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Η χημεία είναι μια από τις βασικές θετικές επιστήμες και έχει 
ως αντικείμενο τη μελέτη των μετατροπών της ύλης μέσω χη-
μικών αντιδράσεων (συνθετική χημεία) αλλά και την ταυτο-
ποίηση της χημικής δομής της ύλης (αναλυτική χημεία). 
Παράλληλα, αποτελεί βασικό πυλώνα για πλήθος άλλων επι-
στημών όπως η ιατρική και οι επιστήμες της υγείας, οι επιστή-
μες του περιβάλλοντος και οι πλείστοι τομείς της μηχανικής. 
Για την επίτευξη των στόχων της, η χημεία έχει αναπτύξει συν-
θετικές και αναλυτικές μεθοδολογίες αλλά και μια ευρύτατη 
θεωρητική βάση. Επιπλέον, η χημεία συνεργάζεται στενά με 
όλες τις υπόλοιπες θετικές επιστήμες για την επίλυση δύσκο-
λων διεπιστημονικών προβλημάτων. 

Η χημεία έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα ένα τεράστιο 
εύρος φαρμάκων για την καταπολέμηση ασθενειών, νέα καύ-
σιμα, νέα υλικά, τεχνητές ίνες, πλαστικά, απορρυπαντικά, 
εντομοκτόνα κ.ά., που έχουν σε μεγάλο βαθμό καθορίσει το 

σύγχρονο πολιτισμό. Τα τελευταία χρόνια, και μπροστά στο 
φάσμα της επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής, η χημεία πρωτο-
στατεί στον αγώνα για την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών 
πηγών ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον. Τεχνολογίες 
όπως είναι η αξιοποίηση του ηλιακού φωτός σε νέες φωτοη-
λεκτροχημικές κυψελίδες και η καταλυτική μετατροπή της 
βιομάζας σε υδρογόνο, που χρησιμοποιείται για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελούν μερικά χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα. Παράλληλα, η Χημεία διερευνά και 
κατανοεί τους μοριακούς μηχανισμούς των διεργασιών της 
ζωής και τις χημικές αντιδράσεις στα βιολογικά συστήματα, 
συντελώντας καταλυτικά στην ανάπτυξη της μοριακής βιο-
λογίας και της ιατρικής. Η χημεία μελετά, επίσης, τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος, στην προστασία του οποίου συνεισφέρει 
όχι μόνο καταγράφοντας τα διαφορετικά είδη ρύπανσης, 
αλλά και αναπτύσσοντας νέες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.

∏ ∂ÈÛÙ‹ÌË ÙË˜ ÃËÌÂ›·˜

∏ ÃËÌÂ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘
Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου άρχισε 
να λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα το Φεβρουάριο 
του 2000. Από το 1992 είχε, ωστόσο, λειτουργήσει  
Τομέας Χημείας στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, συστεγαζόμενος με τον Τομέα 
Φυσικής. Ο Τομέας Χημείας δέχθηκε τους πρώτους 
προπτυχιακούς φοιτητές τον Ιανουάριο του 1994 και 
απένειμε τα πρώτα πτυχία χημείας τον Ιούνιο του 1998. 
Το Τμήμα Χημείας αριθμεί αυτή τη στιγμή δεκαπέντε 
(15) μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού (ΔΕΠ) και ένα 
μέλος ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ). Το  
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Χη-
μείας απαρτίζουν τέσσερις Τεχνικοί Εργαστηρίων, δύο 
Γραμματείς, μία Λογιστική Λειτουργός και μία Βοηθός 

Μηχανογράφησης. Στα σχέδια της ανάπτυξης του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου είναι η αύξηση των μελών ΔΕΠ 
του Τμήματος Χημείας σε δεκαοκτώ (18). 

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστημο-
νικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία, η παραγωγή 
πτυχιούχων υψηλού επιπέδου που θα στελεχώσουν  
τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές εταιρείες, τις κρατικές  
υπηρεσίες και την εκπαίδευση και κατά συνέπεια  
θα συνεισφέρουν σημαντικά στην τεχνολογική ανα-
βάθμιση της Κύπρου. Το Τμήμα είναι εξαιρετικά δρα-
στήριο ερευνητικά συμμετέχοντας σε ερευνητικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κυπρια-
κού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.



