
Ομιλητής στον Εορτασμό των 

Γραμμάτων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ήταν εφέτος ο διεθνούς 

φήμης οικουμενιστής, θεολόγος και 

δάσκαλος, Αιδεσιμότατος Ρόμπερτ 

Στεφανόπουλος. 

Ο Ρόμπερτ Στεφανόπουλος 

υπηρετεί την Ελληνική Ορθόδοξη 

Αρχιεπισκοπή Αμερικής εδώ και 48 

χρόνια, κατά τα οποία επεδίωξε τη 

συμφιλίωση και το διάλογο μεταξύ των διαφόρων Εκκλησιών 

και συνέβαλε ουσιαστικά στην πνευματική καλλιέργεια των 

μελών της Ομογένειας καθώς και στην ενεργό ενασχόλησή τους 

με τα κοινά. Η ομιλία του, μεταξύ 

άλλων, Αναπληρωτή Καθηγητή 

στην έδρα Ανατολικής Χριστιανικής 

Σκέψης του Πανεπιστημίου Άγιος 

Ιωάννης της Νέας Υόρκης είχε θέμα, 

Ο ρόλος του Καθεδρικού Ναού Αγίας 

Τριάδος της Νέας Υόρκης και του 

ελληνισμού της Αμερικής. Έλαβε δε 

χώρα την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 

2008 στην αίθουσα τελετών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για το κοινό και περιελάμβανε, 

επίσης, μουσικό πρόγραμμα από τη χορωδία Τερψιχορία. 
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τι θα διαβάσετε

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ «ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Τα βήματά μας προς την Επιχειρηματική Αριστεία είναι:

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εγγράφεται ως μέλος στον 

Οργανισμό EFQM

 Υποβάλλεται αίτηση για τη διάκριση «Committed to 

Excellence» 

 Δημιουργείται Συμβουλευτική Επιτροπή EFQM

  Πραγματοποιείται αυτό-αξιολόγηση του Οργανισμού

  Επιλέγονται τρία βελτιωτικά έργα* 

  Καθορίζονται οι ιδιοκτήτες τους

 Οι ιδιοκτήτες δημιουργούν τις Ομάδες Εργασίας τους

 Καθορίζονται τα χρονοδιαγράμματα για το κάθε έργο 

 Ομάδες και Ιδιοκτήτες εργάζονται μεθοδικά και με 

ενθουσιασμό για 6 μήνες

 Η Ηγεσία σε συνεργασία με Ειδικούς Συμβούλους 

Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πριν από το τέλος του 2007 δύο ακαδημαϊκοί του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος 

Οικονομικών Έλενα Αντρέου και ο Λέκτορας του Τμήματος 

Ψυχολογίας Μάριος Αβρααμίδης, πέτυχαν την έγκριση των 

ερευνητικών τους προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Έρευνας.

Το γεγονός αυτό πιστώνεται πρώτα στην προσωπική τους 

επιστημονική αρτιότητα αλλά παράλληλα κατατάσσει και το Συνεχίζεται στη σελίδα �

Συνεχίζεται στη σελίδα 16
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Ν Ε Α

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
«ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

στηρίζει και καθοδηγεί 

 Μετά το πέρας των 6 μηνών παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

στην Ηγεσία με στόχο την υποβολή και υιοθέτηση από τα 

Συλλογικά Σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 Πραγματοποιείται προσομοίωση αξιολόγησης  

από τους Συμβούλους 

 Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στο Προσωπικό

 Πραγματοποιείται η αξιολόγηση από δύο εγκεκριμένους από το 

EFQM αξιολογητές.

* Τα τρία έργα

1. Αναγνώριση Στρατηγικών Διαδικασιών σε πέντε Διοικητικές 

Υπηρεσίες του Οργανισμού και καθορισμός μηχανισμού 

μέτρησης της απόδοσης της αποτελεσματικότητάς τους. 

(Ιδιοκτήτης έργου: Ανδρέας Χριστοφίδης, Διευθυντής Διοίκησης 

και Οικονομικών)

2. Αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου προς τη Φοιτητική Κοινότητα με στόχο τη βελτίωσή 

τους. (Ιδιοκτήτης έργου Φίλιππος Παττούρας, Προϊστάμενος 

ΥΣΦΜ)

3. Διεξαγωγή έρευνας των απόψεων του Διοικητικού Προσωπικού 

με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση εξελιγμένων συστημάτων 

διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. (Ιδιοκτήτης έργου: Γλαύκος 

Χρίστου, Προϊστάμενος ΥΑΔ).

ΠΑΖΑΡΑΚΙ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ

Σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης 

των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου για αγορά των διδακτικών 

και άλλων βιβλίων που μπορεί να 

χρειαστούν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου διοργανώνει για πρώτη φορά 

Παζαράκι Μεταχειρισμένων Βιβλίων, 

ένα ηλεκτρονικό «εμπορικό κέντρο» 

αφιερωμένο αποκλειστικά στο 

βιβλίο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

περιηγηθούν online στην ιστοσελίδα 

που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτό το 

σκοπό (www.oldbooks.ucy.ac.cy) και να 

προσφέρουν βιβλία προς πώληση ή να 

βρουν βιβλία που τους ενδιαφέρουν σε 

πιο φθηνές τιμές!

Από τις 25 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 

και τις 22 Φεβρουαρίου 2008, όσοι 

φοιτητές επιθυμούσαν μπορούσαν να 

παραδίδουν βιβλία προς πώληση στην 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας.  Ταυτόχρονα, την ίδια 

περίοδο, στον ίδιο χώρο μπορούσαν 

να αγοράζουν βιβλία για τα μαθήματά 

τους σε χαμηλότερες τιμές από αυτές 

της αγοράς.

Η συμβολή όλων είναι απαραίτητη για 

να εδραιωθεί αυτός ο θεσμός σε μόνιμη 

βάση προς όφελος της φοιτητικής 

κοινότητας. 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ  
ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Στις 7 Ιανουαρίου 2008 

συνήλθε η Σύνοδος των 

Πρυτάνεων των Κυπριακών 

Πανεπιστημίων υπό τη νέα 

διευρυμένη της σύνθεση 

σύμφωνα με την οποία 

περιλαμβάνει τα τρία δημόσια 

Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) καθώς 

και τα τρία ιδιωτικά Πανεπιστήμια (European University Cyprus, University of Nicosia, 

Πανεπιστήμιο Frederick).

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποτελεί το βασικό μηχανισμό συντονισμού των 

Πανεπιστημίων μεταξύ τους αλλά και με την Πολιτεία. Διοικείται από ένα τριμελές 

προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Καθηγητή Ανδρέα Δημητρίου, Πρόεδρο 

της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τον 

Αντιπρόεδρο, Καθηγητή Πάνο Ραζή, Πρόεδρο της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Γραμματέα, Καθηγητή Σταύρο Ζένιο, Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στη Σύνοδο συμμετέχουν οι Πρυτάνεις, οι Αντιπρυτάνεις, οι 

Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής των Πανεπιστημίων.

Μεταξύ των κυριωτέρων θεμάτων που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται: Η 

εκπροσώπηση των Πανεπιστημίων στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και Καινοτομίας και το 

Συμβούλιο Παιδείας, οι σχέσεις των Πανεπιστημίων με τον Οργανισμό Αξιολόγησης και 

Πιστοποίησης, η ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων, η συμμετοχή των 

ιδιωτικών Πανεπιστημίων σε Συνόδους Πανεπιστημίων του εξωτερικού, η εκπροσώπηση 

της Συνόδου των Πρυτάνεων σε διεθνείς ακαδημαϊκούς οργανισμούς και η πρόταση του 

ΚΕΒΕ για τη δημιουργία φορέα προώθησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Κύπρου.

Κατά το τέλος της Συνόδου παρέστη ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού στον οποίον 

εξηγήθηκαν οι λειτουργίες της Συνόδου, παρουσιάστηκαν οι αποφάσεις που λήφθηκαν 

κατά την τελευταία συνεδρία και προτάθηκε το πλαίσιο συνεργασίας της Συνόδου-

Πολιτείας. Ειδική μνεία μπορεί να γίνει στο γεγονός ότι τα Πανεπιστήμια επιθυμούν να 

εκπροσωπούνται τόσο στο Συμβούλιο του ΙΠΕΚ όσο και στο Συμβούλιο Παιδείας.
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
EUNIS ΚΑΙ EDUCAUSE

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της Υπηρεσίας 

Πληροφορικών Συστημάτων, είναι μέλος των διεθνών 

οργανισμών European University Information Systems (EUNIS) 

και EDUCAUSE.

Ο οργανισμός EUNIS (http://www.eunis.org/), σκοπό 

έχει να φέρει κοντά τους υπεύθυνους για τη διαχείριση 

και ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων (ΠΣ) και 

τεχνολογίας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μέλη του EUNIS 

είναι πανεπιστήμια από 22 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 

Το EUNIS στοχεύει να:

 Ενθαρρύνει και υποβοηθήσει την επικοινωνία μεταξύ των 

υπεύθυνων διαχείρισης και ανάπτυξης ΠΣ στα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήμια.

 Αναλάβει την έναρξη και το συντονισμό συζητήσεων 

σχετικών με θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ΠΣ. 

 Επηρεάσει θετικά τους αρμόδιους οργανισμούς ώστε 

να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη και χρήση ΠΣ σε 

πανεπιστήμια.

Ρόλος του EUNIS είναι η υποβοήθηση των ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων στην εξέταση των νέων τάσεων της 

πληροφορικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην 

αξιολόγηση των επιπτώσεών τους. Ο EUNIS επικεντρώνεται 

σε διάφορες περιοχές σημαντικότερες από τις οποίες είναι:

 Στρατηγική ανάπτυξης και χρήσης ΠΣ από τα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήμια

 Διαχείριση ΠΣ και οργανωτικά ζητήματα 

 Άλλα σχετικά ακαδημαϊκά ζητήματα και ανησυχίες

 Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοποίηση 

της πληροφορικής τεχνολογίας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση.

Ο EDUCAUSE (www.educause.edu) είναι ο αντίστοιχος 

οργανισμός στις ΗΠΑ. Αποστολή του είναι να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την προαγωγή 

της ορθής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Υποβοηθά στον 

καθορισμό στρατηγικών αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα, για 

την ανάπτυξη και εφαρμογή της πληροφορικής τεχνολογίας 

σε ένα πανεπιστήμιο. Αν και αμερικανικός οργανισμός, το 

EDUCAUSE δέχεται μέλη και από άλλες χώρες. Σήμερα αριθμεί 

γύρω στα 2.200 μέλη από 39 χώρες.

