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04 Eισαγωγή
Tο εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί απόρ-

Η ορθή εφαρμογή του λογοτύπου από όλες τις οντότητες

ροια της υιοθέτησης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου του

του Πανεπιστημίου κρίνεται ως μείζονος σημασίας αφού,

νέου ανανεωμένου λογοτύπου. Το 2008, η Σύγκλητος του

με το να χρησιμοποιούμε το λογότυπό μας ορθά, σεβό-

Πανεπιστημίου ενέκρινε το νέο λογότυπο το οποίο συνά-

μαστε την ταυτότητά μας και εκπέμπουμε μία εικόνα

δει πλέον με τη δυναμική που χαρακτηρίζει το Ίδρυμα.

συνοχής προς το ευρύ κοινό.

Το σύμβολο του Πανεπιστημίου παρέμεινε το ίδιο και
διατηρεί τη φυσιογνωμία του. Απώτερος σκοπός του επα-

Ως Πανεπιστήμιο, είναι σημαντικό να έχουμε ομοιόμορφη,

νασχεδιασμού του ήταν να δοθεί νέα πνοή και ζωντάνια

δυνατή, και εύκολα αναγνωρίσιμη εικόνα. Η υιοθέτηση

στο λογότυπο, με τρόπο που να αντιπροσωπεύει και να

των αρχών που διέπουν την εφαρμογή του λογοτύπου

εκφράζει τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει το

μας και η μη παρέκκλισή μας από αυτές, θα συμβάλουν

Πανεπιστήμιο.

τα μέγιστα στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Πρύτανης

05 Τα πλεονεκτήματα του τυποποιημένου
συστήματος εταιρικής ταυτότητας

Ο σκοπός του τυποποιημένου συστήματος εταιρικής
ταυτότητας, όπως καθορίζεται και περιγράφεται σε αυτό
το εγχειρίδιο και εφαρμόζεται στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής πολιτικής, είναι η προβολή της
ταυτότητάς μας μέσω μιας εύκολα αναγνωρίσιμης και
θετικής δημόσιας εικόνας.
Η συνέπεια σε όλες τις εφαρμογές του τυποποιημένου
συστήματος εταιρικής ταυτότητας εμπλουτίζει σημαντικά
τις επικοινωνιακές προσπάθειες του πανεπιστημίου μας
για να προβάλει μια επαγγελματική και θετική εικόνα
όσον αφορά τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Διοικητικές
Υπηρεσίες που το απαρτίζουν.

Το εγχειρίδιο αυτό είναι το επίσημο σημείο αναφοράς
και προσφέρει τις κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις
οργανωτικές μονάδες του πανεπιστημίου. Έχει ετοιμαστεί
με σκοπό να καθοδηγήσει οποιονδήποτε συντάσσει,
διορθώνει ή σχεδιάζει έντυπες, ηλεκτρονικές ή άλλου
είδους εκδόσεις καθώς και υλικό που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Εύκολο στην εφαρμογή του, το εγχειρίδιο καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα μορφών και εφαρμογών, ενώ διακρίνεται
από ευελιξία που επιτρέπει στις επιμέρους οντότητες
του πανεπιστημίου να διατηρήσουν την ιδιαιτερότητά
τους και να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα μιας
τυποποιημένης ταυτότητας.

06 Η λογική του
σχεδιασμού
Λογότυπο
Το λογότυπο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε βάσει της πιο κάτω
λογικής:
• Το λογότυπο παρέχει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μια ζωντανή
και μοναδική εικόνα που αντιπροσωπεύει την αποστολή και
τις αξίες του.
• Το σύμβολο απορρέει από το σχέδιο ενός διπλού κυπαρισσιού
που βρέθηκε χαραγμένο σε ένα ξύλινο μπαούλο του 19ου
αιώνα και το οποίο έχει αποδοθεί με μια σύγχρονη προσέγγιση.
• Το χρυσό του χρώμα είναι ένα μείγμα από πορτοκαλί και
κίτρινο, το οποίο εκφράζει ενέργεια, ζωντάνια, πνευματικότητα
και επικοινωνία. Το πράσινο χρώμα του λεκτικού είναι μια
έκφραση γνώσης, ανάπτυξης, ανανέωσης και ελπίδας.
• Το χρυσό και το πράσινο χρώμα επιλέγηκαν από την Κυπριακή σημαία και προβάλλουν επίσης τα χρώματα της φυσικής
ομορφιάς του νησιού.
• Ο συνδυασμός του πορτοκαλί και του κίτρινου χρώματος δημιουργεί οπτικά την αίσθηση της κίνησης και προσδίδει ζωντάνια και ενέργεια.
• Η γραμματοσειρά επιλέγηκε για να είναι πρακτική και σύγχρονη.
• Ολόκληρος ο σχεδιασμός έχει λάβει υπόψη την ανάγκη για
ευελιξία στις εφαρμογές του.

Σύμβολο

Λεκτικό
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Περιθώριο ασφάλειας & ελάχιστο μέγεθος
Λανθασμένη χρήση

08
09
10

08 Εταιρική ταυτότητα του
Πανεπιστημίου Κύπρου

Λογότυπο

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το πιο σημαντικό
εργαλείο της οπτικής μας ταυτότητας και χρησιμοποιείται σε
όλο το επικοινωνιακό υλικό. Η χρήση του λογοτύπου θα πρέπει
να συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφονται σε
αυτό το εγχειρίδιο.
Το έμβλημα αποτελείται από δύο στοιχεία: το σύμβολο και το
λεκτικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δε θα πρέπει να επανασχεδιαστεί, να υποστεί ψηφιακή επεξεργασία ή να αλλοιωθεί.
Το σύμβολο και το λεκτικό θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται μαζί και ποτέ ξεχωριστά ή ανεξάρτητα.
Τα μόνα αποδεκτά λογότυπα παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα
και βρίσκονται αναρτημένα στο www.ucy.ac.cy/pr
Σημαντική σημείωση
Το λογότυπο είναι διαθέσιμο σε τρεις γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά
και Τουρκικά. Χρησιμοποιείτε την εκδοχή που αντιστοιχεί με τη
γλώσσα ή τις γλώσσες επικοινωνίας που έχετε επιλέξει. Παρ' όλον
ότι τα λογότυπα που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο
είναι βασισμένα πάνω στο Ελληνικό λογότυπο, οι ίδιες αρχές και
κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται και στις άλλες γλώσσες.
Οι προδιαγραφές για τους χρωματικούς κώδικες και την αναπαραγωγή του λογοτύπου, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με
τα διάφορα επικοινωνιακά εργαλεία πάνω στα οποία θα εμφανίζεται, υπάρχουν στις σελίδες που ακολουθούν.
Το λογότυπο υπάρχει στις ακόλουθες μορφές:
Μορφή αρχείων
eps: Για όλες τις επαγγελματικές εφαρμογές εκτύπωσης
jpeq: Για προγράμματα Microsoft
gif: Για χρήση στο διαδίκτυο

Σύμβολο

Λεκτικό

09 Περιθώριο ασφάλειας
και ελάχιστο μέγεθος
1/3x

1/2 x

Όπως εμφανίζεται, το ελάχιστο περιθώριο ασφάλειας πάνω,
αριστερά και δεξιά αντιστοιχεί με το ¼ του πλάτους του συμβόλου και με το ½ στο κάτω μέρος. Αφήνετε πάντα τουλάχιστον
αυτό το ελάχιστο περιθώριο γύρω από το λογότυπο. Έχει σημασία να τηρείται αυτός ο κανόνας και να διατηρούνται σε όλες τις
περιπτώσεις τα περιθώρια ασφάλειας.

x

1/4 x

1/4 x

Με στόχο να διασφαλιστεί η αναγνωσιμότητα και η δυναμική
παρουσία, το λογότυπο απαιτεί ένα περιθώριο ασφάλειας το
οποίο να είναι καθαρό από άλλα γραφικά στοιχεία ή κείμενα.

Το προτεινόμενο περιθώριο ασφάλειας εξυπηρετεί την προστασία του λογοτύπου. Επειδή το λογότυπο θα εμφανίζεται σε
διάφορες εφαρμογές και μορφές, το περιθώριο ασφάλειας θα
εξασφαλίζει ευκρίνεια και δυναμική παρουσία. Όπου είναι δυνατόν, αφήστε περισσότερο από το ελάχιστο περιθώριο ασφάλειας γύρω από το λογότυπο.

7 χιλ

7 χιλ
7 χιλ

Δεν υπάρχει μέγιστο μέγεθος στο οποίο μπορεί να αναπαραχθεί
το λογότυπο.

7 χιλ

Ελάχιστο μέγεθος
Το λογότυπό μας πρέπει πάντα να είναι εύκολα διακριτό και όλες
οι αναπαραγωγές του να έχουν συνέπεια. Αυτός είναι ο λόγος
που έχει καθιερωθεί ένα ελάχιστο μέγεθος. Το σύμβολο πρέπει
να έχει ελάχιστο ύψος 7 χιλ.

7 χιλ

Για χρήση του λογοτύπου με τις ονομασίες των επιμέρους οντοτήτων, συμβουλευτείτε τη σελίδα 16.

10 Λανθασμένη Χρήση
Σε αυτή τη σελίδα παρατίθενται παραδείγματα που αφορούν
τους τρόπους με τους οποίους το λογότυπο του Πανεπιστημίου
Κύπρου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Μη χρησιμοποιήσετε διαφορετική γραμματοσειρά για να γράψετε τις λέξεις Πανεπιστήμιο
Κύπρου.

Μην αντικαταστήσετε το λογότυπο με το όνομα
επιμέρους οντότητας.

Μη μετατρέψετε το χρώμα του λογοτύπου σε
διαβαθμίσεις του γκρι (greyscale). Αν υπάρχουν
περιορισμοί στην εκτύπωση χρησιμοποιείστε
την εκδοχή του λογοτύπου σε διαβαθμίσεις του
γκρι η οποία βρίσκεται στη σελίδα 13.

Μην προσθέτετε περίγραμμα σε οποιοδήποτε
μέρος του λογοτύπου. Για τις εκδοχές του λογοτύπου σε φόντο με διάφορα χρώματα, συμβουλευτείτε τη σελίδα 14.

Μη αλλοιώνετε το λογότυπο συμπιέζοντας ή
διαστέλλοντάς το, είτε οριζόντια, είτε κάθετα.

Τα χρώματα του λογοτύπου να μη μεταβάλλονται ούτε να εναλλάσσονται μεταξύ τους.
Για τις εκδοχές των χρωμάτων του λογοτύπου
συμβουλευτείτε τη σελίδα 17.

Μην αλλοιώνετε, σμικρύνετε ή μεγεθύνετε οποιοδήποτε στοιχείο του λογοτύπου.

Μην αφαιρείτε οποιοδήποτε μέρος του λογοτύπου.

Τα χρώματα των στοιχείων του λογοτύπου δε θα πρέπει να
αντικαθίστανται, να αλλοιώνονται ή να μεταβάλλονται κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες. Συμβουλευτείτε τη σελίδα 8 για
την πλήρη σειρά των εγκεκριμένων εκδοχών των λογοτύπων.
Το λογότυπο πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείται χωρίς
πλαίσιο.
Αναπαραγωγή:
Η αναπαραγωγή του λογοτύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου
πρέπει να γίνεται πάντα από τα ψηφιακά αρχεία που διατίθενται από το Γραφείο Επικοινωνίας.