¶ƒ√¶ΔÀÃπ∞∫√ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ
Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, λειτουργεί ένα αναβαθμι-
σμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην από-
κτηση Πτυχίου Χημείας. Παράλληλα με το πρόγραμμα αυτό, το 
Τμήμα δίνει σε φοιτητές άλλων τμημάτων τη δυνατότητα από-
κτησης δευτερεύοντος πτυχίου ειδίκευσης στη Χημεία (Minor 
Degree in Chemistry). 

Το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι βασισμένο στο σύστημα  
των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) και περιλαμβάνει: 
(α) εισαγωγικά μαθήματα στη χημεία, φυσική, μαθηματικά και 
πληροφορική (1ο και 2ο εξάμηνο), (β) βασικά μαθήματα για  
το Πτυχίο Χημείας όπως αναλυτική χημεία, ανόργανη χημεία,  
οργανική χημεία, υπερμοριακή χημεία, φυσικοχημεία, βιοχημεία 
(3ο–8ο εξάμηνο), και (γ) επιλεγόμενα μαθήματα χημείας (7ο και 8ο 

εξάμηνο). Για την απόκτηση Πτυχίου Χημείας απαιτείται η συ-
μπλήρωση, συνολικά, 240 μονάδων ECTS. 

Η διδασκαλία της χημείας γίνεται στο θεωρητικό επίπεδο με δια-
λέξεις, που συμπληρώνονται από σεμινάρια και φροντιστηριακές 
ασκήσεις. Η Χημεία είναι, ωστόσο, πειραματική επιστήμη και ως 
εκ τούτου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δίνει μεγάλη 
έμφαση στα εργαστηριακά μαθήματα (οκτώ εργαστήρια των  
6-7 ECTS), τα οποία είναι αυτόνομα, δηλαδή η βαθμολογία τους 
δεν συμψηφίζεται με αυτήν των αντίστοιχων θεωρητικών μαθη-
μάτων. Η ολοκλήρωση του Πτυχίου Χημείας απαιτεί τη συμπλή-

ρωση 10 μονάδων ECTS σε ξένη γλώσσα και τη συμπλήρωση 
άλλων 15 μονάδων ECTS με τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής 
από τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως προβλέπεται 
από τους σχετικούς κανόνες. Οι φοιτητές πρέπει να δώσουν γρα-
πτές τελικές εξετάσεις σε κάθε μάθημα. Η βαθμολογία του κάθε 
μαθήματος συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, με κατ' οίκον ερ-
γασίες, ενδιάμεσες εξετάσεις, βιβλιογραφικές εργασίες ή εργα-
στηριακές εκθέσεις. Σε μαθήματα αλυσίδας (π.χ. Ανόργανη 
Χημεία Ι, ΙΙ και III) υφίσταται ο θεσμός του προαπαιτούμενου, δη-
λαδή, η παρακολούθηση ενός μαθήματος της αλυσίδας προϋπο-
θέτει την επιτυχία στο προηγούμενο μάθημα της συγκεκριμένης 
αλυσίδας. 

Η διπλωματική εργασία κατέχει ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα 
σπουδών του Πτυχίου Χημείας. Οι φοιτητές εργάζονται επί δύο 
εξάμηνα στο 4ο έτος σπουδών, υπό την επίβλεψη ενός μέλους 
του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια 
της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές μαθαίνουν να εργάζονται 
αυτόνομα και να λύνουν προβλήματα ερευνητικού επιπέδου, να 
μελετούν και να αναλύουν τη διεθνή βιβλιογραφία, να δίνουν σε-
μινάρια στους συμφοιτητές τους με τρόπο σαφή και κατανοητό 
και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που 
προκύπτουν. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές 
ασχολούνται με πρωτότυπα ερευνητικά θέματα τα οποία άπτο-
νται των ενδιαφερόντων των επιβλεπόντων διδασκόντων.

ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫∂™ ™Ô˘‰¤˜
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης Πτυχίου Μάστερ (M.Sc.) και  
Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) σε όλους σχεδόν τους τομείς της χημείας.

