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4 3η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ALPHA BANK ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

6 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

8  ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟ

10 H ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΩΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ  ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

11 ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΚΟΙΟΣ» 

12 ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗχΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΣχΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 

 ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΕΜΒΡΥΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣχΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ»

16 ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕχΝΙΚΗΣ ΣχΟΛΗΣ
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18 Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

20 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ χΑΛΥΒΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

21 CLOUD: ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ χΡΗΣΤΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟχΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙχΕΙΑ ΓΙΑ 

 «ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ»

23 ΠΟΛΥ ΥψΗΛΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

24 ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

26 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

27 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 
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Κατάμεστη ήταν η αίθουσα στην πρώτη 
παρουσίαση στην Κύπρο του μακεδο-
νικού ταφικού συγκροτήματος Τύμβου 
Καστά Αμφίπολης από την επικεφαλής 
της ανασκαφής, κ. Κατερίνα Περιστέρη, 
αρχαιολόγο και προϊσταμένη της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων Σερρών.

 Η κ. Περιστέρη ήρθε στην Κύπρο στο 
πλαίσιο της 3ης Ετήσιας Διάλεξης Alpha 
Bank για τη Γιορτή των Γραμμάτων, που 
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου την 
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016.

Στον χαιρετισμό του ο Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, ευχαρίστησε 
την Alpha Bank για την έμπρακτη στήριξή 
της στους στόχους και το όραμα του 
ακαδημαϊκού ιδρύματος. Η διάλεξη, όπως 
σημείωσε, ήταν μια μοναδική ευκαιρία 
«για να ακούσουμε από πρώτο χέρι για 
την πορεία της ανασκαφικής έρευνας, 
από την αποκάλυψη του μνημείου μέχρι 
σήμερα, για να μάθουμε για τη μεθοδική 
διαδικασία της ανασκαφικής έρευνας και 
για τα συμπεράσματα που μπορούν να 
εξαχθούν». 

Την εκδήλωση χαιρέτισε, επίσης, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, 
κ. Γεώργιος Γεωργίου. Εκφράζοντας τη 
χαρά του για τη φιλοξενία της κ. Περιστέ-
ρη στην 3η Ετήσια Διάλεξη Alpha Bank 
ο κ. Γεωργίου πρόσθεσε: «Με σκοπό τη 
διάσωση και διάδοση του ελληνικού 
πνεύματος καθώς και την προαγωγή του 
πολιτισμού, η Alpha Bank έχει ενεργό 
συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή με την 
υποστήριξη ανάλογων δραστηριοτήτων. 

Επί σειρά ετών εκδηλώνει έμπρακτα το 
ενδιαφέρον της για την παιδεία και τους 
νέους γενικότερα, αλλά και την ιδιαίτερη 
εκτίμησή της για το πολύτιμο έργο που 
επιτελεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη-
ρίζει διαχρονικά το Πανεπιστήμιο μέσω 
χρηματικών βραβείων προς ενίσχυση και 
επιβράβευση διακριθέντων φοιτητών, 
ενώ παράλληλα υποστηρίζει και ενισχύει 
ενέργειες και εκδηλώσεις του Πανεπιστη-
μίου, που έχουν ως στόχο την κοινωνική 
προσφορά και την προστασία της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς».

Η κ. Περιστέρη ταξίδεψε τους παρευ-
ρισκόμενους στο μοναδικό σε μέγεθος, 
αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας 
μνημείο περιγράφοντας παραστατικά 
και συγκριτικά το ανασκαφικό έργο, 
τον περίβολο, τις σφίγγες, τον λέοντα 
της Αμφίπολης, τις καρυάτιδες και τους 
θαλάμους. Σύμφωνα με την επικεφα-
λής της ανασκαφής, το ταφικό μνημείο 
οικοδομήθηκε κατά παραγγελία του 
Αλεξάνδρου το 324 π.Χ., ο οποίος ζήτησε 
την ανέγερση ηρώων για να τιμήσουν τον 
φίλο του Ηφαιστίωνα. Δόθηκε, λοιπόν, η 
εντολή στον αρχιτέκτονα Δεινοκράτη για 
την οικοδόμηση του τύμβου, ο οποίος 
απαιτούσε 3.000 κυβικά μαρμάρου από 
τη Θάσο για να γίνουν τα έργα. 

Καταλήγοντας, η κ. Περιστέρη εξέφρα-
σε την ευχή το μνημείο να γίνει επισκέψι-
μο και στο μέλλον να δοθεί η δυνατότητα 
βάσει και των ευρημάτων για περαιτέρω 
ανασκαφές. Σημείωσε ότι το ανασκαφικό 
έργο ολοκληρώθηκε, αλλά χρειάζεται 
δουλειά συντήρησης και μελέτης των 

ευρημάτων.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κ. 
Θεόδωρος Μαυρογιάννης, ο οποίος τον 
Σεπτέμβριο του 2014 υποστήριξε ότι ο 
Τύμβος Καστά στην Αμφίπολη είναι μακε-
δονικός τάφος και οικοδομήθηκε περί το 
325 π.Χ. κατά παραγγελία του Αλεξάν-
δρου για τον Ηφαιστίωνα, παρουσίασε 
την κ. Περιστέρη. 

Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, παρουσία φοιτητών του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, την 
Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου, η κ. Περι-
στέρη απάντησε στις ερωτήσεις των δη-
μοσιογράφων. Η ανασκαφή του τύμβου, 
σημείωσε, αποτελεί παράδειγμα του πώς 
σε ορισμένες περιπτώσεις η αρχαιολογι-
κή σκαπάνη πάει μπροστά για να δώσει 
απαντήσεις για την ιστορία. Μεταξύ άλ-
λων, η κ. Περιστέρη δήλωσε, ότι ήταν μία 
ανασκαφή που έγινε με μεγάλη αγάπη και 
μεράκι. Έγινε όχι μόνο για την Αμφίπολη, 
όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλo 
τον κόσμο, πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης ο Πρύτανης 
ανακοίνωσε ότι οι φοιτητές του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας θα έχουν τη 
σπάνια ευκαιρία να συνεργασθούν με την 
κ. Περιστέρη, η οποία θα βρίσκεται στην 
Κύπρο κατά την καλοκαιρινή περίοδο και 
θα διδάξει σε μαθητές γυμνασίων και λυ-
κείων στο πλαίσιο του θερινού σχολείου 
που θα διοργανωθεί από το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου.

3η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ 
ALPHA BANK ΓΙΑ 
ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΥΜΒΟΥ 
ΚΑΣΤΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα στην πρώτη παρουσίαση στην Κύ-
προ του μακεδονικού ταφικού συγκροτήματος Τύμβου Καστά 
Αμφίπολης από την επικεφαλής της ανασκαφής, κ. Κατερίνα 

Περιστέρη, αρχαιολόγο και προϊσταμένη της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών.
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Τους πέντε πυλώνες στους οποίους 
στηρίζεται η εθνική στρατηγική της Εσθο-
νίας για την οικονομική της ανάπτυξη 
ανέλυσε ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. 
Taavi Roivas σε εκδήλωση που πραγμα-
τοποίησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου την 
Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016. Οι εν λόγω 
πυλώνες είναι: η εθνική ασφάλεια, η 
ενεργός συμμετοχή στο διεθνές σύστη-
μα, η συνετή δημοσιονομική πολιτική, η 
καλλιέργεια καλού περιβάλλοντος για το 
επιχειρείν και η ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Πανεπι-
στημίου το κοινό είχε την ευκαιρία να 
ακούσει τον Εσθονό Πρωθυπουργό, να 
υποβάλει ερωτήσεις και να θέσει προ-
βληματισμούς. Στο πλαίσιο της διάλεξής 
του με τίτλο “A road ahead: The secure 
and digital future for Europe” ο Πρωθυ-
πουργός ανέλυσε το πετυχημένο μοντέλο 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Εσθο-
νίας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Roivas ανέφερε 
ότι η πρωτοποριακή διεθνώς υπηρεσία 
τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου, Skype, 
δημιουργήθηκε αρχικά στην Εσθονία 
το 2003 και συνέβαλε στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας υψηλών προδιαγρα-
φών και στην προώθηση της κουλτούρας 
της καινοτομικής επιχειρηματικότητας της 
χώρας, με αποτέλεσμα σήμερα η Εσθονία 
να παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κατά 
κεφαλήν αριθμό νεοφυών καινοτομικών 
επιχειρήσεων στην Ευρώπη. 

Ο κ. Roivas ανέφερε ότι οι μικρές χώ-
ρες, όπως είναι η Εσθονία και η Κύπρος, 
πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 
στην ενίσχυση της καινοτομίας των υπη-
ρεσιών, για να μπορούν να προσελκύουν 
τις απαραίτητες άμεσες ξένες επενδύσεις, 
προκειμένου να καταστούν εύπορες και 
ευημερούσες.

Ο Εσθονός πρωθυπουργός εξήγησε 
ακόμη πώς η Εσθονία έχει καταφέρει 
να παρέχει στους πολίτες, τους επιχει-
ρηματίες και τους επενδυτές διαφανείς, 
φιλικές και αποτελεσματικές δημόσιες 
υπηρεσίες, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα 
εντυπωσιακές εξοικονομήσεις στον κρα-
τικό προϋπολογισμό, με την αξιοποίηση 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την 
εισαγωγή της ηλεκτρονικής ταυτότητας 
και της ηλεκτρονικής υπογραφής για 
όλους τους πολίτες. Έδωσε συγκεκριμένα 
παραδείγματα για τα αποτελέσματα της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως ότι η 
σύσταση μιας νέας εταιρείας στην Εσθο-
νία μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου σε 
18 λεπτά, η συμπλήρωση και υποβολή 
προσωπικής φορολογικής δήλωσης σε 5 
λεπτά, η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής ψη-
φοφορίας στις εθνικές εκλογές επέτρεψε 
την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
σε χιλιάδες απόδημους Εσθονούς από 
130 χώρες, και η διασύνδεση του ιατρι-
κού φακέλου ασθενών και των νοσοκο-
μείων μειώνει σημαντικά την ταλαιπωρία 
των ασθενών.