11 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ
Παλέτα χρωμάτων

12

Μονοχρωμία

13

Χρήση των διάφορων εκδοχών
του λογοτύπου

14

12 Παλέτα χρωμάτων
Όλες οι εφαρμογές του λογοτύπου θα πρέπει να είναι στα χρώματα που αναφέρονται σε αυτές τις σελίδες. Οποτεδήποτε είναι
δυνατόν, τα χρώματα του λογοτύπου πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα ΠΚ Πορτοκαλί, ΠΚ Κίτρινο και ΠΚ Πράσινο.
Τα χρώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι σύμφωνα με το
Πρότυπο Χρωμάτων PANTONE που αναφέρονται σε αυτή τη
σελίδα. Για την αντιστοιχία των χρωμάτων οι τυπογράφοι και
άλλοι προμηθευτές θα πρέπει να παραπέμπονται στον Οδηγό
Χρωμάτων PANTONE. Τα χρώματα PANTONE που φέρουν τον
κωδικό "C" παραπέμπουν στα χρώματα που είναι σύμφωνα με
τα δείγματα του Οδηγού PANTONE για Επιστρωμένο (Γλασέ)
Χαρτί (Coated Paper); τον κωδικό "U" ο οποίος παραπέμπει στα
χρώματα που είναι σύμφωνα με τα δείγματα του Οδηγού
PANTONE για Μη Επιστρωμένο Χαρτί (Uncoated Paper), και τον
κωδικό "Μ" ο οποίος παραπέμπει στα χρώματα που είναι σύμφωνα με τα δείγματα του Οδηγού PANTONE για Ματτ Χαρτί
(Matte Paper).
Επειδή οι διαφορές στην ποιότητα του χαρτιού και στις τεχνικές
εκτύπωσης μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των χρωμάτων, οι αντίστοιχες αποχρώσεις με τα 4 χρώματα διεργασίας
(CMYK) αποτελούν μόνο μια κατευθυντήρια γραμμή και δε θα
πρέπει να θεωρούνται ακριβής οδηγός. Για να εξασφαλίσετε
συνέπεια στα χρώματα, πάντοτε συγκρίνετε το δοκίμιο με το
Πρότυπο Χρωμάτων PANTONE FORMULA GUIDE.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χρώματα που εμφανίζονται στις σελίδες του
εγχειριδίου είναι ενδεικτικά. Για την ακριβή απόχρωση συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Οδηγού Χρωμάτων
PANTONE.

ΠΚ Πορτοκαλί

ΠΚ Κίτρινο

ΠΚ Πράσινο

Coated (Γλασέ Χαρτί)
Pantone 144 C
M50, Y100
R232, G139, B0

Coated (Γλασέ Χαρτί)
Pantone 1235 C
M35, Y100
R239, G172, B0

Coated (Γλασέ Χαρτί)
Pantone 384 C
C28, Y100, K40
R138, G146, B0

Uncoated (Μη Επιστρωμένο Χαρτί)
Pantone 144 U
M45, Y100
R234, G151, B0

Uncoated (Μη Επιστρωμένο Χαρτί)
Pantone 116 U
M30, Y100
R242, G182, B0

Uncoated (Μη Επιστρωμένο Χαρτί)
Pantone 398 U
C14, Y100, K33
R172, G168, B0

Matte (Ματτ Χαρτί)
Pantone 144 M
M50, Y100
R232, G139, B0

Matte (Ματτ Χαρτί)
Pantone 130 M
M35, Y100
R232, G139, B0

Matte (Ματτ Χαρτί)
Pantone 384 M
C20, Y100, K40
R232, G139, B0

#E4AA09

#8D9106

Για δημιουργία ιστοσελίδων
#DA8D00

Πορτοκαλί ΠΚ

13 Μονοχρωμία
Σε περίπτωση που η εκτύπωση θα είναι μονόχρωμη ή το φόντο
δεν προσφέρεται για εκτύπωση σε 3 χρώματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις πέντε μονόχρωμες εναλλακτικές εκδοχές:

Κίτρινο ΠΚ

Πορτοκαλί ΠΚ
Κίτρινο ΠΚ
Πράσινο ΠΚ
Διαβαθμίσεις του γκρι (greyscale)
Μαύρο
Πράσινο ΠΚ

Διαβαθμίσεις του γκρι (greyscale)

Σύμβολο: Σκούρο γκρίζο 65% Μαύρο, Ανοικτό Γκρίζο 50% Μαύρο
Κάθετη Γραμμή: 65% Μαύρο Λεκτικό: 75% Μαύρο

Μαύρο

14 Χρήση των εκδοχών
του λογοτύπου
Σε αυτήν τη σελίδα υπάρχουν παραδείγματα που αφορούν στο
σωστό τρόπο χρήσης του λογοτύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου
σε διαφορετικό φόντο. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ικανοποιητικός βαθμός αντίθεσης μεταξύ του λογοτύπου και
του φόντου για την καλύτερη δυνατή αναγνωσιμότητα. Συμβουλεύεστε τα παραδείγματα δίπλα.

Λευκό φόντο
(η πρώτη επιλογή)
Η πιο κατάλληλη λύση πάνω σε λευκό φόντο είναι το λογότυπο να εκτυπωθεί σε τριχρωμία .

Λευκό φόντο
(με περιορισμούς στα χρώματα)
Η εκδοχή του λογοτύπου σε διαβαθμίσεις του γκρι (greyscale) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις όπου
υπάρχουν περιορισμοί στην εκτύπωση.

Πορτοκαλί φόντο του ΠΚ
(με το λογότυπο σε "αρνητική" εκδοχή)
Όταν το λογότυπο χρησιμοποιείται πάνω σε έγχρωμο
φόντο, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα από τα
τρία χρώματα της εταιρικής ταυτότητας.

Μαύρο φόντο
Οι "αρνητικές" εκδοχές του λογοτύπου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις όπου το φόντο είναι
μαύρο.

Κίτρινο φόντο του ΠΚ
(με το λογότυπο σε "αρνητική" εκδοχή)
Όταν το λογότυπο χρησιμοποιείται πάνω σε έγχρωμο
φόντο, είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα από τα
τρία χρώματα της εταιρικής ταυτότητας.

Ανοιχτόχρωμο φόντο
Η έγχρωμη εκδοχή του λογοτύπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω σε ανοιχτόχρωμο φόντο που έχουν ελαφρές
παραλλαγές στις αποχρώσεις τους, όπως σε φωτογραφίες,
νοουμένου ότι θα είναι εύκολα ορατό στην ολότητά του.

Πράσινο φόντο του ΠΚ
(με το λογότυπο σε "αρνητική" εκδοχή)
Όταν το λογότυπο χρησιμοποιείται πάνω σε έγχρωμο φόντο,
είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα από τα τρία χρώματα της εταιρικής ταυτότητας.

Σκούρο φόντο
Η "αρνητική" εκδοχή του λογοτύπου θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω σε σκούρο φόντο που έχει ελαφρές
παραλλαγές στις αποχρώσεις του, όπως σε φωτογραφίες,
νοουμένου ότι αυτό θα είναι εύκολα ορατό.

15 ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Δείγματα λογοτύπων

16

16 Δείγματα λογοτύπων
Τα ονόματα των επιμέρους οντοτήτων τοποθετούνται κάτω από
το λεκτικό “Πανεπιστήμιο Κύπρου”, όπως παρουσιάζονται σε
αυτήν τη σελίδα. Η αναλογία του μεγέθους αποφασίζεται από
το μήκος που καταλαμβάνει το όνομα της Υπηρεσίας, Σχολής ή
του Τμήματος. Τα ονόματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το
πλάτος που καταλαμβάνει το λεκτικό "Πανεπιστήμιο Κύπρου" και
το μέγιστο τους μέγεθος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα κεφαλαία
γράμματα του λεκτικού.
Όλα τα λογότυπα των Σχολών, Τμημάτων και Διοικητικών Υπηρεσιών, υπάρχουν σε ψηφιακά αρχεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις και ουδέποτε να επανασχεδιάζονται. Τα αρχεία υπάρχουν σε μορφή eps, jpeq και gif
και διατίθενται από το Γραφείο Επικοινωνίας.

Οικονομικές Υπηρεσίες

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Τεχνικές Υπηρεσίες

Υπηρεσία Έρευνας
και ∆ιεθνών Σχέσεων

Σε όλες τις περιπτώσεις βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο αρχείο.
Είδη ψηφιακών αρχείων
eps: για όλες τις επαγγελματικές χρήσεις
jpeg: προγράμματα Microsoft
gif: για χρήση στο διαδίκτυο

Υπηρεσία Πληροφορικών
Συστημάτων

Γραφείο ∆ιευθυντή
∆ιοίκησης και Οικονομικών

Τομέας Προώθησης
και Προβολής

Τμήμα Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών

17 ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ
Εγκεκριμένες γραμματοσειρές
(PFDocument)
(Minion Pro) σε Περιβάλλον Mac
(Calibri) σε Περιβάλλον Mac & PC

18
19
20

18 Εγκεκριμένες
γραμματοσειρές
Ένα από τα κύρια στοιχεία στην καθιέρωση μιας ομοιόμορφης
εταιρικής ταυτότητας είναι η χρήση των επιλεγμένων γραμματοσειρών για όλα τα κείμενα. Η συνεπής χρήση των επιλεγμένων
γραμματοσειρών ενισχύει τη δημόσια εικόνα του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
PFDocument
Για τη δημιουργία του Λεκτικού Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε όλες
τις γλώσσες, καθώς και για τα Λεκτικά των επιμέρους οντοτήτων χρησιμοποιήθηκε η γραμματοσειρά PF Document.
Η ίδια γραμματοσειρά χρησιμοποιείται και στα είδη γραφικής
ύλης, όπως είναι π.χ. τα επιστολόχαρτα, οι επαγγελματικές κάρτες,
οι φάκελοι αλληλογραφίας κ.ο.κ.

PFDocument Regular

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)
PFDocument Italic

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)
PFDocument Bold

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)
PFDocument BoldItalic

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)

19 Εγκεκριμένες
γραμματοσειρές
Minion Pro Regular
Mac
Η Minion Pro σε όλους τους τύπους της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημίσεις, φυλλάδια και άλλα είδη προβολής ή επικοινωνίας.
H γραμματοσειρά είναι εγκατεστημένη σε όλους τους υπολογιστές Mac.
Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές
τις γραμματοσειρές για να δημιουργήσετε οποιοδήποτε
λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)
Minion Pro Italic

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)
Minion Pro Bold

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)
Minion Pro Bold Italic

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)

20 Εγκεκριμένες
γραμματοσειρές
Calibri Regular
Mac & PC
Η Calibri σε όλους τους τύπους της μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για διαφημίσεις, φυλλάδια και άλλα είδη προβολής ή επικοινωνίας.
H γραμματοσειρά είναι εγκατεστημένη σε όλους τους υπολογιστές PC.
Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές
τις γραμματοσειρές για να δημιουργήσετε οποιοδήποτε
λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)
Calibri Italic

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)
Calibri Bold

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)
Calibri Bold Italic

αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
1234567890&.,:;€%@!?(*)

21 ΕΝΤΥΠΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Επαγγελματικές κάρτες
Επιστολόχαρτο
Επιστολόχαρτο διοίκησης
Επιστολόχαρτο επιμέρους οντοτήτων
Δεύτερο φύλλο αλληλογραφίας
Ευχαριστήριο φύλλο
Φάκελος DL
Φάκελος Α5/Α4

22
23
24
25
26
27
28
29

Τετράδιο σημειώσεων Α4
Εξώφυλλο τετραδίου σημειώσεων Α4
Τετράδιο σημειώσεων Α5
Εξώφυλλο τετραδίου σημειώσεων Α5
Τετράδιο Α4 για επιμέρους οντότητες
Τετράδιο σημειώσεων Α5 για επιμέρους οντότητες
Υπόμνημα Α5
Φάκελος εγγράφων A4
Σφραγίδα

30
31
32
33
34
35
36
37
38

4 χιλ

22 Επαγγελματικές κάρτες

42 χιλ

4 χιλ

5,5 χιλ

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν
ετοιμάζετε επαγγελματικές κάρτες για τα μέλη του προσωπικού και της διοίκησης. Επιλέξτε (όπου ισχύει) την ανάλογη
διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας όπως αυτά εμφανίζονται στα παραδείγματα δίπλα.
Μέγεθος:
90 χιλ x 52 χιλ
Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
Για το λογότυπο: PMS 144 Μ, PMS 130 Μ, PMS 384 Μ
Για το ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 M
Για το όνομα, τον τίτλο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιείτε το PMS 384 M.