Το EDUCAUSE παρέχει στα μέλη του έναν αριθμό από 

υπηρεσίες και πληροφόρηση, ώστε να τα υποβοηθήσει στον 

καθορισμό της στρατηγικής ανάπτυξης της πληροφορικής, 

στην ηλεκτρονική μάθηση, την ασφάλεια, τη διοίκηση και τη 

διαχείριση των ΠΣ 

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στους δύο αυτούς 

οργανισμούς του προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης 

σε ένα σημαντικό αριθμό πόρων (μελέτες, εργαλεία κ.α.) 

και την ευκαιρία να συνεργαστεί με άλλα πανεπιστήμια 

και οργανισμούς ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις 

σύγχρονες προκλήσεις που κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα έχει να 

αντιμετωπίσει σε σχέση με την αξιοποίηση της σύγχρονης 

τεχνολογίας. 

Ν Ε Α

Στις 23 Νοεμβρίου 2007 υπογράφηκε 

το συμβόλαιο ανάθεσης εργασιών 

επέκτασης της Σχολής Θετικών και 

Εφαρμοσμένων Επιστημών με την 

εργοληπτική εταιρεία Miltiades 

Neophytou CECD Ltd.

Ως ημερομηνία έναρξης των 

κατασκευαστικών εργασιών ορίστηκε η 

21η Νοεμβρίου 2007, ενώ ημερομηνία 

αποπεράτωσης του έργου η 20η Ιουλίου 

2009.Το έργο έχει προϋπολογισμό 

κατασκευής ύψους 3.342.000 Λ.Κ. και 

συνολικό εμβαδό 2.657 τ.μ. Η επέκταση 

πρόκειται να στεγάσει προσωρινά το 

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, αλλά και 

εργαστηριακούς και άλλους χώρους 

των υπολοίπων Τμημάτων της Σχολής 

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο κ. Μιλτιάδης Νεοφύτου εκ μέρους της εργοληπτικής εταιρείας, ο κ. Ανδρέας 

Κυπριανού εκ μέρους του αρχιτεκτονικού γραφείου Α. Κυπριανού και Συνεργάτες, άλλοι συνεργάτες και μέλη 

του Γραφείου Ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης.
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Ν Ε Α

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ 
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο 

του 2006 την εγκατάσταση υποδομών δορυφορικού 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου (κεραίες διαμέτρου 1.8 μ και 

διαποδιαμορφωτές) σε τρία κυπριακά νοσοκομεία: το Νέο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και 

την Κλινική Ευαγγελίστρια της Πάφου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ανέλαβε την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων 

αυτών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Healthware, σε 

συνεργασία με στελέχη των τριών νοσοκομείων. Τα συστήματα 

έχουν τεθεί στη διάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού των τριών νοσοκομείων και θα επιτρέψουν την 

ανάπτυξη και πειραματική χρήση διαδραστικών εφαρμογών 

στο πλαίσιο συνεργασίας με κέντρα αριστείας του εξωτερικού 

σε θέματα ιατρικής κατάρτισης, τηλεκπαίδευσης, ιατρικής 

διαβούλευσης και παροχής συμβουλών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Healthware υποστηρίζεται από ευρωπαϊκή κοινοπραξία 

19 εταιριών και ερευνητικών κέντρων και αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη και αξιολόγηση δορυφορικών λύσεων τηλεϊατρικής 

με χρήση τεχνολογιών DVB-RCS. Οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν 

δυνατότητες ευρυζωνικότητας και εγγυημένης επίδοσης σε 

διάφορες εφαρμογές τηλεματικής υγείας και τηλεϊατρικής, 

ανοίγοντας νέες δυνατότητες ιδιαίτερα για διαδραστικές 

εφαρμογές. Το πρόγραμμα Healthware εστιάζει στους τομείς 

των χρόνιων αναπνευστικών ασθενειών, της καρδιολογίας 

και της ογκολογίας. Επιστημονικοί υπεύθυνοι του έργου στην 

Κύπρο είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Δικαιάκος 

(Τμήμα Πληροφορικής) και ο Εντατικολόγος Δρ. Θεόδωρος 

Κυπριανού (Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας).

Η απόκτηση από τα νοσοκομεία μας των σχετικών 

συστημάτων για την εφαρμογή δορυφορικής επικοινωνίας 

συμβάλλει στην ανάπτυξη του επιπέδου της παρεχόμενης 

ιατρικής περίθαλψης και καθιστά τις ιατρικές υπηρεσίες υψηλού 

επιπέδου περισσότερο προσβάσιμες στους πολίτες της χώρας 

μας και τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού μας.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

O κ. Μιχάλης Καμμάς, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου 

Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου, εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος 

του Συμβουλίου του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, μετά την 

παραίτηση του κ. Γιώργου Χατζηαναστασίου λόγω διορισμού 

του στη θέση του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω.

Ο κ. Καμμάς είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor (1984) 

και Μaster (1986) στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο 

Roosevelt, Chicago, Illinois και κάτοχος Διδακτορικού στα 

οικονομικά του Πανεπιστημίου Utah, Salt Lake City των 

Η.Π.Α. (1991). Υπήρξε βοηθός καθηγητής (1986-89) και 

στη συνέχεια Λέκτορας του Τμήματος Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου Utah, Salt Lake City, Utah (1989–1990) και 

Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών 

και Εργασιακών Σχέσεων του Κολεγίου Potsdam, State 

University of New York (1990-1991). Έχει, επίσης, διδάξει στο 

Intercollege, στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 

και στο Cyprus College.

Κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου 

Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου από τον Ιανουάριο του 2006. 

Μεταξύ άλλων θέσεων που κατείχε ή κατέχει σε διάφορους 

οργανισμούς περιλαμβάνονται και οι εξής:

•	 Μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των 

Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου, Ιούλιος 2003 –

•	 Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου 

Προστασίας Καταθέσεων, Απρίλιος 2000 – 

•	 Μέλος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών,  

Μάρτιος 1995 – Μάρτιος 1999

•	 Διευθυντής, Τμήμα Υπηρεσιών, Ομοσπονδία Εργοδοτών & 

Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Οκτώβριος 1991 - Σεπτέμβριος 1992.

Ο κ. Καμμάς είναι μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου 

Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον 

Ιούλιο του 2005. 

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσκεψη του 

Πρύτανη στο  Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο 

Ριζοκαρπάσου στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας 

επαφής του Πανεπιστημίου με τους εγκλωβισμένους 

μαθητές. Κατά την επίσκεψή του ο Πρύτανης, παρέδωσε 

στους διευθυντές των Σχολείων επιταγές ύψους 250 Λ.Κ. 

εκάστη, αντί της αποστολής χριστουγεννιάτικων καρτών 

στους φίλους και συνεργάτες του ιδρύματος. Εκτός από τη 

χρηματική συνδρομή, το Πανεπιστήμιο απέστειλε βιβλία τα 

οποία θα εμπλουτίσουν τη σχολική βιβλιοθήκη.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ
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Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων Νόμο του 1972, στις 17 Ιουλίου 1996. Σκοπός του 

Σωματείου είναι η παροχή οικονομικής και άλλης βοήθειας, 

που συμβάλλει στη στήριξη και ευημερία των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται 

από χορηγίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, δωρεές, εισφορές, 

κληροδοτήματα, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και άλλες 

δραστηριότητες. 

Στήριξη Απόρων Φοιτητών 

Το ακαδημαϊκό έτος (2007-2008) το Σωματείο Ευημερίας 

Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου ενέκρινε την παροχή 

οικονομικής βοήθειας σε εκατόν εννέα (109) άπορους φοιτητές 

ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των €72.444,70. 

Το Σωματείο στηρίζει επίσης οικονομικά με το συνολικό 

ποσό των €34.172,03 περίπου κάθε χρόνο, οκτώ ορφανούς 

φοιτητές, των οποίων και οι δύο γονείς σκοτώθηκαν στο 

αεροπορικό δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005. 

Το συνολικό ύψος του βοηθήματος αποφασίζεται ετησίως 

ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Ταμείου του 

Σωματείου. Το ύψος του ποσού που παρέχεται σε κάθε άπορο 

φοιτητή καθορίζεται από τη βαθμολογία που συγκεντρώνει , 

βάσει των Κριτηρίων Αξιολόγησης Οικονομικών Βοηθημάτων 

(οικονομικά, κοινωνικά, οικογενειακά, προβλήματα υγείας κ.ά.). 

Υποτροφίες μέσω του Σωματείου

 Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών επίσης αξιολογεί και 

παραχωρεί κάθε χρόνο τις πιο κάτω Υποτροφίες:

 

Υποτροφία Ποσό (€)

1. ΕΤΚΟ 1.708,60 
(£1000,00)

2. ΕΣΕΛ –ΣΠΟΛΠ 1.708,60 
(£1.000,00)

3. ΛΑΪΟΝΣ ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 3.417,20 
(£2.000,00)

4. BARBARA WILKS 1.708,60 
(£1.000,00)

Διοικητικό Συμβούλιο 

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Σωματείου απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ü	 Φίλιππος Παττούρας, Πρόεδρος, Προϊστάμενος ΥΣΦΜ, 

ü	 	Άρης Γεωργίου, Αντιπρόεδρος, Μέλος Συμβουλίου 

Πανεπιστημίου Κύπρου

ü	 	Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου, Γραμματέας, Λειτουργός 

Κοινωνικής Στήριξης, ΥΣΦΜ

ü	 	Βάκης Ανδρέου, Ταμίας, Εσωτερικός Ελεγκτής 

Πανεπιστημίου Κύπρου,

ü	 Τάσος Χριστοφίδης, Μέλος, Εκπρόσωπος Συγκλήτου,

ü	 Λίνα Κασιανίδου, Μέλος, Εκπρόσωπος Συγκλήτου, 

ü	 Μαρία Τέκλου, Μέλος, Λογιστής, ΟΥ 

ü	 	Φωτεινή Οικονομίδου, Μέλος, Λειτουργός Γραφείου 

Συμβουλευτικής, ΥΣΦΜ

ü	 	Μιχάλης Κλαδευτηράς, Μέλος, Ανώτερος Βοηθός 

Μηχανογράφησης, ΥΠΣ

ü	 Πόπη Παχουλíδη, Μέλος, Λογιστική Λειτουργός, ΟΥ 

ü	 Μάρω Κυριάκου, Μέλος, Γενική Γραφέας, ΥΣΦΜ,

ü	 	Ελένη Κουπέπια, Μέλος, Γενική Γραφέας Εσωτερικού 

Ελέγχου, 

ü	 Ανδρέας Γρηγορίου, Μέλος, Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ,

ü	 Ειρήνη Γιώργκα, Μέλος, Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ,

ü	 Παναγιώτης Λοϊζίδης, Μέλος, Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ,

ü	 Τρίαρχος Τριάρχου, Μέλος, Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ,

ü	 Στέλλα Χριστοδούλου, Μέλος, Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ 

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής.