Ο κ. Roivas αναφέρθηκε επίσης στο 
μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία 
Εσθονίας-Κύπρου σε θέματα ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης, το οποίο συνυπέγρα-
ψε κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο με 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Το μνημόνιο 
προνοεί τη μεταφορά τεχνογνωσίας από 
την Εσθονία σε θέματα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, ψηφιακών υπηρεσιών, 
ηλεκτρονικής δημοκρατίας και ανάπτυξης 
της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας και διαφάνει-
ας της διακυβέρνησης και τη βελτίωση 
στην ανταπόκριση και τη λογοδοσία 
των δημόσιων υπηρεσιών. Η συμφωνία 
περιλαμβάνει επίσης σχεδιασμό του προ-
γράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς και 
της γραφειοκρατίας.

Ο Εσθονός πρωθυπουργός σημείωσε 
ότι διαπιστώνει την ύπαρξη ισχυρής 
πολιτικής βούλησης στην Κύπρο για 
μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, 
λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα βοηθή-
σει και την οικονομία. Επίσης, εξέφρασε 
τον θαυμασμό του για το έργο που επιτε-
λέστηκε στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, 
σημειώνοντας ότι, όταν είχε επισκεφθεί 
το νησί ως βουλευτής πριν από μερικά 
χρόνια, είχε διαπιστώσει ότι υπήρχε πολ-
λή απαισιοδοξία ανάμεσα στους πολίτες 
ως προς το κατά πόσον θα κατάφερναν 
να επιβιώσουν από την οικονομική κρίση. 
Αυτό που έχει διαφανεί τα τελευταία χρό-
νια, είπε ο κ. Roivas, είναι ότι η πορεία 
που επέλεξε να ακολουθήσει η Κύπρος 
προκειμένου να εξέλθει της οικονομικής 
κρίσης ήταν η ορθή, εκφράζοντας παράλ-
ληλα την αισιοδοξία του για το μέλλον 
του νησιού.

Εάν μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σημείωσε, θέλει να αναπτυχθεί ταχύτερα 
από τον μέσο όρο της Ένωσης, θα πρέπει 
να κάνει κάτι διαφορετικό, να συμπερι-
φερθεί έξυπνα και να καταστεί ελκυστική 
για τους επενδυτές. Και προκειμένου να 
πετύχει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ερ-
γαστεί σκληρά, ώστε να καταστήσει το 
επιχειρηματικό κλίμα όσο το δυνατόν πιο 
ευνοϊκό για τους επενδυτές.

Στην εκδήλωση παρέστη και μίλη-
σε κατ’ ιδίαν με τον Πρωθυπουργό η 
φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών της 
Αγωγής από την Εσθονία Jaana Jogeva, 
η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται στην 
Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος 
ανταλλαγής φοιτητών Erasmus.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Εσθονός πρωθυπουργός σημείωσε ότι διαπιστώνει 
την ύπαρξη ισχυρής πολιτικής βούλησης στην Κύπρο για 

μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας
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Ακόμη μια διεθνή διάκριση πέτυχε ο 
Δρ Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος, 
Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 
Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευ-
αστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
Επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιοφυσι-
κής του Καρκίνου. 

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανικός Σύλλο-
γος Μηχανολόγων Μηχανικών (American 
Society of Mechanical Engineers- ASME) 
επέλεξε τον Επίκουρο Καθηγητή Τριαντά-
φυλλο Στυλιανόπουλο για την απονομή 
του «Βραβείου Νέου Ερευνητή» στην 
περιοχή της Εμβιομηχανικής. Το βραβείο, 
με τίτλο “Y. C. Fung Young Investigator 
Award”, απονέμεται ετησίως στον καλύ-
τερο νέο ερευνητή Εμβιομηχανικής του 
Συλλόγου, ηλικίας κάτω των 36 ετών, 
προς τιμήν του Καθηγητή Y. C. Fung, 

σύγχρονου θεμελιωτή της περιοχής της 
Εμβιομηχανικής. 

Το Βραβείο θεσπίσθηκε το 1985, για 
να τιμήσει νέους ερευνητές που είναι 
προσηλωμένοι στην εκπόνηση έρευνας 
στην περιοχή της Εμβιομηχανικής και 
έχουν επιδείξει σημαντικές δυνατότητες 
για ουσιαστική συνεισφορά στον τομέα 
αυτό. Το φετινό βραβείο απονεμήθηκε 
στον Δρα Στυλιανόπουλο για τη σημα-
ντική συνεισφορά του στη μελέτη της 
μηχανικής συμπεριφοράς καρκινικών 
όγκων και για τον σχεδιασμό καινοτόμων 
συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων, 
καθώς επίσης για την εκπαίδευση και 
επίβλεψη φοιτητών και για τη συνολική 
συμβολή του στην προώθηση του επαγ-
γέλματος της Μηχανικής. 

Το Βραβείο θα του απονεμηθεί κατά 

την ειδική εκδήλωση που θα πραγμα-
τοποιηθεί τον Ιούνιο του 2016 στην 
πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ στο πλαίσιο 
του ετήσιου συνεδρίου του Αμερικανικού 
Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών. Το 
βραβείο συνοδεύεται με το χρηματικό 
ποσό των $1.000, χάλκινο μετάλλιο, 
αποδεικτικό, καθώς και ημίωρη παρουσί-
αση του έργου του τιμώμενου. 

Η υποψηφιότητα του Δρος Στυλιανό-
πουλου για το Βραβείο υποστηρίχτηκε 
από καταξιωμένους ερευνητές στον 
χώρο της Εμβιομηχανικής, συμπεριλαμ-
βανομένων των Victor H. Barocas (Πανε-
πιστήμιο Μινεσότας), Rakesh K. Jain και 
Lance L. Munn (Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ) 
και Ανδρέα Αναγιωτό ( Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟ

Ο Δρ Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος 
εντάχθηκε στο δυναμικό του Πανεπι-
στημίου Κύπρου ως Λέκτορας το 2010. 
Είναι αριστούχος απόφοιτος της Σχο-
λής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πραγματο-
ποίησε διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
της Μινεσότα, ΗΠΑ. Στη συνέχεια, εργά-
στηκε για δύο χρόνια ως ερευνητής στο 
Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
του Χάρβαρντ και του Γενικού Νοσοκο-
μείου της Μασαχουσέτης στη Βοστώνη 
των ΗΠΑ. Ο Δρ Στυλιανόπουλος έχει 
συγγράψει 50 άρθρα σε περιοδικά με 
κριτές στους τομείς της μηχανικής βιο-
λογικών ιστών, μεταφοράς φαρμάκων, 
σχεδιασμού συστημάτων νανοσωματι-
δίων και μελέτης μικροπεριβάλλοντος 
καρκινικών όγκων. Είναι συντονιστής 
ενός ερευνητικού προγράμματος από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC 
Starting Grant), δύο υποτροφιών Marie 
Sklodowska-Curie μεταδιδακτορικών 
φοιτητών, και ενός βραβείου Νέου Ερευ-
νητή από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 
της Κύπρου. 

Στον Δρα Τριαντάφυλλο Στυλιανόπου-
λου απονεμήθηκε επίσης, από το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας, το «Βραβείο 
Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2014», στη 
θεματική ενότητα «Φυσικές Επιστήμες 
και Μηχανική», για την αξιοποίηση της 
εναρκτήριας χρηματοδότησης που έλαβε 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη 
δημιουργία Εργαστηρίου Βιοφυσικής του 
Καρκίνου.

Η επιτυχής έκβαση του έργου της εναρ-
κτήριας χρηματοδότησης του Δρος Στυλι-
ανόπουλου συνέβαλε αποφασιστικά στην 
απονομή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας (ERC Starting Grants) χορηγί-
ας ύψους €1,44 εκατ., με την οποία ο 

επιστήμονας ολοκλήρωσε τη δημιουργία 
του Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκί-
νου, που είχε ξεκινήσει με την εναρκτήρια 
χρηματοδότηση ύψους €85.000 από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι χορηγίες του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας είναι 
οι πιο ανταγωνιστικές και επιφανείς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό επιτυχίας 
μικρότερο του 7%. 

Ο Επίκ. Καθηγητής Τριαντάφυλλος 
Στυλιανόπουλος βραβεύθηκε, επίσης, 
στις 24 Οκτωβρίου 2014 με το βραβείο 
της δημοσίευσης άρθρου με τις περισ-
σότερες αναφορές (Most cited article 
award) για το έτος 2013, από τον Αμε-
ρικανικό Σύλλογο Βιοϊατρικής Μηχανι-
κής (Biomedical Engineering Society). 
Το κορυφαίο άρθρο του είχε τίτλο 
«Cationic nanoparticles have superior 
transvascular flux into solid tumors: 
insights from a mathematical model». 

Η απονομή του Βραβείου στον Επίκουρο Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση, 

δεδομένου ότι το συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται για πρώτη φορά, στα 30 χρόνια λειτουργί-
ας του θεσμού, σε ερευνητή με έδρα εκτός Αμερικής, αλλά και λόγω του 

υψηλού ανταγωνισμού από ερευνητές που δραστηριοποιούνται 
στα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. 

