικά τουλάχιστον, διασφαλίσει και τους τρεις αυτούς τομείς που, 

όπως παραδέχθηκαν όλοι, την καθιστά παράδειγμα προς μίμηση για 

τις υπόλοιπες χώρες.

Η συνάντηση αυτή, η πρώτη που αφιερώνεται σε τέτοια θέματα, 

ήταν το απαύγασμα των προβληματισμών που τέθηκαν στο Λου

ξεμβούργο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005, όταν η χώρα ανέλαβε 

την προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών της Ε.Ε. καθώς και την 

προεδρία της συνόδου των Υπουργών Παιδείας των κρατώνμελών 

της Ε.Ε. στο Bergen (Μάιος 2005).

Οι προσκεκλημένοι Υπουργοί, Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των 

κρατών συμφώνησαν ότι ο διάλογος που διε

ξήχθηκε δεν ήταν απλώς επιτυχημένος αλλά 

επίσης απαραίτητος για την εξεύρεση λύσε

ων στα σημαντικά προβλήματα που προκύ

πτουν στις χώρες που έχουν ένα μόνο εθνικό 

Πανεπιστήμιο. 

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι 

σημαντική η συνέχιση αυτών των συζητήσε

ων των αρμοδίων φορέων των χωρών τους 

και ορίστηκε νέα συνάντηση το φθινόπωρο 

του 2006 στην Ανδόρα, κατά τη διάρκεια της 

οποίας το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά από 

παράκληση των άλλων χωρών, θα συνδράμει 

στη δημιουργία και την υιοθέτηση ανάλογων 

πρακτικών. 

Συμπερασματικά, από πλευράς του Πανε

πιστημίου Κύπρου, πρέπει να τονιστεί ότι, οποιαδήποτε αλλαγή στον 

περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά 

το επίπεδο της αυτονομίας του Ιδρύματος και επιπλέον ο θεσμός του 

Κοινωνικού Συμβολαίου πρέπει να θεσμοθετηθεί μετά την επιτυχή 

εφαρμογή του κατά τα τρία τελευταία χρόνια. Τέλος, είναι σημαντικό 

να συνεχίσουμε να χτίζουμε το μηχανισμό που έχει ξεκινήσει για τη 

διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού μας έργου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

ΜΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Από τη δεκαετία του ‘80 ο Καθηγητής της Αρχαίας ελληνικής 

φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Α. Βοσκός διοργανώνει 

σεμινάρια επί θεμάτων που σχετίζονται με την αρχαία ελληνική 

γραμματεία για την Κύπρο.  Στα σεμινάρια αυτά παρουσιάζονται 

εργασίες των μεταπτυχιακών του φοιτητών σχετικές με αυτά τα 

θέματα. Παλαιότερα τα σεμινάρια διεξήγοντο στην Αθήνα, κατό

πιν στη Λευκωσία, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Φέτος το 

12ο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή πολλών ειδικών 

φορέων από την Κύπρο (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  Πο

λιτιστικές Υπηρεσίες, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, επιθεωρητές φιλο

λογικών μαθημάτων και σε συνεργασία με τη Φιλοσοφική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φι

λοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Φι

λολόγων Κύπρου  “Στασίνος”, και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κυπρίων 

Φιλολόγων ΣΕΚΦΟΕΛΜΕΚ).  Το Σεμινάριο διεξήχθη στις 10 και 11 

Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Κύπρου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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ΝΕΑ

Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανά-

πτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α) του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία 

με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Οδηγών Τουριστών (W.F.T.G.A.), 

διοργάνωσε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους 

Οδηγούς Τουριστών (ξεναγούς). 

 Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, που διήρκησε 

δύο εβδομάδες (912 Ιανουαρίου 2006), παρακολούθησαν εί

κοσι επτά ξεναγοί από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την 

Αφρική (Νιγηρία, Αλβανία, Κύπρος, Νότιος Αφρική, Ιορδανία, 

Ντουμπάι, Αγγλία). Το πρόγραμμα παρακολούθησαν και εννέα 

Τουρκοκύπριοι. Μέσω αυτού του προγράμματος, το οποίο θα 

επαναλαμβάνεται ετησίως, η Κύπρος θα καθιερωθεί ως Κέντρο 

Κατάρτισης των Ξεναγών για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και 

την Αφρική. Τα μαθήματα διδάσκονταν από εκπαιδευτές του 

W.F.T.G.A και από Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Η τελετή έναρξης του προγράμματος έλαβε χώρα στην αί

θουσα της Ερευνητικής Μονάδας Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου στις 10 Ιανουαρίου 2006 με κύριους ομι

λητές την Καθηγήτρια Ελπίδα ΚεραυνούΠαπαηλιού, Αντιπρύτα

νη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρο του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α, την 

κ. Rosalind Newlands, Πρόεδρο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 

Οδηγών Τουριστών και Πρόεδρο της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, 

την κ. Πόπη Χατζηδημητρίου, Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανι

σμού Ξεναγών και τον κ. Φώτη Φωτίου, Πρόεδρο της Κυπριακής 

Οργάνωσης Τουρισμού.     

Ορισμένα από τα μαθήματα του προγράμματος είναι: 

ß  Guiding in Museum & Archaeological SiteKourion

ß  The Professional Guide Running a Business

ß Group Psychology

ß Cultural sensitivities

ß Global Environmental issues

ß  Topography, Architecture and the Vernacular

ß  Environment and Sustainable Development

ß Market research techniques

ß The Power of Feedback

ß Procedural Steps for Training

ß Designing Guide Training Courses

ß  Business Plan Guide Training Course

Το πρόγραμμα θα επαναληφθεί τον Ιούνιο του 2006. Πληρο

φορίες: κ. Χριστίνα Αβρααμίδου, τηλ. 2289 2242, http://www.

ucy.ac.cy/admin_servG/kepeaaG/ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓώΝ 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι 

με τις νέες συμφωνίες του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδη

μαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-Link έχει αποκτήσει πρόσβαση στα 

κατωτέρω: 

Νέες πηγές:

ß	 American Psychological Association (PsycARTICLES) 

ß	 Grove Art + Grove Music 

ß	 IEEE (Journals & Proceedings) 

ß	 Kluwer Law International 

ß	 Oxford Reference Online 

ß	 Sage 

ß	 	Springer Book Series (Advances in Polymer Science, Advances 

in Solid State Physics, The Handbook of Environmental Chemi

stry, Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics, 

Lecture Notes in Physics, Molecular Sieves  Science and Tech

nology, Progress in Colloid and Polymer Science, Reviews of 

Plasma Physics, Springer Tracts in Modern Physics, Structure 

& Bonding, Topics in Applied Physics, Topics in Current Chemi

stry, Topics in Organometallic Chemistry.

ß	 Springer eBooks (2329 ebooks)

ß	 Thesaurus Linguae Graecae (TLG) 

ß	 Wilson Art Index Retrospective 

Παλαιά τεύχη 

Πρόσβαση στο πλήρες αρχείο των περιοδικών των εκδοτών 

Elsevier, Wiley, Springer, IOP, ACS  από το πρώτο κιόλας τεύχος, 

όπου αυτό είναι διαθέσιμο. 

ß		βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus του Elsevier, με ταυ

τόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000 τίτλους 

επιστημονικών περιοδικών και στο Διαδίκτυο, και δυνατότη

τα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν 

αυτό αποτελεί συνδρομή της HEAL-Link. Περιλαμβάνει επίσης 

citation indexes, δηλαδή τις αναφορές των άρθρων των επι

στημονικών περιοδικών που αποδελτιώνει η βάση σε όλους 

τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΩΝ heal-lInk
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δικαιώθηκε από την Αναθεωρη

τική Αρχή Προσφορών για την κατακύρωση της προσφοράς 

για την προμήθεια και εγκατάσταση δομημένης καλωδίω

σης στο Πανεπιστήμιο την οποία είχε προσβάλει η εταιρία 

Mechatronic Limited. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προ

σφορών, η Ιεραρχική Προσφυγή της εταιρίας εναντίον της 

ανωτέρω απόφασης του Πανεπιστημίου Κύπρου κρίθηκε αβά

σιμη και η προσβαλλόμενη απόφαση επικυρώθηκε, «εφόσον 

η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπερέβη τα όρια της διακριτικής ευχέρει-

άς της και δεν διαπιστώθηκε παράβαση του ισχύοντος δικαίου».

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Πανεπιστημί

ου Κύπρου και του Ινστιτούτου Κύπρου, το Σάββατο 14 Ιανουα

ρίου 2006. Τη συμφωνία  υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστη

μίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος και εκ 

μέρους του Ινστιτούτου Κύπρου ο Πρόεδρος της Προσωρινής 

Διοικούσας Επιτροπής, Καθηγητής Κώστας Ν. Παπανικόλας, πα

ρουσία του Προέδρου του Ινστιτούτου Κύπρου και Προέδρου 

της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών, Καθηγητής E. Brezin. 