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε 

πρόσωπα ανεξάρτητα από το αν είναι ή δεν είναι μέλη 

της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το Σωματείο κατά την 

31/12/2007 είχε εκατόν τέσσερα μέλη. Σαράντα επτά είναι 

μέλη του διοικητικού προσωπικού και πενήντα επτά μέλη του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

Αιτήσεις για παραχώρηση οικονομικού βοηθήματος

Αιτήσεις για παραχώρηση οικονομικού βοηθήματος 

υποβάλλονται στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της 

Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στις αρχές 

κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από σχετική ανακοίνωση. 

Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και σε άλλες περιόδους, μόνο αν 

προκύψουν έκτακτοι σοβαροί λόγοι.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθύνονται στη Γραμματέα του Σωματείου, κ. Χριστίνα 

Ματσούκα – Ανδρέου, τηλ. 2289 4052, ηλ. διεύθυνση: 

matsoukaandreou.c@ucy.ac.cy 

Ν Ε Α

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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Ν Ε Α

Διάσκεψη τύπου πραγματοποιήθηκε 

στις 16 Ιανουαρίου 2008, στο κτήριο 

Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. 

Λεβέντης κατά τη διάρκεια της οποίας 

παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα ΜΒΑ 

του Πανεπιστημίου Κύπρου στους 

εκπροσώπους των ΜΜΕ .

«Η παροχή μιας μοναδικής 

εκπαιδευτικής εμπειρίας στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

και η καθιέρωση του προγράμματος 

ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου ως του 

καλύτερου στην ευρύτερη περιοχή για 

τη δημιουργία ηγετών με όραμα στο 

διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, 

είναι μεταξύ των άμεσων στόχων του 

Ιδρύματος». Αυτά αναφέρθηκαν και, 

μεταξύ άλλων, λεπτομερείς αναφορές 

στο πρόγραμμα έκαναν οι υπεύθυνοι του 

προγράμματος Καθηγητές κ.κ. Αντρέας 

Χαρίτου, Γιώργος Χατζηνικόλας και 

Αντρέας Σωτηρίου. 

Τα προγράμματα ΜΒΑ του 

Πανεπιστημίου Κύπρου παρακολουθούν 

συνολικά 154 φοιτητές από 9 

διαφορετικές χώρες. Τα προγράμματα, 

με σύγχρονη φιλοσοφία σε θέματα 

διοίκησης, αντικατοπτρίζουν τα διεθνή 

πρότυπα και τις τελευταίες τάσεις της 

αγοράς, η διδασκαλία τους δε γίνεται 

με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, 

με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική 

εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του 

προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου 

Κύπρου είναι μεταξύ άλλων:

	Η υψηλή ποιότητα του διδακτικού 

προσωπικού και η αξιοποίηση 

της εκπαιδευτικής εμπειρίας που 

αποκτήθηκε σε επιτυχημένες 

Σχολές Διοίκησης της Ευρώπης 

και της Βορείου Αμερικής από τις 

οποίες προέρχονται. Πέραν του 

μόνιμου προσωπικού της Σχολής, 

στον ένα χρόνο λειτουργίας του 

έχουν ήδη διδάξει πέραν των είκοσι 

Επισκεπτών Καθηγητών από γνωστά 

πανεπιστήμια του εξωτερικού.

	Η ύπαρξη εδραιωμένης 

πανεπιστημιακής υποδομής, που 

χαρακτηρίζεται από παγιωμένες 

διαδικασίες με βάση ακαδημαϊκές 

αρχές, και υποστηρίζεται από άρτια 

εκπαιδευμένο διοικητικό προσωπικό, 

το οποίο παρέχει με τη σειρά του 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο 

πρόγραμμα. 

	Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλών 

προδιαγραφών στην καινούργια 

πανεπιστημιούπολη.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 

mba@ucy.ac.cy .

ΗΓΕΤΕΣ ΜΕ ΟΡΑΜΑ  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

Η ΜΑΣΚΟΤ ΜΑΣ;

Το Γραφείο Αποφοίτων δέχεται 

τις δημιουργικές σας προτάσεις 

για την επιλογή της μασκότ του 

Πανεπιστημίου Κύπρου!

Το Συμβούλιο για θέματα απο-

φοίτων ανακοινώνει ανοικτό δι-

αγωνισμό για το σχεδιασμό της 

μασκότ του Πανεπιστημίου. Η 

μασκότ που θα σχεδιαστεί μπο-

ρεί να ανταποκρίνεται σε ένα 

πραγματικό ζώο ή αντικείμενο 

ή μπορεί να είναι ένα φανταστι-

κό πλάσμα, αναπαραγωγή από 

καρτούν ή ένα αντικείμενο με αν-

θρώπινες ιδιότητες. 

Όλες οι υποβληθείσες προτάσεις 

θα εξεταστούν από το Συμβούλιο 

για θέματα αποφοίτων και τα τρία 

επικρατέστερα σχέδια θα υπο-

βληθούν προς ψηφοφορία από 

την πανεπιστημιακή κοινότητα 

μέσω της ιστοσελίδας του Γρα-

φείου Αποφοίτων σε διάστημα 

ενός μηνός από την επιλογή των 

τελικών σχεδίων. 

Το σχέδιο που θα επιλεγεί μαζί με 

τα δύο επικρατέστερα θα παρου-

σιαστούν σε ειδική εκδήλωση 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα 

αποδοθούν τιμητικά βραβεία.

Για περισσότερες πληροφορίες 

αναφορικά με τις προδιαγραφές 

και για υποβολή αιτήσεων μπο-

ρείτε να επισκεφτείτε την ιστο-

σελίδα του Γραφείου Αποφοίτων 

στο www.ucy.ac.cy/alumni πατώ-

ντας στο σύνδεσμο Διαγωνισμός 

για τη Μασκότ. Για περισσότερες 

πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 

2289 4366.

Το Γραφείο Αποφοίτων δέχεται αι-

τήσεις μέχρι τις 14 Μαρτίου 2008.
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Ν Ε Α

Ως ο κατεξοχήν εκπρόσωπος 

των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

της Ευρώπης και ένας από τους 

κύριους μετόχους της διαδικασίας της 

Bologna, ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων, EUA, ανέλαβε την 

πρωτοβουλία να εκδώσει το EUA 

Bologna Handbook με γνώμονα το 

γεγονός ότι η “Bologna” καθίσταται 

πλέον μία πραγματικότητα στα 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε 

όλο το μήκος και εύρος της Ευρώπης. 

Θεωρώντας ότι τα άτομα που 

εμπλέκονται στη διοίκηση και την 

εφαρμογή των προνοιών της Bologna 

αντιμετωπίζουν τα ίδια βασικά 

ερωτήματα, όπως είναι, για παράδειγμα, 

«Ο στρατηγικός σχεδιασμός του 

ιδρύματός μας ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

της διεργασίας της Bologna;», «Γίνεται 

επαρκής αξιοποίηση των ευκαιριών 

που η μεταρρύθμιση αυτή προσφέρει;», 

«Πού οδηγεί αυτή η μεταρρύθμιση;», 

«Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση 

της Bologna στο ίδρυμά μας;», ο 

Σύνδεσμος αποφάσισε να εκδώσει 

το Bologna Handbook με στόχο να 

καταστεί η κύρια πηγή άντλησης των 

ορθών απαντήσεων.

Η Σύνοδος των υπευθύνων 

Υπουργών για την ανώτατη εκπαίδευση 

των 46 χωρών που συμμετέχουν 

στη διαδικασία της Bologna, κατά 

τη συνάντηση του Λονδίνου τον 

περασμένο Μάιο, υιοθέτησε το 

Bologna Handbook ως κύριο μέσο 

πληροφόρησης και προώθησης του 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου για την 

ανώτατη εκπαίδευση σε παγκόσμια 

κλίμακα. Το Bologna Handbook 

επιμελείται τετραμελής επιτροπή που 

απαρτίζεται από τον τέως Πρόεδρο 

του EUA, Καθηγητή E. Froment, ο 

οποίος ήταν ο ιδρυτικός Πρόεδρος 

του Συνδέσμου, την Υπεύθυνη της 

Γενικής Διεύθυνσης του EUA, L.Wilson, 

τον τέως Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Greifswald  της Γερμανίας, Καθηγητή 

J.Kohler  και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο 

του Συνδέσμου των Πανεπιστημίων 

της Ιρλανδίας, L.Purser. Μετά την 

αρχική έκδοση του Handbook το 

2005, η έκδοση συμπληρώνεται κάθε 

χρόνο από τέσσερα παραρτήματα 

(supplements). Τα άρθρα οργανώνονται 

κάτω από τις θεματικές ενότητες: 

«Κατανοώντας την Bologna σε πλαίσιο», 

«Εισάγοντας τους στόχους και τα 

εργαλεία της Bologna», «Εφαρμόζοντας 

την Bologna στο ίδρυμά σου», και 

«Προχωρώντας πέρα από την Bologna: 

ο Ευρωπαϊκός Χώρος για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση μετά το 2010».  