Βιογραφικό σημείωμα

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου:  http://www.ucy.ac.cy/cancer_biophysics/en
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Σημαντική διάκριση πέτυχε η Καθη-
γήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας και 
Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης 
Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου Φώφη Κωνσταντινίδου, καθώς εξε-
λέγη μέλος του Διευθυντικού Συμβουλί-
ου του Αμερικανικού Κογκρέσου Ιατρικής 
Αποκατάστασης (American Congress of 
Rehabilitation Medicine -ACRM), μεταξύ 
αξιόλογων συναδέλφων της απ’ ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Το νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο του Οργανισμού ανέλαβε καθήκοντα 
στις 31 Οκτωβρίου 2015 με την ολοκλή-
ρωση του ετήσιου συνεδρίου στο Ντά-
λας του Τέξας στις ΗΠΑ. Η Καθηγήτρια 
Φώφη Κωνσταντινίδου είναι το μοναδικό 
μέλος του Δ.Σ. του ACRM στα χρονικά 
του, το οποίο εργάζεται εκτός Ηνωμένων 
Πολιτειών και Βόρειας Αμερική. 

Το ACRM ιδρύθηκε το 1923 και είναι ο 
κυρίαρχος οργανισμός για τη διεπιστη-

μονική προσέγγιση σε θέματα ιατρικής 
αποκατάστασης (όπως νευρολογικές 
παθήσεις, νευροεκφυλιστικές νόσους, 
καρκίνο και πόνο) με στόχο την ενίσχυση 
της έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο, τη δι-
άχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων και 
τη βελτιστοποίηση παροχής υπηρεσιών 
βάσει τεκμηριωμένων κλινικών μελετών. 

Η Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου 
είναι μέλος του Οργανισμού από το 
2005 και υπηρέτησε ως Πρόεδρος της 
Διεθνούς Επιτροπής κατά το διάστημα 
2009-2012. Από το 2012 η κ. Κωνστα-
ντινίδου είναι Πρόεδρος της Διεθνούς 
Ομάδας Δικτύωσης, που έχει ως στόχο 
τη διεύρυνση της εμπλοκής της διεθνούς 
κοινότητας στον Οργανισμό και την 
προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα 
σε ερευνητές στο διεθνές πεδίο. Αποτέ-
λεσμα των προσπαθειών αυτών είναι η 
σημαντική διεύρυνση του Οργανισμού, 

στον οποίο σήμερα συμμετέχουν μέλη 
από 65 χώρες.

 Τον Οκτώβριο του 2014 το Αμερικα-
νικό Κογκρέσο Ιατρικής Αποκατάστασης 
της απένειμε τον τιμητικό τίτλο Fellow, 
με βάση α) τη διαπρεπή συνεισφορά της 
στην έρευνα που αφορά στις επίκτητες 
νευρολογικές παθήσεις και τις επιδρά-
σεις τους στις γνωστικές λειτουργίες, 
όπως μνήμη και γλώσσα, β) την ουσια-
στική συνεισφορά της στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση στις HΠΑ (Παν. Μαϊάμι, 
1995-2006) και στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (2006+) και γ) στη σημαντική 
ενεργή εμπλοκή της προς τον Οργανισμό 
και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Το ετήσιο συνέδριο του ACRM θα 
διεξαχθεί στο Σικάγο των ΗΠΑ τον Οκτώ-
βριο του 2016 (www.acrm.org). 

Μια ακόμη σημαντική έρευνα διεξά-
γει το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας 
Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων 
«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 
σκοπό την ενσωμάτωση φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων στο δίκτυο διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, το 
Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» συντονίζει το 
ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με το ακρω-
νύμιο «PV2Grid» (A Next Generation 
Grid Side Converter with Advanced 
Control and Power Quality Capabilities), 
που έχει ως στόχο την ανάπτυξη και 
πειραματική λειτουργία αντιστροφέων 
νέας γενιάς βασισμένων στην τεχνολογία 
ηλεκτρονικών ισχύος. 

Οι αντιστροφείς χρησιμοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημά-
των για τη μετατροπή της παραγόμενης 
συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενη, 

προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί η 
διασύνδεσή τους με το δίκτυο διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υφιστάμενοι 
αντιστροφείς δεν έχουν ακόμη προηγμέ-
να συστήματα ελέγχου που να επιτρέ-
πουν τον πλήρη έλεγχο των φωτοβολτα-
ϊκών συστημάτων, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να υπάρξει πλήρης εκμετάλλευση 
της παραγόμενης ενέργειας και βέλτιστη 
ένταξή της στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

Οι αντιστροφείς νέας γενιάς που θα 
σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν μέσω 
αυτού του έργου θα έχουν προηγμένες 
δυνατότητες ελέγχου και καινοτόμες 
λειτουργίες, όπως την παροχή υπο-
στήριξης στο ηλεκτρικό δίκτυο όταν 
χρειάζεται, την ενίσχυση της ευστάθειας 
του δικτύου, τη βελτίωση της ποιότητας 
ισχύος και τη μείωση των απωλειών στο 
δίκτυο. Αναμένεται, επίσης, να ενισχυθεί 

η λειτουργία των φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων ακόμη και κάτω από δυσμενείς 
συνθήκες δικτύου, αλλά και να δημιουρ-
γηθούν νέα βιομηχανικά προϊόντα που 
θα υποβοηθήσουν την περαιτέρω ενσω-
μάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του 7ου 
Προγράμματος - Πλαισίου της Ε.Ε. για 
την έρευνα, μέσω του Ιδρύματος Προώ-
θησης Έρευνας. Η Ερευνητική Ομάδα στο 
«Κοίος» καθοδηγείται από τον Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή Ηλία Κυριακίδη και τον 
Ερευνητή Λένο Χατζηδημητρίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα του προγράμματος: http://www.
kios.ucy.ac.cy/pv2grid  

Επικοινωνία: kios@ucy.ac.cy, τηλ: 
22893450

H Καθηγήτρια 
Φώφη Κωνσταντινίδου 

εξελέγη μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου του 
Αμερικανικού Κογκρέσου Ιατρικής Αποκατάστασης

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΚΟΙΟΣ» 

Στόχος η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο 
δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
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Σημαντικά ευρήματα ανακοίνωσαν 
πρόσφατα ερευνητές από το Εργαστήριο 
Αναπτυξιακής Βιολογίας και Κυτταρικής 
Βιολογίας του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Συγκεκριμένα, στην εργασία που εκπο-
νήθηκε από τον μεταπτυχιακό φοιτητή 
Νεόφυτο Χριστοδούλου, η οποία χρημα-
τοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας, παρουσιάσθηκαν νέα δεδομένα 
σε σχέση με τον μηχανισμό που οδηγεί 
στον σχηματισμό του νευρικού σωλήνα 
στα σπονδυλωτά, μια διαδικασία που 
είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του 
κεντρικού νευρικού συστήματος κατά 
την εμβρυογένεση. Η μελέτη δημοσιέυ-
τηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό 
εγνωσμένου κύρους Cell Reports.Η ερευ-
νητική ομάδα, χρησιμοποιώντας μικρο-
σκόπια υψηλής ανάλυσης σε συνδυασμό 
με μοριακούς βιοαισθητήρες, έδειξε ότι 
η Κορυφαία Στένωση, η μορφογενετική 
κίνηση υπεύθυνη για τον σχηματισμό του 
νευρικού σωλήνα, ελέγχεται από κυτταρι-

κά αυτόνομες και ασύγχρονες παλμικές 
συσπάσεις ενός κορυφαία εντοπισμένου 
συμπλόκου ακτίνης. Οι συσπάσεις αυτές 
ελέγχονται από κυτταρικά αυτόνομους 
και ασύγχρονους παλμούς ασβεστίου. 
Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της 
μελέτης προτείνουν ότι η αυτόνομη και 
ασύγχρονη φύση της διαδικασίας είναι 
απαραίτητες για τη σωστή διαμόρφωση 
του νευρικού σωλήνα και του νευρικού 
συστήματος.  

Η σημασία των πιο πάνω ευρημάτων 
εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι ανωμαλίες 
του νευρικού σωλήνα είναι από τις πιο 
συχνές ανωμαλίες που εμφανίζονται στον 
άνθρωπο. Συγκεκριμένα, εμβρυικές ανω-
μαλίες που σχετίζονται με το κλείσιμο 
του νευρικού σωλήνα οδηγούν σε δυ-
σμορφίες του κρανίου, της σπονδυλικής 
στήλης και του νευρικού συστήματος. Για 
τον λόγο αυτό, η ακριβής περιγραφή και 
κατανόηση του μηχανισμού που ελέγχει 
τη δημιουργία του νευρικού σωλήνα 
είναι απαραίτητες για την κατανόηση 

και ταυτοποίηση των παραγόντων που 
προκαλούν αυτές τις ανωμαλίες. 

Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστήμιου Κύπρου αποτελεί το 
κυριότερο κέντρο έρευνας στην Κύπρο 
στους τομείς Βιολογικών και Βιοϊατρικών 
επιστημών. Αποτελείται από προσωπικό 
προερχόμενο από κορυφαία πανεπιστή-
μια του εξωτερικού περιλαμβανομένων 
των Πανεπιστήμιων Harvard, Yale, 
Cambridge, Oxford και Rockefeller και 
ερευνητικών κέντρων όπως το EMBL. 
Τα τελευταία χρόνια, το Τμήμα έχει 
παρουσιάσει μεγάλες επιτυχίες τόσο με 
σημαντικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία 
επιστημονικά περιοδικά όσο και με την 
προσέλκυση σημαντικών ερευνητικών 
προγραμμάτων όπως ERC και Marie 
Curie.