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί την απαρχή μιας συνερ

γασίας που θα υλοποιηθεί με τη συγκρότηση και την ανάπτυξη 

κοινών ερευνητικών σχεδίων, τις ανταλλαγές ακαδημαϊκού προ

σωπικού και φοιτητών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, 

σεμιναρίων και προγραμμάτων μικρής διάρκειας, καθώς και την 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

Η συμφωνία έχει ισχύ δέκα χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί 

υπό την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη το επιθυμούν.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Στην προσπάθειά του να συνεισφέρει στην κυπριακή κοινωνία και 

οικονομία με την προαγωγή των επιστημών 

υψηλής τεχνολογίας και πληροφορίας το Τμή

μα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) καθιέρωσε από φέτος 

τη διοργάνωση του Παγκύπριου ετήσιου δια

γωνισμού ΤεχνοΠλεύση για μαθητές και μαθή

τριες του Λυκείου.  Απώτερος στόχος του δια

γωνισμού είναι η ενθάρρυνση της καινοτομίας, της εφευρετικότητας 

και της δημιουργικότητας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι η ρομποτική. Συγκεκριμένα 

οι συμμετέχοντες θα σχεδιάσουν και θα κατασκευάσουν ένα ρομπότ 

το οποίο θα μαζεύει πασχαλινά αυγά!  Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα 

έχει τη μορφή «τουρνουά» όπου η κάθε ομά

δα θα πρέπει να κτίσει το δικό της αυτόνομο 

ρομπότ το οποίο θα διαγωνισθεί ενάντια στα 

ρομπότ των άλλων ομάδων, θα διεξαχθεί στις 

29 Απριλίου 2006 στην Αίθουσα Τελετών του 

Πανεπιστημίου. Όλες οι πληροφορίες καθώς 

και οι όροι/κανόνες του διαγωνισμού, όπως 

έχουν καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή ακαδημαϊκού προσω

πικού του Τμήματος ΗΜΜΥ, παρουσιάστηκαν κατά την Ημέρα Γνωρι

μίας με το Τμήμα που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2006. 

Πληροφορίες:  www.texnopleysi.ucy.ac.cy

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Αντιπρόεδρος του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κύπρου, κ. Α. Μούσκος, 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθ. Στ. Ζένιος, ο Πρόεδρος του Ερευνητικού και Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Κύπρου, Πρόεδρος του ENS και Πρόεδρος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστη-
μών, Καθ. E. Brezin, και το Μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ερευνητικού και Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Κύπρου, Καθ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Κ. Ν. Παπανικόλας, .

Η Καθ. του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κ. Αλεξάνδρου, το Μέλος του Συμβουλίου Επι-
τρόπων του Ιδρύματος και Καθ. στο MIT, Καθ. κ. E. J. Moniz, και ο Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, κ. Ι. Παπαδόπουλος.
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ΝΕΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθη

κε φέτος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

στις 26 Ιανουαρίου 2006, η γιορτή των 

Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών 

Γραμμάτων με κύριο ομιλητή τον  Σεβα

σμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δη

μήτριο. Το θέμα της ομιλίας του ήταν: 

Ανθρώπινα Αδιέξοδα και οι Πατέρες της 

Εκκλησίας. 

Στην εκδήλωση, την 

οποία τίμησε με την πα

ρουσία του ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας κ. Τάσσος 

Παπαδόπουλος, και στην 

οποία παρευρέθηκαν, μετα

ξύ των άλλων, εκπρόσωποι 

της Πολιτείας, της Εκκλη

σίας και πλήθος κόσμου, 

απηύθυνε χαιρετισμό ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

κ. Κίκης Ν. Λαζαρίδης. Στη 

συνέχεια, ο Αντιπρύτανης 

Διεθνών Σχέσεων, Οικο

νομικών και Διοίκησης, 

Καθηγητής Χρίστος Ν.  Σχί

ζας, παρουσίασε τον εκλεκτό ομιλητή 

σκιαγραφώντας τις τρεις πτυχές του 

αξιόλογου και πολυδιάστατου έργου 

του. «H διακονία για ένα Θεό αγάπης 

και ελευθερίας, η διδαχή για έναν άν

θρωπο ανεπανάληπτο και καθολικό 

και η μαρτυρία για έναν κόσμο ειρήνης 

και δικαιοσύνης, αποτελούν το τρίπτυ

χο στο οποίο αφιέρωσε τη ζωή του ο 

Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερι

κής κ. Δημήτριος. Tούτο αποτελεί και 

τη μεγίστη τιμή προς τους πατέρες της 

Εκκλησίας και ιδιαιτέρως τους τιμω

μένους σήμερα Τρεις μεγάλους Ιεράρ

χες» κατέληξε ο Αντιπρύτανης προτού 

καλέσει τον Σεβασμιότατο στο βήμα. 

Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος 

Αμερικής, Έξαρχος του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου, και Έξαρχος Ωκεανών, 

Ατλαντικού τε και Ειρηνικού, κ. Δημή

τριος, ο οποίος έκανε την πρώτη επί

σημη επίσκεψή του στην Κύπρο, ολο

κληρώνοντας την ομιλία του τόνισε: 

«η Εποχή μας είναι εποχή φορτωμένη 

με αδιέξοδα και πολύπλοκα προβλή

ματα. Ο χώρος ακριβώς αυτός ανήκει 

σε μια γη ιερή που επί αιώνες μακρούς 

γνώρισε και γνωρίζει οδυνηρά αδιέξο

δα στο προσωπικό, το κοινωνικό και 

το εθνικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό οι 

Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μπο

ρούν κάλλιστα να είναι οδηγοί μας. 

Διότι ομίλησαν και έγραψαν με πάθος 

και πειστικότητα για τις δυνατότητες 

εξόδου από το αδιέξοδο. Δυνατότητες 

που θα μπορούσαν να συμπυκνωθούν 

σε δυο φράσεις: Η πρώτη 

από τον Άγιο Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο: «Πιστεῦσαι 
δεῖ ὄτι τα ἀδύνατα δύνα-
ται Θεός», και η δεύτερη 

από τον Μέγα Βασίλειο: 

«ὄσο αναπνέουμε και 
μποροῦμε νὰ μιλοῦμε 
εἶναι ἀδύνατο νὰ μείνουμε 
σιωπηλοὶ ἐνώπιον τοῦ κιν-
δύνου καταστροφῆς τῶν 
ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων». 

Στη συνέχεια, ο Πρόε

δρος του Συμβούλιου, κ. 

Κίκης Λαζαρίδης, πρόσε

φερε στον Σεβασμιότατο 

έναν ασημένιο δίσκο με το καράβι της 

Κερύνειας, σύμβολο του άσβεστου πό

θου του Κυπριακού λαού για την επι

στροφή και την ελευθερία της πατρί

δας. Ακολούθησε ένα  εκλεκτό μουσικό 

πρόγραμμα από τη Χορωδία δωματίου 

«Πολυφωνία» και τέλος, δεξίωση στον 

προθάλαμο της Αίθουσας Τελετών του 

Πανεπιστημίου.

O ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΗ 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνι

κών Ασφαλίσεων, κ. Χρήστος Ταλιαδώ

ρος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 

του εδαφίου 1 του άρθρου 10, των Περί 

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νό

μων του 1996 έως 2003, αφού μελέτη

σε τα προσόντα του κ. Άκη Σωφρονίου, 

καθώς και τις παρατηρήσεις και τις ει

σηγήσεις του Διευθυντή του Τμήματος 

Επιθεώ ρησης Εργασίας που προέκυ

ψαν μετά από τη συνέντευξη που είχε ο  

κ. Σωφρονίου, ενέκρινε το διορισμό του 

ως Λειτουργού Ασφάλειας στις εγκατα

στάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο κ. Σωφρονίου είναι στη διάθεση 

όλων να παράσχει συμβουλές για θέμα

τα ασφάλειας και υγείας και να συντο

νίσει τις εργασίες του Πανεπιστημίου 

που σχετίζονται με το Υπουργείο Εργα

σίας στα θέματα της αρμοδιότητας του. 

Αναμένεται ότι η στενή συνεργασία που 

υπάρχει ιδιαίτερα με υπεύθυνους εργα

στηρίων θα συνεχιστεί και θα αναβαθ

μιστεί ώστε να ασκεί απρόσκοπτα και 

αποτελεσματικά τα καθήκοντα του.