ŒÚÂ˘Ó·
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας είναι πολύ δραστήρια 
ερευνητικά σε τομείς αιχμής της ανόργανης χημείας, οργανικής 
χημείας, υπερμοριακής χημείας, αναλυτικής χημείας και φυσι-
κοχημείας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των ακαδημαϊκών 
του Τμήματος Χημείας στοχεύουν σε εφαρμογές σε σημαντι-
κούς τομείς όπως είναι η ενέργεια, η προστασία του περιβάλ-
λοντος, τα φάρμακα, τα τρόφιμα, κ.λπ. Η έντονη ερευνητική 
δραστηριότητα έχει, ως αποτέλεσμα, τη σημαντική παραγωγή 
ερευνητικών δημοσιεύσεων και επιτυχιών σε εθνικά και διεθνή 

ερευνητικά προγράμματα. Το περιοδικό Nature σε πρόσφατη 
δημοσίευση του ανακοίνωσε ότι η Χημεία αποτελεί το  
«δυνατό» ερευνητικό πεδίο της Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη 
τις δημοσιεύσεις των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος στα 
πιο δημοφιλή περιοδικά Χημείας (http://www. ucy.ac.cy/chem/ 
el/department-achievements/ 9-gr-articles/139-natureindex 
2014). Τέλος, σημειώνεται ότι πολλά ακαδημαϊκά μέλη του 
Τμήματος είναι μέλη εκδοτικών συμβουλίων διεθνώς καταξιω-
μένων επιστημονικών περιοδικών.



μÚ·‚Â›· - ¢È·ÎÚ›ÛÂÈ˜
Η σημαντική ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος 
Χημείας αναγνωρίζεται, σε ετήσια βάση, με την απονομή 
βραβείων από το ΙδΕΚ (βραβεία "ΦΟΙΤΩ") σε προπτυχια-
κούς φοιτητές στο τέταρτο έτος σπουδών (εκπόνηση δι-
πλωματικής εργασίας), σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επι-
πέδου Μάστερ, και σε φοιτητές διδακτορικού επιπέδου 
για παρουσίαση ερευνητικών εργασιών σε διεθνή συνέ-
δρια Χημείας. Επιπλέον, ακαδημαϊκά μέλη του Τμήματος 
βραβεύονται για την ερευνητική τους προσφορά είτε στα 
πλαίσια συνεδρίων είτε από οργανισμούς έρευνας και και-
νοτομίας. Για λεπτομερή ενημέρωση μπορείτε να επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος www.ucy.ac.cy/chem.

∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘  
ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ã∏ª∂π∞™
Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Χημείας 
συμμετέχουν στις παρακάτω Επιτροπές: 1) Επιτροπή Ανα-
λυτικών Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  
2) Επιτροπή Εξετάσεων για το Διορισμό Καθηγητών στην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 3) Επιτροπή Θεματοθετών 
Παγκύπριων Εξετάσεων, 4) Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων 
Χημικών (ΠΕΕΧ), 5) Συμβούλιο Ακτινοπροστασίας και  
Πυρηνικής Ασφάλειας, 6) Επιτροπή Ελέγχου Αξιοπιστίας, 
7) Επιτροπή Αξιολόγησης στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 
Λεμεσού, 8) Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών, 9) Επιτροπή Μελέτης Διασφάλισης Ποιότητας 
και Διαπίστευσης EuCheMS-DAC (European Association 
for Chemical and Molecular Sciences-Division of Analytical 
Chemistry), 10) Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΕΕΧ), 11) 
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, 12) Συμβούλιο του 
Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας. 
Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος προ-
σφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες: 1) Στον Κυπριακό  
Οργανισμό Ποιότητας, 2) στους μαθητές που συμμετέχουν 
στις Ολυμπιάδες Χημείας, 3) στους καθηγητές δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη νέα ύλη που έχει εισα-
χθεί στην οργανική χημεία (μηχανισμοί οργανικών αντι-
δράσεων, φασματοσκοπία NMR), και 4) σε κυβερνητικά 
τμήματα και υπηρεσίες.