  
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-

σελίδα του Τμήματος:
http://ucy.ac.cy/biol/el/

Νέα δεδομένα 
για τον μηχανισμό που οδηγεί στον σχηματισμό του νευρικού 

σωλήνα σε έμβρυο από το Εργαστήριο Αναπτυξιακής 
Βιολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας

Παρουσιάσθηκαν νέα δεδομένα 
σε σχέση με τον μηχανισμό που οδηγεί στον σχηματισμό 

του νευρικού σωλήνα στα σπονδυλωτά.
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Σε μία κατάμεστη αίθουσα ανακοινώθηκαν τα 
αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
για το κτήριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών 
Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 3 
Δεκεμβρίου 2015 και σε αυτή παρευρέθηκαν οι 
Πρυτανικές Αρχές, ακαδημαϊκοί, τα διαγωνιζόμε-
να αρχιτεκτονικά γραφεία, φοιτητές της Ιατρι-
κής και της Πολυτεχνικής Σχολής και πλήθος 
κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης τιμή-
θηκαν τα πρώτα πέντε αρχιτεκτονικά έργα.

Το πρώτο βραβείο, το οποίο απένειμε ο κ. Νί-
κος Σιακόλας εξασφάλισε ο κ. Antonio Gonzalez 
Liñán, το αρχιτεκτονικό γραφείο του οποίου 
βρίσκεται στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε από τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, κ. Μάνθο Μαυρομμάτη στην κ. Pilar 

Calderon από τη Βαρκελώνη. Η κ. Θεώνη Ξάνθη 
από την Αθήνα εξασφάλισε το τρίτο βραβείο, το 
οποίο απένειμε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. 
Οι δύο έπαινοι του Διαγωνισμού απονεμήθηκαν 
από την Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής και 
μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. 
Αλεξάνδρα Γαλανού στον κ. Χάρη Φεραίο από 
τη Λευκωσία και στον Constantine Coursaris 
από το Παρίσι.

Σε σύντομη παρουσίαση των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών προέβη ο Προϊστάμενος Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Διευθυντής Ανάπτυξης κ. Άγης 
Ελισσαίος, ενώ το σκεπτικό της βράβευσης πα-
ρουσίασε ο Αρχιτέκτονας Μάριος Οικονομίδης, 
ο οποίος εκπροσωπούσε το ΕΤΕΚ. Η κ. Γαλανού 
ως Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ανακοίνω-
σε τα αποτελέσματα.

Χαιρετισμό κλήθηκε να δώσει ως ευεργέτης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣχΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
«ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ» 

του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Νίκος Σιακόλας, του οποίου το 
όνομα θα είναι πλέον συνυφασμένο με την Ιατρική Σχολή του 
ιδρύματος. Ο κ. Σιακόλας ευχαρίστησε την Κριτική Επιτροπή 
για το έργο που επιτέλεσε και συνεχάρη όλα τα αρχιτεκτονικά 
γραφεία που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό και ιδιαίτερα τους 
επιτυχόντες. Ευχήθηκε, επίσης, καλή επιτυχία στις Τεχνικές Υπη-
ρεσίες του Πανεπιστημίου για την προσπάθεια που καταβάλλουν 
ώστε να δημιουργηθεί ένα έργο στολίδι, το οποίο θα αξιοποιηθεί 
από τις επόμενες γενιές του τόπου μας. Για το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου γενικά, ο κ. Σιακόλας ευχήθηκε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο 

και μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
Τέλος, o νικητής του διαγωνισμού Antonio Gonzalez Liñán πα-

ρουσίασε τη μελέτη του χρησιμοποιώντας εικόνες και εξηγώντας 
τους λόγους που τον ώθησαν να δημιουργήσει αρχιτεκτονικά το 
βραβευθέν σχέδιο.

Μετά το πέρας της Τελετής ακολούθησαν τα εγκαίνια της έκθε-
σης των μελετών, στην οποία ο επισκέπτης είχε την ευκαιρία να 
δει όλα τα αρχιτεκτονικά έργα που υποβλήθηκαν στον εν λόγω 
διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της 
τελετής βράβευσης 

τιμήθηκαν τα πρώτα πέντε 
αρχιτεκτονικά έργα.

Πρώτο 
βραβείο
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της Σχολής. Η ολοκλήρωση των νέων κτηριακών εγκαταστά-
σεων θα αποτελέσει ένα ορόσημο διεύρυνσης της ερευνητικής 
δραστηριότητας της Πολυτεχνικής Σχολής και κατ’ επέκταση 
του Πανεπιστημίου Κύπρου σε νέα καινοτόμα επιστημονικά 
πεδία. Τόνισε ότι το έργο αναμένεται να δημιουργήσει εκατο-
ντάδες θέσεις εργασίας. Σε μια περίοδο που ο τόπος είναι σε 
κρίση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου σηματοδοτεί την ανάπτυξη. 
Ο Πρύτανης, αφού ευχαρίστησε θερμά, μεταξύ άλλων, την 
Πολιτεία για την ουσιαστική αρωγή, καθώς και τους ευεργέτες 
και τους δωρητές που στηρίζουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
πρόσθεσε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν και δωρητές για την 
Πολυτεχνική Σχολή. 

Ο σχεδιασμός των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της 
Πολυτεχνικής Σχολής, αποτέλεσμα Διεθνούς Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού, ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2010 με την 
απονομή του πρώτου βραβείου στην Ομάδα Αρχιτεκτόνων 
Χρύσανθου Χρυσάνθου - Αναστάσιου Κωτσιόπουλου - Ηρακλή 
Παπαχρίστου. Ο Διαγωνισμός Προσφορών για την επιλογή 
Οικονομικού Φορέα (Κυρίως Εργολάβου του Έργου) προκη-
ρύχθηκε στις 22 Μαΐου 2015, μέσω του ηλεκτρονικού συστή-

ματος του Γενικού Λογιστηρίου, οι δε οικοδομικές εργασίες 
υλοποίησης του Έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα 
μέσα του 2019.

Κύρια χρηματοδότης του Έργου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, μέσω του μεγάλου δανείου ύψους €162 εκατ. 
που εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο των 
πρωτοβουλιών που ανέλαβε για τη συμπλήρωση των έργων 
της Πανεπιστημιούπολης, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. 

Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής 
θα αποτελέσουν για το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον επιστημονικό 
και παράλληλα τεχνολογικό πνεύμονα, εφάμιλλο των πλέον 
σύγχρονων ανά την υφήλιο ερευνητικών οργανισμών, ιδιαίτε-
ρα στο πεδίο των καινοτόμων και εφαρμοσμένων τεχνολογιών 
αιχμής. Το όλο κτηριακό συγκρότημα θα στεγάσει την Κοσμη-
τεία της Σχολής καθώς και τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ), Μηχανικών Μηχανο-
λογίας και Κατασκευαστικής (ΜΜΚ) και Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ). 

Υπογράφηκε στις 23 Δεκεμ-
βρίου 2015 η σύμβαση ανάθε-
σης των κατασκευαστικών ερ-
γασιών για την ανέγερση των 
νέων κτηριακών εγκαταστάσε-
ων της Πολυτεχνικής Σχολής 
στην Πανεπιστημιούπολη. Το 
ποσό του συμβολαίου, μη συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
ανέρχεται στα €53.377.940.

Τη συμφωνία υπέγραψαν, 
εκ μέρους του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγη-
τής Κωνσταντίνος Χριστοφί-
δης και εκ μέρους της εταιρεί-
ας A. Panayides Contracting 
Ltd, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
κ. Σταύρος Θεοδοσίου. 

Οι κατασκευαστικές εργασί-
ες για την ανέγερση των νέων 
κτηριακών εγκαταστάσεων 
της Πολυτεχνικής Σχολής θα 
ξεκινήσουν, όπως είχε προ-
γραμματιστεί, με την έναρξη 

του νέου έτους 2016. Όπως 
δήλωσε κατά την υπογραφή 
της ανάθεσης του έργου ανέ-
γερσης ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
η Πολυτεχνική Σχολή απο-
τελεί ήδη τη ναυαρχίδα της 
ερευνητικής προσπάθειας του 
Πανεπιστημίου μας. Η καινού-
ρια υποδομή θα δημιουργήσει 
νέες ευκαιρίες και προοπτικές, 
ενώ με την ολοκλήρωση των 
νέων εγκαταστάσεων της 
Πολυτεχνικής Σχολής αναμέ-
νεται να επιταχυνθεί η εισροή 
στη χώρα μας ευρωπαϊκών 
κονδυλίων μέσω ερευνητικών 
προγραμμάτων, καθώς και 
η εργοδότηση εκατοντάδων 
Κυπρίων επιστημόνων, πέραν 
του μεγάλου αριθμού ερευνη-
τών που ήδη εργάζονται στις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ

Κύρια χρηματοδότης του Έργου είναι η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω του 
μεγάλου δανείου ύψους €162 εκατ. που 
εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το κτηριακό συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής θα προβάλλει το πολυδιάστατο 
ερευνητικό έργο που χαρακτηρίζει τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό των τριών Τμημάτων, 
αποτελώντας, ίσως, τη μεγαλύτερη σε κλίμακα στέγη έρευνας στην Κύπρο.