‘Αξιο μνείας είναι το άρθρο το 

οποίο εδημοσίευσε η Καθηγήτρια 

Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού στο 

τελευταίο παράρτημα του 2007 του 

EUA Bologna Handbook, το οποίο 

έχει τίτλο, “Implementing ECTS at 

the University of Cyprus”, με το οποίο 

δίδεται η ευκαιρία να ενημερωθεί 

η πανεπιστημιακή κοινότητα της 

Ευρώπης και όχι μόνο για τη δική μας 

εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή 

του ECTS στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(Το άρθρο είναι επίσης προσβάσιμο 

στη διεύθυνση http://www.cs.ucy.

ac.cy/images/downloads/bologna-eua-

handbookarticle.pdf ). Αντλώντας από 

την εμπειρία του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τα 

υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα της 

Κύπρου έχουν επίσης προχωρήσει στην 

εφαρμογή των προνοιών του ECTS στα 

δικά τους προγράμματα σπουδών. Η 

Κύπρος ίσως να αποτελεί τη μόνη χώρα 

της Ευρώπης όπου τα πανεπιστημιακά 

της ιδρύματα, χωρίς την επιβολή 

οποιασδήποτε εθνικής νομοθεσίας, 

αλλά καθαρά με δική τους πρωτοβουλία, 

στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής τους 

ελευθερίας και αυτονομίας, προχώρησαν 

στην εφαρμογή των ριζικών αυτών 

μεταρρυθμίσεων. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ECTS ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Υποτροφία αξίας 20.000 Λ.Κ. για 

διδακτορικές σπουδές τετραετούς 

διαρκείας θα δίνεται, σε ετήσια 

βάση, από το Παγκύπριο Γυμνάσιο 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η 

υλοποίηση αυτής της υποτροφίας 

απετέλεσε τη θετική κατάληξη 

σχετικής εισήγησης που είχε 

υποβάλει προς το Παγκύπριο 

Γυμνάσιο ο Καθηγητής του Τμήματος 

Βιολογικών Επιστημών Κωνσταντίνος 

Δέλτας μέσω του πρώην Διευθυντή 

του Γυμνασίου κ. Χρίστου Εκκέσιη. 

Στην εισήγηση αυτή ανταποκρίθηκε 

το Αγαθοεργό Σωματείο Γεωργίου 

και Μαρίας Τυρίμου του Γυμνασίου 

το οποίο επιθυμώντας να ενισχύσει 

την επιστημονική έρευνα εντάσσει 

την υποτροφία αυτή, που έχει 

τη μορφή επιχορήγησης ενός 

ερευνητικού προγράμματος 

διδακτορικού επιπέδου, στην 

εκστρατεία «Πανεπιστήμιο Κύπρου 

2010: Διάκριση στην Ευρώπη». Η 

πρώτη υποτροφία θα δοθεί στο 

φοιτητή διδακτορικού Γρηγόρη 

Παπαγρηγορίου του Τμήματος 

Βιολογικών Επιστημών, ο οποίος θα 

εκπονήσει διδακτορική διατριβή 

στο Εργαστήριο Μοριακής και 

Ιατρικής Γενετικής ερευνώντας μια 

κληρονομική ασθένεια που αφορά 

άμεσα στον κυπριακό πληθυσμό. 

Η υποτροφία θα ονομάζεται 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Υποτροφιών Παγκύπριου Γυμνασίου.

Σύμφωνα με του όρους που 

διέπουν τις δωρεές, το Παγκύπριο 

Γυμνάσιο κατατάσσεται πλέον 

στους «Δωρητές» του Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ

Από φέτος τίθεται σε 
λειτουργία το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Υποτροφιών του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου
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Ν Ε Α

Οι ανάγκες κλιματισμού της 

Πανεπιστημιούπολης εξυπηρετούνται 

από το κεντρικό σύστημα τηλε-ψύξης. 

Βασική αρχή αυτού του συστήματος είναι 

η κεντρική παραγωγή ψυκτικού μέσου 

(στην περίπτωση της Πανεπιστημιούπολης 

ψυχρού νερού 6ο C) και η διοχέτευσή 

του με υπόγειους σωλήνες στα διάφορα 

κτήρια που εξυπηρετεί το σύστημα. Τα 

μεμονωμένα κτήρια δεν χρειάζονται πλέον 

ψυκτικά μηχανήματα, εφόσον η παραγωγή 

ψύξης γίνεται κεντρικά.

Καθώς ολοκληρώνονται 

νέες εγκαταστάσεις στην 

Πανεπιστημιούπολη, οι ανάγκες 

κλιματισμού αυξάνονται ανάλογα. Όπως 

προβλέπεται από τον αρχικό σχεδιασμό 

του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου το 

συνολικό δυναμικό του συστήματος 

ψύξης θα ανέλθει στα 16 ΜW, ώστε το 

σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί 

στις μελλοντικές απαιτήσεις που θα 

προκύψουν με την ολοκλήρωση των 

εγκαταστάσεων. 

Έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί 

η εγκατάσταση δύο νέων ψυκτών 

στο Ενεργειακό Κέντρο της 

Πανεπιστημιούπολης. Οι δύο νέοι ψύκτες 

δυναμικότητας 1 ΜW ο καθένας είναι 

ψηλής ενεργειακής απόδοσης. Συνολικά 

η εγκαταστημένη δυναμικότητα του 

Ενεργειακού Κέντρου έχει ανέλθει στα 4 

MW ψύξης. 

Η επιλογή των ψυκτών ψηλής 

ενεργειακής απόδοσης έγινε στα πλαίσια 

της πολιτικής του Πανεπιστημίου για την 

λήψη άμεσων μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας. Επιπρόσθετα το τρέχον υψηλό 

ενεργειακό κόστος δίνει την ευκαιρία για 

οικονομικά δικαιολογημένες επενδύσεις 

στις εφαρμογές συστημάτων με σκοπό 

την εξοικονόμηση ενέργειας. Με βάση 

προσομοιώσεις που έγιναν από το 

Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, 

η χρήση των νέων ψυκτών θα επιφέρει 

ετήσιο οικονομικό όφελος 24.000 

ευρώ σε σχέση με την χρήση ψυκτών 

συμβατικής ενεργειακής απόδοσης. 

Με αυτό το όφελος η απόσβεση του 

επιπρόσθετου κόστους αγοράς θα γίνει 

σε λιγότερο από δύο έτη. 

Για τις επόμενες αναβαθμίσεις 

του συστήματος μελετάται η χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Είναι 

ήδη σε εξέλιξη τεχνοοικονομική 

μελέτη για την εφαρμογή Γεωθερμικού 

Κλιματισμού. Ένα τέτοιο σύστημα, εάν 

υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, 

μπορεί να προσφέρει εξοικονομήσεις 

ενέργειας της τάξης του 35-40%.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΥΞΗΣ  
ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2007, στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου βραβεύτηκε η πρωτοετής φοιτήτρια του Προγράμματος 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Παναγιώτα 

Ιωάννου. Το χρηματικό βραβείο που 

απονέμεται για όγδοη συνεχή χρονιά στη 

φοιτήτρια με την υψηλότερη βαθμολογία 

στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πρόγραμμα 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, θεσμοθετήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του 

Παγκύπριου Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής στη Μέση Εκπαίδευση. Το βραβείο 

απονέμεται εις μνήμην της Μιχαηλίνας Κεφάλα που διετέλεσε Λέκτορας στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και Επιθεωρήτρια Γαλλικής Γλώσσας στο Υπουργείο 

Παιδείας. Στόχος του βραβείου είναι η ενθάρρυνση και επιβράβευση των 

φοιτητών που επιλέγουν το Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου 

Καθηγητών Γαλλικής, οι Επιθεωρήτριες Γαλλικής Γλώσσας στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, η Διευθύντρια του Γαλλικού Πολιτιστικού Κέντρου 

και ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Γαλλικής Πρεσβείας, ο Διευθυντής του 

Κέντρου Γλωσσών, και ο Πρόεδρος και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών καθώς επίσης τα μέλη του 

Συμβουλίου του Γαλλικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Με συγκίνηση η Φιλοσοφική Σχολή αποδέχθηκε 

βραβείο της κ. Κίκας Τριανταφυλλίδη εις μνήμην του 

αειμνήστου πρώτου Προέδρου του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη. Το 

βραβείο, κατά την επιθυμία της χορηγού, απονεμήθηκε 

στην καλύτερη μεταπτυχιακή εργασία φοιτητή της 

Φιλοσοφικής Σχολής. Η απονομή του βραβείου έγινε 

παρουσία του Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής, 

Καθηγητού Ιωάννη Ταϊφάκου, προσωπικά από την κ. 

Τριανταφυλλίδη στην αριστεύσασα μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών κ. Αυγή Λίλλη.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΙΧΑΛΑΚΗ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Η κ. Κίκα Τριανταφυλλίδη επιδίδει το Βραβείο Μιχαλάκη 

Τριανταφυλλίδη στην κ. Αυγή Λίλλη παρουσία του Κοσμήτορος 

της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητή Ιωάννη Ταϊφάκου
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης του ερευνητικού 

χαρακτήρα του Τμήματος 

Χημείας και του 

Πανεπιστημίου της Κύπρου 

ευρύτερα, διεξήχθη από 

τις 6-8 Ιουνίου 2007 στο 

ξενοδοχείο Ρόδον στον 

Αγρό το 1ο Συνέδριο των 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

του Τμήματος Χημείας. Στο 

συνέδριο έλαβαν μέρος 

μεταπτυχιακοί φοιτητές 

καθώς και καθηγητές του Τμήματος.

Οι αρχικοί στόχοι του συνεδρίου 

κινήθηκαν σε δυο συνιστώσες, την 

επιστημονική και την κοινωνική. 

Η επιστήμη δεν είναι μοναχικός 

δρόμος και η έρευνα πέρα από 

την ερευνητική διάσταση πρέπει 

πάντα να συνοδεύεται από την 

κοινωνική προσφορά. Ως αρχικός 

στόχος του συνεδρίου λοιπόν τέθηκε 

η παρουσίαση της ερευνητικής 

δραστηριότητας του Τμήματος Χημείας 

καθώς και η κοινωνική επαφή και 

ενδυνάμωση της κοινότητας των 

ανθρώπων που την ενσαρκώνουν. 

Ο πραγματικά αξιόλογος αριθμός 

των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του 

Τμήματος καθιστά την ύπαρξη ενός 

τέτοιου συνεδρίου μια “κυψέλη” 

μεταφοράς γνώσης και δυνατότητας 

συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών 

ομάδων δημιουργώντας μια νέα 

προοπτική.