Σημειώνεται ότι ανεξάρτητα από τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του 

Λειτουργού Ασφάλειας ο κάθε υπεύθυ

νος εργαστηρίου παραμένει ο άμεσα 

υπεύθυνος για την ασφάλεια και την 

υγεία των εργοδοτούμενων, φοιτητών 

καθώς και άλλων προσώπων που είναι 

δυνατόν να επηρεάζονται από τις δρα

στηριότητές του. 

Πληροφορίες: κ. Άκης Σωφρονίου,  

τηλ. 2289 2244.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 

2006 στο Πανεπιστήμιο  Κύπρου, σεμινάριο με θέμα,  Τα Διαρ-

θρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. για την περίοδο 2007-2013 (EU Structural 

Funds in the period 2007-2013).  Το σεμινάριο διοργάνωσε το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμ

ματισμού, με τη συμμετοχή αξιωματούχου από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  Το σεμινάριο στόχευε στην ενημέρωση για τις με

γάλες προοπτικές χρηματοδό

τησης που υπάρχουν για την 

Κύπρο, ως νέο μέλος της Ε.Ε., 

μέσα από τα διαρθρωτικά τα

μεία της Ε.Ε.   

Το Σεμινάριο,  το οποίο  χαι

ρέτισε ο Αντιπρύτανης, Καθη

γητής Χρίστος Ν. Σχίζας, παρα

κολούθησε μεγάλος αριθμός 

μελών του ακαδημαϊκού και 

του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι 

του Γραφείου Προγραμματισμού, του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, της ΑΗΚ, των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκ

παίδευσης κ.ά.  

Ο Αντιπρύτανης, στο χαιρετισμό του, ανέφερε ότι το Πανε

πιστήμιο θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την ευκαιρία που του 

δίνεται, μέσα από τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών ταμεί

ων, να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία 

έργων στα πεδία της έρευνας, της συνεχούς εκπαίδευσης κα

θώς και σε καινοτομίες και νέες αναπτυξιακές τεχνολογίες και 

τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί.   Σε 

συνεργασία με τους Κοσμήτορες των Σχολών και τον Διευθυ

ντή Διοίκησης και Οικονομικών, θα ετοιμαστεί πρόταση με τις 

εισηγήσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο κ. Carsten Rasmussen, Ανώτερος Διοικητικός στο DG 

Regional Policy της Ευρωπαϊ

κής Επιτροπής, παρουσίασε το 

θέμα, Structural and Cohesion 

Funds in the new programming 

period 2007-2013 και η κ. Αίγλη 

Παντελάκη, Διευθύντρια Προ

γραμματισμού στο Γραφείο 

Προγραμματισμού, το θέμα, 

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 

2007-2013. Στη συζήτηση που 

ακολούθησε, σχετική παρέμβαση έκανε ο κ. Άδωνις Κωνστα

ντινίδης, Ανώτερος Λειτουργός στη Διεύθυνση Οικονομικών 

Σχέσεων με την Ε.Ε. του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σημειώνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για την Κύπρο 

για την περίοδο 20072013 είναι της τάξης των 570 εκ. Ευρώ.

Πληροφορίες: κ. Έλενα ΑυγουστίδουΚυριάκου, Υπεύθυνη 

του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμά

των, τηλ. 2245 2482, ηλ. διεύθυνση: adavgous@ucy.ac.cy.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΡθΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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Προσλήψεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

Στρατής Σωκράτης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, Λέκτορας, 02/01/06 

Σπανούδης Γιώργος, Τμήμα Ψυχολογίας, Λέκτορας, 01/12/05

Ψάλτης Χάρης, Τμήμα Ψυχολογίας, Λέκτορας, 02/01/06 

Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

Δημητρίου Κυριάκος, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη

μών, προήχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/12/05 

Παραιτήσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

Νεοκλέους Κώστας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μη

χανικών Παραγωγής, Επισκέπτης Λέκτορας, 31/01/06

Επισκέπτες καθηγητές

Αδάμ Αντώνης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών

Aktar Ayhan, Marmara University (Τουρκία), Επισκέπτης Καθηγη

τής στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Μεσανατολικών Σπουδών

Γιωργούδης Πανίκος, University of California at Los Angeles 

(ΗΠΑ), Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτι-

κών Επιστημών

Ευαγγέλου Σπύρος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επισκέπτης Κα

θηγητής στο Τμήμα Φυσικής

Ζωγράφος Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επισκέ

πτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στα-

τιστικής

Ηρακλέους Πανίκος, Nara Institute of Science and Technology 

(Japan), Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής

Θεοχαρίδης Θεοχάρης, Pennsylvania State University (ΗΠΑ), 

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών

Θεοχαρίδης Σωτήρης, Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment 

Ohridski (Βουλγαρία), Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνι-

κών και Πολιτικών Επιστημών

Ιάνθη-Τσιμπλή Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί

κης, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Ιωάννου Γιώργος, The University of New Wales Australia, Επι

σκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας

Καλαϊτζιδάκης Παντελής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης 

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών

Κόκκοτας Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Κα

θηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Λοΐζου Γεώργιος, University of London, Επισκέπτης Καθηγητής 

στο Τμήμα Πληροφορικής

Ματθαίος Στέφανος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Επί

κουρος στο Τμήμα  Κλασικών Σπουδών και Φιλολογίας

Μπουζάκης Ιωσήφ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Επισκέπτης Καθη

γητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Νεστορίδης Βασίλης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθη

γητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Παπάζογλου Χρίστος, Institut National des Langues et 

Civilisations Oriental (INALCO) Paris, Επισκέπτης Αναπληρωτής 

Καθηγητής στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Προδρόμου Ανδρέας, Ινστιτούτο Προώθησης Ερευνας, Επισκέ

πτης Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανι-

κών Παραγωγής

Πρωτοπαπάς Άγγελος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μη-

χανικών Περιβάλλοντος

Σταύρου Σταύρος, Intercollege, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμή

μα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης 

Επίκουρος στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Τσελεπίδης Πέτρος, Πανεπιστήμιο του Kingston, Επισκέπτης 

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής

Χατζηπαύλου Εύη, Intercollege, Επισκέπτρια Λέκτορας στο 

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού

Ανδρέου Ανδρέας, Βιβλιοθήκη, Λειτουργός Πανεπιστημίου, 

01/01/06

Ανδρέου Γιώργος, Βιβλιοθήκη, Βοηθός Βιβλιοθήκης, 21/01/06

Ευαγγέλου Κατερίνα, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέρι

μνας, Λειτουργός Πανεπιστημίου Φοιτητικά Θέματα, 01/01/06

Κέκκου Ανδρέας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, Λει

τουργός Πανεπιστημίου, 02/01/06

Λουκά Αλεξία, Βιβλιοθήκη, Βοηθός Βιβλιοθήκης, 01/01/06

Μανώλη Μαίρη, Βιβλιοθήκη, Βοηθός Βιβλιοθήκης, 01/01/06

Μονιάτη Γεωργία, Βιβλιοθήκη, Λειτουργός Πανεπιστημίου, 

01/01/06

Χατζηγεωργίου Ευδόκιμος, Τεχνικές Υπηρεσίες, Τεχνικός, 

02/01/06

Προαγωγές Διοικητικού Προσωπικού 

Χρίστου-Δημοσθένους Αγάθη, Υπηρεσία Οικονομικών, προή

χθηκε σε Λογιστικό Λειτουργό 1ης Τάξης, 01/01/06 

Παραιτήσεις Διοικητικού Προσωπικού

Αντωνίου-Χριστοδουλίδου Γεωργία, Υπηρεσία Οικονομικών, 

Λειτουργός Πανεπιστημίου, 15/12/05

Χριστοδούλου Μυροφόρα, Κέντρο Γλωσσών, Βοηθός Γραφεί

ου, 16/01/06

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

της Επίκουρης Καθηγήτριας Ελένης Σταύρου Κωστέα,  

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Είναι πλέον δεδομένο ότι η συμμετοχή του προσωπικού στη 

λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τη δουλειά του είναι 

μια σκόπιμη επιδίωξη εμπλοκής του στη λειτουργία ενός οργανι

σμού, με στόχο την υποκίνηση του ενδιαφέροντός του. Το συμ

μετοχικό ύφος απευθύνεται στα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα 

των ανθρώπων. Προσπαθεί να ελκύσει το ενδιαφέρον και την 

εθελοντική αποδοχή της δουλειάς, αντί της επιβολής ή της απλής 

ανάθεσης, που προκαλεί την άμυνα και αποξένωση.