Η προτεινόμενη κτηριακή δομή λαμβάνει υπόψη την ευέλικτη ενσωμάτωση και την εξέλι-
ξη των υποδομών, τόσο δομικά όσο και τεχνολογικά, ώστε να συμβάλει στην εδραίωση και 
ανάπτυξη της έρευνας, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευ-
ση, η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα κ.ά.

Πέραν των 90 Ερευνητικών Εργαστηρίων, που συνοδεύονται από πλήθος άλλων ανα-
γκαίων υποστηρικτικών χώρων, σε παράλληλη δραστηριότητα με συγγενή άλλα διδακτικά 
εργαστήρια, θα αποτελέσουν τη στέρεη βάση στην τεχνολογική ανάπτυξη του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. Ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων καλύπτεται μέσω των ερευνητικών 
προγραμμάτων για τη Βιοϊατρική, Νανοτεχνολογία, Ρομποτική, Ενεργειακή Απόδοση και 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Αιολική και Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία, Ηλεκτρονικά και 
Ευφυή Συστήματα κ.ά. 

Επιπλέον, στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής θα συνυπάρχουν 
τα εξειδικευμένα Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία σχεδιάζουν ήδη και προωθούν σε συνερ-
γασία με φορείς, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα με κοινωφελείς 
οργανισμούς, καινοτόμα συστήματα αειφορίας, εξοικονόμησης ενέργειας, ασφάλειας των 
κοινωνικών αγαθών/διαδικτύου και άλλα πολλά (Ερευνητικά Κέντρα «ΚΟΙΟΣ», «ΝΗΡΕΑΣ», 
«ΦΩΣ», κ.λπ.).

Στέγη 
Έρευνας 



18 19

Το ερώτημα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) πορεύεται 
προς ένα αδιέξοδο ανέπτυξε σε διάλεξη στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου ο κ. Κώστας Σημίτης, πρώην πρωθυπουργός 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 
2016. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, Πρύτανης. Σε παρέμβασή του ο κ. Χρίστος 
Στυλιανίδης, Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
Ανθρωπιστική Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων, κατέθεσε 
προσωπικές του μαρτυρίες για να προβάλει το πολιτικό 
ήθος, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του πρώην 
πρωθυπουργού. 

Στην ομιλία του ο κ. Σημίτης τοποθετήθηκε για τον 
δρόμο που πρέπει να χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση: 
«Η πολιτική και οικονομική ενοποίηση είναι μία συνε-

χής εξέλιξη σε βάθος χρόνου, επιβεβλημένη λόγω της 
παγκοσμιοποίησης και συναρτημένη με τα προβλήματα 
που θα συναντά η Ευρώπη και θα πρέπει να επιλύσει. Τα 
αδιέξοδα θα είναι στάσεις, προσωρινά εμπόδια, στιγμές 
επανακαθορισμού προτεραιοτήτων. Η πολιτική ενοποίη-
ση, η επιδίωξη της όλο και στενότερης συνεργασίας, θα 
πρέπει να αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο με δυνατό-
τητες συνεχούς αναδιαμόρφωσης. Βασική αρχή που θα 
καθορίζει την εφαρμογή του θα είναι ο στόχος η Ευρώπη, 
παρά τις κατά καιρούς διαφορές και τα αντιτιθέμενα συμ-
φέροντα των κρατών της, να αποτελεί μία ολότητα που 
οφείλει να λειτουργεί ως σύνολο. Μόνο έτσι θα μπορέσει 
να εξασφαλίσει σε όλα τα μέλη της οικονομική ανάπτυξη, 
διεύρυνση της δημοκρατίας και πολιτιστική πρόοδο». 

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Σημίτης τόνισε: 

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ 
ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το ερώτημα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 
πορεύεται προς ένα αδιέξοδο ανέπτυξε σε διάλεξη 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο κ. Κώστας Σημίτης

«Η δυνατότητα λύσης είναι ορατή. Χρειάζεται αποφασι-
στικότητα τώρα για να πετύχουμε. Αν δώσετε τη λύση, 
θα υπάρξει στο σημερινό απαισιόδοξο περιβάλλον ένα 
μήνυμα ελπίδας. Θα αναδείξετε σε μια Ευρώπη που σω-
ρεύονται τα προβλήματα ότι η ευρύτερη συνεργασία που 
επιδιώκει έχει αξία, συμβάλλει στην ειρήνη. Θα επιβεβαι-
ώσετε ότι όλοι εκείνοι που προσπάθησαν και συνέβαλαν 
στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκαναν 
ταυτόχρονα ένα σημαντικό βήμα για την ειρήνη στον 
κόσμο».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Χαρίδημος 
Τσούκας, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα 
Columbia Ship Management και Κοσμήτορας της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Ο Καθηγητής 
Χαρίδημος Τσούκας βασιζόμενος στα πρόσφατα απομνη-

μονεύματα του κ. Σημίτη, Δρόμοι Ζωής, σκιαγράφησε την 
πολιτική διαδρομή του ανδρός: «Ένας πρώην πρωθυ-
πουργός δεν χρειάζεται συστάσεις, έναν πολιτικό ηγέτη 
τον αποτιμούμε όμως διαρκώς, κρίνουμε τις επιλογές του, 
τη συμπεριφορά του σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής 
του». Αναφέρθηκε επίσης στα 4 γνωρίσματα της διακυ-
βέρνησης του κ. Σημίτη: το σαφές ανεξάρτητο πολιτικό 
στίγμα (σοσιαλδημοκρατικό), την έντονη διάθεση εμπλο-
κής στα κοινά με αντισυμβατική (για τα ελλαδικά δεδομέ-
να) πολιτική νοοτροπία, τη βαθιά αίσθηση πραγματισμού 
και, τέλος, τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, προκειμένου 
να υπηρετηθούν ιδεώδη και προτάγματα. Ο κ. Σημίτης, 
σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Τσούκας, ξεχωρίζει για τον 
συγκερασμό οράματος και ρεαλισμού. 
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016, σε 
συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο, ανοικτός διάλογος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για 
τον σχεδιασμό μιας ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης με προο-
ρατική πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Στόχος 
της συνάντησης με τον κ. Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για την ενεργειακή ένωση, 
ήταν η συζήτηση για το πώς οι πολίτες βλέπουν τις ενεργειακές 
εξελίξεις σε Ευρώπη και Κύπρο. Στο πλαίσιο της ομιλίας του 
αναφέρθηκε στο κλίμα αισιοδοξίας και την προσπάθεια που κα-
ταβάλλεται για την επίλυση του Κυπριακού, καθώς επίσης και 
στη δυναμική της περιοχής της Μεσογείου λόγω των γεωπολι-
τικών εξελίξεων. 

 Ο κ. Šefčovič επικεντρώθηκε στην ανάγκη επένδυσης σε 
αναδυόμενες τεχνολογίες και τις πράσινες πηγές ενέργειας. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως ένωση άνθρακα και χάλυβα, 
είναι όμως καιρός να εξελιχθεί σε μία πράσινη ένωση έχοντας 

στο επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόνισε ο ομι-
λητής. Εστίασε στο γεγονός ότι οι ενεργειακές πολιτικές πρέπει 
να συνοδεύονται από πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, στη 
σημασία εξέλιξης της Ε.Ε. σε ενεργειακή ένωση, στην ανάγκη 
επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία, στη μείωση των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ενεργειακή ασφάλεια.

 Τη συζήτηση συντόνισε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρίνα 
Νεοφύτου από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος. Στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 
σημείωσε πώς η επένδυση στην πράσινη «καθαρή» ενέργεια 
είναι μια μοναδική ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε τις οικο-
νομικές προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η Κύπρος. 
Αναφέρθηκε επίσης στο όραμα του οργανισμού να καταστεί ένα 
πράσινο πανεπιστήμιο με τα φωτοβολταϊκά πάρκα «Φαέθων» 
και «Απόλλων».

Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσαν το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις 26 Ιανουαρίου 2016 
με θέμα την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες υπο-
λογιστικού νέφους. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
σειράς εκδηλώσεων του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (28/1) σε συνεργασία με 
ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

 Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-
στοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Επίτρο-
πος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη 
Λοϊζίδου Νικολαΐδου. Η Επίτροπος αναφέρθηκε στον χαιρετι-
σμό της στην ανάγκη σωστής ενημέρωσης των χρηστών για την 
ασφαλή χρήση των τεχνολογιών Cloud, εστιάζοντας στο μότο 
«Βλέπε, Άκου, Ρώτα, Ενημερώσου, Σκέψου». Στον δικό του 
χαιρετισμό ο Πρύτανης αναφέρθηκε στη σημασία της εκδήλω-
σης για την ανάδειξη των ζητημάτων που προκύπτουν για την 
προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων 
από τη χρήση των τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους.