5,5 χιλ

Όνομα Επίθετο
Τίτλος

Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Τ.Θ. 20537, Λευκωσία 1678, Κύπρος
Τelephone: + 357 22 890000, Fax: + 357 22 890000
E-mail: name@ucy.ac.cy www.ucy.ac.cy
5 χιλ

4,5 χιλ
4,5 χιλ

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Art Matte 300gsm

Όνομα Επίθετο

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Για το όνομα χρησιμοποιείτε PFDocument Bold 9,5 στιγμών.
Για τον τίτλο χρησιμοποιείτε PFDocument Italic 7 στιγμών με διάστιχο 8 στιγμών.
Για τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιείτε PFDocument Roman
7.5 στιγμών με διάστιχο 9 στιγμών.

Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Τ.Θ. 20537, Λευκωσία 1678, Κύπρος
Τelephone: + 357 22 890000, Fax: + 357 22 890000
E-mail: name@ucy.ac.cy www.ucy.ac.cy

Τίτλος
Σχολή & Τμήμα

5 χιλ

5,5 χιλ
5,5 χιλ

Όνομα Επίθετο
Τίτλος
Σχολή & Τμήμα

Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: + 357 22 890000, Τηλεομοιότυπο: + 357 22 890000
E-mail: name@ucy.ac.cy www.ucy.ac.cy
5 χιλ

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το κεντρικό επιστολόχαρτο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

7 χιλ

23 Επιστολόχαρτο

70 χιλ

14 χιλ

7 χιλ
7 χιλ

Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Tηλέφωνο: +357 22894008
Tηλεομοιότυπο: +357 22894469
Hλ. διεύθυνση: info@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy

Ημερομηνία

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Όνομα του Αποδέκτη
Τίτλος
Εταιρεία
∆ιεύθυνση
Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Χαιρετισμός,

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Στο παράδειγμα δίπλα, η διεύθυνση γράφεται με τη γραμματοσειρά PFDocument Roman σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.
Η ημερομηνία πρέπει πάντα να είναι ευθυγραμμισμένη με
την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης.

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη
μία επιστολή στο νέο σας επιστολόχαρτο.
Ορίστε το αριστερό περιθώριο στα 25 χιλ στο αριστερό άκρο του επιστολόχαρτου σας και ξεκινήστε
στοιχίζοντας πλήρως το κείμενο σας σε ένα πλαίσιο κειμένου πλάτους 160 χιλ. Χρησιμοποιήστε
μία γραμματοσειρά τύπου serif, κατά προτίμηση την PFDocument Regular μεγέθους 10 στιγμών (pt)
με διάστιχο 16 στιγμών.
Όλοι οι τύποι πρέπει να οριστούν χωρίς συλλαβισμό και να εκτυπωθούν με μαύρο μελάνι.
Ξεκινήστε το κείμενό σας με την τρέχουσα ημερομηνία, η οποία πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με
την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης. Μετά από την ημερομηνία πατήστε το πλήκτρο ‘enter’ 2
φορές και εισάγετε τα στοιχεία του παραλήπτη. Μετά την τελευταία σειρά των στοιχείων του
αποδέκτη πατήστε 3 φορές το πλήκτρο ‘enter’ και εισάγετε τον χαιρετισμό σας. Πατήστε το πλήκτρο
‘enter’ 2 φορές και αρχίστε να πληκτρολογείτε την επιστολή σας. Μεταξύ των παραγράφων πατήστε
δύο φορές το πλήκτρο ‘enter’ αφήνοντας το ανάλογο κενό.

Διάταξη Επιστολής:
Όλα τα κείμενα πρέπει να γράφονται με τη χρήση των εγγεκριμένων γραμματοσειρών (βλέπε σελίδες 17-20) 11 ή 12 στιγμών, με διάστιχο 16 στιγμών. Τα περιθώρια πρέπει να ρυθμίζονται όπως στο παράδειγμα δίπλα.

Μετά την τελευταία φράση της επιστολής σας πατήστε τρεις 3 φορές το πλήκτρο ‘enter’ και ξεκινήστε
τον αποχαιρετισμό σας. Μετά τον αποχαιρετισμό πατήστε το πλήκτρο ‘enter’ άλλες τέσσερις 4 φορές
και εισάγετε το όνομα του αποστολέα, παρέχοντας έτσι αρκετό χώρο για μια υπογραφή.

Τιμητικός αποχαιρετισμός,

Όνομα του αποστολέα
Τίτλος

25 χιλ

160 χιλ

11 χιλ

7 χιλ

24 Επιστολόχαρτο
διοίκησης

88 χιλ

14 χιλ

7 χιλ
7 χιλ

Γραφείο Πρύτανη

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το επιστολόχαρτο διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Tηλέφωνο: +357 22894008
Tηλεομοιότυπο: +357 22894469
Hλ. διεύθυνση: rector@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy

Ημερομηνία
Όνομα του Αποδέκτη
Τίτλος
Εταιρεία
∆ιεύθυνση
Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Χαιρετισμός,

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη
μία επιστολή στο νέο σας επιστολόχαρτο.
Ορίστε το αριστερό περιθώριο στα 25 χιλ στο αριστερό άκρο του επιστολόχαρτου σας και ξεκινήστε
στοιχίζοντας πλήρως το κείμενο σας σε ένα πλαίσιο κειμένου πλάτους 160 χιλ. Χρησιμοποιήστε
μία γραμματοσειρά τύπου serif, κατά προτίμηση την PFDocument Regular μεγέθους 10 στιγμών (pt)
με διάστιχο 16 στιγμών.

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Κάτω από το λογότυπο της οντότητας, το οποίο μπορείτε να
εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας, τοποθετείστε τη
διεύθυνση όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα δίπλα. Η διεύθυνση γράφεται με τη χρήση της γραμματοσειράς PFDocument
Roman σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.
Η ημερομηνία πρέπει πάντα να είναι ευθυγραμμισμένη με
την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης.

Όλοι οι τύποι πρέπει να οριστούν χωρίς συλλαβισμό και να εκτυπωθούν με μαύρο μελάνι.
Ξεκινήστε το κείμενό σας με την τρέχουσα ημερομηνία, η οποία πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με
την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης. Μετά από την ημερομηνία πατήστε το πλήκτρο ‘enter’ 2
φορές και εισάγετε τα στοιχεία του παραλήπτη. Μετά την τελευταία σειρά των στοιχείων του
αποδέκτη πατήστε 3 φορές το πλήκτρο ‘enter’ και εισάγετε τον χαιρετισμό σας. Πατήστε το πλήκτρο
‘enter’ 2 φορές και αρχίστε να πληκτρολογείτε την επιστολή σας. Μεταξύ των παραγράφων πατήστε
δύο φορές το πλήκτρο ‘enter’ αφήνοντας το ανάλογο κενό.
Μετά την τελευταία φράση της επιστολής σας πατήστε τρεις 3 φορές το πλήκτρο ‘enter’ και ξεκινήστε
τον αποχαιρετισμό σας. Μετά τον αποχαιρετισμό πατήστε το πλήκτρο ‘enter’ άλλες τέσσερις 4 φορές
και εισάγετε το όνομα του αποστολέα, παρέχοντας έτσι αρκετό χώρο για μια υπογραφή.

Διάταξη Επιστολής:
Όλα τα κείμενα πρέπει να γράφονται με τη χρήση των εγγεκριμένων γραμματοσειρών (βλέπε σελίδες 17-20) 11 ή 12 στιγμών, με διάστιχο 16 στιγμών. Τα περιθώρια πρέπει να ρυθμίζονται όπως στο παράδειγμα δίπλα.

Τιμητικός αποχαιρετισμός,

Όνομα του αποστολέα
Τίτλος

25 χιλ

160 χιλ

11 χιλ

7 χιλ

25 Επιστολόχαρτο
επιμέρους οντοτήτων

88 χιλ

14χιλ

7 χιλ
7 χιλ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το επιστολόχαρτο όπου η ονομασία της Σχολής και του
Τμήματος εμφανίζεται σε τρεις γραμμές.

11χιλ
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 892249, 22 892200
Τηλεομοιότυπο: 22 892295
Ηλ. διεύθυνση: cee@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy

Ημερομηνία

Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)

Όνομα του Αποδέκτη
Τίτλος
Εταιρεία
∆ιεύθυνση
Ταχυδρομικός Κώδικας, Πόλη

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Χαιρετισμός,
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του τρόπου με τον οποίο πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη
μία επιστολή στο νέο σας επιστολόχαρτο.

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm

Ορίστε το αριστερό περιθώριο στα 25 χιλ στο αριστερό άκρο του επιστολόχαρτου σας και ξεκινήστε
στοιχίζοντας πλήρως το κείμενο σας σε ένα πλαίσιο κειμένου πλάτους 160 χιλ. Χρησιμοποιήστε
μία γραμματοσειρά τύπου serif, κατά προτίμηση την PFDocument Regular μεγέθους 10 στιγμών (pt)
με διάστιχο 16 στιγμών.

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς :
Κάτω από το λεκτικό της επιμέρους οντότητας, το οποίο μπορείτε
να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας, τοποθετείστε τη
διεύθυνση όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα δίπλα. Η διεύθυνση
γράφεται με τη χρήση της γραμματοσειράς PFDocument Roman
σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών.
Η ημερομηνία πρέπει πάντα να είναι ευθυγραμμισμένη με
την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης.

Όλοι οι τύποι πρέπει να οριστούν χωρίς συλλαβισμό και να εκτυπωθούν με μαύρο μελάνι.
Ξεκινήστε το κείμενό σας με την τρέχουσα ημερομηνία, η οποία πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με
την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης. Μετά από την ημερομηνία πατήστε το πλήκτρο ‘enter’ 2
φορές και εισάγετε τα στοιχεία του παραλήπτη. Μετά την τελευταία σειρά των στοιχείων του
αποδέκτη πατήστε 3 φορές το πλήκτρο ‘enter’ και εισάγετε τον χαιρετισμό σας. Πατήστε το πλήκτρο
‘enter’ 2 φορές και αρχίστε να πληκτρολογείτε την επιστολή σας. Μεταξύ των παραγράφων πατήστε
δύο φορές το πλήκτρο ‘enter’ αφήνοντας το ανάλογο κενό.
Μετά την τελευταία φράση της επιστολής σας πατήστε τρεις 3 φορές το πλήκτρο ‘enter’ και ξεκινήστε
τον αποχαιρετισμό σας. Μετά τον αποχαιρετισμό πατήστε το πλήκτρο ‘enter’ άλλες τέσσερις 4 φορές
και εισάγετε το όνομα του αποστολέα, παρέχοντας έτσι αρκετό χώρο για μια υπογραφή.

Διάταξη Επιστολής:
Όλα τα κείμενα πρέπει να γράφονται με τη χρήση των εγγεκριμένων γραμματοσειρών (βλέπε σελίδες 17-20) 11 ή 12 στιγμών, με διάστιχο 16 στιγμών. Τα περιθώρια πρέπει να ρυθμίζονται όπως στο παράδειγμα δίπλα.

Τιμητικός αποχαιρετισμός,

Όνομα του αποστολέα
Τίτλος

25 χιλ

160 χιλ

7 χιλ

26 Δεύτερο φύλλο
αλληλογραφίας

40 χιλ

14 χιλ

7 χιλ
7 χιλ

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το δεύτερο φύλλο αλληλογραφίας.

Γραφείο Πρύτανη

50 χιλ
25 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U
Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm
Διάταξη Επιστολής:
Όλα τα κείμενα πρέπει να γράφονται με τη χρήση των εγγεκριμένων γραμματοσειρών (βλέπε σελίδες 17-20) 11 ή 12 στιγμών, με διάστιχο 16 στιγμών. Τα περιθώρια πρέπει να ρυθμίζονται όπως στο παράδειγμα δίπλα.