¢ÈÂıÓÂ›˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
Το Τμήμα Χημείας έχει υπογράψει επίσημη συμφωνία  
συνεργασίας με το "Particle Technology Laboratory",  
Department of Mechanical & Process Engineering, ETH 
Zurich, (SWITZERLAND), ενώ διατηρεί ένα ευρύ, ενεργό 
δίκτυο συνεργασιών με τα παρακάτω πανεπιστήμια:  
University of Florida (U.S.A.), Georgia Tech., Atlanta 
(U.S.A.), University of Texas A&M (U.S.A.), University of 
Laval (CANADA), Institute of Chemistry, Chinese Academy 
of Sciences, Beijing (CHINA), Friedrich-Alexander Univer-
sität Erlangen-Nürnberg (GERMANY), University of  
Regensburg (GERMANY), Marcoule Institute for Chemical 
Separations, Marcoule (FRANCE), SOLEIL synchrotron, 
Paris (FRANCE), Imperial College London (U.K.), University 
of Sheffield (U.K.), University of Bern (SWITZERLAND),  
University of Mons (BELGIUM), Technion (ISRAEL), National 
Hellenic Research Foundation, Athens (GREECE), Univer-
sity of Crete (GREECE), University of Patras (GREECE).  
Επίσης, το Τμήμα Χημείας συμμετέχει ενεργά στο θεσμό 
Erasmus+, παρέχοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας φοιτη-
τών (όλων των επιπέδων φοίτησης) καθώς και ακαδημαϊ-
κών, στο πλαίσιο του εν λόγω θεσμού.



ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ºÔÈÙËÙÒÓ/ 
                 ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ

Οι προπτυχιακές σπουδές μου στο 
Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ήταν η αιτία να ξεκινήσω το 
όμορφο ταξίδι της έρευνας στον 
τομέα της ανόργανης χημείας. Έτσι, 
ακολούθησαν και τα όμορφα χρόνια 
των μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
μου σπουδών στο ίδιο τμήμα. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των χρόνων, εφοδιά-
στηκα με πληθώρα γνώσεων ενώ,  
παράλληλα, μέσα από τα διεθνή επι-
στημονικά συνέδρια στα οποία είχα 

την ευκαιρία να συμμετάσχω, ήρθα σε επαφή με καταξιωμένους επι-
στήμονες. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στη δημοσίευση ενός σημα-
ντικού αριθμού άρθρων (40) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
μεγάλης εμβέλειας. Μάλιστα τα θέματα κάποιων από τις εργασίες μου 
κόσμησαν το εξώφυλλο του τεύχους των περιοδικών στα οποία έχουν 
δημοσιευτεί. Επίσης, η μεταδιδακτορική μου έρευνα στο Τμήμα  
Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου μου χάρισε το Βραβείο Νέου 
Ερευνητή 2016 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, για τη θεματική 
ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική». Σήμερα, είμαι επίκουρη 
καθηγήτρια και Συντονίστρια του Προγράμματος Φαρμακευτικής του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και, ερευνητικά, συνεχίζω τη  
συνεργασία μου με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δρ. ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΙΗ, Απόφοιτος Πτυχίου Χημείας,  
Μεταπτυχιακός και Διδακτορικός Απόφοιτος 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Η φοίτησή μου στο Τμήμα Χημείας 
μου πρόσφερε όλα τα απαραίτητα 
εφόδια και γνώσεις που με βοήθησαν 
να διαμορφώσω την επαγγελματική 
μου ταυτότητα. Κατά τη διάρκεια των 
προπτυχιακών μου σπουδών στο 
Τμήμα Χημείας, συνειδητοποίησα το  
ενδιαφέρον μου για την αναλυτική  
χημεία και την τεράστια σημασία της  
για τη διασφάλιση της υγείας και της 
ασφάλειας. Όλα τα παραπάνω με οδή-
γησαν στην απόφαση να διευρύνω 