Ομιλητής ήταν ο κ. Ιωάννης Σταυρινίδης, Technical 
Evangelist (Ευαγγελιστής Τεχνολογίας) στη Microsoft Κύπρου. 
Ξεκινώντας από το γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες έξυ-

πνων συσκευών χρησιμοποιούν σήμερα συνειδητά και σε καθη-
μερινή βάση το Cloud, ο ομιλητής επικεντρώθηκε στην ανάγκη 
ενημέρωσης του τι κάνουν οι πάροχοι για να διασφαλίσουν τα 
δεδομένα του χρήστη. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Σταυρινίδης πα-
ρουσίασε τις πρακτικές της Microsoft και τα 4 βασικά χαρακτη-
ριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι πάροχοι τεχνολογιών Cloud: 
Προστασία της ιδιωτικής ζωής και έλεγχος, ασφάλεια, διαφά-
νεια, συμμόρφωση και εμπιστοσύνη. Η διαφάνεια, σημείωσε ο 
κ. Σταυρινίδης, είναι ένα χαρακτηριστικό στο οποίο ο χρήστης 
πρέπει να εστιάσει για να επιλέξει τον πάροχό του, καθώς είναι 
σημαντικό ο χρήστης να αισθάνεται ασφαλής, επειδή ο πάροχος 
προληπτικά μεριμνά να προστατεύει τα δεδομένα του. Κατέληξε 
δε στο συμπέρασμα ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είμαστε εμείς, 
ως χρήστες. Δεν πρέπει, για παράδειγμα, να καταχωρούμε κάθε 
στιγμή της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής μας, χωρίς να ενημε-
ρωθούμε με ποιο τρόπο θα ελέγχουμε την πρόσβαση σε αυτές 
τις πληροφορίες, καθώς και τι χρήση κάνει ο πάροχος των 
πληροφοριών που εναποθέτουμε στην πλατφόρμα του. 

 Στην παρέμβασή του ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Πάλ-
λη του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου εξέτασε 
κατά πόσο το Cloud είναι ασφαλές ή όχι. Τα κενά ασφαλείας 
στις υπηρεσίες Cloud, σημείωσε, έχουν ως αποτέλεσμα την 
έλλειψη εμπιστοσύνης από τους χρήστες, πράγμα το οποίο δρα 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

CLOUD: 
ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ χΡΗΣΤΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΠΑΡΟχΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙχΕΙΑ ΓΙΑ 
«ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ»
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ανασταλτικά στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των τεχνο-
λογιών αυτών. Οι μέθοδοι κρυπτογράφησης, η ενσωμάτωση 
χαρακτηριστικών ασφάλειας στο επίπεδο του επεξεργαστή, αλλά 
και η χορήγηση πιστοποιητικών ασφαλείας φαίνεται πως αντιμε-
τωπίζουν ικανοποιητικά, αλλά όχι ολοκληρωτικά, το πρόβλημα 
της ασφάλειας και της αξιοπιστίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
οι πάροχοι υπηρεσιών Cloud πρέπει να αναπτύσσουν συστήμα-
τα ασφαλείας και ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες και οι εταιρείες μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη ενός 
αξιόπιστου και ασφαλούς Cloud. Παράλληλα, απαραίτητη είναι 
η ενημέρωση των χρηστών για τη συνετή χρήση των υπηρεσιών 
αυτών.

 Την εκδήλωση συντόνισε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τατιά-
να Συνοδινού του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
η οποία εστίασε στη νομική διάσταση. Το ζητούμενο, σημείωσε 
η κ. Συνοδινού, είναι η μέγιστη δυνατή προστασία, έτσι ώστε τα 
δεδομένα να μην υφίστανται επεξεργασία από τρίτους αυθαίρε-
τα ή χωρίς την άδειά μας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι και 
υπεύθυνος έναντι του νόμου, ανέφερε. Ωστόσο, σημείωσε, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να είναι και ο ίδιος ο πάροχος 
και όχι μόνο ο πελάτης της υπηρεσίας Cloud, καθώς πολλές 
φορές ο πάροχος χρησιμοποιεί πληροφορίες για δικούς του 

σκοπούς, όπως για παράδειγμα για αποστολή διαφημίσεων. 
Πρόσθεσε ότι ο εκτελών την επεξεργασία έχει τεράστια ευθύνη 
στην ασφάλεια των δεδομένων, ειδικά στο πλαίσιο της ευρω-
παϊκής νομοθεσίας. Η κ. Συνοδινού αναφέρθηκε επίσης στη 
σημασία ενός νέου δικαιώματος της φορητότητας που προβλέ-
πεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που είναι υπό ψήφιση, του 
δικαιώματος δηλαδή να απαιτήσει ο πελάτης από τον πάροχο 
τη διαβίβαση των δεδομένων του σε έναν νέο πάροχο. Η βασική 
προβληματική, κατέληξε, είναι ο κίνδυνος της μεγάλης υπανα-
χώρησης της προστασίας του ιδιωτικού βίου σε ένα πρακτικό 
επίπεδο: «Σήμερα με τον δελεαστικό κόσμο του Cloud υπάρχει 
μια άμεση πρόσβαση ακόμα και στην πιο εσωτερική σφαίρα της 
ιδιωτικότητάς μας. Ακόμα και όταν συλλέγονται πληροφορίες 
που φαινομενικά δεν είναι προσωπικές, όπως είναι οι μουσικές 
προτιμήσεις, εάν αυτές προσδιορισθούν σε σχέση με ένα συ-
γκεκριμένο πρόσωπο, μπορούν να αποκαλύψουν το προφίλ του 
ατόμου. Το ερώτημα λοιπόν, πέρα από τη σωστή ενημέρωση για 
επιλογή του κατάλληλου πάροχου, πράγμα για το οποίο ευθύνη 
έχει ο καθένας από εμάς, είναι πώς ασκείται έλεγχος σε σχέση με 
ποια δεδομένα συλλέγονται, με ποιον τρόπο, από ποιους και για 
ποιο σκοπό».

Βλέπε, Άκου, 
Ρώτα, Ενημερώσου, 

Σκέψου

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού χαρακτήρα 

κ. Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου.

Εξασφαλισμένη αποδεικνύεται πως είναι 
η επαγγελματική αποκατάσταση της πλειο-
ψηφίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, αφού οργανισμοί/εταιρείες επιδει-
κνύουν εμπράκτως την εμπιστοσύνη τους 
προς την ποιότητα του πτυχίου που προ-
σφέρει το Ίδρυμα, αλλά και το μορφωτικό 
επίπεδο των αποφοίτων του, τους οποίους 
εργοδοτούν. Ενδεικτικό της εμπιστοσύνης 
προς την ποιότητα των αποφοίτων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το γεγονός ότι 
μεγάλο ποσοστό αποφοίτων του Ιδρύματος 
κατέχει διευθυντικές θέσεις σε μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 
την PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας 
που διεξήγαγε το Νοέμβριο του 2015 το 
Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, η πλειοψηφία των αποφοίτων (76,1%) 
εργοδοτείται σήμερα με το καθεστώς της 
πλήρους απασχόλησης, ενώ μόλις το 11.1% 
των ερωτώμενων δηλώνουν άνεργοι. «Τα 
νούμερα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημα-
σία στην παρούσα κατάσταση οικονομικής 
ύφεσης που βιώνει η χώρα μας, με αυξημένα 
τα ποσοστά των ανέργων ειδικά στους νέους 
παγκύπρια», τόνισε ο Πρύτανης, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Αξιοσημείωτο 
είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
από τους απόφοιτους που συμμετείχαν στην 
έρευνα (76,5%) δηλώνουν ότι κατέχουν 
εργασιακή θέση που είναι σχετική με τις 
σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η έρευνα διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2015 
από το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, με ερωτηματολόγιο το οποίο 
στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε 
όλους τους απόφοιτους με ενεργές διευθύν-
σεις και αναρτήθηκε επίσης στο Facebook. 
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε από 9 
συνολικά ερωτήσεις, που στόχευαν στη 
συγκέντρωση βασικών πληροφοριών για 
τον τύπο του πτυχίου, τη σύνδεσή του με το 
επάγγελμα του αποφοίτου και το ποσοστό 
εργοδότησης των αποφοίτων. Στο ερωτημα-
τολόγιο απάντησαν 390 άτομα. Για τη συγκέ-
ντρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το 
ηλεκτρονικό εργαλείο Survey Monkey. 

Πληροφορίες: Κα Μαρίζα Λαμπίρη, Γραφείο 
Αποφοίτων, Τομέας Προώθησης 
και Προβολής, τηλ. 22894366, 
ηλ. διεύθυνση: alumni@ucy.ac.cy 

Πολύ υψηλά τα ποσοστά εργοδότησης 
των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
σύμφωνα με έρευνα του Γραφείου Αποφοίτων
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Τον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιο για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, κ. Nils Muižnieks, φιλοξένησε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεο-
λαίας Κύπρου την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων Συμβουλίου – Συγκλήτου, στην πανεπιστημι-
ούπολη. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανα-
γκαιότητα, τόνισε ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Κατά την ανοικτή συζήτηση διαφάνηκε ότι η προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε περιόδους κρίσης είναι επιτα-
κτική. 

Oι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη 
η ανθρωπότητα έχουν επηρεάσει δυσανάλογα περισσότερο 
τις ευάλωτες ομάδες και φαίνονται να έχουν μακροπρόθεσμα 

αρνητικά αποτελέσματα. O κ. Muižnieks αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων, στη νεανική ανεργία, την υπογεννητικότητα και την 
εμβάθυνση της φτώχειας.