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο 

πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 

και εμπνευστής της ιδέας Λέκτορας 

Νικόλαος Χρονάκης. Στη συνέχεια 

ακολούθησαν προγραμματισμένες 

εικοσάλεπτες ομιλίες από τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, 

ενώ μετά από κάθε ομιλία ακολουθούσε 

συζήτηση πλαισιωμένη από ερωτήσεις 

και εισηγήσεις. Στις τρεις ημέρες 

που διήρκησε το συνέδριο κατέστη 

σαφής η δυναμική των μεταπτυχιακών 

φοιτητών του Τμήματος και αποδείχτηκε 

έμπρακτα ότι μέσα στον πανεπιστημιακό 

χώρο εκκολάπτεται η φλόγα για 

μάθηση και προαγωγή της επιστήμης 

και της κοινωνίας της Κύπρου. Κατά 

την τελευταία ημέρα του συνεδρίου 

πραγματοποιήθηκε το επίσημο 

δείπνο στο εστιατόριο του 

ξενοδοχείου όπου φοιτητές 

και καθηγητές είχαν την 

ευκαιρία να διασκεδάσουν 

συνοδεία μουσικής.

Το 1ο Συνέδριο 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

πραγματοποίησε τους 

στόχους που είχαν τεθεί εξ 

αρχής. Επόμενος στόχος 

είναι το συνέδριο αυτό να 

γίνει θεσμός. Προσδοκούμε 

ότι την εδραίωση του 

Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

του Τμήματος Χημείας θα ακολουθήσει 

η επέκτασή του με τη συμμετοχή 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών από 

την Ελλάδα και προσκεκλημένων 

ομιλητών-επιστημόνων διεθνούς 

κύρους. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι 

διαδικασίες για την οργάνωση του 

2ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών, το οποίο αυτή τη φορά 

θα συνδιοργανωθεί με το Τμήμα 

Χημείας του Πανεπιστημίου της 

Κρήτης στις αρχές Ιουλίου 2008. Ευχή 

όλων είναι το συνέδριο αυτό να γίνει 

θεσμός και να φέρει πιο κοντά τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές της χημείας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου με αυτούς 

των ελληνικών πανεπιστημίων έτσι 

ώστε να γίνει ενημέρωση για την 

έρευνα στη χημεία και να αναπτυχθούν 

νέες συνεργασίες.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Στις 29 Νοεμβρίου του 2007 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου η πρώτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Υποψηφίων 

Διδακτόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την πρώτη αυτή 

συνέλευση πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για την ανάδειξη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, το οποίο απαρτίζουν οι εξής: 

Αδάμος Αδάμου, Πρόεδρος, Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

και Διοίκησης

Μαριλένα Τριμιθιώτου, Αντιπρόεδρος, Σχολή Θετικών 

Επιστημών

Έλενα Ξενή, Γραμματέας, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σοφία Ανδρέου, Ταμίας, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και 

Διοίκησης

Κυριάκος Σταύρου, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Σχολή 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Αλέξανδρος Κυριακίδης, Μέλος, Πολυτεχνική Σχολή

Χρίστος Κοιλανιώτης, Μέλος, Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

και Διοίκησης

Παναγιώτα Χαραλάμπους, Μέλος, Φιλοσοφική Σχολή

Έλενα Λοϊζου, Μέλος, Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και 

Επιστημών Αγωγής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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To Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο διοργάνωσαν 

από τις 7-10 Οκτωβρίου 2007 συνέδριο με θέμα, Μοριακοί στόχοι 

για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου.

Διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ 

παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνάς τους σχετικά με 

την πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου. Ανάμεσα στις 

διαλέξεις περιλαμβάνονταν:

•	Η συμβολή του καπνίσματος στην εμφάνιση του καρκίνου του 

πνεύμονα

•	Εμβόλια κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

•	Συμβολή της σόγιας για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού 

και του προστάτη

•	Η συμβολή των φραουλών στην πρόληψη του καρκίνου του 

οισοφάγου

•	Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις με συγκεκριμένους μοριακούς 

στόχους

•	Νέα γενεά αντικαρκινικών φαρμάκων Herceptin, Erbitux και 

Lapatinip με στόχο το EGFR. 

Το συνέδριο, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Υγείας, προσεφώνησαν ο Υπουργός Υγείας κ. Κώστας Καδής, ο 

Ευρωβουλευτής Δρ Αδάμος Αδάμου, εκ μέρους του Γραφείου 

Προγραμματισμού ο κ. Κώστας Ιακώβου και το Μέλος του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Καθηγητής Σάββας Κατσικίδης.

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  
ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
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Στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του 

χρηματοδοτημένου από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

ερευνητικού προγράμματος ΕΔΡΙΣΥΣ: Ολοκληρωμένο 

Σύστημα Επιμέτρησης Κινδύνων και 

Διαχείρισης Συστημάτων Υδροδοτήσεως 

Αστικών Κέντρων διοργανώθηκε 

πρόσφατα (15-11-2007) από το Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος επιστημονική ημερίδα 

με θέμα την Αειφόρο Διαχείριση Δικτύων 

Υδροδότησης. Την ημερίδα, με ονομασία 

WaterLoss Cyprus 2007, παρακολούθησαν μέλη επιστημονικών 

και ερευνητικών φορέων, κυβερνητικών τμημάτων και 

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στη ημερίδα, πέρα από 

τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης 

ερευνητικής προσπάθειας από τον επιστημονικό υπεύθυνο 

του προγράμματος Δρα Συμεών Χριστοδούλου, έγιναν 

παρουσιάσεις από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας Λεμεσού 

και Λάρνακας, το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων και το διεθνή 

οργανισμό International Water Association (IWA), ενώ παράλληλα 

δόθηκαν συνεντεύξεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αξίζει 

δε να σημειωθεί ότι ένας εκ των συμμετεχόντων φορέων (το 

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού) τιμήθηκε πρόσφατα (Ιαν. 

2008) από το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με πρώτο 

βραβείο περιβαλλοντικής συνεισφοράς για το έργο που επιτελεί 

στο τομέα μείωσης των διαρροών. To θέμα μείωσης διαρροών 

θα είναι και το κεντρικό θέμα στο διεθνές συνέδριο European 

Water Resources Association (EWRA) που το Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος θα διοργανώσει στη 

Κύπρο τον Ιούνιο 2009.

Το πρόβλημα της ορθής διαχείρισης δικτύων 

υδατοπρομήθειας και η μείωση των διαρροών σε αυτά είναι 

μεγίστης σημασίας για τη Κύπρο, αφού σήμερα εν μέσω 

κλιματολογικών αλλαγών και παρατεταμένων περιόδων 

ανομβρίας, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης και της 

αστικοποίησης της Κύπρου, είναι αναγκαία 

όσο ποτέ άλλοτε προηγουμένως η 

διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής για την 

εξοικονόμηση νερού και την αειφόρο 

διαχείριση των υδατικών πόρων της 

Κύπρου.

Πέρα από τους εξωγενείς παράγοντες 

(κλιματολογικές συνθήκες, αστικοποίηση, 

αύξηση τουριστικού ρεύματος προς Κύπρο, κ.ά.), αρκετοί 

ενδογενείς παράγοντες επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο το 

υδατικό πρόβλημα. Πιο σημαντικός από αυτούς τους παράγοντες 

μπορεί να θεωρηθεί η απώλεια ύδατος στους αγωγούς 

μεταφοράς του, είτε εντός είτε εκτός αστικών περιοχών. 

Πρόσφατη μελέτη της Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας 

(για το έτος 2005) έδειξε μια «απώλεια» της τάξης των £3,6 εκ. 

στην αξία του απολεσθέντος νερού, με όγκο απωλειών που 

ξεπερνούν τη παρατηρηθείσα για το 2006 εισροή νερού. 

Τέτοιες απώλειες είναι διαχρονικές και το πρόβλημα 

διευρύνεται με τη παρέλευση του χρόνου λόγω της ηλικίας 

των δικτύων και της επιδείνωσης της κατάστασης των αγωγών 

που χρησιμοποιούνται (κυρίως λόγω οξείδωσης). Το πρόβλημα 

γίνεται ακόμη μεγαλύτερο λόγω της δυσκολίας ελέγχου της 

κατάστασης των αγωγών και της αδυναμίας πρόβλεψης του 

χρόνου και τοποθεσίας μελλοντικών διαρροών.

Απ’ όσα καταγράφει η Γενική Ελέγκτρια στην έκθεσή της για 

το 2006 δεν έχουν εντοπιστεί οι λόγοι για τους οποίους το νερό 

χάνεται στα δίκτυα. Εκείνο που καταγράφεται όμως είναι πως 

οι απώλειες είναι πολύ μεγάλες και με βάση τα στοιχεία που 

υπάρχουν, αυτές κυμαίνονται συνήθως από 25% μέχρι και 40%.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
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Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008, 

το πρώτο για το 2008 σεμινάριο 

της σειράς «Ο Μηχανικός στην 

Κοινωνία», του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος. Το σεμινάριο 

διοργανώθηκε σε συνεργασία με 

τον Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών 

και Αρχιτεκτόνων Κύπρου και τον 

Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών του 

Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας 

– Κερύνειας. 

Ομιλήτρια του Σεμιναρίου 

ήταν η Καθηγήτρια Σταυρούλα 

Πανταζοπούλου του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης. Το θέμα του Σεμιναρίου 

ήταν, Μέθοδοι Σεισμικής Αποτίμησης 

και Ανασχεδιασμού Κατασκευών από 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Στο εν λόγω 

σεμινάριο παρουσιάστηκαν μερικά 

από τα πρόσφατα αποτελέσματα της 

ερευνητικής ομάδας του ΔΠΘ στον 

τομέα της σεισμικής αποτίμησης με 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη 

συστηματικής μεθοδολογίας για 

την διαμόρφωση της στρατηγικής 

ενίσχυσης των κατασκευών. Στα 

πλαίσια της έρευνας έχουν αναπτυχθεί 

νέοι τύποι φασμάτων ανασχεδιασμού 

των κατασκευών, με στόχο την άμεση 

εποπτεία των επιπτώσεων ενός 

οποιουδήποτε σεναρίου ενίσχυσης 

στην σεισμική επιτελεστικότητα 

του αναβαθμισμένου δομήματος. 

Ιδιαίτερη έμφαση τίθεται στην 

χρήση συνθέτων υλικών ως τοπικής 

επέμβασης με στόχο την βελτίωση 

της παραμορφωσιμότητας και την 

αποτροπή ανεπιθύμητων μορφών 

αστοχίας των επιμέρους στοιχείων της 

κατασκευής.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν 

τόσο φοιτητές και ακαδημαϊκοί όσο 

και επαγγελματίες μηχανικοί. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2008 

πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες γενικές 

συνελεύσεις των Πρυτανικών Αρχών 

με το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό 

Προσωπικό αντίστοιχα.