ακόμη περισσότερο τις γνώσεις μου στον τομέα της αναλυτικής χη-
μείας, μέσα από τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο  
Κύπρου. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που αποκόμισα από τις σπουδές 
μου στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου μου έδωσαν το 
εισιτήριο για να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση στον τομέα των  
μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων σε τρόφιμα, νερά, φάρμακα 
και περιβαλλοντικά δείγματα. Σήμερα, το εργαστήριο μας απασχολεί 
6 νεαρούς επιστήμονες έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την παροχή 
αξιόπιστων υπηρεσιών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  
Απόφοιτος Πτυχίου Χημείας και Μεταπτυχιακός Απόφοιτος 
Γενικός Διευθυντής MC ANALYSIS CENTER LTD (2015-2020) 

Η φοίτησή μου στο Τμήμα Χημείας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου σε προπτυ-
χιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς 
επίσης και ως μεταδιδακτορικός συνερ-
γάτης, έχει αποτελέσει για μένα ένα  
μαγικό ταξίδι, μέσα από το οποίο απο-
κόμισα πολύτιμα εφόδια, εμπειρίες και 
αναμνήσεις ζωής. Η συναρπαστική μου 
πορεία μέσα από το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου μου έδωσε την ευκαιρία να συμ-
μετάσχω σε αρκετά διεθνή συνέδρια, 
να δημοσιεύσω τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού επιπέδου, να 
γνωρίσω καταξιωμένους επιστήμονες ανά το παγκόσμιο, καθώς επί-
σης και την τιμή να αποδεχτώ ένα από τα οκτώ βραβεία για νέους 
ερευνητές κατά τη διάρκεια ενός από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά συ-
νέδρια οργανικής χημείας. Σήμερα, εργάζομαι ως Regulatory Affairs 
Associate σε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής γενό-
σημων φαρμακευτικών προϊόντων διεθνώς, την Medochemie Ltd.

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΡΙΑΛΑ, Απόφοιτος Πτυχίου Χημείας και Διδακτορικός 
Απόφοιτος, Regulatory Affairs Associate, Medochemie Ltd



Είμαι τεταρτοετής φοιτήτρια του Τμήμα-
τος Χημείας. Το Τμήμα Χημείας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου είναι ένα αξιόλογο και 
εξαιρετικά καταρτισμένο τμήμα. Με τη 
βοήθεια των ακαδημαϊκών, έχω αναπτύ-
ξει την κριτική μου σκέψη, αφού πάντα 
μας παροτρύνουν να διασταυρώνουμε 
πληροφορίες, ειδικά στον ερευνητικό 
τομέα, όπως επίσης και να διαβάζουμε 
εξονυχιστικά όλες τις πηγές και πληρο-
φορίες που μας δίνονται. Επιπλέον, με 
την πείρα και τη γνώση τους, μου έχουν 

δώσει ισχυρά εργαλεία και έχουν θέσει γερά θεμέλια για να μπορώ 
να ανταπεξέλθω σε δυσκολίες που είναι πιθανόν να συναντήσω ως 
μελλοντική χημικός. Στα τέσσερα αυτά χρόνια, το Τμήμα αυτό με 
έκανε να αγαπήσω ακόμη περισσότερο το αντικείμενο μου και να  
καταλάβω ότι “τα αγαθά κόποις κτώνται”.

ΕΥΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Φοιτήτρια Τμήματος Χημείας

Έχω αποκτήσει το Πτυχίο μου καθώς 
και τον Διδακτορικό μου τίτλο από το 
Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. Το Πτυχίο μου πρόσφερε μια ευ-
ρεία γνώση σε όλους τους βασικούς 
κλάδους της Χημείας, ενώ κατά τη διάρ-
κεια της διπλωματικής μου εργασίας 
και μετέπειτα του Διδακτορικού μου 
αφοσιώθηκα στην Οργανική Χημεία. 
Με την απόκτηση πλειθώρας πρακτι-
κών και άλλων δεξιοτήτων, καθώς και 