 Η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού της διαφορε-
τικότητας, η κινητοποίηση και η στήριξη της κοινωνίας των 
πολιτών, ο συστηματικός διάλογος με τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις ήταν μεταξύ των εισηγήσεων που παρουσίασε ο 
Επίτροπος με στόχο τη θωράκιση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και τη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης 
του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κύπρο. Τη 
συζήτηση συντόνισε ο Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου Κώστας 
Παρασκευάς του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
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Ως ο πιο αξιόπιστος θεσμός στην Κύπρο θεωρείται πλέον από 
την κοινή γνώμη το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σύμφωνα με νέα έρευνα αξιοπιστίας της διαδικτυακής εφη-
μερίδας StockWatch, που διεξήχθη μεταξύ 11-15 Ιανουαρίου 
2016, η κοινή γνώμη εμπιστεύεται ως θεσμό περισσότερο το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου με βαθμολογία 7,3 από τα 10. Είναι η 
δεύτερη συνεχής χρονιά που το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανα-
δεικνύεται ως ο πιο αξιόπιστος θεσμός. Για πρώτη φορά, τον 
Μάιο του 2015, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμπεριελήφθη στην 
έρευνα αξιοπιστίας της StockWatch, με αποτέλεσμα η κοινή 
γνώμη να δηλώσει ότι εμπιστεύεται ως θεσμό περισσότερο το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της StockWatch, «όπως 
και στην προηγούμενη έρευνα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρεί-
ται πλέον ο πιο αξιόπιστος θεσμός στην Κύπρο με βαθμολογία 
7,3 από τα 10 έναντι 7,4 τον Μάιο του 2015». 

Οι μετρήσεις αξιοπιστίας διεξάγονται από την εταιρεία RAI για 
λογαριασμό της StockWatch. Το μέγεθος του δείγματος για τα 
νοικοκυριά ήταν 600 άτομα. Η κάλυψη ήταν παγκύπρια, αστικές 
και αγροτικές περιοχές, άντρες και γυναίκες 18 ετών και άνω. 
Η μεθοδολογία ήταν τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία, ενώ η μέθοδος συλλογής στοιχείων ήταν με 
τηλεφωνικές συνεντεύξεις από το τηλεφωνικό κέντρο της RΑΙ. 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 7.3 7.4 -
Γενικός ελεγκτής 6.3 6.1 -
Κυπριακές ένοπλες δυνάμεις 5.8 5.8 5.4
Αστυνομία 5.4 5.7 5.0
Τοπική αρχή/ δήμο/ κοινότητα 5.4 5.4 4.6
ΤΕΠΑΚ 5.2 5.1 -
Γενική εισαγγελία 5.0 4.0 -
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 4.9 5.1 4.8
Δικαστήρια 4.9 4.7 4.6
Εκκλησία 4.8 4.4 5.3
Υπουργείο Οικονομικών 4.4 4.4 4.2
Κυβέρνηση 3.9 4.2 4.1
ΚΤ 3.8 3.5 3.1
Βουλή 3.1 3.5 3.4
Πολιτικοί στην Κύπρο 2.3 2.3 2.3
Πολιτικά κόμματα στην Κύπρο 2.1 2.3 2.1

Πηγή: RAI

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Ο ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ιαν.
2016

Μάιος
2016

Δεκ
2016 Μετά από πολύμηνη αξιολόγηση του έργου της Έδρας 

UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την Ισότητα των Φύ-
λων και Ενδυνάμωση των Γυναικών, η Οργάνωση των Ηνωμέ-
νων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό 
(UNESCO) αποφάσισε την ανανέωση του συμβολαίου της Έδρας 
για ακόμη 4 χρόνια, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019. Με 
την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται το πλούσιο έργο της Έδρας 
UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου σε τοπικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο αλλά και η συμβολή της στους στόχους και τις προ-
σπάθειες του Προγράμματος Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών της UΝΕSCO για προώθηση έρευνας που να εστιάζει 
στην εφαρμογή σχετικών στρατηγικών, στην ανάπτυξη δεξιοτή-
των και στην επιμόρφωση και την υπεράσπιση της ισότητας των 
φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω του 
πολιτιστικά πλούσιου δικτύου συνεργασίας της, προτείνει και 
εφαρμόζει ένα νέο παράδειγμα στον τρόπο με τον οποίο τα κοι-
νά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί της περιοχής 
μπορούν να εξεταστούν μέσω της προοπτικής του φύλου. Για 
την επίτευξη των στόχων της, η Έδρα αναλαμβάνει ένα σύστημα 
δραστηριοτήτων έρευνας, κατάρτισης, ενημέρωσης και τεκμη-
ρίωσης στο πεδίο των γυναικείων σπουδών – ερευνών και των 
παρεμβάσεων σε θέματα φύλου. 

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια από την εγκαθίδρυσή της 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2010, η Έδρα ασχολήθηκε ερευνη-
τικά με θέματα ισότητας φύλων που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, 
α) σε βία κατά των γυναικών και τις επιπτώσεις που προκύπτουν 
από τη θυματοποίηση των παιδιών (Ερευνητικό έργο VICTIMS 
με τίτλο An indirect harmful effect of violence: Victimizing 

the child and Re-victimizing the woman-mother through her 
child’s exposure to violence against herself, 2009-2011, που 
συγχρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne 
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου), β) στην έμφυλη χαρτογράφηση 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου (Ερευνητικό έργο 
Ο Έμφυλος Χάρτης στην Εκπαίδευση της Κύπρου: Τα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2009-2010, που 
συγχρηματοδοτήθηκε από τον Μηχανισμό για τα Δικαιώματα 
της Γυναίκας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου), γ) στην ισότητα 
στον εργασιακό τομέα (Ερευνητικό έργο Ισότητα στην Εργασία 
και Απασχόληση, 2011-2012, που χρηματοδοτήθηκε από την 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση), δ) στην παρουσία των γυναικών πολιτικών 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ερευνητικό έργο Το προφίλ της 
γυναίκας πολιτικού στα ΜΜΕ της Κύπρου: Μια έμφυλη ανάλυση, 
2011-2014, που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας της Κύπρου), αλλά και ε) στη διάσταση του φύλου 
γενικά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ερευνητικό έργο Η διά-
σταση του Φύλου στα ΜΜΕ της Κύπρου και η σχέση της με τις 
αντιλήψεις των νέων. Συγκρίσεις με τη διακηρυγμένη πολιτική 
της Ε.Ε. για τα δύο φύλα, 2004-2007, που χρηματοδοτήθηκε 
από το ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου).

Τον Ιανουάριο του 2015 η Έδρα UNESCO χρηματοδοτήθηκε 
σε ένα νέο ερευνητικό έργο με ακρωνύμιο CODE-IWP και τίτλο 
Commitment to Democracy through Increasing Women’s 
Participation με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναι-
κών τόσο ως ψηφοφόρων όσο και ως υποψηφίων στις τοπικές 
και ευρωπαϊκές εκλογές αλλά και στην πολιτική ζωή γενικότερα. 
Οι εργασίες του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλο-

Μαίρη Κουτσελίνη, 
Διευθύντρια Έδρας UNESCO 

Φλώρια Βαλανίδου, 
Γραφείο Οργάνωσης Έδρας UNESCO

Ανανέωση του συμβολαίου της Έδρας UNESCO 
για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση 
των Φύλων του Πανεπιστημίου Κύπρου 
μέχρι το 2019
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καίρι του 2016 και απώτερος στόχος του είναι η ενδυνάμωση 
των γυναικών και η ενθάρρυνσή τους να συμμετέχουν ενεργά 
στην πολιτική ζωή του τόπου και της Ευρώπης γενικότερα μέσω 
της κατανόησης ευρωπαϊκών πολιτικών, πρακτικών και διαδι-
κασιών αλλά και της προώθησης ευκαιριών για εμπλοκή και 
εθελοντισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο επιδιώκει 
να φέρει κοντά εκπροσώπους των ΜΜΕ, νεολαία, πολιτικούς και 
ερευνητές για ανάλυση των παραγόντων εκείνων που εμποδί-
ζουν τη συμμετοχή των γυναικών σε χάραξη ευρωπαϊκής πολιτι-
κής και πρακτικών αλλά και για σχεδιασμό κατάλληλων στρατη-
γικών για αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και των νέων 
στις τοπικές και ευρωπαϊκές εκλογές και στα σώματα λήψης 
αποφάσεων. Στο έργο συμμετέχουν, με τους ίδιους στόχους και 
δραστηριότητες, τέσσερις ακόμη χώρες, οι Φινλανδία, Πορτογα-
λία, Λετονία και Λιθουανία.

Η πλούσια ερευνητική δραστηριότητα της Έδρας UNESCO του 
Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα ισότητας φύλου συμβάλλει 
στην προώθηση των θεμάτων αυτών στο ευρύ κοινό, καθώς 
δίνονται ευκαιρίες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης μέσω 
ποικίλων τρόπων. Ακόμη μια σημαντική πρωτοβουλία της Έδρας 
UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου και των συνεργατών της 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η εγκαθίδρυση του μεταπτυχια-
κού διεπιστημονικού και διατμηματικού προγράμματος «Σπου-
δές Φύλου» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο δέχθηκε τους 

πρώτους φοιτητές το Χειμερινό Εξάμηνο 2012. Το πρόγραμμα 
συντονίζεται από την Έδρα UNESCO και το εκάστοτε Συμβούλιο 
του Κέντρου Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Σε σχέση με μελλοντικές δράσεις, αξίζει να αναφερθεί ότι στο 
πλαίσιο του νέου προγράμματος CODE-IWP η Έδρα UNESCO θα 
προσφέρει σεμινάρια και εργαστήρια για προώθηση της ισότη-
τας των φύλων και της ίσης συμμετοχής αντρών και γυναικών 
στην πολιτική ζωή. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 
τεχνολογίες μπορούν να υποβοηθήσουν στην ενδυνάμωση του 
λόγου και της παρουσίας της γυναίκας στην πολιτική, μια ηλε-
κτρονική πλατφόρμα (www.womensparticipation.com) έχει ήδη 
δημιουργηθεί, ώστε να καταστεί χώρος συζήτησης, ανταλλαγής 
ιδεών, ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής στήριξης γυναικών 
από χώρες της Ευρώπης που επιθυμούν να ασχοληθούν με την 
πολιτική. 

Η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία 
με όλους τους φορείς με τους ίδιους στόχους αλλά και με άτομα 
και ομάδες που δραστηριοποιούνται για την Ισότητα Φύλων, 
θα συνεχίσει το πολυεπίπεδο έργο της έχοντας ως πρωταρχικό 
στόχο στα χρόνια που ακολουθούν την ίση συμμετοχή της γυναί-
κας στα σώματα λήψης απόφασης, ούτως ώστε να προωθηθούν 
μέτρα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
πολιτικές.

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας (ΚΕΠ, Centre for 
Entrepreneurship – C4E) ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του 
αρχές του 2015 μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και αποτελεί, ουσιαστικά, τη μετεξέλιξη 
του Εκκολαπτηρίου Επιχειρήσεων «Διογένης». 

Το ΚΕΠ αντιμετωπίζει την επιχειρηματικότητα ως μια ευρύ-
τερη νοοτροπία, προσέγγιση επιστημονικού έργου και σύνολο 
δεξιοτήτων, που περιστρέφεται γύρω από την επινοητικότητα, 
τη δημιουργική και κριτική σκέψη, τον τολμηρό πειραματισμό με 
νέες γνώσεις και καινοτόμες ιδέες, αποσκοπώντας στον μετα-
σχηματισμό ιδεών και γνώσεων σε «αξία» με διεθνές αντίκρισμα. 
«Αξία», η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει το κοινό καλό μέσω 
δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών 
από νεοφυείς αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες 
ή άλλες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς 
φορείς και εθελοντικές πρωτοβουλίες. 

Αποστολή του ΚΕΠ είναι να προωθήσει την κουλτούρα της 
επιχειρηματικότητας στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, τους φοιτητές, νέους ερευνητές, ακαδημαϊ-
κούς, διοικητικό προσωπικό και αποφοίτους. Επίσης, να συμβά-
λει στην ανάπτυξη ενός υγιούς, καινοτομικού επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος στην Κύπρο, το οποίο να μπορεί να αξιοποιεί 
τα ερευνητικά αποτελέσματα, τις υποδομές και την τεχνογνωσία 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, για να ανταγωνίζεται με αξιώσεις 
στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Για να εξυπηρετήσει 
την αποστολή αυτή, το ΚΕΠ αναλαμβάνει δράσεις σε τέσσερις 
κατευθύνσεις: 

Εκπαίδευση (Education and Training): Στόχος είναι η 
δημιουργία συνθηκών και ευκαιριών, ώστε οι φοιτητές και νέοι 
ερευνητές του ΠΚ να μπορούν να αποκτήσουν έμπρακτες και θε-
ωρητικές γνώσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας, εμπειρίες σε 
καινοτομικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα και να εμπλακούν σε 
διαθεματικές και διεθνείς συνεργασίες. Για αρχή οι φοιτητές θα 
μπορούν να εγγράφονται στη σειρά σεμιναρίων “Επιχειρηματι-
κότητα και Καινοτομία”, η οποία θα προσφέρεται και ως μάθημα 
ελεύθερης επιλογής.

Υποστήριξη και Καθοδήγηση (Support and Mentoring): 
Στόχος είναι η ενθάρρυνση της δραστηριοποίησης μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας που επιθυμούν να αξιοποιήσουν 
επιχειρηματικά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα ή τις ιδέες 
τους. Για τον σκοπό αυτό, το ΚΕΠ θα επιδιώξει να προσελκύσει 
και να αναπτύξει εμπειρογνωμοσύνη για παροχή συμβουλών και 
τεχνογνωσίας σε σχετικά θέματα. 

Δικτύωση (Networking): Στόχος είναι η δημιουργία συνερ-
γειών, η αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και εμπειρογνωμοσύνης 
εκτός ΠΚ και η προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του 
ΚΕΠ στην κυπριακή κοινωνία, τον γεωγραφικό περίγυρο της 

Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ενδοπανεπιστημιακή συνεργασία: Παράλληλα με τη δικτύ-

ωση με εξωτερικούς φορείς, το ΚΕΠ θα επιδιώξει την προώθηση 
συνεργειών με οντότητες και δραστηριότητες του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου, όπως η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, η 
ad hoc επιτροπή για τις ευρεσιτεχνίες, Σχολές, Τμήματα, Ερευνη-
τικές Μονάδες, Ερευνητικά Εργαστήρια, το Ινστιτούτο «Κομφού-
κιος», ο κυπριακός διαγωνισμός επιχειρηματικότητας CyEC και 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ. 

Μέσα στο 2015 το ΚΕΠ διοργάνωσε στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου 7 εκδηλώσεις αφιερωμένες στην επιχειρηματικότητα, με 
προσκεκλημένους ομιλητές από Κύπρο, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ελλάδα, 
Βρετανία, Ελβετία και Ιταλία, όπου προσήλθαν πέραν των 700 
ατόμων από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους αποφοί-
τους του ΠΚ, το οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας της 
Κύπρου, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα. Μέσα στο 2015 
το ΚΕΠ σχεδίασε και υλοποίησε την ιστοσελίδα του, την ενεργό 
παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Google+ και την παραγωγή ψηφιακού ενη-
μερωτικού και μαθησιακού περιεχομένου από τις εκδηλώσεις 
του, στις ιστοσελίδες YouTube και SlideShare. Επίσης, εντός 
του 2015 και με τη συνδρομή του Εκκολαπτηρίου «Διογένης» 
το ΚΕΠ προχώρησε στον σχεδιασμό και τον εξοπλισμό ενός 
πρωτοποριακού για τα κυπριακά δεδομένα χώρου καινοτομικών 
κατασκευών και πρωτοτύπων «maker space», ο οποίος περι-
λαμβάνει τρισδιάστατο εκτυπωτή, μικροεπεξεργαστές και ενσω-
ματωμένα κυκλώματα αισθητήρων, drone, συστήματα εικονικής 
πραγματικότητας κ.λπ. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης 
της στέγασης του ΚΕΠ, αναμένεται ότι ο χώρος καινοτομικών κα-
τασκευών θα καταστεί λειτουργικός και προσβάσιμος προς τους 
φοιτητές και τους ερευνητές του Πανεπιστημίου. Τέλος, το ΚΕΠ 
έχει προχωρήσει σε έρευνα για την καταγραφή των αναγκών 
και των προσδοκιών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα 
επιχειρηματικότητας, κυκλοφορώντας δύο ερωτηματολόγια (ένα 
προς την ακαδημαϊκή/ερευνητική/διοικητική κοινότητα και ένα 
προς τη φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου). Η ανταπό-
κριση ήταν πολύ ικανοποιητική και συνέβαλε στον καθορισμό 
της Αποστολής αλλά και των Δράσεων που περιγράφονται πιο 
πάνω. 

Το ΚΕΠ στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη, Κέντρο Κοινω-
νικών Δραστηριοτήτων, ΚΟΔ03 στον 1ο όροφο. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας 
www.c4e.org.cy, ενώ μπορείτε επίσης να συνδεθείτε μαζί μας 
στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook ucyc4e, 
Τwitter @ucy_c4e, Youtube & Google+, Slideshare και Linkedin. 

Επικοινωνία: κ. Μενέλαος Α. Μενελάου, Υπεύθυνος Επιχειρη-
σιακών Θεμάτων ΚΕΠ, ηλ. διεύθυνση: menelaos@ucy.ac.cy 

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Την εμπιστοσύνη της προς την ποιότητα των αποφοίτων 
του Πανεπιστημίου Κύπρου αποδεικνύει εμπράκτως η εται-
ρεία PwC. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι στην PwC 
εργοδοτούνται 152 απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
το 40% των οποίων κατέχει διευθυντική θέση. Περισσότε-
ροι από τους μισούς εργοδοτούμενους αξιολογήθηκαν ως 
άτομα με πολύ υψηλή επίδοση στην εργασία τους για το 
οικονομικό έτος 2015. Επίσης, το 24% των υφιστάμενων 
εκπαιδευόμενων στην PwC είναι απόφοιτοι του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των 32 παγκόσμι-
ων διακρίσεων και βραβείων που απονεμήθηκαν από το 
ICAEW σε εκπαιδευόμενους λογιστές της PwC από το 1999 
μέχρι σήμερα, το 25% έχει απονεμηθεί σε απόφοιτους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, από το σύνολο των 43 
παγκύπριων διακρίσεων και βραβείων που απονεμήθηκαν 
από το ACCA σε εκπαιδευόμενους λογιστές της PwC από το 
2004 μέχρι σήμερα, το 16% έχει απονεμηθεί σε απόφοιτους 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα στατιστικά στοιχεία παρου-
σιάστηκαν από την PwC στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπι-
στημίου Κύπρου και τους Κοσμήτορες των Σχολών. 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης της για ενθάρ-
ρυνση της επιχειρηματικότητας η PwC χρηματοδότησε τον 
Μάιο του 2015 τη δημιουργία του Ινστιτούτου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ PwC

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 2289 4366, 
Τηλεομοιότυπο: 2289 4477
Ηλ. ταχυδρομείο: labiri.marisa@ucy.ac.cy

Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα
Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου
Τεύχος 50ο, Μάρτιος 2016. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο
διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Πρόεδρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης

Μέλη Νικολοπούλου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικών Σπουδών
 Κούρτελλος Άντρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών
 Τζούνακας Σπυρίδωνας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
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