Η συμμετοχή του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων, το 

εμπλέκει στις λειτουργίες του οργανισμού, ενεργοποιεί τη σκέ

ψη του και συμβάλλει στην ανάπτυξη  της 

πρωτοβουλίας,  της ευθύνης και της συνει

σφοράς του στην επίτευξη αποτελεσμά

των. Η ηγεσία εκδηλώνεται με την επιρροή 

που ασκεί ο/η προϊστάμενος και όχι με τη 

θέση του στην οργανωτική δομή. Η απλή 

εκτέλεση των εντολών των προϊστάμενων, 

οδηγεί το προσωπικό στην αδιαφορία  η 

αδιαφορία είναι εκπαιδευμένη συμπερι

φορά. Αντίθετα, η συμμετοχή αποβλέπει 

σε μια καθολική μεταστροφή από την αλ

λοτρίωση και αδιαφορία του προσωπικού για τη δουλειά, στην 

υπεύθυνη και δημιουργική εργασία. Η συμμετοχή  αντανακλάται 

θετικά στα κίνητρα, στα ενδιαφέροντα και στις προσδοκίες των 

εργαζομένων και ενεργοποιεί τη θέληση τους για καταβολή με

γαλύτερων προσπαθειών. 

Ένα σχετικό και χρήσιμο βιβλίο που εκδόθηκε με βάση τα κυ

πριακά δρώμενα αλλά που βασίζεται στις διεθνώς αποδεκτές αρ

χές της συμμετοχικής διοίκησης είναι το Συμμετοχικό Μάνατζμεντ 

του Βία Λειβαδά. Βασική πρόταση του βιβλίου είναι η δημιουργία 

αυτόνομου ατόμου, το οποίο να είναι σε θέση να παίρνει αποφά

σεις, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για δημιουργικότητα και τις 

ανάλογες ευθύνες για την εφαρμογή των αποφάσεών του. Πα

ρουσιάζει μια νέα για τα κυπριακά δεδομέ

να νοοτροπία στη Διεύθυνση, που να αντα

ποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων, 

κυρίως τις ψυχολογικές, και να υποκινεί το 

ενδιαφέρον για την εργασία τους. Η πολυε

τής έρευνα και εμβάθυνση του συγγραφέα, 

σε θέματα συμπεριφοράς της Διεύθυνσης 

των επιχειρήσεων και του προσωπικού της 

στη Κύπρο, τον βοήθησαν να συστηματο

ποιήσει και να καταγράψει τις απόψεις του 

για τη συμμετοχή εδώ στον τόπο μας.

ΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΦΟΣ ΔΙΕΥθΥΝΣΗΣ

Understanding Minimalism, Horn

stein, Norbert, Jairo Nunes, και 

Kleanthes K. Grohmann, Cambridge 

Textbooks in Linguistics, Cambridge 

University Press, Cambridge 2005, σσ. 

xvi + 405 

Πρόκειται για μια μοντέρνα εισα

γωγή στο Μινιμαλιστικό Πρόγραμμα, 

το σύγχρονο μοντέλο της θεωρίας της 

σύνταξης στο πλαίσιο της γενετικής γλωσσολογίας. Γραμμένο με 

προσιτό τρόπο, παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τις τεχνικές του 

Μινιμαλιστικού Προγράμματος, εξετάζοντας κατ’ αρχάς αναλύσεις 

στο πλαίσιο της Θεωρίας της Κυβέρνησης και της Αναφορικής Δέ

σμευσης και εισάγοντας σταδιακά τις εναλλακτικές προσεγγίσεις 

του μινιμαλισμού. Τα μινιμαλιστικά μοντέλα της γραμματικής πα

ρουσιάζονται βήμα βήμα και οι αντιθέσεις με τις αναλύσεις της 

Θεωρίας της Κυβέρνησης και της Αναφορικής Δέσμευσης εξηγού

νται με σαφήνεια. Καλύπτοντας πάνω από μια δεκαετία μινιμαλι

στικής σκέψης, το εγχειρίδιο αυτό επιτρέπει στους φοιτητές να 

κατανοήσουν τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που απα

σχολούν το μινιμαλισμό και να τελειοποιήσουν τις τεχνικές των 

μινιμαλιστικών αναλύσεων. Πάνω από εκατό ασκήσεις ενθαρρύ

νουν τον αναγνώστη να εξασκήσει τις νέες του αυτές ικανότητες.

Είναι ένα πολύτιμο κείμενο για όλους τους προχωρημένους 

φοιτητές της θεωρίας της σύνταξης που θέτει στέρεες βάσεις για 

περαιτέρω σπουδές και έρευνα στο πλαίσιο του μινιμαλισμού 

του Chomsky. 

Δοκίμια οικονομικής πολιτικής

1005 Μιχαήλ Μ., Λ. Χριστοφίδης, Κ. Χατζηγιάννης, Σ. Κληρί

δης και Μ. Στεφανίδης «Οι Οικονομικές Επιδράσεις των Ξένων 

Εργατών στην Κύπρο», Δεκέμβριος 2005.

0905 Χασάπης Κ., «Μελέτη των επιδράσεων της χρηματι

στηριακής αβεβαιότητας που αφορά τα πραγματικά μεγέθη της 

οικονομίας», Δεκέμβριος 2005.

0805 Χασάπης Κ. «Σταθερότητα σχέσης αποδόσεων μετο

χών, όγκου συναλλαγών και πραγματικής οικονομικής δραστη

ριότητας», Δεκέμβριος 2005.

505  Haroutunian St. and P. Pashardes “Projections of 

Potential Output and Structural Fiscal Balance for Cyprus”, 

December 2005.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Παπαντωνίου Γιώργος, Νεοκλέους Σάββας  

απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 2003/2004

Το συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών και νεα

ρών ερευνητών (Postgraduate Cypriot Archaeology, 

POCA 2005), φιλοξένησε στις 22 Οκτωβρίου 2005 

το Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Trinity College Dublin, ένα από τα αρχαιότερα και 

πλέον διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα στον κό

σμο. Το γεγονός επιχορήγησε η Κυπριακή Πρεσβεία 

στο Δουβλίνο, το Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών και 

Εγγύς Ανατολής του Trinity College Dublin, το Ινστι

τούτο Ελληνικών Σπουδών στην Αθήνα, καθώς και ο 

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Το βράδυ της 21ης Οκτωβρί

ου, παρουσία των Πρέσβεων Κύπρου και Ελλάδος στο Δουβλίνο, 

το συνέδριο άνοιξε η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Μαρία Ιακώβου. Η εισαγωγική διάλεξη “Let the ‘ancient island’ 

speak: A Cyprocentric Approach to the History of the Cypriote 

Kingdoms” ενθουσίασε το κοινό και πρότεινε στους νεαρούς 

ερευνητές των Κυπριακών σπουδών να ακούσουν τη φωνή του 

ίδιου του «αρχαίου νησιού», ούτως ώστε να μπορέ

σουν να διεξαγάγουν σωστή και αντικειμενική έρευ

να. Στη συνέχεια ακολούθησε δεξίωση όπου το κυ

πριακό κρασί και η ιρλανδική φιλοξενία (fíorchaoin 

fáilte στα Ιρλανδικά) έδεσαν αρμονικά. Την επόμενη 

μέρα, 22 Οκτωβρίου, δόθηκαν εξαιρετικές παρουσι

άσεις, τις οποίες παρακολούθησαν ακαδημαϊκοί και 

ερευνητές Ιρλανδικών, Ελληνικών, Αμερικάνικων, 

Βρετανικών, Ιταλικών και Πολωνικών Πανεπιστημί

ων. Αυτό όμως που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι για 

πρώτη φορά, η παρουσία και η συμμετοχή των Κύπριων μετα

πτυχιακών φοιτητών  οι περισσότεροι απόφοιτοι του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου  ήταν η 

επικρατέστερη. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟ

Γιώργος Παπαντωνίου

Το Γραφείο Αποφοίτων δημιούρ

γησε μια νέα και σύγχρονη ιστοσε

λίδα για όλους τους απόφοιτους 

του Πανεπιστημίου Κύπρου με κύ

ριο στόχο την ενημέρωσή τους. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας εί

ναι: www.ucy.ac.cy/alumni  Οι επισκέπτες της σελίδας μπορούν 

να ενημερωθούν για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του 

Γραφείου Αποφοίτων, για τα μέλη και τις δραστηριότητες του 

Συμβουλίου Αποφοίτων, για τις προσφορές του πακέτου προ

νομίων, που το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε για τους αποφοίτους 

του, να διαβάσουν έρευνες σχετικά με το Πανεπιστήμιο, να δουν 

φωτογραφίες από προηγούμενες εκδηλώσεις, κ.ά. 