50 χιλ

Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος

50 χιλ
Olorem volore dolorem velenis at veratem quip ea commodi atismod olortisit nibh er alit
volorperatum nibh et voluptatie commy nim alit vel dui te mod essiscipit atem dolor sis nonsed.
To commy numsan vullaore con henibh euipis nonum niam quissequisci tin ullamcon hendrem
dolorem ilis nisse facilisit loborem vulla consequatie dolortie tat. Min er sim ip endiamcor sequipisis
duismodit vendrer in ut wis amconsequis autpat lam zzriliscilla con utet, quisim amconumsan
exeros nit et lore con henis dunt atue min vero con exercil iquate velessim del eu feu facilit auguer sit
iurero con ver aliquis modigni smodolorem dolorem inim do et, si.
Lit doluptat adio commoloreet at nostie magna faciliquis erostrud duisci eratini atincidunt do dolore
et, velestisisl ulput lortiscipisl dit alit, commy numsan euipsum velit utat. Lore facidunt vulla feui bla
faccum elendre duipit lut luptatue mincilis aliquat. Liquis nibh eum iustrud tat landiam, conseni
amcommy nim dipit dolore dolortisl ut nos do del dolessequis dunt adiat ero cortisit nisi.
Del et autat vulla feummod doloborem in hent prat, consequat, sequissisit, quis dolore dit ut incipis
issecte ex enis nibh ex ex ex et pratueriusci tatum irit, conulla orpercil dipisl ipit, vulla feugait la alit
nonsenisim in etum ad magnibh ea alisl ulla feuguerosto core faccumsandre molorem dolor iuscilisi
bla feugue consecte ming et nibh eum nullumm olorer susciduissit wiscilismod molorer ostrud te
dolorer si tisit vendrem quatetum dolestio elessed essim eum zzriliquam, volor ing essequis aut lor
senim quis et dolesenim ad min cor si.
Uptat ut lore do odio cor iustrud tet wis autem inciliquisi tetue dolupta tionsequis acipit nulla feugait
iuscilisi.
To commy numsan vullaore con henibh euipis nonum niam quissequisci tin ullamcon hendrem
dolorem ilis min vero con exercil iquate velessim del eu feu facilit auguer sit iurero con ver aliquis
modigni smodolorem dolorem inim do et, si.

Complimentary close,

Name of sender
Title

25mm

27 Ευχαριστήριο φύλλο
Μέγεθος:
210 χιλ x 99 χιλ

7 χιλ

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το ευχαριστήριο φύλλο.

70 χιλ

7 χιλ
7 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Tηλέφωνο: +357 22894000
Hλ. διεύθυνση: info@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm
Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Για τις λέξεις "Με εκτίμηση" χρησιμοποιείτε PFDocument Regular
11 στιγμών

Με εκτίμηση

14 χιλ
21χιλ

14 χιλ

28 Φάκελος DL
Μέγεθος:
DL (220 χιλ x 110 χιλ)

12 χιλ

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε τον φάκελο DL.

12 χιλ
9 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ποιότητα Χάρτου:
Plain white Woodfree με αυτοκόλλητη ταινία
Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Στο παράδειγμα δίπλα η Ταχυδρομική Θυρίδα είναι γραμμένη
με PFDocument Regular 7 στιγμών.

P.O.Box 20537, 1678 Nicosia

29 Φάκελος Α5/A4
Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε τους φακέλους Α5 και Α4.
Μέγεθος:
Α5 (230 χιλ x 160 χιλ)
Α4 (325 χιλ x 229 χιλ)

18 χιλ

Α4

18 χιλ
14 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία

Ποιότητα Χάρτου:
Plain white Woodfree με αυτοκόλλητη ταινία
Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Στο παράδειγμα δίπλα η Ταχυδρομική Θυρίδα στον Α5 φάκελο
είναι γραμμένη με PFDocument Regular 9 στιγμών και στον Α4
με 10.

15 χιλ

Α5

15 χιλ
12 χιλ
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία

7 χιλ

30 Τεράδιο σημειώσεων
Α4

56 χιλ

70 χιλ

7 χιλ
7 χιλ

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το τετράδιο σημειώσεων Α4.

8 χιλ

Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)

18 χιλ

www.ucy.ac.cy

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U
Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality White Uncoated 100gsm
Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Για την ιστοσελίδα χρησιμοποιείτε PFDocument Regular 10
στιγμών. Το πάχος των πράσινων οριζόντιων γραμμών είναι
0.25 στιγμές.

9 χιλ
24 χιλ

21 χιλ

168 χιλ

21χιλ

31 Εξώφυλλο τετραδίου
σημειώσεων Α4
Αναπαραγωγή:
Για το εξώφυλλο του τετραδίου σημειώσεων Α4 πρέπει πάντα
να χρησιμοποιείτε το ψηφιακό αρχείο το οποίο μπορείτε να
εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας.
Μέγεθος:
210 χιλ x 327 χιλ
Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 C, PMS 1235 C, PMS 387 C
Ποιότητα Χάρτου:
Art Gloss 200gsm

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το μπλοκ σημειώσεων Α5.

5 χιλ

32 Τετράδιο σημειώσεων
Α5

40 χιλ

49,5 χιλ

5 χιλ
5 χιλ
6 χιλ

www.ucy.ac.cy

Μέγεθος:
Α4 (148,5 χιλ x 210 χιλ)
14 χιλ

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% του Pantone 116 U
Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality Woodfree White Uncoated 100gsm
Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Για την ιστοσελίδα χρησιμοποιείτε PFDocument Regular 7 στιγμών. Το πάχος των πράσινων οριζόντιων γραμμών είναι 0.25
στιγμές.

7 χιλ
15 χιλ
15 χιλ

118,5 χιλ

15 χιλ

33 Εξώφυλλο τετραδίου
σημειώσεων Α5
Αναπαραγωγή:
Για το εξώφυλλο του τετραδίου σημειώσεων Α5 πρέπει να χρησιμοποιείτε το ψηφιακό αρχείο το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας.
Μέγεθος:
148,5 x 240 χιλ
Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 C, PMS 1235 C, PMS 387 C
Ποιότητα Χάρτου:
Art Gloss 200gsm

7 χιλ

34 Τετράδιο σημειώσεων
Α4 για επιμέρους
οντότητες

56 χιλ

88 χιλ

7 χιλ
7 χιλ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 892249, 22 892200
Τηλεομοιότυπο: 22 892295
Ηλ. διεύθυνση: cee@ucy.ac.cy
www.ucy.ac.cy

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε τετράδιο σημειώσεων Α4 για επιμέρους οντότητες.
Στην περίπτωση οντοτήτων με ονόματα που καταλαμβάνουν
μία ή δύο γραμμές, αυξήστε το αριθμό των πράσινων οριζόντιων γραμμών προς τα πάνω.
Μέγεθος:
Α4 (210 x 297 χιλ)
Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το PMS 116 U
Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality White Uncoated 100gsm
Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Κάτω από το λεκτικό της οντότητας, το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας, τοποθετείστε τη διεύθυνση όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα δίπλα. Η διεύθυνση
γράφεται με τη χρήση της γραμματοσειράς PFDocument Roman
σε μέγεθος 9 στιγμών με διάστιχο 12 στιγμών. Το πάχος των
πράσινων οριζόντιων γραμμών είναι 0.25 στιγμές.
Η γραμμή ημερομηνίας πρέπει πάντα να είναι ευθυγραμμισμένη με την τελευταία γραμμή της διεύθυνσης.
9 χιλ
24 χιλ

21 χιλ

168 χιλ

21 χιλ

Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν
ετοιμάζετε το μπλοκ σημειώσεων Α5 για Σχολές και Τμήματα.
Λόγω του μικρού μεγέθους μη χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση.
Στην περίπτωση Τμημάτων με ονόματα που καταλαμβάνουν
μία ή δύο γραμμές, αυξήστε το αριθμό των πράσινων γραμμών προς τα πάνω.

5 χιλ

35 Τετράδιο σημειώσεων
Α5 για επιμέρους
οντότητες

40 χιλ

64 χιλ

5 χιλ
5 χιλ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος

14 χιλ

Μέγεθος:
Α5 (148,5 x 210 χιλ)
Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U
Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality White Uncoated 100gsm
Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Για το μέγεθος των Σχολών και Τμημάτων συμβουλευτείτε τη
σελίδα 16. Στο παράδειγμα δίπλα, το όνομα της Σχολής και του
Τμήματος μαζί με το λεκτικό του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν
σμικρυνθεί στα 64 χιλ πλάτος. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για όλα τα
Τμήματα.

7 χιλ
15 χιλ
15 χιλ

118,5 χιλ

15 χιλ

5 χιλ

36 Υπόμνημα Α5
Χρησιμοποιείτε τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές όταν ετοιμάζετε το υπόμνημα Α5.

5 χιλ
5 χιλ

Μέγεθος:
Α5 (148,5 χιλ x 210 χιλ)

40 χιλ

40 χιλ

49,5 χιλ

Προς

Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 U, PMS 116 U, PMS 398 U
Ανοιχτό κίτρινο φόντο: 12% από το Pantone 116 U

Aπό
Κοινοποίηση
Ημερομηνία

Ποιότητα Χάρτου:
Fine Quality White Uncoated 100gsm

ΘΕΜΑ

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Στο παράδειγμα δίπλα τα κείμενα είναι γραμμένα με PFDocument Roman 10 στιγμών με διάστιχο 22 στιγμών.
Το πάχος των πράσινων οριζόντιων γραμμών είναι 0.25 στιγμές.

15 χιλ

118,5 χιλ

15 χιλ

37 Φάκελος εγγράφων A4
Αναπαραγωγή:
Για το φάκελο εγγράφων του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να
χρησιμοποιείτε το ψηφιακό αρχείο το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας.
Μέγεθος:
230 x 320 χιλ (διπλωμένο)
Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 Μ, PMS 130 Μ, PMS 384 Μ
Ματ πλαστικοποίηση ή ματ βερνίκι μόνο στην εξωτερική όψη
Ποιότητα Χάρτου:
Art Matte 350gsm

Όνομα Επίθετο

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: + 357 22 893564, Τηλεομοιότυπο: + 357 22 674101
Κιν. +357 99 437626, Ηλ. ∆ιεύθυνση: v.kassianidou@ucy.ac.cy

38 Σφραγίδα
Αναπαραγωγή:
Για τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει πάντα να
χρησιμοποιείτε το ψηφιακό αρχείο το οποίο μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Γραφείο Επικοινωνίας.
Μέγεθος:
55 χιλ

39 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
Πρόσκληση πρυτανείας
Πρόσκληση Α5 διπλωμένη
Πρόσκληση Α5 στα χρώματα του ΠΚ
Έγχρωμη πρόσκληση Α5
Έγχρωμες προσκλήσεις DL
Δείγμα έγχρωμης έκδοσης
Δείγμα μονόχρωμης έκδοσης
Δείγμα φυλλαδίου

40
41
42
43
44
45
46
47

Δείγματα διπλωμάτων
Δείγμα πιστοποιητικού
Φοιτητική ταυτότητα
Κύλινδρος απονομής επίτιμου διδακτορικού
Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο
Έδρανο για εκδηλώσεις και τελετές
Πανό για δημοσιογραφικές διασκέψεις

48
49
50
51
52
54

40 Πρόσκληση
πρυτανείας
Οι προσκλήσεις που αποστέλλονται από την Πρυτανεία πρέπει
να βασίζονται στο παράδειγμα που εμφανίζεται δίπλα.
Μέγεθος:
190 χιλ x 138,5 χιλ
Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 871 U, Μαύρο
Ποιότητα Χάρτου:
AW Impressions Texture
Rives design natural white 250gsm

X

41 Πρόσκληση Α5
διπλωμένη

11/3 X

3/4X
1/4X

Χρησιμοποιείτε τo πρότυπο και τις κατευθυντήριες γραμμές
που ακολουθούν όταν ετοιμάζετε πρόσκληση Α5 που χρησιμοποιεί έγχρωμη φωτογραφία στο εξώφυλλο και “ξεγυρισμένη”
εικόνα στο πίσω της μέρος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ελληνική επιγραφή σε αρχαία Κυπριακή διάλεκτο
χαραγμένη σε Kυπριακό συλλαβάριο.
Αρχαίο Ιδάλιο, 478 - 470 π.Χ.