Κατά τις συνελεύσεις τα μέλη 

ενημερώθηκαν από τον Πρύτανη 

αφενός για τον απολογισμό της 

Πρυτανείας για το 2007 αναφορικά 

με τους προγραμματικούς άξονες και 

δράσεις που είχε θέσει η Πρυτανεία 

στην πρότασή της για το Στρατηγικό 

Προγραμματισμό του Πανεπιστημίου για 

την τετραετία 2007-2010 και αφετέρου 

για τους στόχους της Πρυτανείας για το 

2008. Στη συνέχεια τα μέλη είχαν την 

ευκαιρία να θίξουν και να συζητήσουν 

θέματα τα οποία τους αφορούσαν. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

 

Στο πλαίσιο μιας σειράς πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, το Πανεπιστήμιο 

διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη μουσική 

εκδήλωση την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 

2007, στην Αίθουσα Τελετών. Στην 

εκδήλωση συμμετείχε το φωνητικό 

σύνολο του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Τερψιχορία υπό τη διεύθυνση της  

κ. Νόπης Τηλεμάχου και η χορωδία 

της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας υπό 

τη διεύθυνση της κ. ΄Αννας Τελλάλη. 

Τόσο οι φοιτητές όσο και οι μαθητές 

κατάφεραν με τις μελωδικές φωνές 

τους να φέρουν το μουσικόφιλο 

κοινό πιο κοντά στο πνεύμα των 

Χριστουγέννων, τραγουδώντας 

ελληνικά και αγγλικά χριστουγεννιάτικα 

τραγούδια. Μετά το πέρας της 

εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι 

απόλαυσαν χριστουγεννιάτικα εδέσματα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΝΤΩΡ  
ΑΠΟ ΤΟ mbA

Φοιτητές, καθηγητές και 

συνεργάτες του προγράμματος MBA 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, κάνοντας 

πράξη την κοινωνική τους ευαισθησία, 

προέβησαν σε εθελοντικές εισφορές 

ύψους €1.410 στο πρόγραμμα ΜΕΝΤΩΡ 

(Κέντρα Εκπαίδευσης Ζωής).

Οι εισφορές έγιναν στο πλαίσιο 

της ετήσιας χοροεσπερίδας του 

προγράμματος ΜΒΑ που διοργανώθηκε 

στις 19 Ιανουαρίου 2008, στο εστιατόριο 

Ναβαρίνο στη Λευκωσία. Το σύνολο των 

εισφορών δόθηκε στην αντιπρόσωπο 

των Μικρών Εθελοντών, κ. Πόπη 

Θεοκλήτου, η οποία παρίστατο στη 

χοροεσπερίδα, για την ενίσχυση του 

ταμείου του προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ 

που αποτελεί σήμερα μία σύγχρονη 

προσέγγιση αγωγής υγείας των 

μαθητών. 
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Μια ξεχωριστή βραδιά πέρασαν τα μέλη του ακαδημαϊκού 

και διοικητικού προσωπικού και οι συνοδοί τους οι οποίοι 

παρευρέθηκαν στο πάρτι του Πανεπιστημίου στο Lemon Park 

στις 25 Ιανουαρίου 2008.

Η Οργανωτική Επιτροπή, σε συνεργασία με το Γραφείο 

Εκδηλώσεων που ανάλαβε τη διοργάνωση του πάρτι, 

ετοίμασαν μια πολύ ευχάριστη εκδήλωση για το προσωπικό. 

Τα μέλη είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με συναδέλφους 

και αξιωματούχους του Πανεπιστημίου και αρκετά μέλη 

τόλμησαν να διαγωνιστούν στο χορό και στο καραόκε. Τόσο 

οι νικητές του χορού και του καραόκε, αλλά και πολλοί άλλοι 

τυχεροί κέρδισαν πλούσια δώρα. Στο κάθε τραπέζι δόθηκε 

από ένας σχετικός με το Πανεπιστήμιο γρίφος, ενώ οι θαμώνες 

είχαν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν μία επίδειξη 

ταγκό και σάλσα από φοιτητές του Χορευτικού Ομίλου του 

Πανεπιστημίου.

Το πάρτι διήρκησε μέχρι τις πρωινές ώρες με πολύ κέφι 

και χορό. Φωτογραφίες από το πάρτι έχουν τοποθετηθεί στην 

ιστοσελίδα δημοσίων σχέσεων www.pr.ucy.ac.cy (θεματική 

ενότητα φωτογραφίες).

ΠΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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Πραγματοποιήθηκε την 

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2008, 

στον Αίθριο Χώρο Εκδηλώσεων 

στο ισόγειο του Κτηρίου 

Συμβουλίου – Συγκλήτου 

«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» 

στην Πανεπιστημιούπολη, 

η παρουσίαση του βιβλίου, 

Νάρκισσος και Ιανός – Η Νεωτερική 

Πεζογραφία στην Ελλάδα, το οποίο 

αποτελεί το 13ο βιβλίο των Εκδόσεων Μεσόγειος.

Το βιβλίο, το οποίο επιμελήθηκε ο Γιώργος Αριστηνός, 

αποτελείται από αποσπάσματα και λήμματα, τα οποία 

θέλουν να αναδείξουν την ενταφιασμένη από πολλούς αξία 

του Μοντερνισμού. Από τον Ανώνυμο του 1789 ως τον Ν. 

Γ. Πεντζίκη, και από τότε ως τις σημερινές μεταμορφώσεις 

του, ο Μοντερνισμός αποτελεί ό,τι πιο ζωντανό και βιώσιμο  

εμφανίστηκε στην πεζογραφία της σύγχρονης Ελλάδας σ’αυτό 

το διάστημα. Τα ανθολογούμενα κείμενα συγκροτούν ένα 

corpus της νεωτερικής πεζογραφίας που έλειπε ως σήμερα.

Για τα αποσπάσματα και λήμματα που περιέχονται στο 

βιβλίο συνεργάστηκαν οι: Αριστοτέλης Σαΐνης, Δημήτρης 

Αγγελάτος, Εύη Βογιατζάκη, Μιχάλης Τσιανίκας, Μάνος 

Στεφανίδης, Σοφία Βούλγαρη, Ελένη Γιαννακάκη, Ηλίας 

Γιούρης, Άρης Μαραγκόπουλος, Μίλτος Πεχλιβάνος, Αλεξάνδρα 

Σαμουήλ, Συμεών Γρ. Σταμπουλού και Κατερίνα Σχινά.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος 

και συνεχάρη τις Εκδόσεις Μεσόγειος, οι οποίες με την έκδοση 

και διάθεση στο κοινό αξιολόγων συγγραμμάτων «συμβάλουν 

τα μέγιστα στην εδραίωση του Πανεπιστημίου Κύπρου ως 

πνευματικού αγωγού στην κυπριακή κοινωνία». Ειδικότερα, 

αναφερόμενος στο βιβλίο δήλωσε ότι πέρα από τη σχεδιαστική 

του καλαισθησία, ο Νάρκισσος και Ιανός «εντυπωσιάζει με το 

πλούσιο περιεχόμενό του, μέσα από το οποίο οι αναγνώστες 

καλούνται να ανακαλύψουν τη μεγάλη σημασία της 

νεωτερικότητας για την ελληνική πεζογραφία».

Το εν λόγω βιβλίο παρουσίασε ο Ιστορικός Τέχνης,  

κ. Μάνος Στεφανίδης, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

σχολιάζοντας ότι μία από τις αρετές του Νάρκισσος και Ιανός 

είναι ότι ο θεωρητικός λόγος και η επιστημονική σκέψη 

συνδυάζονται αρμονικά μέσα από μία ιδιόμορφη καλλιτεχνική 

ματιά. Ο κ. Στεφανίδης παρουσίασε και κάποια εικαστικά έργα 

από την ιδιωτική συλλογή του Λεωνίδα Μπλέσιου, φωτογραφίες 

των οποίων εικονογραφούν το βιβλίο, «προτείνοντας μια 

παράλληλη εξέταση του οπτικού και του ρηματικού λόγου». 

 Ακολούθησε σύντομη παρέμβαση από τον Γιώργο Αριστηνό 

και συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, κατά την οποία 

τέθηκαν διάφοροι προβληματισμοί αναφορικά με τη νεωτερική 

πεζογραφία.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση και 

πώληση του βιβλίου Νάρκισσος και Ιανός καθώς επίσης και των 

υπολοίπων δώδεκα βιβλίων των Εκδόσεων Μεσόγειος. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΣ
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Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου οργάνωσε με επιτυχία 

διεθνή επιστημονική ημερίδα με 

θέμα, Διανοητική Ιδιοκτησία και 

Παγκοσμιοποίηση το Σάββατο, 15 

Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Hilton. Ο 

όρος “διανοητική ιδιοκτησία” καλύπτει 

τόσο την πνευματική ιδιοκτησία (τα 

δικαιώματα δηλαδή επί έργων λόγου, 

τέχνης και επιστήμης) όσο και τη 

βιομηχανική ιδιοκτησία (ευρεσιτεχνίες, 

εμπορικά σήματα κλπ.). Η διανοητική 

ιδιοκτησία αποτελεί βασική συνιστώσα 

του φαινόμενου της παγκοσμιοποίησης: 

οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι 

ραγδαίες, η οικονομική σημασία των 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

(επί τραγουδιών, οπτικοακουστικών 

εκπομπών, φαρμάκων, προγραμμάτων 

Η/Υ) αυξάνεται διαρκώς και νέοι τύποι 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

δημιουργούνται. Ταυτόχρονα όμως με 

την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, 

«παγκοσμιοποιείται» και η αντιποίησή 

τους. Τα δικαιώματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας καθίστανται επίσης ισχυρό 

όπλο στον εμπορικό ανταγωνισμό, και 

οδηγούν σε πολύπλοκες δικαστικές 

μάχες σε πολλαπλά fora. Ταυτόχρονα 

καταβάλλονται προσπάθειες για την 

εναρμόνιση των εθνικών δικαίων, τόσο 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από 

διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας 

(WIPO) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου (WTO).