δημοσιεύσεων σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά, ανταγωνίστηκα 
για μεταδιδακτορικές θέσεις στο εξωτερικό. Εργάστηκα ως μεταδιδα-
κτορική ερευνήτρια στο Chemistry Research Laboratory του University 
of Oxford και μετέπειτα στο Centre of Molecular and Macromolecular 
Studies, Łódź, Poland, τα οποία μου έχουν χαρίσει επιπρόσθετες πο-
λύτιμες εμπειρίες και γνώσεις. Στο παρόν στάδιο έχω λάβει χρηματο-
δότηση μέσω του προγράμματος ΔΙΔΑΚΤΩΡ και εργάζομαι ως Project 
Coordinator και Ερευνήτρια στο Τμήμα Χημείας. Είναι πολύ σημαντικό 
για ένα μικρό νησί όπως η Κύπρος να παράγει ερευνητική δραστηριό-
τητα με διεθνή αναγνώριση, και το Τμήμα Χημείας παρέχει τα μέσα και 
τα εφόδια για να επιτευχθεί αυτό.

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΓΙΩΝΗ,  
Απόφοιτος Πτυχίου Χημείας και Διδακτορικός Απόφοιτος  
Project Coordinator και Ερευνήτρια στο Τμήμα Χημείας  
(Πρόγραμμα ΔΙΔΑΚΤΩΡ)

Η επαγγελματική μου πορεία καθορί-
στηκε σε μεγάλο βαθμό από τις γνώσεις 
και την ερευνητική εμπειρία που αποκό-
μισα κατά τα χρόνια φοίτησής μου στο 
Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, τόσο στο προπτυχιακό όσο και 
στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Η επιλογή 
σπουδών στον κλάδο της χημείας, ήταν 
αποτέλεσμα της αγάπης μου για τη συ-
γκεκριμένη επιστήμη από τα μαθητικά 
μου χρόνια. Αμέσως μετά την απόκτηση 
του Πτυχίου Χημείας, συνέχισα τις σπου-

δές μου σε διδακτορικό επίπεδο στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατά-
λυσης του Τμήματος, όπου μου απονεμήθηκε το 2006 ο Διδακτορικός 
Τίτλος στην Χημεία. Η διδακτορική μου ερευνητική πορεία, αποτέλεσε 
για μένα ένα ταξίδι γνώσης και εξέλιξης ως ανθρώπου και ως επιστή-
μονα. Είχε ως αποτέλεσμα, τη δημοσίευση μεγάλου αριθμού επιστη-
μονικών άρθρων, τη συμμετοχή μου σε συνέδρια και σε ερευνητικά 
προγράμματα και τη συναναστροφή μου με εξαίρετους επιστήμονες. 
Όλα αυτά αποτέλεσαν εμπειρίες ζωής αλλά και στέρεο υπόβαθρο, 
πάνω στο οποίο έκτισα σταδιακά την επαγγελματική μου καριέρα. 
Γνώρισα επίσης, ανθρώπους με τους οποίους με συνδέει στενή και  
ειλικρινής φιλία, έκτοτε. Από το 2006 εργάζομαι στο Υπουργείο Ενέρ-
γειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στον τομέα υδρογονανθράκων και 
ενέργειας, ένα τομέα άμεσα συνυφασμένο με τις σπουδές μου. Ένα 
τομέα, επίσης, εξαιρετικά απαιτητικό και γεμάτο ποικίλες προκλήσεις 
δεδομένης της ανακάλυψης κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην  
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κοιτά-
ζοντας προς τα πίσω, συνειδητοποιώ ότι τα προσόντα και οι γνώσεις 
που απέκτησα κατά τη διάρκεια του κύκλου των σπουδών μου απο-
τελούν σήμερα μεγάλο κομμάτι της γνωσιολογικής και εμπειρικής μου 
εργαλειοθήκης, ώστε να ανταποκρίνομαι με επάρκεια και επιτυχία  
στις απαιτήσεις ενός πολύ δύσκολου επαγγελματικού κλάδου. Αυτό 
το γεγονός είναι αντανάκλαση του πραγματικά πολύ ψηλού ακαδη-
μαϊκού και ερευνητικού επιπέδου σπουδών του Τμήματος Χημείας. 

Δρ. ΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΥ,  
Ανώτερη Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών  
(Ενέργεια & Υδρογονάνθρακες) 
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ,  
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, ΤΚ 20537,  
1678, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chem@ucy.ac.cy 
Τηλέφωνο: +35722892800/2780

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
http://ucy.ac.cy/chem/el