Πακέτο προνομίων του Γραφείου Αποφοίτων

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλεί όλους τους απόφοιτους, που 

δεν έχουν ενημερώσει το Γραφείο Αποφοίτων για τα νέα τους 

στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο, 

επαγγελματική και οικογενεια

κή κατάσταση), να επισκεφθούν 

την ιστοσελίδα (www.ucy.ac.cy/

alumni) και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρο

νική βάση δεδομένων ή να επικοινωνήσουν με την κ. Λία Παρα

πάνου στο τηλέφωνο: 2289 2034 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

alumni@ucy.ac.cy.   Με την ενημέρωση των στοιχείων τους οι 

απόφοιτοι αποκτούν αυτόματα την κάρτα – μέλους του Γραφεί

ου Αποφοίτων και πρόσβαση στις προσφορές και τις εκπτώσεις 

του πακέτου προνομίων. 

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση και βρισκόμαστε πάντα στη 

διάθεση των αποφοίτων για σχόλια και τυχόν απορίες. 

Επικοινωνία: κ. Μαρίζα Λαμπίρη, Υπεύθηνη Γραφείου Απο

φοίτων, τηλ. 2289 2077, ηλ. ταχ. marisa@ucy.ac.cy.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Το Συμβούλιο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου προ

κηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ

βουλίου. Οι εκλογές θα γίνουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) 

και θα πραγματοποιηθούν από τις 2  9 Μαΐου 2006. 

Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για τη θέση του 

Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Εκπροσώ

που Τύπου, του Ταμία, και του Συντονιστή εκδηλώσεων ηλε

κτρονικά στη διεύθυνση alumni@ucy.ac.cy μέχρι και τις 30 

Μαρτίου 2006. 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συμβουλίου Αποφοίτων, 

δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν όλοι οι απόφοιτοι 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Εκλέγονται οι δυο πρώτοι υποψή

φιοι από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου για κάθε τετραετία 

αποφοίτων (19961999, 20002003, 20042007). 

Κάθε απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου θα πάρει κωδι

κούς πρόσβασης με τους οποίους θα μπορεί να ψηφίσει στην 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΟίΤΩΝ
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ιστοσελίδα του Γραφείου Αποφοίτων (www.ucy.ac.cy/alumni). 

Κάθε απόφοιτος μπορεί να ψηφίσει έναν μόνο υποψήφιο από 

το Τμήμα του της τριετίας που αποφοίτησε. 

Καλούνται οι απόφοιτοι που έχουν αλλάξει διεύθυνση δια

μονής να επικοινωνήσουν με την κ. Λία Παραπάνου στο τηλ. 

2289 2034 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση alumni@ucy.ac.cy για 

ενημέρωση των στοιχείων τους έτσι ώστε να τους αποσταλούν 

οι κωδικοί πρόσβασης στη σωστή διεύθυνση. 

 Τέλος, το Συμβούλιο Αποφοίτων καλεί όλους τους από

φοιτους να συμμετάσχουν μαζικά στη εκλογική διαδικασία, η 

οποία θα γίνει ηλεκτρονικά δίνοντας τη δυνατότητα εύκολης 

πρόσβασης σε όλους τους αποφοίτους. 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή για να προμηθευτούν το 

καταστατικό του Συμβουλίου Αποφοίτων, οι απόφοιτοι μπο

ρούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 9943 1467, 9948 2582 

και 9940 6660.

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΦΟίΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Μετά την απόφαση των είκοσι πέντε για τις δημοσιονομικές 

δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 20072013, η 

διαδικασία εισέρχεται πια σε ενεργή φάση, σε αντίθεση με τους 

τελευταίους μήνες κατά τους οποίους το όλο θέμα βρισκόταν 

αναγκαστικά σε στασιμότητα. Παραμένει όμως η δυσκολία σχε

τικά με τη διανομή των κονδυλίων παρ΄όλη την αύξησή τους. Και 

ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το σώμα που θα προτείνει τη 

διανομή των κονδυλίων, η τελική απόφαση θα ληφθεί μέσω της 

συναπόφασης των άλλων δύο ευρωπαϊκών οργάνων, δηλαδή 

του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Σε περίπτωση που τα δύο 

αυτά σώματα δεν συμφωνήσουν, τότε 

θα αρχίσει μια διαδικασία συνομιλιών 

για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης. 

Η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει 

την πρότασή της το Φεβρουάριο, ενώ 

η όλη διαδικασία, μέχρι και την τελική 

απόφαση, αναμένεται να ολοκληρω

θεί έως το Μάιο του 2006. 

Δια Βίου Μάθηση

Όσον αφορά τη Δια Βίου Μάθηση, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμμένει στις 

μέχρι τώρα θέσεις της και το πρόγραμ

μα αναμένεται να αρχίσει κανονικά από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

Έτσι, το Ευρωκοινοβούλιο άρχισε ήδη να μελετά τις προτάσεις 

που όμως δεν αποπνέουν πολλές ελπίδες για πλήρη εφαρμογή 

εφόσον οι στόχοι που έχει θέσει η Επιτροπή είναι πολύ υψηλοί. 

Συγκεκριμένα:

ß  Ένας στους 20 μαθητές αναμένεται να αναμιχθεί σε πρόγραμ

μα Comenius μέχρι το 2013

ß  Τρία εκατομμύρια φοιτητές αναμένεται να διακινηθούν μέσω 

του προγράμματος Socrates μέχρι το 2011

ß  Εκατόν πενήντα χιλιάδες αναμένεται να επωφεληθούν από το 

πρόγραμμα Leonardo μέχρι το τέλος του 2013

ß  Είκοσι πέντε χιλιάδες αναμένεται να μετακινηθούν μέσα από 

το πρόγραμμα Grutwig μέχρι το 2013

Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας

Και ενώ το αποτέλεσμα της Συνόδου του περασμένου Δε

κεμβρίου θεωρήθηκε γενικά θετικό όσον αφορά την Έρευνα, 

εφόσον συνεπάγεται μία ολική αύξηση της τάξης του 75% για το 

διάστημα 20072013, το κονδύλι δεν θεωρείται αρκετό για την 

εξασφάλιση της εφαρμογής όλων των καινοτομιών που πρότει

νε η Επιτροπή. Ανάμεσα στις καινοτομίες αυτές είναι και το Ευ

ρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. 

Με δεδομένο αυτό το γεγονός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διε

ρωτάται τι πρέπει να προτείνει εκ νέου για εφαρμογή μέσα στο 

πλαίσιο του κονδυλίου που έχει εγκρι

θεί. Οι αποφάσεις της δεν αναμένον

ται να ανακοινωθούν πριν από το 

Φεβρουάριο του 2006, ενώ τα πρώτα 

προγράμματα του Έβδομου Πλαισίου 

Προγράμματος δεν αναμένεται να 

ανακοινωθούν πριν από το τέλος του 

2006. 

Καινοτομία     

Το πρόγραμμα για την Ανταγωνι

στικότητα και την Καινοτομία είναι 

ακόμα υπό συζήτηση και βρίσκεται 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βάση της συζήτησης αυ

τής αποτελεί το προσχέδιο που πρότεινε η Βρετανική Προεδρία 

το Νοέμβριο του 2005, το οποίο είχε ως στόχο τον καθορισμό 

των σχέσεων μεταξύ του κονδυλίου αυτού και του Έβδομου 

Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας καθώς και των Διαρθρωτικών 

Ταμείων. Φημολογείται ότι το κονδύλι για την Καινοτομία μπορεί 

να φθάσει το ένα δισεκατομμύριο Ευρώ, ενώ η αρχική πρόταση 

ήταν 4.9 δισεκατομμύρια Ευρώ.  Εάν οι φήμες αληθεύσουν, τότε 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει εσπευσμένα να καταθέσει ανά

λογες προτάσεις για εφαρμογή αυτού μέχρι τον ερχόμενο Απρί

λιο που θα τεθεί ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου για έγκριση. 

Πληροφορίες: κ. Κατιάννα Σπυρίδου, τηλ.  +32 2 788 5316,  

ηλ. διεύθυνση: katianna.spyrides@ucy.ac.cy

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Κατά τη διάρκεια του 9ου  Συνεδρίου 

της Διεθνούς Επιτροπής για τη Συντήρηση 

των Ψηφιδωτών (International Committee 

for the Conservation of Mosaics, CCM), που 

πραγματοποιήθηκε στο Hamammet της 

Τυνησίας, από τις 29 Νοεμβρίου  3 Δε

κεμβρίου 2005,  τα μέλη της Διεθνούς 

Επιτροπής εξέλεξαν νέο δεκαμελές Διοι

κητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2005

2008. Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής 

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Δημήτριος 

Μιχαηλίδης.  Ο κ. Μιχαηλίδης έγινε μέλος 

του ICCM το 1990 και εξελέγη Πρόεδρος 

το 1996. Με την πρόσφατη επανεκλογή 

του διανύει την τέταρτη τριετή θητεία 

του ως Πρόεδρος.

Το ICCM ιδρύθηκε το 1967 στη Ρώμη 

από το ICCROM (International Centre 

for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property) με στόχο 

(α) την προστασία των ψηφιδωτών μέσω 

της προώθησης της μελέτης της τεχνο

λογίας των ψηφιδωτών και των μεθόδων 

συντήρησης και διατήρησής τους, (β) να 

ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών σε 

διεθνές επίπεδο, και (γ) να προσφέρει 

συμβουλές και πληροφορίες σε μελετη

τές και συντηρητές, όπως και σε όλους 

τους επαγγελματίες που ασχολούνται ή 

ενδιαφέρονται για τη συντήρηση των 

ψηφιδωτών. Το συνέδριο είχε θέμα Les-

sons learnt: Reflecting on the Theory and 

Practice of Mosaic Conservation και διορ

γανώθηκε από το ICCM  σε συνεργασία 

με το Institut du Patrimoine της Τυνησίας 

και το Getty Conservation Institute του 

Λος Αντζελες, και την υποστήριξη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, του ICCROM και 

του Getty Foundation. Στο συνέδριο, στο 

οποίο έλαβαν μέρος γύρω στα τριακόσια 

άτομα από τριάντα χώρες, έγιναν σαράν

τα πέντε ανακοινώσεις, είκοσι πέντε πα

ρουσιάσεις σε πινακίδα και τρεις βίντεο

παρουσιάσεις. Έγιναν επίσης επισκέψεις 

σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία 

με ψηφιδωτά στην Τυνησία και τη Λιβύη. 

Πληροφορίες: www.iccm.pro.cy

Ο Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕθΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ψΗΦΙΔΩΤΩΝ

Μία από τις πιο τιμητικές διακρίσεις του Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) έλαβε ο Καθη

γητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, Μάριος Πολυκάρπου.  Στον  

κ. Πολυκάρπου απονεμήθηκε ο τίτλος του IEEE Fellow 

για την ερευνητική συμβολή του στο τομέα της υπο

λογιστικής νοημοσύνης. Με την απονομή του τίτλου, 

ανακοινώνεται ένα σύντομο παράθεμα όπου δίνεται 

εύφημη μνεία στην έρευνα του επιτυχόντος. Στην πε

ρίπτωση του κ. Πολυκάρπου,  ο τίτλος απονενήθηκε 

ως ακολούθως: “for contributions to the theory and application of 

intelligent systems and control”

 Σημειώνεται ότι ο τίτλος IEEE Fellow απονέμεται 

ετησίως σε πολύ περιορισμένο αριθμό  διακεκριμέ

νων μελών οι οποίοι έχουν προσφέρει εξαιρετικό 

ερευνητικό έργο στις Τεχνολογίες και Επιστήμες της 

Ηλεκτρολογίας και της Πληροφορικής, προς όφελος 

τόσο του επαγγελματικού κλάδου, όσο και γενικότε

ρα της ανθρωπότητας. 

Στο εξωτερικό, ο αριθμός Καθηγητών με τίτλο IEEE 

Fellow χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης Πανεπι

στημίων και επιπέδου σπουδών. Ως εκ τούτου, αυτός 

ο τίτλος αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη διεθνή καταξίωση του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

ΔΙΕθΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑθΗΓΗΤΗ ΜΑΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
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ΕΡΕΥΝΑ

Η ΜΟΕ εξασφάλισε χρηματοδότηση για ένα 

νέο εξωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα από το ΙΠΕ 

με τίτλο, Οι προσδοκίες των υποψήφιων φοιτητών, 

ο βαθμός πραγματοποίησής τους και η ανεργία πτυ-

χιούχων στην Κύπρο, διάρκειας δεκαπέντε μηνών.

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι να εξεταστεί η ανεργία μεταξύ 

των πτυχιούχων, τα τελευταία χρόνια, η οποία παρουσιάζει αυξητική 

τάση στην Κύπρο, φαινόμενο που συνδέεται με την αύξηση στην προ

σφορά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την καταπολέμηση 

αυτού του φαινομένου απαιτείται συστηματική μελέτη για τον εντοπι

σμό των αιτιών που το προκαλούν.

Μια βασική στρέβλωση στην αγορά εργασίας που δυνατόν να 

προκαλεί η υπερπροσφορά πτυχιούχων στην Κύπρο είναι οι συγκρι

τικά υψηλές αμοιβές που προσφέρει ο δημόσιος τομέας. Αυτό οδηγεί 

στη διαμόρφωση προσδοκιών στο στάδιο της επιλογής κλάδου σπου

δών από τους υποψήφιους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

οι οποίες για ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων δεν επαληθεύονται 

στο στάδιο της εισόδου τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, η ανεργία 

μεταξύ των πτυχιούχων δυνατόν να οφείλεται σε έλλειψη επαρκούς 

επαγγελματικού προσανατολισμού, που ωθεί τους απόφοιτους μέ

σης εκπαίδευσης στην επιλογή κλάδου πανεπιστημιακών σπουδών 

με προσδοκίες οικονομικού οφέλους που δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. Ακόμη, δυνατόν να οφείλεται στην αδυναμία του 

εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας να ικανοποιήσει επαρκώς τις 

επιλογές των αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα αυτοί να 

καταλήγουν σε κλάδους που δεν υπόσχονται υψηλά οικονομικά οφέλη 

για τους πτυχιούχους. 

Για τη διερεύνηση των πιο πάνω υποθέσεων θα χρησιμοποιηθούν 

ατομικά στοιχεία από δείγμα φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Θα καταγραφούν, μεταξύ άλλων, οι προτιμήσεις τους όπως είχαν δη

λωθεί στην επιλογή κλάδου σπουδών, ο βαθμός ικανοποίησής τους 

από τον κλάδο σπουδών στον οποίο κατέληξαν και οι προσδοκίες 

τους ως προς τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία (χρόνος/τομέ

ας εξεύρεσης εργασίας, απολαβές, επαγγελματική ικανοποίηση κ.λπ.). 

Ακολούθως, από δείγμα αποφοίτων  πανεπιστημιακών ιδρυμάτων θα 

συλλεγούν αντίστοιχα στοιχεία, με τη διαφορά ότι εκεί που για τους 

φοιτητές θα καταγραφούν προσδοκίες για τους απόφοιτους θα κατα

γραφούν πραγματικότητες. Με την εφαρμογή οικονομετρικών μεθό

δων θα εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο οι προσδοκίες των φοιτητών 

για τα οικονομικά οφέλη που θα έχουν στην επαγγελματική σταδιο

δρομία τους επαληθεύονται και σε ποιο βαθμό η μη επαλήθευσή τους 

αυξάνει την ανεργία ανάμεσα στους πτυχιούχους. 

Από την προτεινόμενη μελέτη αναμένεται ότι θα προκύψουν συμ

περάσματα οικονομικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα για 

την καταπολέμηση των στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας, για τον 

καταρτισμό προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στη 

μέση εκπαίδευση και τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων φοιτητών 

στους διάφορους κλάδους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

ΝΕΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΤΗΣ μονΑΔΑς οικονομικΩν ερεΥνΩν

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Έρευνας (European Science Foundation, ESF) 

επέλεξε πρόσφατα από πενήντα δύο συνολικά υποβληθείσες προτά

σεις πέντε προγράμματα τα οποία θα αναπτυχθούν ως θέματα ερευνη

τικής προτεραιότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο την επόμενη πενταε

τία στο πλαίσιο του προγράμματος EUROCORES (European Collaborative 

Research themes). Ανάμεσα σε αυτά είναι και η πρόταση που υπέβαλε 

ο Αναπληρωτής Καθηγητής, κ. Ηρακλής Βλαδιμήρου, Διευθυντής της 

Ερευνητικής Μονάδας Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών 

με θέμα CORISK: Coping with Risk: Vulnerability, Risk Perception, Risk As-

sessment and Decision Making under Uncertainty.  

Η πρόταση υποβλήθηκε σε συνεργασία με καθηγητές από τα Πα

νεπιστήμια της Βιέννης (Αυστρία), Bergamo (Ιταλία), Humboldt (Γερμα

νία), Molde (Νορβηγία) και Miguel Hernandez (Ισπανία). 

Η ομάδα πρωτοβουλίας υποστήριξε με επιτυχία την πρόταση για 

το ερευνητικό πρόγραμμα σε διήμερη συνάντηση στις Βρυξέλλες τον 

περασμένο Δεκέμβριο με αξιωματούχους του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 

Έρευνας και εκπροσώπους εθνικών οργανισμών υποστήριξης έρευνας 

από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εξα

σφάλισε την ισχυρή υποστήριξη δύο βασικών επιτροπών του Ευρωπαϊ-

κού Ιδρύματος Έρευνας στις Θετικές Επιστήμες (Standing Committee 

for the Physical and Engineering Sciences (PESC)) και στις Κοινωνικές 

Επιστήμες (Standing Committee for the Social Sciences (SCSS)). 

Κύριος σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η εκπό

νηση μιας σειράς ερευνητικών έργων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που 

αφορούν στον προσδιορισμό και τη μέτρηση κινδύνων σε διάφορες 

σημαντικές δραστηριότητες και η ανάπτυξη μεθόδων για την αποτελε

σματική υποστήριξη λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας 

και για τη διαχείριση κινδύνων σε πολύπλοκα και δυναμικά συστήμα

τα.  Στόχος είναι επίσης η υποστήριξη μελετών για εφαρμογές σχετικών 

μεθόδων σε σημαντικά πρακτικά προβλήματα σε διάφορους τομείς: 

για παράδειγμα, τη χρηματοοικονομική, την ενέργεια, τη βιομηχανική 

παραγωγή, τις τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα μεταφορών, το περιβάλλον, 

κ.ά., για τον προσδιορισμό και την ανάλυση συνεπακόλουθων κινδύ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα
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νων και για το σχεδιασμό αποτελεσματικότερων και πιο εύρωστων 

συστημάτων σε αυτούς τους τομείς. Το πρόγραμμα έχει προφανώς 

διεπιστημονικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε ερευνητές στην επιχει

ρησιακή έρευνα, τη στατιστική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τα εφαρμο

σμένα μαθηματικά, την πληροφορική, και σε πολυτεχνικούς κλάδους.

Τα άλλα τέσσερα θέματα που επιλέγηκαν από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 

Έρευνας για να αναπτυχθούν ως ερευνητικά προγράμματα πανευρω

παϊκής προτεραιότητας κατά την επόμενη πενταετία είναι:

ß  RNA_Quality: Quality Control of Gene Expansion – RNA Surveillance

ß  EuroQUAM: Cold Quantum Matter

ß  InventingEurope: Technology and the Making of Europe – 1850 to the 

Present

ß  TECT: The Evolution of Cooperation and Trading: From Microbes to 

Man

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Έρευνας βρίσκεται στο παρόν στάδιο σε δια

πραγμάτευση με εθνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας 

στα κράτημέλη του για τον καθορισμό του ύψους χρηματοδότησης 

για την υποστήριξη των πιο πάνω ερευνητικών προγραμμάτων κατά 

τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων για 

συγκεκριμένα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυ

τών αναμένεται να ανακοινωθούν τον προσεχή Μάρτιο.

Πληροφορίες για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του 

προγράμματος EUROCORES (τρέχοντα και νέα προγράμματα), παρατί

θενται στην ιστοσελίδα: www.esf.org. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αρ. Τίτλος Θεματολογία Λήξη Προθεσμίας 
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 Δράσεις.Κινητικότητας.Marie.Curie.(FP6) Σειρά.Δραστηριοτήτων.-.‘Series.of.Events’.(SCF) 5/17/2006

4 Υποστήριξη.πολιτικής.προβάλλοντας.τις.επιστημονι-
κές.και.τεχνολογικές.ανάγκες.(FP6)

Γρίππη.πουλερικών.-.Avian/pandemic.influenza 3/22/2006

5 Υποστήριξη.πολιτικής.προβάλλοντας.τις.επιστημονι-
κές.και.τεχνολογικές.ανάγκες.(FP6)

Βιώσιμη.μεταχείριση.των.φυσικών.πηγών.της.Ευρώπης,.η.προσφορά.
υγείας,.ασφάλειας.και.ευκαιριών.στους.Ευρωπαίους,.η.οικονομική.
βιωσιμότητα.και.σύγκλιση.μιας.ενοποιημένης.Ευρώπης

3/22/2006

6 Κοινωνία.της.Πληροφορίας.(IST.-.FP6) Advanced.robotics,.ambient.assisted.living.in.the.ageing.society,.search.
engines.for.audio-visual.content.accompanying.action.in.support.of.
participation.in.Community.information.communication.technologies.
(ICT).research,.international.cooperation

4/25/2006

7 TEMPUS Structural.and.Complementary.Measures./.Διαρθρωτικά.και.Υποστηρι-
κτικά.Μέτρα

2/15/2006

8 TEMPUS Individual.Mobility.Grants./.Ατομικά.Προγράμματα.Κινητικότητας 2/15/2006

9 Leonardo.da.Vinci.II Mobility./Κινητικότητα 2/11/2006

10 Descartes.Prize 1..Descartes.Prize.(research).-.prize.for.teams.having.achieved.outstand-
ing.scientific.or.technological.results.from.European.collaborative.re-
search.in.any.field.of.science.2..Descartes.Prize.(communication).-.prize.
for.organisations.or.individuals.having.achieved.outstanding.results.in.
science.communication

5/4/2006

Συντομεύσεις:.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.απευθύνεστε:.
κ..Έλενα.Αυγουστίδου.(adavgous@ucy.ac.cy):.Socrates,.Tempus,.Erasmus.Mundus
κ..Ξένια.Κωνσταντίνου.(xeniac@ucy.ac.cy):.6ο.Πρόγραμμα.Πλαίσιο,.Προγράμματα.Κινητικότητας.(Marie.Curie),.Διαρθρωτικά.Ταμεία
κ..Έμμα.Ζένιου.(emmaz@ucy.ac.cy):.Leonardo
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Το Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλον

τος, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος, στο πλαί

σιο της προσπάθειάς του για περαιτέρω 

επέκταση της ερευνητικής του δραστηρι

ότητας έχει πρόσφατα εξασφαλίσει χρη

ματοδότηση για συμμετοχή σε τρία νέα 

ερευνητικά  προγράμματα.  Η υλοποίηση των προγραμμάτων 

αυτών έχει ήδη ξεκινήσει από την Ερευνητική Ομάδα του Ερ

γαστηρίου κάτω από την καθοδήγηση της Υπεύθυνης, Δρος Δ. 

Φάττα.

Το ερευνητικό πρόγραμμα SUSCON συγχρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα LIFE-Environment της Ε.Ε. Εκτός από το Παν

επιστήμιο Κύπρου συμμετέχουν το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμε-

λητήριο Κύπρου (E.T.E.K.), η εταιρεία Cybarco και άλλοι πανεπι

στημιακοί και ιδιωτικοί φορείς από 

την Ελλάδα. Στόχος του προγράμμα

τος είναι η υιοθέτηση της αρχής της 

“αειφορίας” στο ευρύτερο φάσμα 

του κατασκευαστικού τομέα μέσω 

της προσέγγισης της Ολοκληρωμένης 

πολιτικής προϊόντων και η εξοικείωση 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων με 

τις περιβαλλοντικές διαστάσεις των 

κατασκευών. Ανάμεσα στις επί μέρους 

επιδιώξεις του προγράμματος, περι

λαμβάνεται η προώθηση περιβαλλον

τικά φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών, η ανάπτυξη κριτηρίων 

οικολογικού σχεδιασμού και η εκτίμηση της περιβαλλοντικής 

απόδοσης ειδικών έργων.  Μέσα στο πλαίσιο του προγράμμα

τος, θα δημιουργηθεί Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη 

από διάφορους φορείς άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους με τον 

κατασκευαστικό κλάδο στην Κύπρο, 

που θα παρακολουθεί ενεργά την 

εξέλιξη της πρωτοβουλίας αυτής.  

Το πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται 

να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 

2008, διαθέτει ήδη δική του ιστοσε

λίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.uest.gr/suscon. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα Green-

TAS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

το πρόγραμμα LIFE-Third Countries 

της Ε.Ε., έχει ως στόχο τη συμβολή 

στην ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών δομών και στην 

ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα  του περιβάλλοντος σε χώρες 

που γεωγραφικά βρίσκονται κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

Green-TAS στοχεύει στην ανάπτυξη μεθό

δων και εργαλείων για τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής απόδοσης του τομέα 

των τουριστικών καταλυμάτων στην Ιορ

δανία. Σε αυτό συμμετέχουν, εκτός από 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ιδιωτική εται

ρεία Αιολική, τα Πανεπιστήμια Hashemite 

και Jordan University of Science and Technology, τα Υπουργεία 

Περιβάλλοντος και Τουρισμού της Ιορδανίας και τα ξενοδοχεία 

Moevenpick Hotels.  Αναμένεται ότι αφού αναλυθούν σε βά

θος τα προβλήματα, οι περιορισμοί αλλά και οι ευκαιρίες που 

προκύπτουν από τον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων της 

Ιορδανίας και αφού χρησιμοποιηθεί η εμπειρία και η τεχνο

γνωσία που έχει αποκτηθεί στον τομέα αυτό στην Κύπρο και 

σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, οι επί μέρους δραστηριότητες του 

προγράμματος που έχουν προγραμ

ματιστεί για τους επόμενους 30 μή

νες, οι αρμόδιες Αρχές της Ιορδανίας 

θα υποστηριχθούν στην προσπάθειά 

τους για προώθηση της καλής περι

βαλλοντικής απόδοσης των τουριστι

κών καταλυμάτων στη χώρα. 