Μέγεθος:
295 χιλ x 210 χιλ, διπλωμένο στο 148,5 χιλ x 210 χιλ (Α5)

Παρουσίαση της εξάτομης έκδοσης της
Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας
του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη

Χρώματα:
4 χρώματα διεργασίας (CMYK)

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010, 7:00 μ.μ.

Ποιότητα Χάρτου:
Art Gloss 300gsm
X
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή ∆ημοσθένη Ασημακόπουλο

και ο Αναπληρωτής Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής
Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Γεωργής

Χαιρετισμός από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Γεωργή

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν

Εισαγωγική ομιλία για την έκδοση της Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας
από τον Γενικό Επόπτη του έργου κ. Πάτροκλο Σταύρου, Επίτιμο ∆ιδάκτορα
του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ∆. Σ. του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη

στην παρουσίαση της εξάτομης έκδοσης της
Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας
του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη

•

την Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010 και ώρα 7:00 μ.μ.

•

στην Αίθουσα Β108, στην Πανεπιστημιούπολη

Παρουσίαση των τόμων της Αρχαίας Κυπριακής Γραμματείας
από την Επίτιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κα ∆ήμητρα
Θεοφανοπούλου Κοντού (τόμ. 1-3)
από τον ∆ρα. Κωνσταντίνο Γιάλουκα, Πρόεδρο του Συνδέσμου
Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «ΣΤΑΣΙΝΟΣ» (τόμ. 4)
από τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών
και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου
κ. Γεώργιο Ξενή (τόμ. 5-6)

Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”

•

Π.Α.: μέχρι τις 17 Μαρτίου 2010, στο τηλ.: 22894330

Αντιφώνηση από τους συγγραφείς του έργου κ. Ιωάννη Ταϊφάκο,
Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Κλασσικών Σπουδών και
Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου
και κ. Ανδρέα Βοσκό, Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Αποφώνηση από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη
κ. Αναστάσιο-Παύλο Λεβέντη

Ελληνική επιγραφή σε αρχαία Κυπριακή διάλεκτο,
χαραγμένη σε Κυπριακό συλλαβάριο.
Περιοχή Ακανθούς, 600-500 περίπου π.Χ.

X

∆εξίωση

X

½X

2X

42 Πρόσκληση Α5 στα
χρώματα του λογοτύπου
X

Χρησιμοποιείτε τo πρότυπο και τις κατευθυντήριες γραμμές
που ακολουθούν όταν ετοιμάζετε πρόσκληση Α5 που δε χρησιμοποιεί φωτογραφίες ή έγχρωμα λογότυπα.

X

X

Μέγεθος:
Α5 (210 χιλ x 148,5 χιλ)
Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 Μ, PMS 130 Μ, PMS 384 Μ
Ποιότητα Χάρτου:
Art Matte 300gsm

X

X

Χρησιμοποιείτε τo πρότυπο και τις κατευθυντήριες γραμμές
που παρουσιάζονται δίπλα όταν ετοιμάζετε πρόσκληση Α5 με
τη προσθήκη έγχρωμου λογοτύπου.

X

X

2X

X

X

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

43 Έγχρωμη
πρόσκληση Α5

Μέγεθος:
Α5 (210 χιλ x 148,5 χιλ)
Χρώματα:
4 χρώματα διεργασίας (CMYK)
Ποιότητα Χάρτου:
Art Matte 300gsm

To Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο ΟΠΕΚ ( Όμιλος Προβληματισμού για τον
Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας) σας προσκαλούν σε εκδήλωση με θέμα:

50 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:
∆ιδάγματα – Προκλήσεις – Προοπτικές
Χ ΑΙ Ρ Ε Τ Ι Σ ΜOΣ :

Λάρκος Λάρκου, Πρόεδρος ΟΠΕΚ
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010,
στις 7.00 μ.μ.

Ο Μ Ι ΛΗΤ ΕΣ :

Ανδρέας ∆ημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου

Αίθουσα Τελετών
του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καλλιπόλεως 75, Λευκωσία

Θ Ε Τ Ο Υ Ν ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΑ ΟΙ:

Λοίζος Αντωνίου, ∆ημοσιογράφος, μέλος ∆Σ ΟΠΕΚ
Μιχάλης Μιχαήλ, ∆ημοσιογράφος
Κυριάκος Παχουλίδης, μέλος ∆Σ του Ομίλου Ιστορικού ∆ιαλόγου και Έρευνας
Χαράλαμπος Προύντζος, ∆ικηγόρος - Αρθρογράφος

Π. Α. : 22894320

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ
Ραδιόφωνο 107,6 FM

Θ Α ΑΚΟ ΛΟΥΘΗΣ ΕΙ Σ ΥΖ ΗΤΗΣ Η

Συντονιστής: ∆ιονύσης ∆ιονυσίου, ∆ημοσιογράφος - Εκπαιδευτικός

1½X
½
X

1½X

X

1½X

∆ημιουργήστε την ομάδα σας και δηλώστε συμμετοχή στο Γραφείο Αποφοίτων
μέχρι την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 12:00
Τηλ. επικοινωνίας 22894347, ηλ. διεύθυνση: alumni@ucy.ac.cy

ν

∆ιοργανωτές: Σύνδεσμος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Γραφείο Αποφοίτων και Ε∆ΙΠΠΑΚ

Ποιότητα Χάρτου:
Art Matte 300gsm

(5Χ

τη

Χρώματα:
4 χρώματα διεργασίας (CMYK)

Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010
στις 10:00 π.μ.
στα γήπεδα της Πανεπιστημιούπολης

ργήστε

Μέγεθος:
DL (210 χιλ x 99 χιλ)

Προσκαλείστε σε

ιου

Π Ρ Ο Σ ΚΛΗ Σ Η

X

ηµ

Χρησιμοποιείτε τo πρότυπο και τις κατευθυντήριες γραμμές
που παρουσιάζονται δίπλα όταν ετοιμάζετε προσκλήσεις σε
μέγεθος DL με την προσθήκη έγχρωμου λογοτύπου.

3X

X X

Δ

44 Έγχρωμες
προσκλήσεις DL

οµ

5)

άδα σας

X

X X

1½X

3X

X

Π Ρ Ο Σ ΚΛ Η Σ Η

X
Απονομή βραβείων του ∆ιαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος σας προσκαλούν στην τελετή
απονομής των βραβείων του ∆ιαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος
την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 στις 8:00 μ.μ. στο Κέντρο Τεχνών Κάνθου.
ΠΡ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α:
• Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο
• Χαιρετισμός από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ∆ρα Ανδρέα ∆ημητρίου
• Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητή Μιχάλη Πιερή
• Χαιρετισμός από την Προέδρο του Ιδρύματος Τηλέμαχος Κάνθος, κα Ελένη Κάνθου

ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ:

Κέντρο Τεχνών Κάνθου
Αγίου Νικολάου 49, Παλλουριώτισσα
1040 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22349879

• Απονομή βραβείων
• Μουσικό ιντερμέδιο από μέλη του μουσικού εργαστηρίου
της Κρατικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Θα ακολουθήσει δεξίωση
Πληροφορίες: 22894305

1½X
X

1½X

45 Δείγμα έγχρωμης
έκδοσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

Η έκτη ετήσια διάλεξη εις μνήμην
Ντίνου Λεβέντη έλαβε χώραν
την Τρίτη, 28 Απριλίου 2009, στην Αίθουσα
Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο Κωνσταντίνος Λεβέντης γεννήθηκε στη Λάρνακα το
1938. Φοίτησε στα δημοτικά σχολεία της Μόρφου και του
Στόκμπριτζ του Χάμσαϊαρ (Αγγλία) και για τις γυμναστικές του σπουδές στο Σχολείο Χάρροου της Αγγλίας. Πήρε
δίπλωμα Κλασικών Σπουδών από το Κολλέγιο Κλέαρ του Κέιμπριτζ (Αγγλία).
Εργάστηκε στις Εταιρείες Α.Γ. Λεβέντη και Σία στη Γκάνα από το τέλος του 1959
ΕΞΚΤΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

ως τα μέσα του 1963 και κατόπιν στις εταιρείες Α. Γ. Λεβέντη στη Νιγηρία, όπου
προήχθη σε ∆ιευθυντή. Για ορισμένο χρονικό διάστημα διετέλεσε Πρόεδρος
διάφορων εταιρειών του Συγκροτήματος.

Μέγεθος:
165 χιλ x 240 χιλ

Κ α θ η γ η τ ή ς VA R T A N G R E G O R I A N

Του απενεμήθησαν οι πιο κάτω διακρίσεις: Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικα

“Education in an Era of Specialized Knowledge”

(Ελληνική ∆ημοκρατία), Ταξιάρχης του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών (Γαλλία),
Στάρα Πλάνινα (Βουλγαρία), Άρχων Ορφανοτρόφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Σταυρός του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, LLD Honoris Causa, Πανεπιστημίου Γκάνας, Αργυρούν Μετάλλιο της
Ακαδημίας Αθηνών, Επίτιμος Εταίρος του Πανεπιστημίου Βορείου Λονδίνου. Σύμβουλος του Οργανισμού Europa Nostra, Επίτροπος της Γενναδίου Βιβλιοθήκης.
Από το 1979 υπήρξε Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη

Χρώματα:
4 χρώματα διεργασίας (CMYK)

και προήδρευε των δραστηριοτήτων των αδελφών Ιδρυμάτων «Αναστάσιος
Γ. Λεβέντης» στην Κύπρο και στη Νιγηρία. Το 1979 διορίσθηκε Πρέσβης και
Μόνιμος Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Ουνέσκο, θέση που κατείχε μέχρι τον
θάνατό του. Υπηρέτησε ως μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
και άλλων συμβουλίων εθελοντικών, μη κερδοσκοπικών, οργανισμών.

Copyright © 2009
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το 1970 ενυμφεύφθη την Εντμέ Βασιλειάδη. Απέκτησαν δύο υιούς, τον ΑναΛΕΥΚΩΣΙΑ 2009

στάση και τον Γεώργιο και μια θυγατέρα, τη Λουΐζα.

Ποιότητα Χάρτου:
Για το εξώφυλλο χρησιμοποιείτε Art Matte 300gsm και για τις
εσωτερικές σελίδες Art Matte 170gsm
ΕΚΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Μπορείτε να εξασφαλίσετε όλες τις προδιαγραφές της γραμματοσειράς από το αρχείο PDF το οποίο μπορεί να σας προμηθεύσει το Γραφείο Επικοινωνίας.

Περιεχόμενα

4
Σκεπτικό

8

Χαιρετισμός του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κύπρου
Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου

Ε

κλεκτοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω στην Έκτη Ετήσια
∆ιάλεξη εις μνήμην Ντίνου Λεβέντη, στο πλαίσιο του εορτασμού
της Ημέρας της Ευρώπης.

Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου

στην Έκτη Ετήσια ∆ιάλεξη

Η διάλεξη αυτή αποτελεί μια μεγάλη γιορτή του πνεύματος για την

Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου

εις μνήμην Ντίνου Λεβέντη

κυπριακή κοινωνία. Μια γιορτή στην οποία προσβλέπει η κοινωνία
μας κάθε χρόνο, για να μαζευτούμε σε αυτή την αίθουσα να

14

στοχαστούμε πάνω στη σύγχρονη ανθρώπινη κατάσταση μαζί με

Παρουσίαση του Καθηγητή Vartan Gregorian

ένα από τα μεγάλα πνεύματα της εποχής.

από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Λεόντιο Γ. Κωστρίκη
Γιορτάζοντας τη μνήμη του Ντίνου Λεβέντη έχουν περάσει από το

20

βήμα του Πανεπιστημίου, και μας φώτισαν με τη σκέψη τους, ο

Ομιλία από τον καθηγητή Vartan Gregorian:

Μητροπολίτης Περγάμου Ζηζιούλας, ο διαπρεπής κλασσικός

Education in an Era of Specialized Knowledge

αρχαιολόγος Sir John Boardman, ο πατέρας της σύγχρονης
γλωσσολογίας και στοχαστής Noam Chomsky, ο ∆ιευθυντής του

52

Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ Francesco

Συνέντευξη στην Ευαγγελία Σιζόπουλου για την εφημερίδα

Bandarin, και ο Γερουσιαστής John Brademas.