Κατά την ημερίδα εξετάσθηκαν τα 

θέματα που ανακύπτουν σε τέσσερεις 

άξονες: την εναρμόνιση του ουσιαστικού 

δικαίου, τα προβλήματα που ανακύπτουν 

σε διασυνοριακές διαφορές, την εξέλιξη 

της έννοιας της διανοητικής ιδιοκτησίας 

και τα πρακτικά προβλήματα που 

ανακύπτουν στην ερευνητική πράξη.

Στην ημερίδα συμμετείχαν 

διακεκριμένοι επιστήμονες από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Καθηγήτρια 

Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγητής  

Χ. Παμπούκης, Επικ. Καθηγήτρια  

Σ. Παπαιωάννου), το Πανεπιστήμιο της 

Ορλεάνης (Καθηγητής M. Ξιφαράς), το 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Λέκτορας  

Μ. Κανελοπούλου), την Ακαδημία 

Αθηνών (Καθηγητής Ι. Στριμπής) και το 

Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου 

(Επίκουρη Καθηγήτρια A. Gardella), με 

τιμώμενο πρόσωπο την καθηγήτρια 

Διονυσία Καλλινίκου. Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον 

Επίκουρο Καθηγητή Νικήτα Χατζημιχαήλ 

(επιστημονικό υπεύθυνο της ημερίδας), 

τον Επισκέπτη Λέκτορα της Πολυτεχνικής 

Σχολής Ανδρέα Προδρόμου και τον 

Διευθυντή της Βιβλιοθήκης Φίλιππο 

Τσιμπόγλου. Προήδρευσε ο Πρόεδρος 

του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας  

κ. Γεώργιος Παπαντωνίου.

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η κ. Anna Gardella, ο κ. Γεώργιος Παπαντωνίου,  

ο κ. Ιωάννης Στριμπής και ο κ. Νικήτας Χατζημιχαήλ.

ΣΥ Ν Ε Δ Ρ Ι Α • Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ • Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ Ι Σ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΙΜΗΣΕ 
ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ  
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Ημερίδα για να 

τιμήσει τη μνήμη των 

50 χρόνων από το 

θάνατο του μεγάλου 

Έλληνα λογοτέχνη Νίκου 

Καζαντζάκη οργάνωσε 

η Φιλοσοφική Σχολή τον 

περασμένο Νοέμβριο. 

Έλαβαν μέρος Καθηγητές 

Νεοελληνικών Σπουδών 

από την Ελλάδα και το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Εξετάστηκαν πτυχές του 

λογοτεχνικού έργου και 

της προσωπικότητας του 

πνευματικού ανθρώπου του νεώτερου Ελληνισμού που έζησε 

την αγωνία του εικοστού αιώνα και την ανατύπωσε σε αθάνατα 

έργα που διαβάζονται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Ένα ακόμη διεθνές 

συνέδριο Κλασικής 

Φιλολογίας, το τρίτο 

στη σειρά των μεγάλων 

εκδηλώσεων για τη 

μελέτη και την έρευνα 

του κλάδου, που άρχισαν 

το 2000, με οργανωτή 

τον Κοσμήτορα 

της Φιλοσοφικής 

Σχολής, Καθηγητή 

Ιωάννη Ταϊφάκο, 

πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό τον περασμένο Νοέμβριο. 

Έλαβαν μέρος έντεκα σύνεδροι από πανεπιστήμια της 

Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, 

της Ελλάδας, του Βελγίου και της Κύπρου. Το συνέδριο με 

τίτλο, Classical Scholarship III, σημείωσε μεγάλη επιτυχία που 

δικαιολόγησε τη σκέψη για αποκέντρωση των επιστημονικών 

δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο εκδότης του Ν. Καζαντζάκη, Πάτροκλος 

Σταύρου, παραδίδει στον Κοσμήτορα της 

Φιλοσοφικής Σχολής και οργανωτή της 

ημερίδας, Καθηγητή Ιωάννη Ταϊφάκο, 

αντίτυπο της αναστατικής εκδόσεως 

της «Οδύσσειας» του Καζαντζάκη για τη 

βιβλιοθήκη της Σχολής.

Ομιλητές του Διεθνούς συνεδρίου με τον 

οργανωτή, Καθηγητή Ιωάννη Ταϊφάκο και 

προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής. 
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Τα τελευταία χρόνια το Ερευνητικό 

Κέντρο Research Center of Ultrafast 

Science του Τμήματος Φυσικής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

δραστηριοποιείται στη μελέτη 

σύνθετων πρωτοποριακών υλικών 

τελευταίας τεχνολογίας. Ο τομέας 

της Νανοτεχνολογίας αποτελεί 

τον κατ’ εξοχήν τομέα ερευνητικής 

ενασχόλησης των μελών του Κέντρου. 

Η συνεργασία του Κέντρου αυτού με 

το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής 

του Δημόκριτου στην Αθήνα και 

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη 

Θεσσαλονίκη έχει φέρει στο προσκήνιο 

μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα. Η 

μελέτη νανοκρυσταλλιτών πυριτίου 

εμβυθισμένων σε μήτρα διοξειδίου 

του πυριτίου με χρήση υπερταχέων 

lasers έχει δώσει απαντήσεις σε μια 

σειρά ερευνητικών ερωτημάτων 

που παρέμεναν αναπάντητα εδώ και 

χρόνια. Ένας αριθμός επιστημονικών 

δημοσιεύσεων σε καταξιωμένα 

περιοδικά του χώρου αποδεικνύουν 

τη σημασία της έρευνας που 

πραγματοποιείται με σκοπό τη βελτίωση 

των ιδιοτήτων των υλικών αυτών για 

χρήση σε διατάξεις οπτικών μνημών και 

διατάξεις εκπομπής φωτός. 

Ταυτόχρονα, η συνεργασία 

του Κέντρου με το Ινστιτούτο 

Ηλεκτρονικής δομής και Lasers του 

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

στο Ηράκλειο Κρήτης για τη μελέτη 

σύνθετων ημιαγωγικών κραμάτων τα 

οποία κατασκευάζονται με τη χρήση 

Μοριακής Επιταξιακής Ανάπτυξης (MBE) 

και μελετώνται με υπερσύγχρονες 

πειραματικές διατάξεις χρονικής 

καταγραφής της δυναμικής των 

εξελισσόμενων φορέων (ηλεκτρονίων 

και οπών) έχει πια καταξιωθεί στο 

χώρο. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται 

ευρέως στην κατασκευή διατάξεων 

εκπομπής φωτός αλλά και για 

ερευνητικούς σκοπούς για την αύξηση 

της απόδοσης μετατροπής της ηλιακής 

σε ηλεκτρική ενέργεια στον τομέα των 

φωτοβολταϊκών. 

Τέλος, το Κέντρο δραστηριοποιείται 

στη μελέτη της αύξησης της απόδοσης 

των φωτοβολταϊκών κυψελίδων οι 

οποίες χρησιμοποιούν μεικτά υλικά 

νανοσωλήνων άνθρακα και φουλερενίων 

με πολυμερικά υλικά. Η συνεργασία 

με καταξιωμένα Πανεπιστήμια και 

Ερευνητικά Κέντρα του κόσμου 

προϊδεάζει τη μετέπειτα πορεία του 

Κέντρου. 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΥΠΕΡΤΑΧΕΩΝ ΠΑΛΜΩΝ LASER

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

Δύο νέες προσκλήσεις υποβολής 

προτάσεων διατλαντικής συνεργασίας 

στον τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης δημοσιεύθηκαν στις 18 

Ιανουαρίου με σκοπό την προώθηση της 

αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ε.Ε., ΗΠΑ 

και Καναδά και την ευρύτερη γνώση των 

γλωσσών, πολιτισμών και θεσμών, καθώς 

και τη βελτίωση της ποιότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού.

Η πρόσκληση συνεργασίας Ε.Ε. 

– ΗΠΑ καλύπτει τρία είδη δράσεων 

που έχουν ομαδοποιηθεί υπό τον 

κοινό τίτλο «Ατλαντίς». Η Δράση 1 

αφορά σχέδια κοινοπραξιών για την 

εφαρμογή προγραμμάτων διπλού/

μεικτού ή κοινού διαντλαντικού πτυχίου. 

Η Δράση 2 αφορά σχέδια αριστείας 

που περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμη 

διατλαντική κινητικότητα. Η υποστήριξη 

των παραπάνω δράσεων περιλαμβάνει 

υποτροφίες κινητικότητας για φοιτητές 

και μέλη του ακαδημαϊκού και 

διοικητικού προσωπικού. 

Η Δράση 3 καλύπτει μέτρα με γνώμονα 

την πολιτική και παρέχει υποστήριξη 

σε πολυμερή σχέδια Ε.Ε.- ΗΠΑ για την 

προώθηση συνεργασίας στον τομέα 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 

επαγγελματικής κατάρτισης. 

Αίτηση στις παραπάνω δράσεις 

μπορούν να υποβάλουν τριτοβάθμια 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Για τη Δράση 3, αίτηση 

μπορεί να υποβληθεί και από 

οργανισμούς διαπίστευσης, ιδιωτικές 

εταιρείες, βιομηχανία, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύματα, 

επαγγελματικά σωματεία κ.ά.  

Ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε € 4,5 

εκατ., ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει 

στις 2 Απριλίου 2008.

Η πρόσκληση συνεργασίας Ε.Ε. 

- Καναδά προβλέπει μόνο ένα τύπο 

δράσης, τα Κοινά προγράμματα μελέτης 

ή/ και κατάρτισης. Η δράση αυτή 

στηρίζει κοινοπραξίες τριτοβάθμιων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

ιδρυμάτων κατάρτισης, τις λεγόμενες 

«Εταιρικές σχέσεις υπερατλαντικών 

ανταλλαγών», για την υλοποίηση 

κοινών προγραμμάτων μελέτης 

ή/και κατάρτισης καθώς και για 

την κινητικότητα σπουδαστών και 

εκπαιδευτικών της Ε.Ε. και του Καναδά.

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται σε  

€ 1.242 εκατ., ενώ η προθεσμία 

υποβολής λήγει στις 11 Απριλίου 2008.