Τέλος, το ερευνητικό πρόγραμμα 

με τίτλο ΔΙΑΤΟΧΗ, που χρηματοδοτεί

ται στο πλαίσιο της Δέσμης Προγραμ

μάτων του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας, στοχεύει στη διερεύνηση 

της δυνατότητας αποδόμησης οργανικών ενώσεων που χρη

σιμοποιούνται σε γεωργικές εφαρμογές για την καταπολέμηση 

φυτών που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των καλλιεργειών, με 

τη χρήση προχωρημένων τεχνικών χημικής οξείδωσης (Fenton 

reaction). Επιπλέον, δεδομένου ότι οι υπό εξέταση ενώσεις 

απαντώνται σε επιφανειακά ύδατα, 

ως αποτέλεσμα της απορροής υδά

των από περιοχές γεωργικής καλλιέρ

γειας προς τους υδάτινους αποδέκτες 

(π.χ. φράγματα των οποίων τα ύδατα 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 

πόσιμου νερού), τα αποτελέσματα 

του έργου και η εμπειρία που θα απο

κτηθεί, θα μπορούν να χρησιμοποιη

θούν ως υπόβαθρο για περαιτέρω 

ανάπτυξη στο συγκεκριμένο ερευνη

τικό πεδίο και επέκταση στην εφαρ

μοσμένη έρευνα (βιομηχανική, τεχνολογική), βοηθώντας έτσι 

στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην πράξη η 

Κύπρος. 

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ “ΓΑΙΑ”
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από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα 

εντοπίζεται στις γραφειοκρατικές δι

αδικασίες έγκρισης του προϋπολογι

σμού. Ανέκαθεν, ο προϋπολογισμός 

του Πανεπιστημίου υπόκειτο στην κρί

ση του Υπουργείου Παιδείας και Πολι

τισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, 

του Γραφείου Προγραμματισμού και 

της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού.  Έτσι η κάθε θέση ακαδη

μαϊκού ή διοικητικού προσωπικού τυγ

χάνει της ίδιας μηχανιστικής ανάλυσης 

που τυγχάνει η πρόσληψη λειτουργών 

στην Δημόσια Υπηρεσία, αγνοώντας 

το  βασικό γεγονός ότι το έργο της Δη

μόσιας Υπηρεσίας χαρακτηρίζεται από 

οργανωτικές  δομές  μιας γραφειοκρα

τίας, ενώ το Πανεπιστήμιο, ως οργανι

σμός παραγωγής γνώσης, έχει ανάγκη 

ευέλικτων δομών, που εστιάζονται στο 

αποτέλεσμα κι όχι στη διαδικασία. 

Όπως έχει όμως γίνει σταδιακά αντι

ληπτό, αυτή η διαδικασία αποτελεί τρο

χοπέδη στην ανάπτυξη ενός πανεπιστη

μιακού ιδρύματος, το οποίο εξ ορισμού 

υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές.

Αυτή η επισήμανση έχει γίνει αποδε

κτή από την Πολιτεία και συμφωνήθηκε 

κατά την τελευταία τριετία να εργα

σθούμε από κοινού για την δημιουργία 

ενός ευέλικτου περιβάλλοντος για την 

αποτελεσματική διαχείριση των διαθέ

σιμων πόρων. 

Από το 2003 συνομολογήθηκε, σε 

δοκιμαστική βάση, το Κοινωνικό Συμ-

βόλαιο μεταξύ Πανεπιστημίου και Πο

λιτείας, επιτρέποντας τον ορθολογικό 

προγραμματισμό και τη χάραξη μακρο

πρόθεσμης πολιτικής. Η εξέλιξη αυτή 

έτυχε ιδιαίτερα ευνοϊκών σχολίων από 

την ομάδα αξιολόγησης του Συνδέσμου 

των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων η οποία 

τόνισε ότι έχει εντυπωσιαστεί από τη 

σοβαρή εργασία και την αφοσίωση που 

έχει επιδείξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και  εξέφρασε ιδιαίτερα ικανοποίηση 

για τη δημιουργία ενός μηχανισμού 

Κοινωνικού Συμβολαίου για τον προϋπο

λογισμό του Πανεπιστημίου.

Το Κοινωνικό Συμβόλαιο οριοθετεί 

το έργο που το Πανεπιστήμιο επιτελεί 

στην κοινωνία και προσδιορίζει με συ

γκεκριμένο τρόπο το συνολικό κόστος 

του έργου. Η αποτελεσματικότητα του 

Iδρύματος και η ικανότητά του να λογο

δοτεί προς την κοινωνία βελτιώνονται 

σημαντικά με την υπογραφή του Κοινω-

νικού Συμβολαίου.  

Αποτελεί όμως το Κοινωνικό Συμβό-

λαιο πλέον μια αδιαμφισβήτητη πραγ

ματικότητα για το Πανεπιστήμιο; 

Η απάντηση είναι δυστυχώς όχι πλή

ρως, δυστυχώς όχι ακόμη. Η εδραίω

ση του θεσμού αυτού  όπως και κάθε 

καινοτομίας  απαιτεί επίμονη και με

θοδική δουλειά σε βάθος χρόνου. Η 

ενίσχυση της αυτονομίας δεν επιτυγ

χάνεται με μια περήφανη κίνηση σε μια 

συγκεκριμένη και σαφώς καθορισμένη 

χρονική στιγμή. Αντιθέτως, επέρχεται 

μέσα από μια διαδικασία μικρότερων ή 

μεγαλύτερων βημάτων προς τα εμπρός, 

με περιοδικές αμφισβητήσεις και παλιν

δρομήσεις. 

Η πλήρης υιοθέτηση του Κοινωνικού 

Συμβολαίου αντιμετωπίζει ακόμη τόσο 

εσωτερικές αντιδράσεις όσο και, κυρί

ως, εξωτερικές αμφισβητήσεις. 

Οι εσωτερικές αντιδράσεις εμφανί

ζονται όταν τα άμεσα συμφέροντα της 

μιας η της άλλης ομάδας δεν μπορούν 

να ικανοποιηθούν διότι προσκρούουν 

στις πρόνοιες του Κοινωνικού Συμβο-

λαίου. Τέτοιες τάσεις αποτελούν επι

κίνδυνη παγίδα για το Πανεπιστήμιο, 

εφόσον η ικανοποίηση πρόσκαιρων 

ευκαιριακών συμβιβασμών παρεμπο

δίζει την επιδίωξη του μακροχρόνιου 

κοινού συμφέροντος. Η Σύγκλητος έχει 

αποφύγει αυτές τις παγιδεύσεις  το 

σύνδρομο της «αδύναμης βούλησης»  

και ως αποτέλεσμα οι προϋπολογισμοί 

των τριών τελευταίων χρόνων στηρί

χθηκαν στις πρόνοιες του Κοινωνικού 

Συμβολαίου και έγιναν αποδεκτοί από 

το Συμβούλιο.

Οι εξωτερικές αμφισβητήσεις προ

έρχονται από τους γραφειοκρατικούς 

μηχανισμούς του δημόσιου τομέα, οι 

οποίοι λόγω κεκτημένης ταχύτητας επι

θυμούν την άσκηση συνεχούς ελέγχου, 

θέτοντας έμμεσα αλλά σαφώς υπό αμφι

σβήτηση τον ρόλο του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου. Και εδώ όμως υπάρχει 

η δέσμευση της ηγεσίας του Γραφείου 

Προγραμματισμού για υιοθέτηση του 

Κοινωνικού Συμβολαίου σε μακροχρό

νια βάση, καθώς και η υποστήριξη του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.  

Η πορεία προς το Κοινωνικό Συμ-

βόλαιο είναι εναρμονισμένη με τα 

σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύματα για δι

αχείριση των δημόσιων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. Έτσι, παρ΄ όλες τις παλιν

δρομήσεις,  είναι μια πορεία χωρίς επι

στροφή.

ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1