Ο Φιλελεύθερος
Επιθυμώ να αναγνωρίσω ιδιαίτερα την παρουσία στο ακροατήριο

60

απόψε, μαζί με τους ακαδημαϊκούς και φοιτητές και φοιτήτριες,

Συνέντευξη για την εφημερίδα Financial Mirror

• τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου
• τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων
• τον εξοχότατο κύριο Πρέσβη της Ελλάδος
• τον εκπρόσωπο του Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών
• την κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου

9

ΕΚΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

ΕΚΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

εκπαιδεύονται, τόσο πιο σοφές απαντήσεις μπορούν να δώσουν.

Στις μέρες μας σπουδάζουμε για προσωπικό όφελος και κάλυψη

Όπως ξαναείπα, η επιστήμη και η πίστη θεωρούνται σαν δύο

ή απλώς για να εξασφαλίσουμε μια θέση στην αγορά εργασίας;

φτερά του ανθρώπου δοσμένα από το Θεό. Ο Θεός μάς έδωσε

Εντάξει, είναι κυρίως για την αγορά εργασίας. Όμως η σημερινή

την ανύψωση ως δώρο για να έχουμε την ικανότητα να ερχόμαστε

κρίση δείχνει ότι τίποτα δεν πρέπει να είναι βέβαιο.

πρώτα σε επαφή με τους εαυτούς μας. Έτσι, δεν μπορούμε να

Έχουμε την ανάγκη της εκπαίδευσης, της κουλτούρας, το κουράγιο,

αρνηθούμε αυτό το δώρο του Θεού. Με το να αρνείσαι την

τη δύναμη και το πνεύμα της ψυχής για να είμαστε σε ετοιμότητα

ανύψωσή σου αρνείσαι τον ίδιο τον Θεό.

να αντιμετωπίσουμε την αντιπαλότητα. Ο καθένας μας μπορεί να
πετύχει, να πάρει ένα βραβείο και να είναι ευτυχισμένος. Σίγουρα

Πόσο δύσκολο και απαραίτητο είναι μια χώρα να διατηρήσει

είναι δύσκολο να έρχεσαι αντιμέτωπος με την αποτυχία και την

τη γλώσσα και τη κουλτούρα της σ' ένα πολυπολιτισμικό

αντιπαλότητα που μπορεί να σου επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο το

περιβάλλον;

χαρακτήρα σου. Κατά τη διάρκεια των σημερινών κρίσεων είναι

Χρειάζονται βαθιά εδραιωμένες ρίζες για να υπάρχει άνθιση και

σημαντικό όλοι μας να μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε

διατήρηση. Αν κόψεις τα λουλούδια και τα ξαναφυτέψεις δεν θα

δουλειά, χρειαζόμαστε δουλειά. Η δουλειά σού πληρώνει το

μεγαλώσουν γιατί δεν θα έχουν ρίζες. Το ίδιο συμβαίνει και με τα

ενοίκιο, στην καριέρα όμως κάνεις πραγματικά αυτό που αρέσει.

άτομα. Άτομα που δεν έχουν ρίζες χρειάζονται ένα περιβάλλον για
να μπορούν να μεγαλώσουν. ∆εν είμαστε μια συλλογή από άτομα

Η γνώση τελικά δεν έχει όρια και δεν σταματά ποτέ για

αλλά μια συλλογή από κοινωνίες. Μια κοινότητα έχει ιστορία,

ένα άνθρωπο;

οργάνωση, επικοινωνία. Η γλώσσα είναι απαραίτητη, όπως και η

θα χρησιμοποιήσω μια ελληνική ρήση του Αριστοτέλη: "το να

κουλτούρα και η λογοτεχνία. ∆εν πρέπει να συμπεριφερόμαστε

γνωρίζεις τι ξέρεις είναι η μισή γνώση, το να ξέρεις τι δεν γνωρίζεις

μόνο σαν καταναλωτές που έγνοια τους είναι μόνο να αγοράζουν

είναι το άλλο μισό της γνώσης, το να γνωρίζεις τι ξέρεις και τι δεν

και να τρώνε. Χρειαζόμαστε πνευματικό στήριγμα. Εσένα μπορεί να

ξέρεις είναι το σύνολο της γνώσης". Άρα, δεν πρέπει να θέτουμε

σε εμπνέει η ελληνική μουσική, όχι όμως ένα μουσουλμάνο.

όρια στη γνώση. Πρέπει να θέτεις συνεχώς σε πρόκληση το τι

Έτσι, διαπιστώνεται ότι ο κάθενας έχει τη δική του κουλτούρα,

γνωρίζεις, διαφορετικά δεν θα υπάρχει εξέλιξη. Ακόμα κάτι,

η οποία όπως θα λέγα είναι η "μαγιά" για τον κάθε λαό.

η ετεροδοξία και η ορθοδοξία έρχονται σε σύγκρουση, επειδή
η ετεροδοξία γίνεται μια νέα ορθοδοξία και αυτό μεταβάλλεται

56

57

ΕΚΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

ΕΚΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

about radios and televisions and satellites and those fiber optic

By now you might have wracked your brains for every last bit of

cables you were all busy stringing all over the place? How did your

information you think you have about life on earth, but gently,

communications travel over those things?

the Martian continues to ask questions: tell me, he says, about your
art and culture. We know that primitive humans began painting

Once the scribe has exhausted your store of information on those

pictures on caves, for example, and later, they began making images

subjects, he goes on to ask about the religions and philosophies of

for worship. Later, we understand, they painted pictures to

human beings. We’re very confused, he says: we have a long list of

commemorate important events or to be used as social

the names of the religions that people on Earth followed, but we

commentary, but in the last few centuries, ideas in the art world

don’t quite understand the differences between them and why you

seemed to explode: there was Impressionism, Post-Impressionism,

argued about them century after century. Then he begins to read
the list to you: Hinduism, Islam, Judaism, Jainism, Sikhism,
Shintoism, Confucianism, the Baha’i faith, and then the different
forms of Christianity: Catholics, Protestants, Baptists, Southern
Baptists, Lutherans, Pentecostals, Evangelicals, Amish, Mormons,
Jehovah’s Witnesses, Seventh Day Adventists, Greek Orthodox,
Eastern Orthodox, Russian Orthodox… well, the list might go on for
a while longer. Then the scribe asks, can you contrast and compare
the tenets of each of these faiths for me?
What about your political and governmental systems, asks the
Martian scholar? Democracy, Fascism, Communism, Socialism,
monarchies, commonwealths, duchies, emirates, kingdoms,
principalities, republics, socialist republics: how do these work and

Από αριστερά: Η κ. Darka Topalli, ο κ. Αναστάσιος Ι. Λεβέντης και

how did each system evolve?

η κ. Μέμα Λεβέντη

42

43

46 Δείγμα μονόχρωμης
έκδοσης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ 2007 – 2010

Μέγεθος:
200 χιλ x 190 χιλ
Χρώματα:
Ειδική ανάμιξη από το C30, Μ20, Υ20, Κ100
Ποιότητα Χάρτου:
Για το εξώφυλλο χρησιμοποιείτε Art Matte 300gsm και για τις
εσωτερικές σελίδες Art Matte 170gsm
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ
2007 – 2010

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Μπορείτε να εξασφαλίσετε όλες τις προδιαγραφές της γραμματοσειράς από το αρχείο PDF το οποίο μπορεί να σας προμηθεύσει το Γραφείο Επικοινωνίας.

Φωτογραφία εξωφύλλου:
Αθλητικό Κέντρο

Copyright © 2010
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τ

ο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επιτύχει πολλά τα τελευταία χρόνια. H πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί
να νιώθει με σεμνότητα υπερήφανη για το έργο που επιτελεί. Ταυτόχρονα, όμως, οφείλει να βρίσκεται
σε συνεχή εγρήγορση, αφού η απόσταση μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας είναι μικρότερη από όσο
υπολογίζουμε μερικές φορές. Η επιδίωξη της αριστείας είναι μια επίπονη διαδικασία και δεν πρέπει να
αποπροσανατολιζόμαστε από το στόχο μας μπροστά στις δυσκολίες.
Η κυπριακή κοινωνία, μέσα από το Πανεπιστήμιο που η ίδια δημιούργησε, μπορεί να βλέπει με
αυτοπεποίθηση ότι είναι σε θέση να θέτει φιλόδοξους στόχους, να τους επιτυγχάνει και να κερδίζει το
σεβασμό της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ταυτόχρονα, όμως, δικαιούται να έχει αυξημένες απαιτήσεις
από το Πανεπιστήμιό της και να το ωθεί με την κριτική της σε συνεχώς υψηλότερα επιτεύγματα,
αλλά και να το προστατεύει από απόπειρες απαξίωσης.
Με τη λήξη της θητείας της Πρυτανείας καταθέτουμε τον απολογισμό του έργου που έχει επιτελεστεί.
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την εμπιστοσύνη που μας
έδειξαν, τη συνεργασία και την ενεργό υποστήριξη που μας προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε στα μέλη των ανώτατων οργάνων του Πανεπιστημίου, τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, τον ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και Οικονομικών, τους
Κοσμήτορες των Σχολών, τους προϊστάμενους των Υπηρεσιών και βέβαια τους εκπροσώπους των
φοιτητών.
Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος
Πρύτανης
Καθηγητής Αντώνης Κάκας
Αντιπρύτανης ∆ιεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και ∆ιοίκησης
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
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47 Δείγμα φυλλαδίου
Μέγεθος:
135 χιλ x 210 χιλ διπλωμένο

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου

∆ευτέρα, 1 ∆εκεμβρίου

3rd UNICA Meeting for the EU Research Liaison Officers
Θέμα: Financial Aspects of FP7, with emphasis on Full Cost Model
Εισηγητές: Στελέχη της συμβουλευτικής εταιρίας Yellow Research
Συντονιστής: ∆ρ. Γρηγόρης Μακρίδης
Αίθουσα Τελετών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, ώρα 9:00

Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα
∆ιοργανωτές: ∆ήμος Λάρνακας, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Προοδευτική
Κίνηση Λάρνακας
Εισηγητές: Μαρία Χατζηπαύλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονίστρια: Ζέλια Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΠΑ
Πνευματικό Κέντρου του Αγίου Λαζάρου Λάρνακας, Πνευματικό Κέντρου του Αγίου
Λαζάρου Λάρνακας, Λάρνακα, ώρα 19:30

∆ημόσιες ∆ιαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
Θέμα: Cyprus and its neighbours during the Archaic and Classical period
through coins
Εισηγήτρια: Ευαγγελινή Μάρκουφ, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Αίθουσα διαλέξεων Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Γλάδστωνος 12 Λευκωσία ώρα 19:30

Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα
∆ιοργανωτές: ∆ήμος Λάρνακας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Προοδευτική
Κίνηση Λάρνακας
Θέμα: «Η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας (Ιστορία, περιπέτειες
σήμερα και αύριο)»
Εισηγητής: Σεβασμιωτάτος Αρχιεπισκόπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεττανίας
κ.κ. Γρηγόριος
Πνευματικό Κέντρου του Αγίου Λαζάρου Λάρνακας, Λάρνακα, ώρα 19:30

Τετάρτη, 3 ∆εκεμβρίου

Τετάρτη, 17 ∆εκεμβρίου

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο «σκαλί» Αγλαντζιάς
∆ιοργανωτής: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ∆ήμος Αγλαντζιάς, ΡΙΚ
Αίθουσα «Σπηλιές», Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί» Αγλαντζιάς, Αγλαντζιά, ώρα 19:15

Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικών
∆ιοργανωτής: Τμήμα Οικονομικών
Εισηγητής: ∆ρ. Michael Krause, Bundesbank
Αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικών, Αίθουσα 103, Συγκρότημα
∆ΟΡΥΦΟΡΟΣ Block C - 1 ος όροφος, Λεωφόρος Λάρνακος 9-11, ώρα 15:00

Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικών
∆ιοργανωτής: Τμήμα Οικονομικών
Εισηγητής: Καθηγητής Sarit Markovich, IDC Herzliya
Αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικών, Αίθουσα 103, Συγκρότημα
∆ΟΡΥΦΟΡΟΣ Block C - 1 ος όροφος, Λεωφόρος Λάρνακος 9-11, ώρα 15:00

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο «σκαλί» Αγλαντζιάς
∆ιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ∆ήμος Αγλαντζιάς, ΡΙΚ
Θέμα: «Θεωρία και εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού στη σύγχρονη
αρχιτεκτονική πρακτική»
Εισηγητής: Αιμίλιος Μιχαήλ, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αίθουσα «Σπηλιές», Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί» Αγλαντζιάς, Αγλαντζιά, ώρα 19:15

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο «σκαλί» Αγλαντζιάς
∆ιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ∆ήμος Αγλαντζιάς, ΡΙΚ
Αίθουσα «Σπηλιές», Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί» Αγλαντζιάς, Αγλαντζιά, ώρα 19:15

Χρώματα:
4 χρώματα διεργασίας (CMYK)

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδίνου
∆ιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα
Θέμα: «Παγκόσμια Πρωτοπορία του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ανάπτυξη
και Εμπορική Εκμετάλλευση Πράσινης Τεχνολογίας για Αντιμετώπιση της
Βιομηχανικής Αέριας Ρύπανσης»
Εισηγητής: Άγγελος M. Ευσταθίου, Καθηγητής Χημείας Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητος, Britannia Road North Finchley London
N12 9RU, ώρα 20:00

Ποιότητα Χάρτου:
Art Matte 170gsm

∆ευτέρα, 24 Νοεμβρίου

∆ημόσιες ∆ιαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
Θέμα: Αθέατες πλευρές του Μακεδονικού Ζητήματος: η Ανατολική Μακεδονία στο
πλαίσιο του βουλγαρικού αλυτρωτισμού
Εισηγητής: Τάσος Χατζηαναστασίου, Επισκέπτης Λέκτορας Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Αίθουσα διαλέξεων Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Γλάδστωνος 12 Λευκωσία,
ώρα 19:30

Αναγόρευση σε Επίτιμο ∆ιδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής
Επίτιμος ∆ιδάκτορας: Bertrand Bouvier, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Γενεύης
Αίθουσα Τελετών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, ώρα 19:30

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου
Σειρά Σεμιναρίων «Ο Μηχανικός στην Κοινωνία» του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Θέμα: Το φως στην επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων.
Εισηγητής: ∆ρ. Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κρήτης
Α010, Καλλιπόλεως, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κεντρικά Κτίρια, Καλλιπόλεως 75, ώρα 17:00

Προδιαγραφές Γραμματοσειράς:
Μπορείτε να εξασφαλίσετε όλες τις προδιαγραφές της γραμματοσειράς από το αρχείο PDF το οποίο μπορεί να σας προμηθεύσει το Γραφείο Επικοινωνίας.

Ιεροκήπειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο
∆ιοργανωτές: ∆ήμος Γεροσκήπου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ράδιο Πάφος
Θέμα: «Ηλεκτρονική Υγεία»
Εισηγητές: Κωνσταντίνος Παττίχης, Καθηγητής Πληροφορικής και Κοσμήτορας
Σχολής ΣΘΕΕ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φυλακτής Κωνσταντινίδης, ∆ιευθυντής
Νοσοκομείου Πάφου
Αίθουσα Εκδηλώσεων , Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, ώρα 19:00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Τετάρτη, 10 ∆εκεμβρίου
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο «σκαλί» Αγλαντζιάς
∆ιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ∆ήμος Αγλαντζιάς, ΡΙΚ
Θέμα: «Η Χημεία των Κλιματικών Αλλαγών»
Εισηγητής: Επαμεινόντας Λεοντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αίθουσα «Σπηλιές», Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί» Αγλαντζιάς, Αγλαντζιά, ώρα 19:15

Πέμπτη, 18 ∆εκεμβρίου
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ομογένεια του Λονδίνου
∆ιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα
Θέμα: «Λογοτεχνία για παιδιά και νέους»
Εισηγήτρια: Έλενα Ξενή, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη ∆ιδακτική της Γλώσσας,
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητος, Britannia Road North Finchley London
N12 9RU, ώρα 20:00

Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.
Το περιεχόμενό του ανανεώνεται καθημερινά και καταχωρείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του

Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικών
∆ιοργανωτής: Τμήμα Οικονομικών
Εισηγητής: ∆ρ. Alexander Aue, University of California, Davis
Αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικών, Αίθουσα 103, Συγκρότημα
∆ΟΡΥΦΟΡΟΣ Block C - 1ος όροφος, Λεωφόρος Λάρνακος 9-11, ώρα 15:00

Πανεπιστημίου http://www.new.ucy.ac.cy/ (ενότητα Τι τρέχει;)

ηλ.διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

∆ευτέρα, 3 Νοεμβρίου

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου

Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Εισηγητές: ∆ρ. Γρηγόρης Μακρίδης, κα Ρόζα Μαρία Στρεβινιώτη, κα Βενετία Παπά
Ενημέρωση και ετοιμασία προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης
που αφορούν ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ξενοδοχείο Χίλτον, Λευκωσία, Αίθουσα ΑΧΕΡΑ, ώρα 10:00

Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Χημείας
Θέμα: Shear Induced Nanometer and Micrometer Orientation
In Nanocomposite Hydrogels?
Εισηγητής: ∆ρ. Έλενα Λοϊζου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστής: ∆ρ. Παναγιώτης Κουτεντής
Αίθουσα Β127, Κτήριο 13, Πανεπιστημιούπολη, ώρα 18:00

Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Θέμα: Γενική ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου και τα Ευρωπαϊκά
Χρηματοδοτικά Προγράμματα
Εισηγητές: κ. Γρηγόρης Μακρίδης, κα Ρόζα-Μαρία Στρεβινιώτη, κα Βενετία Παπά
Αμφιθέατρο Β108, Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου «;Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
Πανεπιστημιούπολη, ώρα 17:30

∆ημόσιες ∆ιαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
Θέμα: Were they all women? Gender and pottery production in prehistoric Cyprus
Εισηγήτρια: Diane Bolger School of History, Classics and Archaeology, Πανεπιστήμιο
του Εδιμβούργου
Αίθουσα διαλέξεων Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Γλάδστωνος 12 Λευκωσία,
ώρα 19:30

Υπεύθυνη ύλης/επιμέλεια έκδοσης: Κατερίνα Νικολαϊδου Πιετρόνι,
Γραφείο Επικοινωνίας, Τομέας Προώθησης και Προβολής, τηλ. 22894367,

∆ευτέρα, 10 Νοεμβρίου

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο «σκαλί» Αγλαντζιάς
∆ιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ∆ήμος Αγλαντζιάς, ΡΙΚ
Θέμα: «Το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ένα επιδεινούμενο
πρόβλημα»
Εισηγητής: Γιώργος Κέντας, Λέκτορας, Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και ∆ιεθνών
Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Αίθουσα «Σπηλιές», Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί» Αγλαντζιάς, Αγλαντζιά, ώρα 19:15

Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Εισηγητές: ∆ρ. Γρηγόρης Μακρίδης, κ Στέλιος Στυλιανού, κα Ρόζα Μαρία Στρεβινιώτη
Ενημέρωση και ετοιμασία προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης
που αφορούν ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Κτήριο ΤΕΠΑΚ, Αίθουσα Αμμόχωστος, πρώην κτήριο παλαιού κτηματολογίου, Λεμεσός,
ώρα 12:00

Σειρά Σεμιναρίων στα Οικονομικά
∆ιοργανωτής: Τμήμα Οικονομικών
Εισηγητής: ∆ρ Στέλιος Αρβανίτης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικών, Αίθουσα 103, Συγκρότημα
∆ΟΡΥΦΟΡΟΣ Block C - 1ος όροφος, Λεωφόρος Λάρνακος 9-11, ώρα 15:00

∆ιάλεξη με θέμα: “What to do with the Rose: Making Modern Turkish Imagery in the
Shadow of Ottoman Poetry”
∆ιοργανωτής: Τμήμα Τούρκικων και Μεσανατολικών Σπουδών
Εισηγήτρια: Victoria R. Holbrook
Αίθουσα EB107 Νέα Πτέρυγα, Καλλιπόλεως 75, Λευκωσία, ώρα 19:30

Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Θέμα: Ενημέρωση και ετοιμασία προτάσεων για Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Χρηματοδότησης για Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Εισηγητές: κ. Μιχάλης Ταπακούδης, κ. Κωνσταντίνος Κλουδάς, κα Ρόζα-Μαρία
Στρεβινιώτη, κα Βενετία Παπά
∆ημοσιογραφική Εστία, Λεωφ. ΡΙΚ, ώρα 17:00
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∆ημόσιες ∆ιαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
Θέμα: Προβολή ταινίας -ντοκιμαντέρ «Μεταλλωρύχων μνήμες».
Παραγωγή Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ)
Εισηγητής: Πασχάλης Παπαπέτρου Σκηνοθέτης - Παραγωγός
Αίθουσα διαλέξεων Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, Γλάδστωνος 12 Λευκωσία,
ώρα 19:30

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου
Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικών
∆ιοργανωτής: Τμήμα Οικονομικών
Εισηγητής: ∆ρ Erwan Gautier, Τράπεζα της Γαλλίας
Αίθουσα σεμιναρίων του Τμήματος Οικονομικών, Αίθουσα 103, Συγκρότημα
∆ΟΡΥΦΟΡΟΣ Block C - 1ος όροφος, Λεωφόρος Λάρνακος 9-11, ώρα 15:00

Σειρά Σεμιναρίων του Τμήματος Χημείας
Θέμα: N-methylated Peptides for the treatment o
and Type 2 Diabetes?
Εισηγητής: ∆ρ. Νικολέττα Κοκκόνη, Ειδική Επιστήμο
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συντονιστής: ∆ρ. Παναγιώτης Κουτεντής
Αίθουσα Β127, Κτήριο 13, Πανεπιστημιούπολη, ώρα

Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα
∆ιοργανωτές: ∆ήμος Λάρνακας, Πανεπιστήμιο Κύπρ
Θέμα: «Κίνδυνοι στο ∆ιαδίκτυο και οι τρόποι αντι
Εισηγητής: Χρίστος Πασιαρδής, Καθηγητής Comput
Security Consultants
Αίθουσα Τελετών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καλλιπόλε

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου

Σειρά Σεμιναρίων «Ο Μηχανικός στην Κοινωνία
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Θέμα: Απόδοση-βασισμένη στην αξιολόγηση του
σεισμικά συγκινημένων δομών.
Εισηγητής: Καθ. Μιχάλης Φραγκιαδάκης, Εθνικό Με
Α010, Καλλιπόλεως, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κεντρικά

∆ευτέρα, 17 Νοεμβρίου

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο «σκαλί» Αγλαντζιάς
∆ιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ∆ήμος Αγλαντζιάς, ΡΙΚ
Θέμα: «Ο ρόλος των ΜΜΕ στο πολιτικό-κοινωνικό γίγνεσθαι
στην Κύπρο (1878-2008)»
Εισηγητής: Χρύσανθος Χρυσάνθου, Ειδικός Επιστήμονας Κοινωνιολογίας, Τμήμα
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αίθουσα «Σπηλιές», Πολιτιστικό Κέντρο «Το Σκαλί» Αγλαντζιάς, Αγλαντζιά, ώρα 19:15

∆ημόσιες ∆ιαλέξεις της Ερευνητικής Μονάδας Α
Θέμα: Settlements in Middle-Byzantine Epirus. S
survey and the historicity of space in archaeolog
Εισηγήτρια: Μυρτώ Βέϊκου, Επισκέπτρια Λέκτορας,
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Αίθουσα διαλέξεων Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολο
ώρα 19:30

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

48 Δείγματα διπλωμάτων
Στα παραδείγματα απέναντι υπάρχουν πρότυπα για διπλώματα.
Διατίθενται προ-εκτυπωμένα διπλώματα με μόνο το λογότυπο
και το φόντο. Επικοινωνήστε με το Γραφείο Επικοινωνίας για τα
αντίγραφα που χρειάζεστε. Τα κείμενα μπορούν να ετοιμαστούν
με τη χρήση προγράμματος Desktop Publishing σύμφωνα με τις
οδηγίες που βλέπετε απέναντι. Οι υπογραφές πρέπει να είναι
χειρόγραφες.
Μέγεθος:
267 χιλ x 364 χιλ
Χρώματα για Desktop Printing:
Τα κείμενα και τα ονόματα των υπογραφόντων σε μαύρο μελάνι.
Το όνομα του απόφοιτου/απόφοιτης και ο τίτλος των σπουδών
στο πράσινο του ΠΚ.

90 χιλ

Ποιότητα Χάρτου:
Καλής ποιότητας Woodfree White Uncoated 170gsm
0.4 pt

15 pt/27 pt
PFDocument Reg.

Big cap: 11 pt
Small cap: 9 pt

25 pt/35 pt
PFDocument Bold

49 Δείγμα πιστοποιητικού
Απέναντι παρατίθεται πρότυπο για πιστοποιητικά. Ο τίτλος του
πιστοποιητικού είναι γραμμένος με PFDocument Bold 21
στιγμών. Τα υπόλοιπα κείμενα είναι γραμμένα με PFDocument
Regular 15 στιγμών. Η ημερομηνία είναι γραμμένη με PFDocument Italic 14 στιγμών.
Το όνομα του ατόμου προς το οποίο απονέμεται είναι γραμμένο
με PFDocument Bold 17 στιγμών με τον τίτλο φοίτησης του
PFDocument Italic 15 στιγμών.
Μέγεθος:
Α4 (210 χιλ x 297 χιλ)
Χρώματα:
4 χρώματα διεργασίας (CMYK)
Ποιότητα Χάρτου:
Τα πιστοποιητικά τυπώνονται σε χαρτί ρολό 250gr ή 300gr
matte, ενώ το έγχρωμο φόντο προστίθεται κατά τη γραφιστική
εργασία.
Για τα πιστοποιητικά του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, είναι
υπεύθυνο το Γραφείο Εκδηλώσεων του Τομέα Προώθησης
και Προβολής.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απονέμει
το Βραβείο Θεμιστοκλή ∆έρβη
στην

Όνομα Επίθετο
Τεταρτοετή φοιτήτρια
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής
για την υψηλή ακαδημαϊκή της επίδοση
και την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011

Το βραβείο απονέμεται εις μνήμην του Θεμιστοκλή ∆έρβη,
πρώην ∆ημάρχου Λευκωσίας

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Πρύτανης
Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2011

50 Φοιτητική ταυτότητα
Οι φοιτητικές ταυτότητες θα εκδίδονται από τη Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
Student
ΚΠΑ Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστ.
Αρ. Ταυτ. / ID No.:

000000
Ημ. Λήξης / Exp. Date:

30/12/2009

Επίθετο
Όνομα
Surname
Name

Κύλινδρος απονομής
επίτιμου διδακτορικού
Οι κύλινδροι αυτοί χρησιμοποιούνται για την απονομή επίτιμων
διδακτορικών τίτλων.

51 Ηλεκτρονικό
ενημερωτικό δελτίο
Αυτή είναι η μορφή του ηλεκτρονικού εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για ενημερωτικά δελτία επιμέρους οντοτήτων αποταθείτε στο Γραφείο Επικοινωνίας.

52 Έδρανο για εκδηλώσεις
και τελετές
Όταν ετοιμάζετε το έδρανο για εκδήλωση ή τελετή του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι διαστάσεις και ο σχεδιασμός του εδράνου
μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την εκδήλωση. Το μόνο απαραίτητο στοιχείο είναι η διατήρηση απλού στυλ, τόνου και σχεδίου,
όπως παρουσιάζεται δίπλα.

Συλλογή “Σκληροί Χρόνοι”
Δωρεά Ιδρύματος “Τηλέμαχος Κάνθος”
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54 Πανό για
δημοσιογραφικές
διασκέψεις και άλλες
εκδηλώσεις
Για να διασφαλιστεί η αναγνωσιμότητα του λογοτύπου του
Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικών
διασκέψεων και άλλων εκδηλώσεων χρησιμοποιείτε αυτό το
πρότυπο όταν αναπαράγετε παρόμοια σχέδια σε διάφορα
μεγέθη.
Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 M, PMS 130 M and PMS 384 M
Υλικό:
Βινύλιο (Vinyl)

55 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Δείγματα διαφημίσεων

56

56 Διαφημίσεις
Παραδείγματα
Το μέγεθος, η μορφή και ο σχεδιασμός των διαφημίσεων εξαρτώνται από το έντυπο στο οποίο θα εμφανίζονται και το σύνολο
των πληροφοριών που πρέπει να μεταδώσουν. Τα κείμενα πρέπει
να είναι σύντομα και περιεκτικά.
Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται δίπλα δίνουν μια ένδειξη
του τρόπου με τον οποίο τα οριζόντια πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβάλουν διάφορες κατηγορίες πληροφοριών, τίτλων και φωτογραφιών.
Η επιθυμητή αναγνωσιμότητα επιτυγχάνεται τόσο με τη χρήση
χρωμάτων όσο και με ασπρόμαυρη μορφή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ) ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές
αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Τεχνικού
(Πολιτικής Μηχανικής-Αρχιτεκτονικής) στις Τεχνικές
Υπηρεσίες μέχρι τις 14 Απριλίου 2011. Οι ενδιαφερόμενοι
ενημερώνονται ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται
στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy
και συγκεκριμένα στο σύνδεσμo:
http:/www.ucy.ac.cy/………………………..
Πανεπιστήμιο Κύπρου
17 Μαρτίου 2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Τα κείμενα θα πρέπει πάντα να ευθυγραμμίζονται από αριστερά
με το λεκτικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί
σε ανοικτή συζήτηση με θέμα:
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
H οικονομική κρίση και το μέλλον της
κυπριακής οικονομίας
Πέμπτη, 10 ∆εκεμβρίου 2009 στις 19:00,
Αίθουσα διαλέξεων Β108,
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου,
Αναστάσιος Γ. Λεβέντης,
Πανεπιστημιούπολη

Duisim nit, vullaorpero digna aci tat, sim et dolorperi
autat iurem volore magna faccum zzriliquis at luptat.
Olorem volore dolorem velenis at veratem quip ea
commodi atismod olortisit nibh er alit volorperatum.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
(Λεωφ. Καλλιπόλεως 75)
ΤΕΤΑΡΤΗ, ΧΧ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 200Χ
ΩΡΑ: 7.00 μ.μ.
Χ Ο ΡΗΓ Ο Σ Ε ΠΙ Κ Ο Ι ΝΩ ΝΙ Α Σ

57 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ POWERPOINT
Παρουσιάσεις Powerpoint

58 - 60

58 Παρουσιάσεις
Powerpoint
Για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει συνέπεια με την εικόνα του
Πανεπιστημίου Κύπρου σε παρουσιάσεις, τόσο εντός όσο και
εκτός του Πανεπιστημίου, έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από
πρότυπες παρουσιάσεις Powerpoint τις οποίες θα πρέπει να
ακολουθείτε.

Τ Ο Π ΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου
Κύπρου ιδρύθηκε για να προβάλει το έργο του
ιδρύματος αλλά και για να δώσει φωνή στους
φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Εκπέμπει στους 95,2 fm και στο διαδίκτυο από
την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου

•
•
•
•
•
•
•

Λειτουργία Φραφείου Αποφοίτων
Συμβούλιο για θέματα αποφοίτων
Συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αποφοίτων
∆ημιουργία μασκότ Σοφία η μέλισσα
Προσφορά «πακέτου προνομίων»
Εκδηλώσεις
Περιοδικό Απόφοιτος

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2009-2010

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009
600

500
195
400

300

162
79

60

200
267

267

∆εκ. 2005

∆εκ. 2006

89

274

286

322

∆εκ. 2008

∆εκ. 2009

100

0

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

∆εκ. 2007
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

1. Λειτουργία τεσσάρων νέων κτιρίων
• Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ∆ιοίκησης
• Κτήριο Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων
• Αθκητικό Κέντρο
• ΧΩΛ
2. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για Πολυτεχνική Σχολή και Βιολογία
3. Έναρξη ανέγερσης Βιβλιοθήκης
4. Αξιολόγηση ακαδημαϊκών τμημάτων
5. Φοιτητική ζωή:
• φωτοαντιγραφικό κέντρο
• μαθήματα αθλητισμού/περιβάλλοντος/καλών τεχνών
6. Λειτουργία Τομέα Συμβάσεων
7. Βελτίωση της διαδικασίας ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού
8. Εισαγωγή του θεσμού ∆ιαμεσολαβητή (Ombudsman)
9. Εφαρμογή προνοιών του σχεδίου μεταρρύθμισης

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

61 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
Διαφημιστικά είδη
Χάρτινη τσάντα

62
64

62 Διαφημιστικά είδη
Υψηλής ποιότητας είδη διαφήμισης και προβολής βοηθούν στην
ενδυνάμωση της εικόνας του Πανεπιστημίου Κύπρου και στη
δημιουργία σχέσεων, τόσο με πιθανούς, όσο και με τους υφιστάμενους φοιτητές του καθώς και με το ευρύ κοινό.
Παραδείγματα τέτοιων αντικειμένων παρουσιάζονται σε αυτές
τις σελίδες. Κεντρικός φορέας παραγωγής και διάθεσης προϊόντων με το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ο Τομέας
Προώθησης και Προβολής.

64 Χάρτινη τσάντα
Αναπαραγωγή:
Η αναπαραγωγή της χάρτινης τσάντας του Πανεπιστημίου
Κύπρου πρέπει να γίνεται πάντα από τα ψηφιακά αρχεία που
διατίθενται από το Γραφείο Επικοινωνίας.
Μεγέθη:
260 x 360 x 120 χιλ
170 x 255 x 70 χιλ
130 x 175 x 50 χιλ
Χρώματα (σύμφωνα με το Pantone Matching System):
PMS 144 Μ, PMS 130 Μ, PMS 384 Μ
Ματ πλαστικοποίηση στην εξωτερική όψη μόνο
Ποιότητα Χάρτου:
Art Matte 250gsm

Χρήσιμες πληροφορίες
Γραφείο Επικοινωνίας
Το Γραφείο Επικοινωνίας του Τομέα Προώθησης και Προβολής διαχειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με την
εγκεκριμένη εταιρική ταυτότητα του Πανεπιστημίου και
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διάφορες οντότητες για θέματα προώθησης και προβολής.
Το Γραφείο χειρίζεται επίσης την έκθεση φωτογραφιών
(www.ucy.ac.cy/ephotogallery) που περιέχει εκατοντάδες
φωτογραφίες του Πανεπιστημίου των οποίων η χρήση
είναι ελεύθερη πνευματικων δικαιωμάτων.
Όλα τα ψηφιακά αρχεία των διάφορων εφαρμογών του
λογοτύπου διατίθενται στα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας από την ιστοσελία www.ucy.ac.cy/logo
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Γραφείο Επικοινωνίας, Τομέας Προώθησης και Προβολής
Τηλέφωνο: +357 22 894367
Τηλεομοιότυπο: +357 22 894477
Ηλεκτρονική διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr

Συντονισμός και εκδοτική επιμέλεια:
Κατερίνα Νικολαϊδου Πιετρόνι
Υπεύθυνη του Γραφείου Επικοινωνίας

Η συγγραφή, ο σχεδιασμός και η παραγωγή του Ε γχειρίδιου έγινε,
για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, από την:T&E Polydorou Design Ltd
www.polydoroudesign.com