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη, 

Λειτουργός, Γραφείο Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας, Avenue d’Auderghem 22-28,  

B-1040 Brussels,  

τηλ.: +32 (0) 2 238 10 44,  

τηλεομοιότυπο: +32 (0) 2 740 27 20,  

ηλ. διεύθυνση: strevinioti.r@ucy.ac.cy

ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

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

Cedric Boeckx (συντάκτες), τεύχος 1ο 

(2007), ISSN 1450-3417, 

O Επίκουρος Καθηγητής Θεωρητικής 

Γλωσσολογίας του Τμήματος 

Αγγλικών, Κλεάνθης Grohmann, και ο 

Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας 

στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ 

Cedric Boeckx, είναι οι ιδρυτές-συντάκτες του επιστημονικού 

περιοδικού Biolinguistics, το οποίο αποτελεί μια νέα έκδοση 

που ασχολείται με τα βιολογικά θεμέλια της γλώσσας και τη 

θεωρία της γλωσσολογίας. Το πρώτο τεύχος του περιοδικού 

εκδόθηκε την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου του 2007. 

Η συμβουλευτική και η εκδοτική επιτροπή του περιοδικού 

αποτελούνται από κορυφαίους μελετητές της επιστήμης της 

γλωσσολογίας και των βιολογικών επιστημών. Το περιοδικό 

Biolinguistics επιμελούνται πλήρως ακαδημαϊκοί και μπορείτε 

να το βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.

biolinguistics.eu Η συνδρομή στο Biolingistics είναι δωρεάν.

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ

Do-All Computing in Distributed 

Systems: Cooperation in the Presence 

of Adversity, Chryssis Georgiou and 

Alexander A. Shvartsman, Springer 

2007, σσ. 243, ISBN-13: 978-0-387-

30918-7, e-ISBN-13: 978-0-387-69045-2.

Η δυνατότητα της συνεταιριστικής 

εκτέλεσης μιας συλλογής από 

υπολογιστικές εργασίες σε ένα κατανεμημένο σύστημα 

αποτελεί το κλειδί για την αποτελεσματική επίλυση μιας ευρείας 

σειράς υπολογιστικών προβλημάτων (π.χ κατανεμημένη 

αναζήτηση, κατανεμημένη προσομοίωση, συνεργασία 

μεγάλου αριθμού υπολογιστικών πρακτόρων). Πρακτικές 

λύσεις για τέτοια προβλήματα συνεργασίας πρέπει να 

αξιοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους υπολογιστικούς 

πόρους προς την εκτέλεση μεγάλου αριθμού πολύπλοκων 

υπολογιστικών εργασιών. Σε κατανεμημένα συστήματα 

μεγάλης κλίμακας αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς το 

σύνολο των διαθέσιμων επεξεργαστών και η δυνατότητά τους 

να επικοινωνήσουν αλλάζει δυναμικά λόγω σφαλμάτων των 

επεξεργαστών ή/και των διαφόρων διαταραχών που δύναται να 

συμβούν στο δίκτυο επικοινωνίας.

Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο που παρουσιάζει μια εις 

βάθος μελέτη προβλημάτων συνεργασίας, υπό την μορφή 

του αφηρημένου προβλήματος Do-All, όπου μια συλλογή 

από επεξεργαστές εκτελούν συνεταιριστικά μια συλλογή 

από ανεξάρτητες υπολογιστικές εργασίες στην παρουσία 

σφαλμάτων. Συγκεκριμένα, το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια 

πλειάδα τεχνικών και αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί 

προς την επίλυση του προβλήματος Do-All σε κατανεμημένα 

δικτυακά συστήματα στην παρουσία διαφόρων ειδών 

σφαλμάτων, όπως την κατάρρευση επεξεργαστών, την 

καθυστέρηση παραλαβής μηνυμάτων, τον διαμελισμό του 

δικτύου, και την κακόβουλη ή αυθαίρετη συμπεριφορά των 

επεξεργαστών. Παρουσιάζονται άνω και κάτω φράγματα 

στην πολυπλοκότητα της επίλυσης του προβλήματος, 

που επιδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο μπορεί να 

συνδυαστεί η αποδοτικότητα με την ανοχή σφαλμάτων. 

Το βιβλίο αυτό περιέχει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στις 

αρχές του εύρωστου συνεταιριστικού υπολογισμού και 

σμικρύνει τη διαφορά μεταξύ των αφηρημένων μοντέλων 

αξιόπιστου δικτυακού υπολογισμού και των πραγματικών 

κατανεμημένων συστημάτων.

Το βιβλίο αυτό είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 

των ερευνητών που ασχολούνται με θέματα συνεταιριστικού 

υπολογισμού. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και πανεπιστημιακούς καθηγητές που 

ενδιαφέρονται γενικά για θέματα κατανεμημένου υπολογισμού 

και ανοχής σφαλμάτων.

Πληροφορίες: www.springer.com  

(αναζήτηση: Do-All Computing).

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης

12-07 Μ. Ανδρέου, Ν. Νικολαΐδου, Α. Πολυκάρπου και  

Σ. Χατζησπύρου, Το μοντέλο προσομοίωσης φοροπαροχών 

για την Κυπριακή οικονομία, Δεκέμβριος 2007.

11-07 P. Pashardes, Tackling child poverty and promoting 

the social inclusion of children, December 2007

10-07 L. Christofides and K. Vrachimis, The Gender Wage 

Gap in Cyprus, Δεκέμβριος 2007.

Απόφοιτος, Συμβούλιο για θέματα 

αποφοίτων (επιμ.), τεύχος 1ο (Φεβ. 2008), 

σσ. 36, ISSN 1986-0382

Πρόκειται για μια νέα εξαμηνιαία 

έκδοση, η οποία διανέμεται δωρεάν 

σε όλους τους απόφοιτους. Στον 

Απόφοιτο παρουσιάζεται το έργο 

και τα σημαντικότερα νέα των Σχολών του Πανεπιστημίου, 

δραστηριότητες του Γραφείου και του Συνδέσμου Αποφοίτων, 

νέα ερευνητικά προγράμματα, διακρίσεις και επιτεύγματα 

του ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά και προφίλ αποφοίτων 

ή συνεντεύξεις προσωπικοτήτων που ενδιαφέρουν την 

ευρύτερη ομάδα των αποφοίτων. Το πρώτο τεύχος έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Αποφοίτων:  

http://www.ucy.ac.cy/alumni/EL/apofoitos/apofoitos.html 
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Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

μπήκε στο νέο χρόνο δυναμικά! Κατά τις 

τελευταίες μετρήσεις που διενεργήθηκαν 

για τα στατιστικά αποτελέσματα του 

2007, διαφάνηκε ότι η ΒΠΚ μπήκε στο 

2008 ξεπερνώντας τις 200.000 εγγραφές 

στον κατάλογό της!

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος της ΒΠΚ 

διαθέτει σήμερα πάνω από 202.100 

εγγραφές (τίτλους), που αντιστοιχούν 

σε πάνω από 255.000 τεκμήρια! Αυτά 

είναι ως επί το πλείστον βιβλία, αλλά 

και πολυμέσα, όπως ψηφιακοί δίσκοι, 

ακουστικοί και οπτικοί (1460), κασέτες 

(670), βιντεοκασέτες (1180), κ.ά.

Πέραν αυτών, η ΒΠΚ διαθέτει 

πληθώρα ηλεκτρονικών βιβλίων 

και εντύπων περιοδικών, 30.000 

τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών, 

131 συνδρομές βάσεων δεδομένων , 

χάρτες, και άλλο υλικό, το οποίο δεν 

καταγράφεται στους πιο πάνω αριθμούς. 

Η ΒΠΚ εξακολουθεί να είναι η 

μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη 

βιβλιοθήκη της Κύπρου. Οι στόχοι της 

για το 2008 θα την φέρουν ακόμα πιο 

ψηλά!

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΙΣ 250.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ!

Ν Ε Α Α Π Ο Τ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

H Παναγιώτα Ι. Πύλα, 

Επίκουρη Καθηγήτρια της 

Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, βραβεύτηκε διότι το 

επιστημονικό άρθρο που υπέβαλε 

στο Journal of Architectural 

Education, ένα από τα 

κορυφαία περιοδικά στη διεθνή 

επιστημονική αρχιτεκτονική, 

κρίθηκε ως το καλύτερο για το 

έτος 2007. Το βραβείο JAE Best Article Award απονέμεται κάθε 

χρόνο από το Association of Collegiate Schools of Architecture 

(ACSA). Πιο κάτω είναι μεταφρασμένο το απόσπασμα από την 

πρόσφατη ανακοίνωση τύπου του ACSA:

«Το βραβείο του καλύτερου άρθρου στο JAE αναγνωρίζει 

το άρθρο που επιδεικνύει την ανώτατη ποιότητα ανάμεσα στις 

δημοσιεύσεις της χρονιάς. Το Journal of Architectural Education 

έχει αντιπροσωπεύσει το ACSA ως το κορυφαίο περιοδικό με 

κριτές που καταπιάνεται με σημαντικούς προβληματισμούς 

στην αρχιτεκτονική σκέψη και δημιουργία, και που απευθύνεται 

σε όλα τα μέλη της αρχιτεκτονικής ακαδημαϊκής κοινότητας 

καθώς και σε πολλούς επαγγελματίες αρχιτέκτονες.»

Το άρθρο της Π. Πύλα έχει τίτλο, Hassan Fathy Revisited: Postwar 

Discourses on Science, Development, and Vernacular Architecture και 

αναλύει το πολυσυζητημένο έργο του αρχιτέκτονα Χασσάν Φαθύ 

από μια καινούργια σκοπιά, μελετώντας σε βάθος τη συνεργασία 

του Φαθύ με τον αρχιτέκτονα-πολεοδόμο Κωνσταντίνο 

Δοξιάδη και υπογραμμίζοντας τις πολυδιάστατες κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και ιδεολογικές προεκτάσεις των επεμβάσεών 

τους στη Μέση Ανατολή. 

Το άρθρο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το διαβάσουν στο 

Journal of Architectural Education, Vol. 60 (2007) issue 3, pp. 28-39. 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
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Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα 

καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα της 

Ευρώπης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 

τις 9.167 προτάσεις που κατατέθηκαν 

μόνο οι 559 πέρασαν στο τελικό στάδιο, 

ανάμεσα στις οποίες βρέθηκαν και 

αυτές των τεσσάρων ακαδημαϊκών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου: της Επίκουρης 

Καθηγήτριας Έλενας Ανδρέου του 

Τμήματος Οικονομικών, του Λέκτορα 

Μάριου Αβρααμίδη του Τμήματος 

Ψυχολογίας, της Λέκτορος Σοφίας 

Χαραλάμπους–Hayes του Τμήματος 

Χημείας και του Επίκουρου Καθηγητή 

Κωνσταντίνου Πίτρη του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ


